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Slovenska dr`ava na internetu

POVZETEK

Razvoj interneta je spodbudil mnoge trditve o prihod-
nosti demokracije in vladanja. Nekateri menijo, da bo v
poenotenem svetu, v katerem `ivimo, prišlo do konca dr-
`ave. Drugi ka`ejo na ra~unalniško tehnologijo in omenja-
jo podobe iz 1984, Orwellovega futuristi~nega videnja dr-
`ave, ki uporablja komunikacijsko tehnologijo za nadzor.

V tem ~lanku trdim, da lahko dr`ava, posamezniki in
skupine internet uporabijo tako, da rabi njihovim namenom.
Ta prizadevanja preu~ujem v okviru ustvarjanja prostora, tj.
konceptov o reprezentacijah prostora in reprezentacijskih
prostorih. Internet omogo~a tvorjenje podob prostora, ki se
strateško uporabljajo za vplivanje na dojemanje prostora.

V tej tematski študiji obravnavam skupine spletnih stra-
ni * slovenske vlade in poskušam pokazati, da dr`ava ~uti
potrebo, da nadzoruje informacije in projicira podobe, s
katerimi `eli spodbuditi dejavnosti, kot so turizem, inve-
stiranje in diplomacija, ter oblikovati razlo~no dr`avno
identiteto. Vladne skupine spletnih strani strani ka`ejo,
da z uporabo simbolov, propagandne kartografije, skrbno
formuliranih besedil in druge ikonografije nastajajo repre-
zentacije prostora in reprezentacijski prostori, ki podpirajo
cilje slovenske dr`ave v kontekstu njenega polo`aja v sve-
tovnem kapitalisti~nem sistemu.

* Angl.: website, za
razliko od webpage,
kar prevajamo s
spletno stranjo. Glej
Marko Drpi~, »In-
ternet priro~nik –
Dodatek: Slovar-
~ek«, EMZIN, let.
vi/št. 2-4, str. 95.
(Op. prev.)
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UVOD

Trditve o vplivu informacijske tehnologije na dru`be
segajo od tistih, ki predlagajo mra~ne in pogubne scenarije
(Dery, 1996), do onih, ki razglašajo nastop informacijske
dobe kot demokrati~no in pravi~no panacejo za dru`bene
probleme (Bell, 1976). V nadaljevanju trdim, da informa-
cijska revolucija sama po sebi ne vklju~uje lastnih osvoba-
jajo~ih sil. Zagotavlja orodja, ki jih številni akterji upo-
rabljajo za promoviranje specifi~nih pogledov na svet in
doseganje strateških ciljev. Informacijsko tehnologijo po-
gosto opisujejo kot sredstvo upora proti hegemonisti~ni mo-
~i dr`ave. Razglašajo jo tudi za orodje oblikovanja identi-
tete, zlasti pri dru`benih gibanjih (Adams, 1966; Alder-
man in Good, 1997), gibanjih, ki se ukvarjajo z okoljem
(O’Lear, 1997), in posameznikih, ki `elijo svoja sporo~ila
posredovati širšemu ob~instvu mimo mno`i~nih medijev.
Mno`i~ni mediji so pogosto malone povsem odvisni od dr-
`ave ali drugih vplivnih skupin v dru`bi. Zdru`ene dr`ave
niso izjema. Sussman pravi, da mno`i~ni mediji dandanes
še vedno ka`ejo u~inke McCarthyjevih zaslišanj v 50. le-
tih tega stoletja in pogosto ignorirajo kriti~na stališ~a, da
si ne nakopljejo jeze politikov (Sussman, 1977). Dr`ave
vzhodne srednje Evrope se v poskusih, da v obdobju me-
dijske in politi~ne tranzicije zagotovijo svobodo izra`anja,
zdaj soo~ajo s podobnimi vprašanji (Splichal, 1994).

No~em zanikati, da si lahko informacijsko in komuni-
kacijsko tehnologijo prisvojijo posamezniki in skupine, ki
se upirajo dr`avi, toda govoril bom o tem, da so tudi dr`a-
ve, proti katerim poteka upor, navzo~e v sferi kiberneti~-
nega prostora. Tudi dr`ave – pa~ glede na svojo vlogo v
svetovnem sistemu – se pri kr~enju prostora upora, kolikor
deluje v kiberneti~nem prostoru, zanašajo na informacij-
sko tehnologijo.

Dr`ave v svetovnem spletu in drugih komunikacijskih
tehnologijah predstavljajo podobe, katerih namen je pri-
tegniti neposredno tuje investiranje (fdi

*). Te podobe bom
klasificirali z uporabo Lefebvrove terminologije. Lefebvre
je prostore, ki jih tvorijo socialne strukture, analiziral kot
triado. Uporabniki spletnih strani in tisti, ki jih oblikuje-
jo, aktivno spremljajo prostorsko prakso. Brska~i * in obli-
kovalci merijo na cilje, ki jih omogo~a komunikacijska teh-
nologija, s katero lahko izmenjujejo informacije zunaj pro-
stora in ~asa. Njihovo komuniciranje in izmenjevanje in-
formacij je prostorska praksa. To, kar izdelajo oblikovalci v

* Angl.: Foreign Di-
rect Investment. To
kratico, fdi, na svo-
ji spletni strani upo-
rablja Urad za gos-
podarsko promocijo
in tuje investicije,
medtem ko zase
uporablja tujo krati-
co tipo (Trade and
Investment Promo-
tion Office). Obe
tuji kratici zato upo-
rabljamo tudi mi; v
drugih smo kratice
slovenili. (Op.
prev.)

* Angl.: browser, kar
se v slovenš~ino si-
cer prevaja z brskal-
nik, vendar pisec
uporablja izraz v
zvezi z ljudmi. (Op.
prev.)
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slu`bi dr`ave, so reprezentacije prostora, uradne ina~ice pro-
stora, ki jih uradniki in šefi ministrstev `elijo projicirati
kot idealizirane poglede na dr`avo. Lefebvre kon~no vklju-
~uje v analizo še reprezentacijske prostore. To so prostori,
ustvarjeni s simboliko in domišljijo. Roberts in Schein kot
primere navajata umetnost, film in fotografije, ~eprav splet-
ne strani vklju~ujejo ve~ vidikov, ki tvorijo reprezentacij-
ske prostore, skupaj z dr`avnimi simboli, zemljevidi in iko-
nografijo (Lefebvre, 1991; Roberts in Schein, 1995).

Tisti, ki uporabljajo dolo~ene reprezentacije prostora
in reprezentacijske prostore, poskušajo prepri~ati kapitali-
ste, da v dr`avi obstajajo razmere za akumulacijo kapitala.
^e so uspešni, dr`ava pripomore k razvoju prostorske na-
mestitve kapitala (s spodbujanjem umestitve proizvodnje
na dolo~eno podro~je z dav~nimi olajšavami ali fleksibil-
nimi predpisi) in uspe ji ohraniti svoj polo`aj ali napredo-
vati v geopoliti~ni ureditvi po koncu hladne vojne (Har-
vey, 1989). Relativnega polo`aja dr`ave v tej ureditvi ne
dolo~a vojaška mo~, temve~ sorazmerna bli`ina tokov ka-
pitala iz glavnih institucij in dr`av (Agnew in Corbridge,
1955, diagram B, str. 206). Prav te tokove poskušajo spre-
meniti reprezentacije, ki niso pomembne le za pritegova-
nje fdi v dr`avo, ampak so vitalnega pomena tudi za pro-
moviranje turizma, ki je še en vir akumulacije kapitala.

Reprezentacije prostora niso omejene na ekonomske
imperative, temve~ so udele`ene tudi pri prizadevanjih dr-
`av, da bi se priklju~ile mednarodnim organizacijam, kot
so Evropska unija, nato ali Svetovna trgovinska organiza-
cija. Poskusi nekaterih vzhodnoevropskih dr`av, da bi se pri-
klju~ile Evropi, ali lobiranje ^ila, da bi ga sprejeli v nafta,
ka`ejo, da si te dr`ave prizadevajo, da bi tisti, ki odlo~ajo,
spremenili svoje poglede nanje. Na temelju teh pogledov se
sprejemajo politi~ne usmeritve. Strateška umestitev infor-
macij lahko povzro~i spremembe v na~inu sprejemanja po-
liti~nih usmeritev in v tem, kdo ima koristi od njih. Vendar
sama navzo~nost informacij ne zagotavlja uspeha.

Ista reprezentacijska tla, ki jih dru`bena gibanja stra-
teško uporabljajo za doseganje svojih ciljev, si za doseganje
svojih ciljev prisvaja tudi dr`ava. V primeru Slovenije, ki
jo obravnavam tukaj, lahko opazimo, da je ta dr`ava pove-
zana z negativnimi novinarskimi reprezentacijami prosto-
ra, kot je Balkan (s konotacijami, ki sodijo zraven; glej
Myers, Klak in Koehl, 1996) ali Jugoslavija – še vedno ši-
roko uporabljana geografska oznaka, ~etudi je neustrezna
(Benderly, 1996). Slovenija je svetovni splet izkoristila za
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to, da je vzpostavila jasno evropsko identiteto, lobirala za
priklju~itev k nato (zaradi podpiranja drugih prizadevanj),
pritegnila posle in zagotovila informacijske vire doma~e-
mu prebivalstvu in mednarodnemu ob~instvu, priklju~e-
nem na internet (ve~ o slovenski uporabi spleta glej v Brunn
in Cottle, 1997).

V tem ~lanku najprej raziskujem vlogo informacijske
tehnologije in dr`ave ter ohranjanje hegemonije z upora-
bo te tehnologije. Sledi razprava o socio-semioti~ni anali-
zi, metodi, ki sem jo uporabil za analiziranje posameznih
besedil (v tem primeru spletnih strani), obravnavanih v
tem ~lanku. Za ilustracijo izvedem tematsko študijo o ne-
katerih poskusih umestitve Slovenije v dolo~ene reprezen-
tacije prostora. Analiza posebnih tipov spletnih strani bo
identificirala tip diskurza, h kateremu se je zatekla dr`ava.
Preu~il bom poskuse, da bi Slovenijo lo~ili od obmo~ja Bal-
kana in jo prikazali kot sodobno dr`avo s tehnološkimi
zmo`nostmi, utemeljili njeno ustreznost za priklju~itev k
nato, pritegnili neposredno tuje investiranje in omogo~ili
turisti~no potrošnjo.
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UGOTOVITVE O INFO RMACIJSKI
TEHNOLOGIJI

Mnogi raziskovalci trdijo, da bo informacijska revolu-
cija spremenila na~in, na katerega delamo, se igramo, lju-
bimo in celo mislimo (Dery, 1996; Turkle, 1995). Najpo-
gosteje navajane spremembe so mo`nosti za telekomuni-
kacijsko delo, video konference ter ~asovno in prostorsko
distanciranje industrijskega sistema, kar sili v razvoj mo~-
nejših in skoncentriranih svetovnih velemest, ki funkcio-
nirajo kot planetarna upravna in nadzorna središ~a sve-
tovnega sistema. Drugi nasprotno poudarjajo (Graham in
Marvin, 1996), da lahko informacijska tehnologija pove~a
potrebo po fizi~nem stiku in da mesta niso stvar preteklo-
sti. Ta tehnologija bi lahko povzro~ila ve~jo fizi~no mobil-
nost v prostoru. Naraš~ajo~e število stikov, ki jih vzpo-
stavljamo in vzdr`ujemo po internetu, bi lahko dejansko
okrepilo zveze, ki zahtevajo sonavzo~nost. Tak primer bi
bil pove~ana potreba po dostavi dobrin, naro~enih po in-
ternetu. V tem primeru informacijska tehnologija le zame-
nja osebe, ki se premikajo (dostava na dom namesto naku-
povanja v trgovskem središ~u).

Najbolj optimisti~ne poglede sta v 70. in 80. letih tega
stoletja razglašala Daniel Bell in Alvin Toffler. Njune na-
povedi o ve~ji demokratizaciji in ekonomskih koristih in-
formacijskega dela so bile zares ro`nate (Bell, 1976; Toff-
ler, 1980). ^eprav se velik del delovne sile Zdru`enih dr-
`av ukvarja z informacijskim delom v širokem pomenu, pa
Schement in Curtis (1995) nasprotno menita, da ni prišlo
do nobene resni~ne spremembe in da je na informacijsko
dobo v resnici mogo~e gledati kot na ekspanzijo industrij-
skega kapitalizma. Pravita, da sta ekspanzijo v informacij-
ski dobi poganjala intenziviranje tr`nega tekmovanja in
naraš~ajo~a potreba po natan~no dolo~enih upravljalskih
in nadzornih funkcijah.

