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Mediji in nasilje

POVZETEK

Mediji poroèajo o kriminaliteti na senzacionalistièen na-
èin. V skladu s povpraševanjem obèinstva se osredotoèajo
na najbolj spektakularne izraze nasilja, poleg tega pa se jim
posveèajo v obsegu, ki je povsem nesorazmeren z dejansko
kolièino storjenih nasilnih dejanj. Po drugi strani mediji vèa-
sih sploh ne poroèajo o najbolj skrajnem nasilju, da bi ohrani-
li vtis o poštenosti posameznikov ali druþbenih sistemov.

Èezmerna kolièina nasilja v medijih v povezavi z ogor-
èenimi novinarskimi komentarji o neuèinkovitosti in priza-
nesljivosti pravosodja, ko le-to obravnava nasilna dejanja,
zbuja v javnosti obèutek, da je kaznovalna politika preblaga
in da je treba zaostriti vse, kar je povezano s prepreèevanjem
kaznivih dejanj. Ker se javnost poèuti ogroþeno in ker ima
vtis, da je sistem odpovedal, postane dovzetnejša za vigi-
lantske pobude in druge zahteve po samopomoèi.

V luèi teh ugotovitev raziskuje študija poroèanje o na-
silju v slovenskih tiskanih medijih in v programih televi-
zijskih postaj. Rezultati so med drugim pokazali, da POP
TV predvaja znatno veèji deleþ nasilnih vsebin in vsebin,
ki predstavljajo nesreèe, kot TV SLO 1, in to kaþe oèitno
razliko v uredniški politiki. V Slovenskih novicah, najbolje
prodajanem slovenskem dnevniku, znašajo prispevki z na-
silno vsebino 19-odstoten deleþ celotne vsebine. Èe ne upo-
števamo prilog, ki so skoraj v vseh primerih nevtralno ali
tematsko nenasilno opredeljene, znaša nasilna vsebina v
Slovenskih novicah celo 29 odstotkov celotne vsebine. Na
naslovnicah Slovenskih novic pa tvori nasilje kar 66,7 od-
stotka celotne vsebine. Za primerjavo rabita podatka, da
je nasilne vsebine v Dnevniku 8,6 odstotka, v Delu pa zgolj
3,1 odstotka.

Kljub temu da je raziskava v slovenskih medijih zasle-
dila obilico nasilja, avtor misli, da se ne bi bilo smiselno
zatekati k cenzuri, ker da je v današnjem svetu, ki je pre-
preden z najrazliènejšimi elektronskimi sistemi in mreþa-
mi, nemogoèe omejevati dostop do informacij. Treba je
ustvarjati kulturo, v okviru katere bo medijsko obèinstvo
znalo razlikovati med dobrim in slabim. Avtor se zaveda,
da bo tak proces izjemno teþaven, saj mu stojijo na poti
tako voajersko zanimanje obèinstva za nasilno vsebino kot
ekonomski interesi ponudnikov take vsebine