^etudi se je precej informacij in spremljevalnih stori-
tev (izbruh geografskih informacijskih sistemov, geodemo-
grafije in marketinških storitev; Goss, 1995) vse bolj spre-
minjalo v blago, je treba poudariti, da te tehnologije ne
rabijo le kapitalu. Informacijska tehnologija pre`ema ve~
vidikov vladanja, predvidoma zato, da bi pripomogla k ve~ji
u~inkovitosti in razumnejši rabi naravnih in ~loveških vi-
rov. Upravljanje in nadzorovanje podatkov in informacij
je bistveno tako za delovanje dr`ave kot za gospodarstvo.
To nas pripelje do vprašanja, ~emu dr`ava uporablja infor-
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macijske tehnologije tako strateško, kot jih. Kaj jo nape-
ljuje k obvladovanju informacijske in komunikacijske teh-
nologije, ki vodi k obvladovanju prostora? Naslednji raz-
delek govori o vlogi informacij in dr`ave.
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INFO RMACIJE IN DR@AVA

Za dr`avo je informacijska tehnologija hkrati vir in gro`-
nja - vodi vojno in izvaja vpliv (Mills, 1998). »Subverziv-
na« vloga interneta v zapatisti~nem uporu proti mehiški
dr`avi in upor proti rigoroznim kitajskim ukrepom na Trgu
Tiananmen prek faksimilov (Adams, 1996) ponazarjata,
da poskušajo dr`ave nadzorovati tehnologijo, ki jo uporab-
ljajo širom po svetu. To spodbuja razvoj gibanj in skupin,
ki niso vezane na ozemlje, ki ignorirajo mednarodne meje
na na~in, kot lahko dr`avljan dolo~ene de`ele ignorira no-
tranje omejitve.

Literatura, ki govori o tem, da pomeni ~edalje ve~je
zanašanje na tehnologijo gro`njo za dr`avno varnost, ka`e,
da se za te stvari zanima tudi ameriško obrambno ministrs-
tvo. Raba tehnologije spreminja u~inkovite informacijske
sisteme v dvorezen me~, saj se zdijo bolj kot kdaj ob~utljivi
za gro`nje, npr. hekerjev (Pace in Cebrowski, 1997). Upo-
raba informacijske tehnologije je o~itno stvar, ki jo je tre-
ba upoštevati, in obrambno ministrstvo jo jemlje zelo re-
sno. O tem pri~a na~in, na katerega je zapakiralo informa-
cije o zalivski vojni za javnost in slu`be obveš~anja. Takti-
ka je vklju~evala skrbno izbrane zvo~ne posnetke in ima-
gerijo video igre, pri ~emer je izklju~ila dolo~ene oblike
diskurza v prid tistih, ki jih je Pentagon namenil za javno
potrošnjo (Sussman, 1997). Informacijska tehnologija daje
vojski še eno oro`je v propagandni vojni, ne glede na to,
kdo so predvidene `rtve - naj bodo doma ali na tujem.

Obramba pa ni edino podro~je, na katerem dr`ava upo-
rablja informacijsko tehnologijo. Primeri, ki jih navaja Risc-
hard (1996), jasno ka`ejo, da dr`ave uporabljajo informa-
cijsko tehnologijo za u~inkovitejše in boljše upravljanje v
sferi zagotavljanja storitev in reguliranja ekonomskih in
dru`benih dejavnosti. Graham in Marvin (1996, str. 368-
373) opisujeta uporabo telematike pri zagotavljanju vlad-
nih storitev kot dvoli~no. Opazarjata, da se sektor javnih
storitev, na primer sodelovanje na telekonferencah v ka-
zenskih procesih, privatizira in spreminja v blago. Zdi se,
da prihaja pri tem do ~asovnega in prostorskega distanci-
ranja v novo sfero politi~nega odlo~anja, ima pa pozitivne
posledice pri zagotavljanju nekaterih storitev, katerih stroš-
ki se lahko z uporabo telemati~ne tehnologije zmanjšajo.
Vendar se pri teh sodnih procesih na daljavo mno`ijo vpra-
šanja o pravi~nosti. Porota je prek informacijske tehnolo-
gije še vedno pod vplivom vladnih slu`b.
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Dr`ave morajo nadzorovati informacije tudi iz ekonom-
skih razlogov. V vse globalnejši ekonomiji, ko mobilni ka-
pital nenehno iš~e prostorsko namestitev (Harvey, 1989),
da bi dosegel takojšnjo ekonomsko korist, poskušajo dr`a-
ve projicirati podobe, ki bi pritegnile kapital k fiksnim in-
vesticijam v okviru njihovih mej. Te podobe morajo funk-
cionirati kot reprezentacije prostora (projicirana podoba dr-
`avnega ozemlja kot prostora, »odprtega za poslovanje«) in
hkrati kot reprezentacijski prostori (predvideni prostor, opi-
san v terminih konkuren~nih ideologij, kakršen je kapitali-
zem). Oboje skupaj zagotavlja svetovnim kapitalisti~nim in-
teresom in samim dr`avljanom teh dr`av ob~utek varnosti.

Ne zadostuje, ~e re~emo, da morajo dr`ave ustvarjati in
nadzorovati informacije. Prepletenost ukvarjanja z infor-
macijami in kapitalizma zahteva razlago, ~e naj razumemo
vlogo, ki jo igra v dr`avnih funkcijah. Clark in Dear (1984)
pojasnjujeta, da dr`ava pri uporabi dr`avne mo~i ni nev-
tralna; v svojem prizadevanju za zagotavljanje nenehne aku-
mulacije je tesno povezana s kapitalisti~no ekonomijo. V
kontekstu informacijske dobe in svetovnega kapitala mo-
rajo dr`ave uporabiti vsa razpolo`ljiva sredstva, potrebna
za podpiranje ekonomske rasti na svojih ozemljih. Javni
ukrepi, kot so dav~ne olajšave, mednarodne trgovinske
cone, zakonodaja o pravici do dela in spremenljivi predpi-
si v zvezi z okoljem te`ijo k temu, da pritegnejo kapital, da
se umesti v dr`avo. Pri zasledovanju tega cilja igra pomem-
bno vlogo strateška uporaba kiberneti~nega prostora in teh-
nologije interneta, saj omogo~a, da so sporo~ila neke dr`a-
ve nenehno dostopna. S temi sporo~ili dr`ava strateško ob-
likuje reprezentacije in reprezentacijske prostore, s tem pa
diskurz tistih, ki upravljajo kapital.

Clark in Dear (1984, str. 53) pravita, da je uporaba in-
formacij institucionalizirana v dr`avi. Njuna tipologija dr-
`avnih aparatov vklju~uje komunikacije in medije kot po-
daparate enotnega mehanizma. V okviru integracijske funk-
cije se informacijski podaparat uporablja za ustvarjanje in
promoviranje ideologije z razširjanjem informacij. ^e dr-
`ave nadzorujejo informacije s cenzuro, lahko informacij-
ski podaparat spodbuja širjenje dolo~enih podatkov ali po-
sameznih ideoloških stališ~. Ta sporo~ila ali znaki rabijo za
signale svetovnemu kapitalu; so znak, da je dr`ava odprta
za poslovanje, da je sprejemljiva za svetovne interese in da
je kraj, kamor je vredno investirati.

Dr`ave manipulirajo informacije tudi za to, da krepijo
nacionalisti~na ob~utja. Dr`ava strateško uporablja dolo-
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~ene znake in besedila, da pripomore k teko~emu procesu
oblikovanja naroda ali prvim poskusom izgradnje nacio-
nalne dr`ave. V informacijski dobi bi lahko rekli, da nova
dr`ava potrebuje zemljevid in da mora ta zemljevid ume-
stiti na internet, ~e naj govorimo o obstoju dr`ave tam,
kjer je prej ni bilo. Stalna navzo~nost spletnih strani, ki so
kazale ozemeljski zemljevid Srbske krajine tri leta po zav-
zetju tega srbskega obmo~ja znotraj hrvaškega ozemlja, je
primer razumevanja potrebe po navzo~nosti dr`ave na
internetu (Jackson in Purcell, 1997).

Naslednja simbolna funkcija navzo~nosti dr`ave na
internetu je, da se dr`ava na ta na~in ka`e kot tehnološko
razvita in odprta za obiskovalce kiberneti~nega prostora.
Dr`ava s tem, ko zagotavlja vedno ve~ storitev po interne-
tu, ka`e, da obvladuje informacijsko tehnologijo. Primeri
vklju~ujejo on-line sisteme kandidiranja za dr`avne zaposli-
tve na Floridi (ki naj bi bili vzpostavljeni zato, da bi priteg-
nili ve~ usposobljenih kandidatov) ali informacije o stori-
tvah, ki jih zagotavlja dr`ava, kot so viri podatkov in infor-
macij (zapisi informacij za popotnike ali govorov v State
Departmentu). Poznamo tudi nadomestila za tradicionalne
storitve (Slu`ba za notranje prihodke, ameriška agencija za
pobiranje davkov, zdaj propagira elektronsko izpolnjevanje
dav~nih dokumentov zaradi zagotovljanja hitrejše obdela-
ve). Vse to ka`e, da je mogo~e storitve, ki jih zagotavlja dr-
`ava, izboljšati ali nadomestiti s komunikacijo po internetu.

To, da dr`ava zagotavlja te storitve vedno širšemu (~e-
tudi še zmeraj predvsem elitnemu) ob~instvu, ima velik
pomen - skupaj s storitvenimi, informacijskimi in ekonom-
skimi mo`nostmi. Dr`ava z uporabo informacijske in ko-
munikacijske tehnologije predstavlja svojo tehnološko raz-
vitost. Dr`ava spodbuja agencije, da izdelajo svoje skupine
spletnih strani, in dr`avni obrazci pogosto vklju~ujejo na-
slove url. Informacijski podaparat se širi in promovira s
tem, da pre`ema tudi druge dr`avne veje.

Vprašanje, kako naj preu~ujemo reprezentacije in re-
prezentacijske prostore, ki jih ustvarja dr`ava, je te`ko, saj
nam zgornja razprava zarisuje mnoge plati informacij in dr-
`ave. Naslednji razdelek obravnava temeljna na~ela in me-
todologijo lotevanja raziskovalnih vprašanj, ki smo jih upo-
rabili v tej študiji.
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METODOLO[KA VPRA[ANJA
PRI RAZISKOVANJU SPLETNIH STRANI

Analiza vsakega teksta (v obliki krajine, umetnosti, pe-
smi ali romana) je zapletena in besedila na spletnih stra-
neh ali v drugih dokumentih na internetu niso izjema.
Spletne strani se nahajajo v ve~ kontekstih in to vpliva na
interpretacijo. Ustvarjene so v dolo~enih prostorih, napol-
njene so s politi~nimi in kulturnimi predsodki oblikoval-
cev. Ta besedila so potem dostopna z ra~unalniki in brskal-
niki, ki so lahko v istem splošnem dru`benem kontekstu
ali v tiso~e kilometrov oddaljenih krajih. Berejo jih brska-
~i, ki o tem vprašanju ali kraju morda ne vedo ni~ razen
tistega, kar vidijo na zaslonu, v katerega gledajo.

Sociosemioti~na analiza zagotavlja vsebinsko pogoje-
no metodologijo za analiziranje spletnih strani, ki zaradi
narave tehnologije sodijo v veliko prostorskih kontekstov.
Ker informacija potuje skozi razli~ne prostore in kontek-
ste, je stabilnost pomena problemati~na. Sociosemiotika,
kot jo je razvil Gottdiener (1995), zagovarja umestitev zna-
kov v kontekste, v katerih so bili ustvarjeni, toda ob upo-
števanju dejstva, da je tudi interpretacija klju~nega pome-
na za razumevanje besedila. Sociosemiotika poudarja tako
znake kot tudi nesemioti~ne strukture (ekonomske siste-
me, nacionalizem, kulture, dr`avo), v katerih se ti znaki
nahajajo. Priznava tudi, da se konotacija (tvorjenje pome-
na) simbolov pogosto zgodi pred denotacijo (dejanskim za-
pisom ali tvorbo) znaka v obstoje~ih kodificiranih ideolo-
gijah. Resno jemlje interakcijo med znakom in ljudmi, ki
se z njim sre~ujejo v vsakdanjem `ivljenju, torej pomene,
ki jih posameznik pripisuje besedilu, in kon~no to, da je
znake mogo~e spreminjati v blago (o tem širše razglablja
Gottdiener). Trdim, da si lahko iste znake prisvoji tudi dr-
`ava - ~e ne vselej z namenom, da jih spremeni v blago, pa
z drugimi nameni, ki podpirajo dolo~ene dr`avne cilje.

Analizo spletnih strani bom omejil na to, da jih bom
umestil v poseben dru`benopoliti~ni in ekonomski kon-
tekst. Ugotavljanje tretje plati, inkorporacije teh znakov v
vsakdanje `ivljenje, je zunaj obsega tega projekta. Nadalj-
nje delo v okviru socio-semioti~ne analize zahteva ukvar-
janje z na~ini inkorporiranja analiziranih znakov in sim-
bolov. ̂ e bi hoteli to opraviti v kontekstu skupin spletnih
strani, ki jih ustvarja dr`ava, bi si morale te strani ogledati
ciljne skupine dr`avljanov dolo~ene dr`ave in tudi tujcev.
Na ta na~in bi bilo mogo~e preu~iti u~inke znakov in to,
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ali se posamezniki in korporacije obnašajo v skladu z nji-
mi. Tovrstna analiza se poskuša izogniti kartezijanskemu
pogledu zviška in se umestiti v jasen kontekst, ~eprav še
vedno puš~a prostor za razkorak med na~rtovanimi sporo-
~ili in dojemanjem mno`i~nega ob~instva. Kot re~eno, ta
študija se tega tokrat ne loteva.

Naslednja opomba je, da so preu~ene strani v angleš~i-
ni. Angleš~ina na internetu sicer dejansko rabi kot lingua
franca, vendar so se nekatere dr`ave mo~no potrudile, da so
njihove spletne strani v njihovih uradnih jezikih. Skupina
spletnih strani slovenske vlade ponuja obilo dokazov, da je
vlada hotela zagotoviti, da lahko po njih brskajo tudi doma-
~ini. Na~in izvedbe teh prizadevanj morebiti ka`e na ̀ eljo po
razvidnosti. Omogo~a vsaj to, da imajo prebivalci dostop do
dokumentov, ki ponazarjajo dr`avno politi~no usmeritev.

Vse strani, ki jih citiram v nadaljevanju, vsebujejo po-
datke, predstavljene v obdobjih od 15. marca 1998 do 8.
aprila 1998 in od 25. avgusta do 15. septembra. Spremem-
be na straneh se dogajajo hitro, s posodabljanjem podat-
kov in arhiviranjem, in zato je va`no vedeti, kdaj smo stran
analizirali. Skupine spletnih strani je razmeroma preprosto
spreminjati in tako se lahko podoba, ki jo projicira dr`ava,
spreminja tako hitro, kot si agencija ali direktor za`eli.
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SLOVENSKI KONTEKST V POZNIH
90. LETIH TEGA STOLETJA

V nadaljevanju obravnavam razloge, ki so me navedli
na preu~evanje slovenske navzo~nosti na internetu. Go-
voril bom o problemih slovenske percepcije in o tem, kako
na to dr`avo gledajo drugi. Ogledal si bom geopoliti~no
okolje te dr`ave, še zlasti izjave, ki jih dr`avno vodstvo daje
v zvezi z vodilno silo, Zdru`enimi dr`avami Amerike. Preu-
~il bom tudi vlogo, ki jo Slovenija igra v svetovni ekono-
miji, da bi opredelil kontekst dolo~enega reprezentacijske-
ga prizadevanja dr`ave. Kon~no bom omenil še relativno
seznanjenost dr`ave z internetom, kar predstavlja kontekst,
ki sili dr`avo, da se ukvarja z doma~o potrošnjo svojih sku-
pin spletnih strani.

Pogledi na Slovenijo so pogosto povezani z Balkanom
in negativnimi podobami, ki jih konotira (glede oblikova-
nja ideje o Balkanu glej Todorova, 1997). Geografi Slove-
nijo v~asih zamenjujejo s Slovaško, slovenski u~enjaki pa
opozarjajo na nediferencirane podobe, ki jih imajo ljudje,
ko Slovenijo še sedem let po njeni osamosvojitvi pogosto
ena~ijo z Jugoslavijo. Dejanska bli`ina Slovenije s Hrvaš-
ko in Jugoslavijo, ne glede na konkretna dogajanja na tleh,
nekatere ljudi napeljuje na misel, da sta investiranje ali
turizem na tem prostoru tvegana (glej Bennett, 1998). To
je posledica kartografskih podob o dr`avi. ^eprav ta vrsta
nalezljive logike zanemarja dejstva, lahko preusmeri inve-
stiranje v kraje, ki veljajo v o~eh investitorjev za varnejše,
in tako Slovenijo prikrajša za dragoceno fdi.

Slovenija je dr`ava, ki sama sebe razlo~no vidi v kon-
tekstu Evrope in evropske varnosti, to pa je v nasprotju z
geopoliti~nimi stališ~i vodilne dr`ave, t. j. Zdru`enih dr-
`av. Slovensko vodstvo ka`e jasno zavedanje omejitev, s
katerimi se soo~a v geopolitiki poznih 90. let. Na tiskovni
konferenci po sre~anju z ameriškim predsednikom Billom
Clintonom je Milan Ku~an dejal, da je

»… prepri~an, da je za dr`avo, kot je Slovenija, v njenih odnosih z
velikimi dr`avami najpomembnejše vprašanje, kako smo lahko za te
dr`ave zanimivi. In kako naj pritegnemo njihovo pozornost: ne na
kakšen senzacionalisti~en na~in, ampak s tem, da smo uspešni in da
imamo kaj povedati o stvareh, ki te dr`ave zanimajo.« (Ku~an, 25.
september 1997.)
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To pri~a o vladi, ki ~uti potrebo, da z raznimi medijski-
mi in dr`avnimi nastopi pritegne pozitivno zanimanje zda

in drugih virov svetovnega kapitala. Ti nastopi poskušajo
Slovenijo predstaviti tujcem kot zanimivo in dragoceno dr-
`avo, hkrati pa projicirati podobo, ki vpliva na na~in, kako
doma~i opazovalci gledajo na svojo vlado in lastno dr`avo.

Vlogo Slovenije v svetovni ekonomiji, ki ni pozicija
mo~i, sta Agnew in Corbridge (1995, str. 205-207) ozna~i-
la za »izpostavo svetovnega kapitalizma v bivših sociali-
sti~nih dr`avah«. Na tem relativnem polo`aju, zunaj re-
gionalnih trgovinskih blokov vodilnih dr`av, se Slovenija
soo~a s trgovskimi zaporami in carinami za njen izvoz ter
ostaja brez subvencij evropskih razvojnih programov, kot
je skupna kmetijska politika, ki bi omogo~ile ve~jo konku-
ren~nost njenih proizvodov.

Nadalje, ~etudi je bila Slovenija ekonomsko najrazvi-
tejši del bivše Jugoslavije, je vendarle imela socialisti~no
oblast. Ta izkušnja nedvomno vpliva na sedanjo poslovno
kulturo in ekonomijo nasploh. Poro~ila o te`avah pri pre-
hodu k tr`ni ekonomiji, kot je odlašanje pri sprejemanju pri-
vatizacijskih zakonov, so zavrla razvoj nove podobe o Slove-
niji kot otoku kapitalizma. Za pritegnitev kapitala morata
biti zagotovljeni stabilnost in varnost - in tukaj vstopi preob-
likovanje reprezentacij prostora po internetu. Uresni~iti ga
je mogo~e tako, da se dr`avnim ali zasebnim agencijam, ki
se ukvarjajo s poslovnimi zadevami, zagotovijo naslovi elek-
tronske pošte in skupin spletnih strani, ali pa z razvojem
skupin spletnih strani, ki ponujajo poslovne informacije.

Kon~no, Slovenija je po mnogih merilih dobro prepre-
dena z doma~imi internet povezavami. Business Central Eu-
rope (1998) pravi, da je bila Slovenija na koncu leta 1997

tretja najbolj povezana dr`ava v srednji in vzhodni Evropi.
Po podatkih o uporabnikih interneta na en milijon prebi-
valcev je bila Slovenija za Nem~ijo in Estonijo, toda pred
dr`avami, za katere velja, da se v njih prehod v kapitalizem
odvija hitreje, npr. Mad`arska, ̂ eška republika in Poljska.
Ta raven priklju~enosti na internet ka`e na prebivalstvo,
ki ve, kako se internet uporablja.

V naslednjem razdelku sledi analiza posameznih tipov
spletnih strani, ki ponazarjajo prizadevanja Slovenije, da
bi svoj diskurz vodila prek reprezentacij prostora in repre-
zentacijskih prostorov, ki jih strateško poskuša ustvariti.
Na ta prizadevanja moramo gledati v kontekstih, ki smo
jih `e opisali, v okviru slabosti in prednosti, ki jih ka`ejo.
Podro~ja, o katerih bom govoril, vklju~ujejo poskuse Slo-
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venije, da se opredeli kot nebalkanska, po zna~aju evrop-
ska, predvsem pa brez vsake zveze z vojno v Bosni in Her-
cegovini. Drugi~, podobo Slovenije kot sodobne, tehno-
loško razvite dr`ave bom analiziral po skupini spletnih stra-
ni, ki promovirajo in podpirajo to podobo, strani, ki govo-
rijo o slu`bah in ministrstvih, ki zagotavljajo tehni~no pod-
poro vladi. Tretji~, preu~il bom podobo Slovenije leta 1997,
ko si je prizadevala za v~lanitev v nato, a ji je spodletelo,
ker se ta podoba ni skladala s predstavami, ki so jih o Slo-
veniji imeli v zda. Ogledal si bom te nasprotujo~e si podo-
be. Nadalje bom obravnaval dr`avne skupine spletnih stra-
ni, ki podpirajo kandidaturo Slovenije za ~lanstvo v Evrop-
ski uniji. Naslednji dve temi, okolje in turizem, sta mo~no
povezani, saj se dr`ava promovira kot zeleni koš~ek Evro-
pe, kjer najdemo vrsto biotopov in posebnosti, odvisnih
od kakovostnega okolja. Od dr`ave se pri~akuje, da bo ne-
katere svoje dele zavarovala, zato da bi ohranila okolje,
hkrati pa uravnovesila potrebo po ekonomskem razvoju de-
`ele. Kon~no bomo preu~ili prizadevanja za pritegnitev tu-
jega kapitala s poslovno usmerjenimi skupinami spletnih
strani, ki kot temelj delovanja povzdigujejo slovenske vrli-
ne - vrline, ki odsevajo dolo~ene poglede na svet - skupaj s
promoviranjem finan~ne varnosti za tiste, ki bi se odlo~ili
za za~etek poslovanja v Sloveniji.
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BALKANSKO VPRA[ANJE

Polo`aj dr`ave v medijih je neposredno povezan z obli-
kovanjem podobe pri uradnih dr`avnih birokracijah, kot
so sveti za promocijo turizma. Ryan (1990) opozarja na tr-
ditve avstralske vlade, da ustvarjanje »nacionalnega ste-
reotipa« (Ryan, str. 135) pripomore k oblikovanju trgov-
skih sporazumov, obrambnih paktov in raznih povezav, ki
lahko koristijo dr`avi. V primeru Slovenije bi imelo obliko-
vanje nebalkanske podobe pozitivne u~inke, kakršni so vno-
vi~no za~rtanje mentalnih zemljevidov tistih, ki ugotavlja-
jo, kje bo neposredno tuje investiranje najverjetneje dalo
najve~je koristi, kje bi bilo treba vzpostaviti varnostna ob-
mo~ja in kje bodo turisti pre`ivljali svoje po~itniške pakete.

Razli~ne vladne spletne strani, še posebno za~etne strani
zunanjega ministrstva, poudarjajo »evropskost« Slovenije
v ostrem nasprotju z balkanskostjo, ki se ka`e kot »nee-
vropska«. Bivša Jugoslavija in - po asociaciji – Slovenija
velja z ideološkega stališ~a za kraj »strasti etni~nega so-
vraštva in prvinskega nasilja« (Morley in Robins, 1995,
str. 143). Lytle (citiran v Morley in Robins, str. 143) pravi,
da se Balkan ka`e kot »… telo, oku`eno z nacionalizmom,
ne pa kot vojna, ki bi dopuš~ala kakršno koli obliko poga-
janj ali posredovanj« (ibid.). Zaradi skupne zgodovine z
Jugoslavijo velja Slovenija za del tega obmo~ja. Na men-

slika 1
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talnih zemljevidih mnogih tujcev je torej še naprej pove-
zana s preteklostjo, kljub dejstvu, da so se boji odvijali pred-
vsem v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Todorova
(1997, str. 185-186) poudarja, da so bili ameriški mediji -
dosti bolj kot evropski - nagnjeni k temu, da v zvezi z voj-
no ne uporabljajo podrobnih krajevnih imen, ampak go-
vorijo kar o Balkanu. Zaradi polo`aja v kartezijanskem pro-
storu in na zemljevidih fizi~nih geografov se mora Slove-
nija truditi, da spremeni svojo identiteto.

Simbolni poskusi povezovanja z Evropo so vidni na
vladnih spletnih straneh. Na straneh slovenskega zunanjega
ministrstva najdemo povezavo z naslovom »Dobrodošli v
Evropi« (Slika 1, http://www.sigov.si/mzz/ang/2_4.htm), ki
brklja~a takoj prestavi na doma~o stran Europa (vladno
stran Evropske unije). Skupina spletnih strani slovenske-
ga zunanjega ministrstva rabi za to~ko dostopa k evrop-
skim on-line storitvam in informacijam. Seveda se postav-
lja vprašanje, ali si s tako povezavo Slovenija po asociaciji
zagotovi ve~jo evropskost. Osebna skupina spletnih strani
z izbranimi povezavami res izra`a identiteto, toda ali stra-
teška uporaba te povezave implicira, da ima dr`ava evrop-
sko kvaliteto? Na to vprašanje lahko odgovorijo le sami
brklja~i, slovenska dr`ava bi nanj odgovorila pritrdilno.

Za~etna stran skupine spletnih strani slovenske vlade
(Slika 2, http://www.sigov.si/) ima dve jezikovni opciji, to-

slika 2
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rej ponuja storitev tako doma~emu kot mednarodnemu ob-
~instvu. Najzanimivejša reprezentacija prostora je zemlje-
vid sredi zgornjega dela strani. Slovenija je postavljena ma-
lenkost desno od sredine v Evropo brez skandinavskega po-
lotoka, pribaltiških dr`av in dr`av, ki so se oblikovale iz
bivše Sovjetske zveze, tako da dobimo zemljevid, ki umeš-
~a Slovenijo v skoraj središ~ni polo`aj. Premišljena raba
kartografske manipulacije za ustvarjanje znakov ni nova
(Pickles, 1992), novost pa je njena uporaba na spletnih
straneh - glede na medij in vrste ob~instva, ki jih dosega.

Vklju~en je tudi predsednik Ku~an: spletna stran ura-
da predsednika (Slika 3, http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/upr/
ang/index.html) prinaša pozdrave, s katerimi predsednik
za`eli dobrodošlico kiberneti~nim popotnikom na to sku-
pino spletnih strani in upa, da bo brklja~u dala »… zani-
mive in uporabne informacije«. Ta stran vklju~uje še sliko
Triglava (ki je na dr`avnem grbu) in pogled na Slovenijo,
ki je v nasprotju z mentalnimi zemljevidi o tem podro~ju.
Predsednik te male dr`ave prijazno pozdravlja brklja~a, pri
~emer izpostavi informacijski vidik strani, ne pa propagand-
ne funkcije.

Analiza te skupine spletnih strani ka`e odsotnost refe-
renc na Jugoslavijo, razen v navedbi leta 1991 kot datuma
osamosvojitve od bivše Jugoslavije. »Balkan« ni izraz, ki bi
ga našli na za~etnih straneh, a tudi po pregledu naslednjih
strani ga nismo našli. Pomenljivo je, katere izraze se je slo-
venska vlada odlo~ila izklju~iti iz svoje skupine spletnih

slika 3
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strani. Izogibanje besednjaku, ki Slovenijo povezuje z nje-
no bli`njo preteklostjo in s politi~nim prostorom bivše Ju-
goslavije, na vladnih straneh ozna~uje jasne meje in novo
identiteto samostojne enote - take, ki sodi v Evropo.
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JA, MI SMO ON-LINE  –  SLOVENIJA
KOT SODOBNA DR@AVA

Videz sodobne dr`ave dandanes vklju~uje navzo~nost
na internetu in razvito ra~unalniško tehnologijo za zbira-
nje in obdelovanje informacij. Center vlade za informati-
ko (cvi) (Slika 4, http://www.sigov.si/cvi/ang/cvi-in-
tro.html) oskrbuje dr`avo z novimi vidiki vladnih apara-
tov, tj. z visoko tehnologijo v uradih in pri obdelovanju
podatkov. Svoje naloge definira v ve~ ciljih:

»racionalizacija poslovanja dr`avne uprave in ve~ja u~inkovitost nje-
nega delovanja; zagotavljanje varovanja in zaš~ite podatkov; zaš~ita
investicij v informacijsko tehnologijo z zagotavljanjem ~im popolnej-
šega sistema integracije, z uvajanjem in vzdr`evanjem enotnih me-
todologij in standardov, upoštevajo~ trende evropskega in medna-
rodnega koncepta odprtih sistemov; snovanje in oblikovanje okolja
informacijske tehnologije z maksimalno fleksibilnostjo znotraj stan-
dardov; pove~anje komunikacijske in informacijske izmenjave med
dr`avno in lokalno upravo; zagotavljanje skupnih komunikacijskih in
ra~unalniških zmogljivosti skozi instalacijo, delovanje, upravljanje in
vzdr`evanje dr`avne informacijsko tehnološke infrastrukture.« * (10.
september, http://www.sigov.si/cvi/ang/cvi-intro.html.)

Tukaj se ka`e ve~ stvari, ki so precej simbolne narave.
Prvi~, pred nami je kiberneti~na manifestacija birokracije,
ki upravi~uje obstoj aparata. Birokratske institucije zelo
u~inkovito upravi~ujejo nenehne stroške z naslova prora-
~una tako, da govorijo o pomembnosti opravljenega dela.
Delo je v tem primeru pomembno zato, ker pove~uje u~in-
kovitost, pospešuje izmenjavo in omogo~a ve~jo komuni-
kacijo med skupinami. Vsi ti izrazi, ki so pre`eli in prevzeli
to ministrstvo, so s podro~ja poslovnosti in tr`ne ideologije.

Nadalje vidimo, da ima dr`ava organ, ki skrbi za dose-
ganje posebnih ciljev v informacijski in komunikacijski sfe-
ri. V prizadevanjih Slovenije, da bi se pokazala kot sodob-
na dr`ava, ki se je tehnološko zmo`na obdr`ati v kapitali-
sti~nem svetu, s katerim tekmuje, je to najmo~nejše zna-
menje obvladovanja informacij.

Ena pomembnejših vlog je vloga upravljalca raznih dr-
`avnih podatkovnih baz, med drugimi tudi podatkovnih
baz parlamenta, osrednjega statisti~nega urada in finan~-
nega ministrstva. Kot skrbnik informacij raznih enot upra-
vi~uje obstoj informacijskega aparata s poudarjanjem nje-
gove vrednosti. V imenu u~inkovitosti rokuje s podatkov-

* Vsi citati iz splet-
nih strani so navede-
ni po originalnih slo-
venskih besedilih na

ustreznih spletnih
straneh. (Op. prev.)
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nimi bazami raznih ministrstev in vladnih uradov. Veliko
mo~ mu zagotavljajo naloge, kot so

»izdelava in realizacija na~rta informatizacije dr`avnih organov, na-
bava in izdajanje mnenj v zvezi z nabavo informacijske opreme po-
sameznih dr`avnih organov, distribucija in vzdr`evanje le-te; delova-
nje ra~unalniškega centra dr`avnih organov in skupne telekomunika-
cijske mre`e dr`avnih organov ter zagotavljanje skupnih telekomuni-
kacijskih servisov, storitev in elektronske pošte; razvoj aplikativne
programske opreme, svetovanje dr`avnim organom v zadevah na~r-
tovanja in uvajanja informacijske tehnologije, strokovni nadzor pri
razvijanju in uvajanju aplikativne programske opreme, uvajanje tele-
komunikacijske opreme, zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev in
proizvodov informacijske tehnologije ter metodološko in tehnološko
koordinacijo pri razvoju projektov; metodološke in tehnološke reši-
tve pri povezovanju in uporabi javnih baz podatkov ter posredovanje
informacijskih storitev dr`avnim organom in zunanjim uporabnikom;
strokovno usposabljanje in izobra`evanje s podro~ja informatizaci-
je.« (10. september, http://www.sigov.si/cvi/ang/cvi-intro.html.)

Center torej skrbi, da ima vlada u~inkovito, delujo~o
ra~unalniško in telekomunikacijsko strojno opremo. Za-
gotavlja tudi ustrezni ~loveški kader, ki lahko uresni~uje
tehnološke cilje dr`ave pri njenem tekmovanju s tistimi,
ki imajo enako ali višjo tehnologijo. ̂ e uporabimo ̀ argon
iz poslovnega sveta, se ka`e kot dragoceni del dr`avnega
aparata, ki izboljšuje delovanje dr`ave kot celote in poma-
ga spodbujati tekmovalnost.
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PODOBA IN PRIKLU^ITEV K NATO

Vse leto 1997, ko se je zveza nato odlo~ala, katere dr-
`ave bodo povabili v naslednji krog širitve nato, se je slo-
vensko zunanje ministrstvo ukvarjalo s tem vprašanjem.
Pri tem ni bil najva`nejši prikaz identitete neodvisne dr`a-
ve, temve~ pripravljenost Slovenije, da se priklju~i zahod-
nim varnostnim zvezam. Slovenija je bila ~lanica Partners-
tva za mir in po mnenju vlade je izpolnjevala številne kri-
terije za priklju~itev k nato. Slovenski zunanji minister
Zoran Thaler je zaradi okrepitve podobe Slovenije v tujini
govoril na glavnih sre~anjih Evropskega sveta in Zahod-
noevropske unije pred konferenco v Madridu julija 1997.
Pripombe so bile objavljene na skupini spletnih strani zu-
nanjega ministrstva.

Podobno so se na internetu pojavila tudi stališ~a zda o
Sloveniji (in drugih kandidatkah). Te izjave, ki sta jih dala
obrambni minister Cohen in dr`avna sekretarka Madeline
Albright, so bile objavljene na skupini spletnih strani ame-
riškega State Departmenta (http:// www.state.gov/). Ima-
mo torej dr`avo z omejeno mo~jo nasproti vodilni sili, obe
pa uporabljata internet za razpravo o stališ~ih, ki jih je na
istem mestu predstavila druga dr`ava.

Slovenija je imela sre~o, da jo je med osamosvajanjem
podpirala Nem~ija, in to se je nadaljevalo tudi med obrav-
navo o širitvi nato. Njeno vklju~itev v nato je kon~no
podprlo devet evropskih ~lanic te organizacije. Toda po-
misleki zda kot vodilne sile so premagali `elje evropskih
~lanic. @e razširitev nato za tri dr`ave (^eško republiko,
Mad`arsko in Poljsko) je bil o~itno te`ak predlog za ame-
riški senat, kaj šele pet dr`av, kar so predlagali Evropejci
(poleg navedenih še Slovenija in Romunija). Vendar tega
v spletnih dokumentih zda ni videti. Argumenti za odklo-
nitev Slovenije so se usmerili v druge probleme. Vklju~evali
so trditve o po~asnem sprejemanju zakonov o privatni last-
nini, o neobstoju povsem prostega trga in o kratkem obdob-
ju demokrati~ne vladavine. Vse to je kulminiralo v mesecih
pred razpravami o širitvi nato v Madridu (Purcell, 1998).

Slovenija je na prve signale, da morda ne bo sprejeta,
odgovorila s pripombami ministra Thalerja na skupini splet-
nih strani zunanjega ministrstva (Slika 5, http://www.si-
gov.si/mzz/ang/2_4.htm). Šlo je kratko malo za govore z raz-
nih sre~anj, vendar se je ministrstvu zdelo, da jih je treba
postaviti na internet. Ta besedila ka`ejo, da si je Slovenija
prizadevala predstaviti svojo jasno vlogo na geopoliti~nem
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zemljevidu razširjene nato. Slovenija se je prikazovala kot
dr`ava, ki je pripravljena razvijati sodobno profesionalno voj-
sko po standardih nato. Kolektivne varnosti ne bi le konzu-
mirala, temve~ bi jo u~inkovito zagotavljala, in lahko bi ra-
bila za vzor~ni model dr`avam na jugovzhodu, saj bi pokaza-
la, kako koristno je sodelovanje z mednarodnimi telesi.

Kriteriji za širitev nato niso bili le vojaški, ampak so
vklju~evali tudi druge standarde. O tem je govoril mini-
ster Thaler, ko je poudaril, da

»Slovenija izpolnjuje temeljne pogoje za vstop v to zvezo. Ti pogoji
so bili definirani v študiji o razširitvi nato in so naslednji: politi~na
demokracija, tr`na ekonomija, ustrezno zagotavljanje ~loveških pra-
vic, nadzor demokrati~no izvoljenih oblasti nad obrambnimi struk-
turami in dobri sosedski odnosi.« (Thaler, 24.-25. marec 1997.)

Potencial vzor~nega modela za preostale balkanske (a
pazite, ne imenuje jih balkanske) dr`ave je bil omenjen v
govoru pred Evropskim svetom. Slovenija ima potencial, da

»… predstavlja pozitiven primer za dr`ave, ki se nahajajo jugovzhod-
no od slovenskih mej; primer, ki dokazuje, kako dobrodošla je miro-
ljubna in demokrati~na politi~na usmeritev. Vstop Slovenije v nato

bi pomenil institucionalizacijo stabilnosti v tem delu Evrope.« (Tha-
ler, 24.-26. april 1997.)

slika 5
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Povsem jasno je, da se je zunanji minister namenoma
izognil imenu Balkan in prav ohlapno definiral, komu bi
Slovenija – kot mejnik na tem podro~ju – rabila za model.
S sklenitvijo odnosa z nato bi zmagoviti pohod zahodne
demokracije in miru lahko skozi Slovenijo nadaljeval pot
na jugovzhod. Thaler je tudi poudaril, da je Slovenija sicer
bila del nekdanje komunisti~ne dr`ave, vendar Jugoslavija
(in torej tudi Slovenija) nikdar ni bila ~lanica Varšavske-
ga pakta. Ta linija je zanimiva. Prvi~, s poudarjanjem ru-
skih interesov za tri glavne kandidatke poskuša pokazati,
da je Slovenija v ruskih o~eh manj ogro`ujo~ dodatek nato.
Drugi~, predstavlja prizadevanje manjših evropskih part-
neric, da bi prisilile zda, da bi na varnost nehale gledati le
v smeri vzhod-zahod. Z vklju~itvijo tega argumenta se je
Slovenija pridru`ila argumentom Francije in Italije o po-
veljevanju ju`nega krila nato in zaradi potencialnega part-
nerstva na ju`nem prizoriš~u dobila njuno podporo. To je
še zlasti va`no, saj je Slovenija poudarila, da mnogi prob-
lemi varnosti, s katerimi se sre~uje, niso tradicionalno vo-
jaški problemi.

»Toda ob odsotnosti široke varnostne mre`e se lahko spro`ijo proce-
si na ozkem obmo~ju in destabilizirajo~e u~inkujejo na sosednje (sic)
dr`ave; ti procesi se lahko razširijo tudi izven tega obmo~ja. V mislih
imam organiziran kriminal, še zlasti nezakonito trgovino z mamili,
oro`jem in nevarnimi snovmi ter nezakonito imigracijo.« (Thaler, 24.-

26. april 1997.)

Širitev nato naj bi torej upoštevala vprašanja varno-
sti, s katerimi se zveza neposredno ne ukvarja, in prav ta
vprašanja je predstavila Slovenija. ^e je Poljsko, ^eško
republiko in Mad`arsko gotovo upravi~eno skrbelo zaradi
o~itne ruske gro`nje, tega v slovenskih prizadevanjih ni
zaslediti. Ministrove opazke so v resnici jasno pokazale, da
gre za ustvarjanje novega reprezentacijskega prostora, ki se
odreka stališ~u vodilne sile, zda, o osi vzhod-zahod.

Slovenija, ki ni imela mo~i, da bi zda prepri~ala o kom-
promisu, se na koncu madridskega vrha torej ni pojavila na
seznamu. Dr`ava je potem sprejela izjave zda, da je širjenje
nepretrgan proces in da je Slovenija v naslednjem krogu po-
govorov o širitvi verjetno v najboljšem polo`aju. Lobiranje
po svetovnem spletu se nadaljuje. Nedavni dodatki na sku-
pini spletnih strani zunanjega ministrstva ka`ejo, da je Slo-
venija pred kratkim precej pove~ala izdatke za obrambo *,
da bi izpopolnila vojaške sile in jih uskladila s standardi nato.

* Spletna stran, ki
je naznanila pove-
~anje izdatkov, se je
najprej pojavila na
skupini spletnih
strani slovenskega
zunanjega ministrs-
tva. Potem je bila
umaknjena. Odtlej
na spletnih straneh,
ki govorijo o Slove-
niji, nisem uspel
najti nobene samo-
stojne potrditve
tega dejstva.
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Iz analize ni jasno, za kakšno ob~instvo se je prizadeva-
lo zunanje ministrstvo. Ker je besedilo dostopno tako v
angleš~ini kot v slovenš~ini, je o~itno, da je ciljalo na do-
ma~o potrošnjo. Tudi mednarodni tvorci politike ali ~lani
njihovih garnitur morda pregledujejo internet, tako da so
tudi oni ciljna publika. Jasno je, da so bila prizadevanja
ministra Thalerja na velikih diplomatskih sre~anjih po-
skusi osebnega lobiranja. Elektronska ina~ica argumentov
njegove vlade naj bi dosegla tudi voditelje, ni pa prav ja-
sno, koga se je poskušalo lobirati. Prizadevanja za preobli-
kovanje strateških reprezentacij prostora za zagotovitev pri-
klju~itve se bodo nadaljevala.



33

Slovenska dr`ava na internetu

EVROPSKA UNIJA – UPANJA,
PRI^AKOVANJA IN STANDARDI

Vsaka dr`ava vzhodne srednje Evrope, ki upa na ~lans-
tvo v Evropski uniji, se soo~a z vrsto standardov odprte in
demokrati~ne dru`be, ki jih mora uresni~iti. En na~in lo-
tevanja enega od preskusnih vprašanj, vprašanja o verski
svobodi, zastopa Urad za verske skupnosti (slika 6, http://
www.sigov.si/uvs/ang/aindex.htm). Ta skupina spletnih stra-
ni, ki ka`e konsistentno rabo dr`avnega grba Slovenije, po-
skuša mednarodnim in doma~im uporabnikom predstaviti
dokaze o verski strpnosti. Strpnost do manjšin in torej do
njihovih razli~nih veroizpovedi je eden številnih dru`be-
nih standardov, po katerih bodo skupine za varstvo ~love-
kovih pravic in vlade presojale Slovenijo, ko bodo razprav-
ljale o tem, ali naj jo sprejmejo v Evropo.

Ta skupina spletnih strani je zanimiva iz ve~ razlogov.
Prvi~, podaja spisek verskih organizacij, ki so registrirane
pri Uradu. To je pomembno, saj se je število misijonarskih
skupin v vzhodni srednji Evropi in vzhodni Evropi od zgod-
njih 90. let tega stoletja precej pove~alo. Zanimivo je opa-
ziti, da tabela (17. avgust 1998) prikazuje Rimskokatoliš-
ko cerkev na prvem mestu (slika 7). Ali gre pri tem za pre-
mišljen korak Urada, da bi poudaril rimskokatoliško ve~i-
no v dr`avi, ali zgolj za posledico tega, da se je Rimskoka-
toliška cerkev registrirala prva, ni jasno.

Mo`nosti za morebitno interakcijo brklja~a z Uradom
so izjemne. Elektronska poštna povezava na tej skupini
spletnih strani omogo~a dostop do direktorjevega naslova
elektronske pošte. To omogo~a brklja~u, da postavlja vpra-
šanja in preu~uje vlogo dr`ave pri podpiranju raznih ve-
roizpovedi, verskim skupinam pa omogo~a, da si priskrbijo

slika 6
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ve~ informacij. To daje vtis razvidnosti in dostopnosti, ~e-
sar mnogim vladnim skupinam spletnih strani manjka.

Preiskava bo poleg religije vklju~ila še druga vprašanja
dru`bene pravi~nosti. Preu~ila bo politi~ni sistem, da bi se
pokazalo, ali obstaja odlo~enost za demokrati~ne volitve.
Vladno gradivo zagotavlja Republiška volilna komisija (sli-
ka 8, http://www.sigov.si/elections/rvk.html). Ta skupina
spletnih strani vsebuje izide volitev na raznih ravneh, z
volitvami `upana glavnega mesta Ljubljane leta 1997 in
parlamentarnimi volitvami leta 1996 in 1992. Predstavi-
tev volilnih izidov sicer ne zagotavlja demokrati~ne dru`-
be, ka`e pa ve~ stvari. Prvi~, volitve so in zdi se, da je volil-

slika 7
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ni proces stabilen. Drugi~, predstavitev teh izidov ka`e br-
klja~em, da Slovenija ne skriva volilnih izidov, vklju~no s
podrobnostmi o rezultatih na lokalnih ravneh. Kon~no,
prikazane so ravni udele`be - morda kot nadomestek za mo~
demokracije in dr`avljansko udele`enost ljudi. Vse troje
skupaj naj bi prepri~alo opazovalca, da je Slovenija zares
demokrati~na.

Evropska unija bo zahtevala tudi uskladitev ekonom-
skih sistemov. V spreminjanje bo vklju~enih ve~ dr`avnih
agencij in mnoge od njih `e delujejo v smeri lajšanja tega
procesa. Taka agencija je Statisti~ni urad Republike Slo-
venije (slika 9, http://www.sigov.si/zrs/indeks_e.html). To
je slu`ba, v kateri moramo videti podaljšek dr`avnega in-
formacijskega aparata. Pridobiva surove anketne podatke
o številnih ukrepih (ekonomskih, dru`benih, kulturnih, po-
liti~nih) in jih daje v uporabo vladi in zasebnim skupinam,
ki te storitve naro~ajo in jih tudi pla~ujejo. Z besedami s
skupine spletnih strani:

»… predstavlja dr`avno statistiko, ki zagotavlja organom in organiza-
cijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti agregate o stanju in
gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem podro~ju ter
na podro~ju okolja in naravnih virov.
Statistika sledi na~elu nevtralnosti, objektivnosti in strokovne neod-
visnosti, podatki se pridobivajo in posredujejo na podlagi znanstve-
nih spoznanj in strokovno ustreznih metod. Statisti~ni urad Republi-
ke Slovenije izpolnjuje mednarodne obveznosti s posredovanjem in
izmenjavo statisti~nih podatkov z drugimi dr`avami in mednarodni-
mi organizacijami.« (Poudarek je moj. 10. september 1998, http://
www.sigov.si/zrs/indeks_e.html.)

slika 8
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Urad trdi, da sta njegovemu delovanju lastna objektiv-
nost in nevtralnost, ~etudi funkcionira kot del dr`ave. Ta
trditev o nevtralnosti in nepristranski obdelavi izsledkov
je bistvenega pomena za prikaz dr`ave kot zagovornice re-
snice. Upravi~evanje politi~nih odlo~itev s te`o tovrstnih
številk mora biti izra`eno v pojmih nevtralnosti in neod-
visnosti. Te izjave tudi pri~ajo o razvitem, sodobnem prije-
mu dr`ave na tem podro~ju delovanja. @e stoletja so stati-
stika in informacije vitalnega pomena za uveljavljanje dr-
`avnih interesov. Urad se poskuša predstaviti na na~in, ki
ustreza mednarodnim standardom in praksam; na skupini
spletnih strani se temu re~e »evropeizacija slovenske stati-
stike« (ibid.). Ta izjava sama po sebi izdaja idejo o nevtral-
ni statistiki, saj si Slovenija prizadeva zbirati podatke po
evropskem vzoru, tako da so slovenske številke skladne z
Evropo. Prav ti podatki, zbrani na evropski na~in, bodo
uporabljeni za regionalne primerjave in upravi~evanje slo-
venskega vstopa v Evropo. Zato je Statisti~ni urad bistven,
torej tudi politi~en aparat.

Ministrstvo za finance (slika 10, http://www.sigov.si/mf/
ang/apredmf2.html) ima podobno vlogo kot Statisti~ni

slika 9
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urad, to je, standardiziranje ekonomskih predpisov v dr`a-
vi, da se ujemajo s predpisi v Evropski uniji. Kot druge sku-
pine spletnih strani tudi stran Ministrstva za finance poda-
ja obvezni dr`avni grb, poleg tega pa še sliko zgradbe, v
kateri domujejo slu`be tega ministrstva. Kot druge skupine
spletnih strani podaja tudi zemljevid Ljubljane, ki omogo-
~a lociranje ministrstva.

Vrednost te skupine spletnih strani je v predstavitvi
Slovenije kot sodobne kapitalisti~ne dr`ave. Ministrstvo
jasno opredeljuje svoje kompetence in dejavnosti ter s tem
upravi~uje svoj obstoj. Ministrstvo se ukvarja z vprašanji
pranja denarja, urejanja davkov, zunanje trgovinske me-
njave in igralništva. Vidna je `elja po primerjanju sloven-
skih prizadevanj s prizadevanji drugih dr`av, predvsem dru-
gih evropskih ali razvitih kapitalisti~nih dr`av, kot so Zdru-
`ene dr`ave Amerike ali Nova Zelandija, Kanada ali Av-
stralija. Ta izbira ka`e tudi prizadevanja posameznih vlad,
da omogo~ijo dostop do takih informacij. Treba je omeni-
ti, da obstaja povezava s slovensko sosedo Hrvaško in nje-
nim Ministrstvom za finance. Povezave so brska~u sicer
koristne, ~e iš~e primerjave, njihova simbolika pa je v tem,
koga povezujejo. Ka`ejo vsaj to, da si Slovenija `eli pove-
zav s finan~nimi ministrstvi dr`av, ki so navzo~e na
internetu, in med njimi so tudi evropske ~lanice.

Tudi skupina spletnih strani predsednika vlade (slika
11, http://www.sigov.si/pvl/ang/drnovsek.html) pri~a o tem,
da si vlada na svojih spletnih straneh nenehno prizadeva

slika 10
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za ~lanstvo v Evropi. Stran prikazuje sliko predsednika vlade
in govori o njegovem vzponu do mednarodnega ugleda na
mednarodnem finan~nem in vladnem prizoriš~u, vendar
njegov vzpon v o~eh mednarodnega opazovalca ni pretira-
no polep{an. Zanimivo je, da so njegovi dose`ki opredelje-
ni v pojmih tega, kar je naredil za dr`avo pri njenem uve-
ljavljanju v mednarodnem prostoru. Navedeni podatki o
ekonomski uspešnosti so po naklju~ju podatki, ki jih Evro-
pa uporablja kot maastrichtske kriterije. Oblikovalci so ho-
teli jasno poudariti ekonomsko uspešnost dr`ave in jo s po-
liti~no in ekonomsko stabilnostjo vred vidno dvigniti nad
druge srednjeevropske dr`ave. Ta skupina spletnih strani
torej ne rabi le predstavitvi predsednika vlade, ampak hkrati
sporo~a, da sta Slovenija in predsednik vlade pripravljena
sprejeti evropske izzive.

slika 11
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SLOVENIJA – OKOLJE
IN NARAVNI PARKI

Dr`ava lahko sebe samo tr`i kot turisti~ni prostor, ki
temelji na omejenih naravnih virih. Bli`ina Avstrije, Itali-
je in Nem~ije poudarja polo`aj, ki ga Slovenija zaseda v
absolutnem prostoru. Vendar je splošno znano, da komu-
nisti~ne vlade niso posve~ale veliko skrbi za okolje. To je
dediš~ina, ki vpliva na dojemanje vzhodne srednje Evrope
kot more~ega okolja. Svet za varstvo okolja (svo) (slika
12, http://www.sigov.si/svo/index1_e.htm) si prizadeva, da
bi se Slovenija obdr`ala kot »zeleni koš~ek Evrope« (Tou-
rism, 3. september 1998, slika 13, http://www.ijs.si/uvi/eng/
frame.html-12) in hkrati uravnovesila potrebe ekonomske-
ga razvoja.

Va`no je pripomniti, da se ta skupina spletnih strani

slika 12
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loteva veliko stvari, vendar morda na lastno škodo. Nav-
zo~nost okvirov ka`e tehni~no kompetentnost oblikoval-
ca strani (ki na sami strani ni naveden). Ta skupina splet-
nih strani pri~a o prizadevanjih dr`ave, da skrbi za okolje
in tako pripomore k stalnem obnavljanju razmer, ki so zdra-
ve za prebivalstvo v celoti.

Toda pazljivo branje besedil na tej skupini spletnih stra-
ni poka`e prizadevanje za uravnovešanje industrijskega raz-
voja in za prakse, ki jih okolje prenese. Gre za prakti~no
priznanje s to~no dolo~enim ciljem ohranjanja ekonom-
ske rasti, ki je dr`avi tako strašansko potrebna. Za argu-
mentacijo v prid zaš~iti okolja na tej skupini spletnih stra-
ni so uporabljeni tudi zemljevidi. Ti zemljevidi umeš~ajo

slika 13
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Slovenijo v Evropo (kot na drugih vladnih skupinah splet-
nih strani se tudi tukaj postavlja vprašanje o tem, kje je
Slovenija), vidimo pa tudi zemljevide, na katerih je prika-
zano, kako so izrabljene reke, kolik{en je avtomobilski pro-
met na cestah in kak{na je kakovost zraka, vse to pa so
stvari, s katerimi se mora ukvarjati dr`ava.

Velik del te skupine spletnih strani je namenjen poda-
janju širokih posplošitev, ki podpirajo dejavnosti svo, z ute-
meljitvijo, da je okolje nekaj, ~emur se dr`ava mora posve-
~ati in tudi se posve~a. Velikanska koli~ina informacij rabi
za pokazatelj, da vlada ukrepa v zvezi z okoljem in tako varu-
je prebivalstvo in deluje v smeri ohranjanja naravnih virov
v dr`avi. To je pomembni del legitimacijske funkcije dr`ave.

Druge skupine spletnih strani, ki podpirajo »zelen« pri-
jem, vklju~ujejo stran, ki je posve~ena Triglavskemu na-
rodnemu parku (slika 14, http://www.sigov.si/tnp/). V ko-
raku z drugimi dr`avami, ki promovirajo turizem kot vir
menjave s tujino, tudi Slovenija promovira svoj najzna-
menitejši park, Triglavski narodni park. Uvodne strani spet
umeš~ajo dr`avo na zemljevide tako, da jo ka`ejo v osred-
njem delu Evrope, nato pa umestijo brklja~a v Slovenijo,
da dobi prostorski ob~utek (upoštevanja vredna to~ka). Na-
menjena je raznim ob~instvom, saj je besedilo na tej strani

slika 14
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v štirih jezikih (slovenš~ini, angleš~ini, nemš~ini in itali-
janš~ini). Besedila predstavljajo zgodovino in oblikovanje
parka, spremljevalni zemljevidi pa ponujajo informacije o
geologiji, rastlinstvu in `ivalstvu tega obmo~ja. Nenavad-
no je, da skupina spletnih strani, ki je posve~ena narodne-
mu parku, ne vsebuje informacij o turisti~ni dejavnosti, a
v angleški ina~ici je ne najdemo. Vendar so v besedilu ome-
njeni kraji velikokrat povezani z dobrimi fotografijami, ki
prikazujejo lepoto, ki pri~akuje turista.
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TURIZEM–NOVA DR@AVA,
NOVE MARKETIN[KE STRATEGIJE

Dr`avna promocija turizma na mre`i kot vir fdi ali po-
ve~anja koli~ine tujih valut in poslovne rasti je opazna,
najdemo pa tudi mnoge zasebne skupine, ki promovirajo
turizem v Sloveniji. Dve vladni ustanovi za promocijo tu-
rizma sta Urad za informiranje (ui) in Svet za turizem (st).
Urad za informiranje Republike Slovenije (slika 15, http:/
/www.ijs.si/uvi/eng/frame.html-12) se stvari loteva v on-
line ina~ici s štiristranskimi spiski dejstev o raznih temah,
ki se nanašajo na Slovenijo. On-line brošura jasno izra`a
potrebo po spremembi pogleda na Slovenijo in prikazova-
nja Slovenije v reprezentacijskih prostorih turistov:

»Za dr`avo je pet let neodvisnosti kratek ~as. Za turizem, za predstavi-
tev turizma v svetu in za poslovni svet je to komajda kaj ~asa. Slovenija
se soo~a z vrsto dilem, ki so del zapuš~ine jugoslovanskega turizma.
Najva`nejše je vprašanje, kako tr`iti lepote nove samostojne Slovenije
na mednarodnem trgu ob dejstvu, da je bila Slovenija kot turisti~ni cilj
do nedavnega tr`ena v širšem kontekstu Jugoslavije.« (Tourism, http:/
/www.ijs.si/uvi/eng/frame.html-12, 3. september 1998.)

slika 15
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To je ena redkih omemb Jugoslavije, ki jih najdemo na
vladnih skupinah spletnih strani (glej razpravo o procesu
distanciranja od tega izraza v tem ~lanku), njen kontekst
pa je povsem o~itno negativen. Govori o ujetosti v maj-
hen trg, kar je treba prese~i, ~e naj slovenska turisti~na
industrija postane konkuren~na. Slovenija se mora v o~eh
tistih, ki jo še vedno vidijo kot del Jugoslavije (nekdanji
turisti~ni in potovalni agenti), torej na novo definirati kot
lo~ena entiteta, ki zaslu`i podrobnejše poznavanje. Brošu-
ra tudi opeva vrline Slovenije, zlasti vrsto turisti~nih mo`-
nosti na temelju razli~nih pokrajin v tej dr`avi.

Svet za turizem (slika 16, http://www.tourist-board.si) je
še ena vladna slu`ba, pristojna za promoviranje dr`ave v letu
1996. Njena naloga je promocija turizma doma in v tujini.
Poleg tega svojo misijo opredeljuje z naslednjimi besedami.

»Pozicionirati Slovenijo kot de`elo z jasno in prepoz-
navno identiteto, s to~no dolo~enimi primerjalnimi in tek-
movalnimi prednostmi ter na ta na~in konkretno pomagati
slovenskemu gospodarstvu pri tr`enju slovenske turisti~ne
ponudbe.« (3. september 1998, http://www.tourist-board.si).

V tem odzvanja trditev iz brošure Urada za informira-
nje, da Slovenija ni dovolj znana in da trpi zaradi pomanj-
kljivega razlikovanja od sosednjih dr`av. Trditve v zvezi s
smotrom in vizijo Sveta za turizem jasno poudarjajo njego-
vo vlogo dr`avnega promotorja. Svet lahko

slika 16
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»bistveno vpliva na razvoj turizma, saj povezuje vse subjekte sloven-
ske turisti~ne organiziranosti in vse subjekte, ki se ukvarjajo s pro-
mocijo dr`ave z namenom, da se dose`e usklajeno in u~inkovito
delovanje vseh« (3. september 1998, http://www.tourist-board.si.)

Dr`avne ocene turisti~nega potenciala ka`ejo realisti~-
no presojo razmer, v katere se v tem tekmovanju podaja
Slovenija. Svet razume pomen turizma za ekonomijo in
evropski trg, na katerem tekmuje, in priznava dejstvo, da
zdaj tekmuje tudi z drugimi dr`avami vzhodne srednje Evro-
pe, kot so Mad`arska, ^eška republika in Poljska, ~e na-
štejem le nekatere.

Glavni del te skupine spletnih strani predstavlja dolo-
~itev lokacije de`ele. Dejansko lahko s prve strani klikne-
mo povezavo, ki se imenuje Lega Slovenije in podaja raz-
dalje do glavnih srednjeevropskih mest (Salzburg, Dunaj,
München, Budimpešta) ter obrisni zemljevid dr`ave z na-
vedbo mejnih dr`av. Zemljevidi, cd-romi in vodi~i za turi-
ste in potovalne agente so dostopni po internetu, kar po-
nuja Svetu nadaljnje mo`nosti za predstavitev Slovenije.

Skupina spletnih strani Sveta za turizem je namenjena
predvsem posamezniku ali poslovne`u, ki iš~e turisti~no
podporo. Vsebuje povezave, ki ~loveka prenesejo na dobro
oblikovane zasebne skupine spletnih strani, kot je Vodi~
po virtualni Sloveniji (http://www.ijs.si/slo/), ki vklju~uje
mnoge povezave s posameznimi mesti in zanimivostmi, a
tudi te so naredili zasebniki. Mnoge od teh spletnih strani
so naredili posamezniki, ki so ponosni na svoje mesto, in
same po sebi niso namenjene podpori turisti~ne industrije.

Poleg tega ima ta skupina spletnih strani informativno
funkcijo, saj opredeljuje, kaj je turisti~ni izdelek ali zna~il-
no turisti~no obmo~je. Naštete so tudi na~rtovane promo-
cijske dejavnosti te slu`be, npr. sodelovanje na turisti~nih
sejmih (~etudi je treba omeniti, da je seznam veljal za leto
1997, posodobitve pa nisem našel). To koristi obveš~eno-
sti mednarodnega brklja~a o pove~ani strokovnosti te in-
dustrije in o mo`nostih turizma v Sloveniji. Nadaljnja funk-
cija teh strani je zagotavljanje virov tistim doma~im br-
klja~em, ki bi hoteli sodelovati pri razvijanju slovenskega
turizma. Ta skupina spletnih strani - kljub raznovrstnemu
ob~instvu (turisti, turisti~ni agenti, strokovnjaki) - ponuja
to, kar ponujajo tudi druge vladne skupine spletnih strani,
tj. jasno ozna~itev dr`ave in poudarjanje relativne bli`ine
njenih trgov. Ta proces definiranja podobe na turistovem
mentalnem zemljevidu je glede na naravo turizma bistvene-
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ga pomena za ekonomski uspeh. Turizem ni edini del eko-
nomije, ki je odvisen od posameznih reprezentacij prostora.
Pritegnitev tujega investicijskega kapitala je odvisna od do-
jemanja – dojemanja, ki ga bo dr`ava poskušala ustvariti in
manipulirati. O tem govorimo v naslednjem razdelku.
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SLOVENIJA – ODPRTA ZA POSLOVANJE

Slovenija tekmuje v igri pritegovanja neposrednega tu-
jega investiranja (fdi). Ima nekaj slabosti in nekaj pred-
nosti. Za zunanje dojemanje teh lastnosti so pomembne
reprezentacije prostora. V globalizirani ekonomiji, pravi
Deibert, se mnoga podjetja zatekajo k »lokalni globalizaci-
ji« (Deibert, 1997) tako, da trge, na katerih delujejo, širijo
s komunikacijsko tehnologijo. Urad za gospodarsko pro-
mocijo Slovenije in tuje investicije uporablja isto strategi-
jo pritegovanja fdi in razširjanja trga po internetu. To ure-
sni~uje s poudarjanjem zna~ilnosti, ki bi lahko bile drago-
cene za tuji kapital.

Slovenija je ~lanica cefta, ̀ eli pa se kar najhitreje v~la-
niti v Evropsko unijo. Glavno pristaniš~e v dr`avi je Ko-
per, ki trenutno prednja~i pred sosednjima pristaniš~ema
Trstom (Italija) in Reko (Hrvaška). Slovenija je imela sre-
~o, da je bila ena industrijsko najrazvitejših republik bivše
Jugoslavije, tako da razpolaga s fiksnim in ~loveškim kapi-
talom, ki ga je mogo~e izkoriš~ati. Tudi zveze s sosednjimi
kapitalisti~nimi dr`avami so pripomogle k sorazmerno ugod-
nemu polo`aju v evropski in svetovni ekonomiji, zlasti v
odnosih z Nem~ijo, Avstrijo in Italijo.

Vlada si o~itno prizadeva promovirati Slovenijo kot
prostor za investiranje. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj ima skupino spletnih strani (http://www.sigov.si/
meor/index.htm), ki je zelo slabo razvita. Daje zgolj naslo-
ve kontaktnih oseb v posameznih oddelkih, a malokaj dru-
gega. Izstopajo strani Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije (tipo), Urada za makroekonomske analize
in razvoj (umar) (http://www.sigov.si/zmar/index.html) in
Urada za varstvo potrošnikov (http://www.sigov.si/uvp/in-
dex.htm), ~etudi so te zadnje dostopne le v slovenš~ini. Te
tri skupine spletnih strani so najbolj razvite, skupine splet-
nih strani tipo in umar pa so tudi v ve~ jezikih.

Skupina spletnih strani tipo (slika 17, (http://www.si-
gov.si/tipo/eng/mmenu.html) navaja cilj Urada: tipo spod-
buja fdi z raznimi sredstvi, tudi z zagotavljanjem informa-
cij o mo`nostih investiranja v dr`avi, finan~no pomo~jo,
promocijskimi programi, svetovanjem na podro~ju poslo-
vanja in vzdr`evanjem podatkovne baze o najpomembnej-
ših lokacijah v dr`avi. Zanimivo je dejstvo, da za~etna stran
omenja dajanje prednosti neopore~ni - t. i. okolju prijazni
- industriji (slika 17). To se ne sklada s podobo vzhodne
Evrope kot opustošenega okolja, kar naj bi bila posledica
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komunisti~ne industrijske prakse.
tipo podaja specifi~ni prikaz slovenskih ekonomskih

prostorov s predstavitvijo raznih plasti palimpsesta, ki tvo-
rijo sedanjo slovensko ekonomsko geografijo. To lahko vi-
dimo na strani z naslovom »Sedem dobrih razlogov za in-
vestiranje v Sloveniji« (slika 18, http://www.sigov.si/tipo/
eng/1001c.html). Za dr`avo, ki se ho~e v geopoliti~ni sferi
distancirati od balkanske identitete, je dokaj ~udno, da so
poleg zgodovinskih povezav z drugimi srednjeevropskimi
in vzhodnoevropskimi dr`avami pozitivno prikazane tudi
zveze z bivšo Jugoslavijo (ponovno odpirajo~i se in poten-
cialni trgi). Prikaz bli`ine z dr`avami bivše Jugoslavije se
torej spreminja: v ve~ini kontekstov je negativen, v dolo~e-
nih kontekstih – kot v navedenem primeru – pa pozitiven.

»Sorazmerno visoka upravljalska in tehni~no/tehno-
loška (sic) strokovnost«, ki da je utemeljena v »dolgotraj-
nem kvazi tr`nem sistemu«, se je za~ela vzpostavljati v ~asu
jugoslovanskih ekonomskih eksperimentov v 70. letih, ko
je nadzor nad industrijo prenesen na lokalno raven. Nave-

slika 17
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den bruto doma~i proizvod, ki je ve~ji kot v dr`avah, kakr-
šni sta recimo ^eška republika in Mad`arska, ka`e na ve~-
jo kupno mo~ prebivalstva – podobno tisti, ki jo poznajo
zahodna podjetja, ki so »dosegla tr`ne dele`e« v dr`avi. Tre-
ba je re~i, da je pozitiven element tudi relativno središ~ni
polo`aj Slovenije, kot ga prikazuje ve~ zemljevidov na vlad-
ni skupini spletnih strani. To središ~nost je mogo~e izkori-
stiti z infrastrukturo, kot je pristaniš~e v Kopru; bli`ina dr-
`av, ki so glavne investitorke (Avstrija in Italija), in solid-
ne transportne zveze z Evropo nasploh omogo~ajo tujim
investitorjem, ki prihajajo v Slovenijo, da uporabljajo dr-
`avo kot »temelj za izvoz v tretje de`ele« (ibid.).

Druge strani navajajo »liberalne predpise v zvezi s tu-
jim investiranjem« (slika 19, http://www.sigov.si/tipo/eng/
1001a.html) in podajajo spisek najve~jih investitorjev fdi

(npr. Coca-Cola, Siemens, Bosch, Bayer, Renault) v Slo-
veniji. Skupina spletnih strani pa ne `eli odvrniti manjših
investitorjev, zato pravi, da »je povpre~ni tuji investitor
… malo do srednje podjetje iz ene od bli`njih dr`av Evrop-

slika 18
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ske unije, ki so glavne slovenske trgovinske partnerice«
(slika 20, http://www.sigov.si/tipo/eng/1001b.html).

Podana je celovita informacija o cenah osnovnih po-
trebš~in v Sloveniji (slika 21, http://www.sigov.si/tipo/eng/
10071.html), izra~unanih v nemških markah in sloven-
skih tolarjih, z zadnjimi obrestnimi merami in povpre~ni-
mi bruto dohodki slovenskih delavcev, tako da je mogo~e
izra~unati stroške delovne sile in gradnje. Brklja~ bo tudi
opazil, da spletne strani tipo vklju~ujejo skrajšano ina~ico
zgodovine z naslovom »Dolga zgodovina v sekundah«, ki
po to~kah, ki ozna~ujejo datume v ~asu, preskakuje iz 6. v
9. stoletje, potem v leto 1551 in nato v 1848. Vsa zgodovi-
na je podana v enajstih to~kah, kar je idealno za prezapo-
slene poslovne`e, ki jih v prostoru, o katerem ne vedo ve-
liko, zanimajo le stroški poslovanja (slika 22, http://www.si-
gov.si/tipo/eng/0905.html).

Skupina spletnih strani umar poskuša podati ekonom-
sko analizo in podatke, na podlagi katerih je mogo~e na-
povedovati. V delovno podro~je umar sodi analiza razvoj-

slika 19
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nih na~rtov, predlog razvojnega na~rta in prora~unski me-
morandum. umar in tipo skupaj sta vidna pokazatelja eko-
nomske kompetentnosti vladnega sektorja. umar zagotav-
lja dolo~eno legitimnost dr`avi, ki se pripravlja na za~etek
pogajanj z Evropo, saj pri~a o tem, da vlada vendarle pred-
videva, na~rtuje in si prizadeva usmerjati razvoj. umar bo
analiziral u~inke posameznih politi~nih usmeritev na Slo-
venijo in predlagal na~ine, s katerimi bi bilo mogo~e zmanj-
šati probleme v zvezi s priklju~itvijo Evropi.

Pritegovanje fdi ne pomeni le ustvarjanja reprezenta-
cijskega prostora, ki je videti prijazen za poslovanje v smi-

slika 20
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slu stroškov delovne sile in relativnega polo`aja trgov.
Vklju~uje tudi sfero predpisov, ki nalagajo spoštovanje stan-
dardov in avtorskih pravic po pre~kanju dr`avnih mej. In-
telektualna lastnina, zaš~ita patentov in blagovnih znamk
se ka`ejo kot pomembna vprašanja, kot znamenja, ki pri-
~ajo o tem, da dr`ava lahko postane dober trgovinski part-
ner glavnih trgovskih dr`av. Dr`ave, kot je Kitajska, ki na-
redijo kaj malo, da bi odpravile kršenje avtorskih pravic,
se ne ka`ejo v pozitivni lu~i.

Vir informacij o teh zakonskih vprašanjih je Urad rs za
intelektualno lastnino (slika 23, http://www.sipo.mzt.si/
glavagb.htm). Na njegovi skupini spletnih strani najdemo
cel zakon o intelektualni lastnini, preveden v angleš~ino.
Sam Urad je del Ministrstva za znanost in tehnologijo (slika

slika 21
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24, http://www.mzt.si/mzt/mzt.html), kjer domuje tudi Urad
za standardizacijo in meroslovje, ki je odgovoren za:

»vzpostavitev in delovanje nacionalnih slu`b standardizacije, mero-
slovja, akreditiranja in homologacije. V mednarodnem prostoru zbi-
ra informacije in dokumente in jih posreduje zainteresiranim v slo-
venskem gospodarstvu. Prevzemanje in izdajanje mednarodnih pred-
pisov in standardov kot slovenskih dokumentov pa je osnova za vklju-
~evanje in kompatibilnost slovenskega gospodarstva na enakoprav-
ni osnovi v mednarodni prostor.« (Poudarek je moj. Osnovna infor-
macija, http://www.usm.mtz.si/BasicInfo.htm, 3. september 1998.)

O strateški vlogi Urada kot pospeševalca mednarodnih
standardov kapitala in industrije se govori kot o enoti, ki
gradi slovensko vklju~evanje v mednarodno skupnost. Je še
en kazalec tega, da je Slovenija odprta za poslovanje in da
igra po istih pravilih, ki vodijo mednarodno trgovino drugje.

Zanimivo je omeniti, da se na tej strani ka`e prikima-
vanje slovenskemu nacionalizmu. Ta stran naj bi na videz
govorila o internacionalizaciji standardov in postopkov,
vendar omenja strah pred morebitno izgubo slovenskih na-
~inov izdelovanja stvari. Naslednja izjava s te skupine splet-
nih strani ka`e, da standardizacija in sprejem mednarod-
nih standardov ne odtehta te izgube kulturne posebnosti.

slika 22
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»Majhen slovenski prostor je za vse te re~i - spri~o nove dr`avnosti in
starih ogro`enosti - še posebno ob~utljiv. Ima lepo prilo`nost, da sicer
upošteva mednarodno priznane kodekse, pravila, standarde in predpi-
se, a poleg tega najde svojo enkratnost. Majhni imajo namre~ to pred-
nost, da lahko dinami~no delujejo navznoter in navzven - lahko se
prilagodijo, a obenem ne zgubijo svoje osnovne zna~ilnosti, svoje po-
sebne mere, ki jih je ohranila v razmerju do velikih.« (Osnovna infor-
macija, http://www.usm.mtz.si/BasicInfo.htm, 3. september 1998.)

S temi vprašanji se morajo ukvarjati tvorci politike, ~e
naj tisti, ki uvajajo nove na~ine proizvodnje, pretehtajo
one, ki bi hoteli še naprej delati po tradicionalnih na~i-
nih, na~inih, ki bi jih tujci razumeli kot ovire investiranju
in produktivnosti.

slika 23
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ANALIZA

Dr`avne skupine spletnih strani so le eno od orodij za
oblikovanje strateških reprezentacij prostora. Vendar, kot
trdimo na drugem mestu, poznamo razloge za uporabo sku-
pin spletnih strani kot dodatnega orodja promoviranja, ki
rabi interesom v druga~nih kontekstih (Jackson in Purcell,
1997). To zahteva od ob~instva, ki bo gledalo te strani,
dolo~eno znanje ali vsaj sprejemanje. Slovenija se je odlo-
~ila, da uporabi svetovni splet kot platformo za zagotavlja-
nje informacij in storitev doma~emu prebivalstvu in kot
prostor za lobiranje z mednarodnimi brklja~i, ki zasedajo
polo`aje v poslovnem in politi~nem prostoru.

Na~in povezovanja Slovenije in Evrope ni prav tenko-
~uten, saj se na teh skupinah spletnih strani poskuša po-
sredovati ideja o Sloveniji kot integralnem delu Evrope,
in to kulturno, strateško, ekonomsko in celo kartografsko
(zemljevidi ne la`ejo?). Zanimivo je, da ne najdemo nobe-
ne argumentacije proti nekdanji zvezi; morda je izpuš~ena
zato, da bi se dr`ava izognila videzu nebrzdanega naciona-
lizma. Skupine spletnih strani ne vsebujejo besed Balkan
in Jugoslavija, razen kadar govorijo o odcepitvi od celote
leta 1991 ali predstavljajo Slovenijo kot izhodiš~e za izko-
riš~anje dr`av, ki so nastale na tem ozemlju. Ta polo`aj iz-
hodiš~a implicira ve~ stvari. Prvi~, Slovenija je povezana z
Evropo kot kraj za izkoriš~anje vzhoda. Hkrati si ustvarja
podobo evropskega oporiš~a v bli`ini ekonomske meje. Splet-
ne strani so bistveni del procesa diferenciacije, ki Slovenijo
s kartografskimi ali tekstovnimi sredstvi vzporeja z Evropo.

Z reprezentacijskimi prostori na spletnih straneh Mi-
nistrstva za zunanje zadeve se je Slovenija poskušala zoper-
staviti hegemonisti~nemu diskurzu in s komunikacijsko teh-
nologijo izkoristiti svojo omejeno mo~ oz. zmo`nost obli-
kovanja geopoliti~nega diskurza (O’Tuathail, 1996). Ni
prav jasno, na katero skupino je Ministrstvo naslovilo svo-
je strani, lahko pa si mislimo. Tisti, ki jih zanima širjenje
nato, bi na teh straneh našli zanimiv izziv pogledom Zdru-
`enih dr`av Amerike, vendar bi bilo to le še eno od mnenj,
ki podpirajo slovensko priklju~itev. Svetovni splet je pro-
stor, kjer se lahko ti dr`avi na temelju enakopravnih izho-
diš~ sre~ata glede ~esarkoli. Informacija v angleš~ini je na-
menjena temu, da ob~instvo - naj gre za novinarje, tvorce
politike ali naklju~ne brska~e - prepri~a, da si Slovenija
zaslu`i ~lanstvo v nato.
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Slovenska dr`ava dobro skrbi za poslovne interese. Ana-
lizirane strani ka`ejo Slovenijo, ki je prijazna za poslova-
nje, s strateškimi prednostmi, ki ~akajo na izkoriš~anje.
Izra`ena je tudi naklonjenost dolo~enemu tipu investicij
(neopore~ne ali okolju prijazne). Ali je bila to zahteva do-
ma~e zelene stranke, ali pa obstaja dr`avna usmeritev k
uravnote`enosti zahtev poslovanja in zahtev okolja in tu-
rizma, ni jasno. Zaradi informacij o realnih stroških lahko
Slovenija postane privla~nejša za investitorje. Vendar slo-
venska dr`ava ve, da gre za tekmovanje za zaposlitve, in
zato spletne strani ponujajo informacije, v ~em se lahko
Slovenija kosa z vzhodnimi sosedami z ni`jimi pla~ami, in
poudarjajo visoko usposobljen ~loveški kapital znotraj nje-
nih meja. Vklju~itev imen najve~jih podjetij, ki so inve-
stirala v Slovenijo, rabi za znamenje, da so razmere za aku-
mulacijo kapitala dovolj stabilne, da v dr`avo investirajo
tudi glavni protagonisti. To je pomembno, saj Slovenija
pravi, da je ve~ina fdi posledica investiranja malih do sred-
njih firm iz sosednjih dr`av. Ta podjetja z manjšimi sreds-
tvi morda potrebujejo ve~ji ob~utek varnosti, ki izhaja iz
dejstva, da so navzo~e tudi ve~je korporacije.

Nadalje, dr`ava mora ustvariti predstavo, da ni evrop-
ska le po krajevni umestitvi in strateški vrednosti, temve~
tudi po ekonomskih, pa tudi dru`benih in politi~nih stan-
dardih in standardih o okolju. Tukaj preu~ene skupine splet-
nih strani so polne besed, ki konotirajo pozitivno podobo
dr`ave. Podatki, ki jih ponujajo skupine spletnih strani,
pri~ajo o prizadevanju za uskladitev ekonomske, socialne
in kulturne politike z evropsko politiko. To so podobe, ki se
lahko primerjajo s sedanjimi evropskimi ~lanicami, njihov
namen pa je, da postavijo Slovenijo pred druge kandidatke.

Kon~no, najbolj je z vprašanjem percepcije povezana
predstavitev turizma v Sloveniji. Dojemanje bli`ine, eno-
stavnosti potovanja in dostopnih turisti~nih zmogljivosti
in zanimivosti so glavne sestavine skupin spletnih strani,
ki govorijo o turizmu. Simboli, znaki, besede in zemljevidi
tvorijo enotno podobo v miselnih zemljevidih morebitne-
ga turista ali potovalnega agenta.

Vse te skupine spletnih strani dru`i prizadevanje dr`a-
ve za doseganje ve~ ciljev. Dr`avne skupine spletnih strani
oblikujejo nove reprezentacije prostora, prvi~, z definira-
njem geografske umestitve in relativnega polo`aja Slove-
nije ter z utemeljitvijo dejstva, da je dr`ava integralni del
Evrope; drugi~, s spreminjanjem posameznikovih reprezen-
tacij in reprezentacijskih prostorov pri njegovem spreje-
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manju nacionalnih simbolov, krajin in kulturnih znakov,
ki delujejo nanj; in kon~no, dr`avne skupine spletnih stra-
ni poskušajo vplivati na prostorske prakse v zvezi z investi-
ranjem in turizmom tako, da oblikujejo reprezentacije pro-
stora, v katerem delujejo posamezniki. Skupine spletnih
strani si prizadevajo za uresni~itev vseh treh, da bi dosegle
materialne u~inke v pove~anem priznavanju, trgovini, in-
vestiranju, turizmu in samoidentifikaciji.

Te tri prostore, s katerimi sem se ukvarjal, je treba ume-
stiti v kontekst, v katerem so bili oblikovani. Znaki, ki jih
najdemo na teh straneh, konotirajo identiteto in informa-
cijo, ki je uporabna na ve~ semanti~nih poljih. Mednarod-
nemu kapitalistu ti pojmi morda pomenijo poceni delov-
no silo. Isti pojmi lahko oblikovalca navedejo na misel o
prilo`nosti za zaposlitev, ~lane vladajo~e stranke pa na mi-
sel o ekonomski uspešnosti, ki jih bo povedla v ponovno
izvolitev leta 2001.
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Dr`ava je privzela kiberneti~ni prostor ne le na podro~ju
svojih predpisov, temve~ tudi v strateški uporabi za pro-
moviranje dolo~enega predstavnega sveta. Te reprezenta-
cije in reprezentacijski prostori so viri, ki jih bo Slovenija
strateško uporabljala za uresni~evanje posameznih dr`av-
nih ciljev. V tem ~lanku trdimo, da strateška uporaba in-
formacijske tehnologije ni nova, da poznamo dolo~ene raz-
loge za to, da dr`ava informacijske tehnologije ne uporab-
lja le za obrambo, ampak tudi na drugih podro~jih, in da
raziskovalci razpolagajo z metodami, s katerimi lahko raz-
širijo in poglobijo naše razumevanje, kako dr`ava uporab-
lja spletne strani.

Pomembnejše je, da ta ~lanek prispeva k razumevanju,
kako se informacijska tehnologija uporablja za odpor proti
hegemonisti~nim pogledom na svet, kako jim je z uporabo
teh tehnologij mogo~e nasprotovati. Marginalizirane dr`a-
ve in dru`bene skupine imajo strukturo, ki jim omogo~a
upor. ^e bo kazalo, da jim tehnologija lajša doseganje do-
lo~enih ciljev, jo bodo uporabile – ~etudi vsa prizadevanja
ne rodijo uspeha.

To, kar bom imenoval »objektivni pogled raziskoval-
ca«, je metodološko vprašanje. ^esa takega ni. Ta analiza
je potekala v zahodni dr`avi, na barvnem ekranu in prin-
terju, in opravil jo je raziskovalec, ki je videl kraj, ki ga
opisuje. Te pristranosti gotovo vplivajo na izid raziskave.
Ne bi razpravljal o tem, kako poteka konzumiranje podob,
toda tekstualna analiza zahteva, da raziskovalec poka`e vsaj
poznavalsko percepcijo kontekstov in ideologij, v katerih
obravnavana besedila nastajajo. S tem vprašanjem se uk-
varja socio-semiotika. Uporabiti jo je mogo~e za temelj te-
renskega dela, ki govori o avtorjih spletnih strani in njiho-
vih konzumentih v razli~nih prostorskih kontekstih, tudi
o tistih, ki `ivijo v krajih, predstavljenih v tej podobi.

Vendar pa prostor na omre`ju ni namenjen zgolj izra`a-
nju odpora. O tem pri~ajo dr`ave, ki so mo~no navzo~e v
kiberprostoru. Ta medij teoreti~no omogo~a v komunika-
ciji ve~ enakosti in diferenciacijo v pregledovalniku, ki te-
melji na mo~i argumentov in mo`nosti, da posamezni temi
posveti izjemno pozornost (jo razbobna), s ~imer sporo~ilo
poudarja ali pa odvra~a od njega. Seveda je v informacijski
tehnologiji {e zmeraj ~utiti odpor, kakr{nega v druga~nih
oblikah poznamo tako na individualni kot organizacijski
ravni. Tisto, kar je pomembno, pa je, da odpora ne izra`a
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zmeraj le nedr`avna entiteta, ampak se upirajo kibernetski
nadvladi hegemona tudi dr`ave. Ta ~lanek ka`e, da si ki-
berprostor prila{~ajo ne le mehi{ki revolucionarji, kakr{ni
so zapatisti, ampak tudi dr`ave, kakr{na je Slovenija. Tudi
oni si morajo z novimi mediji utreti prostor za upor.
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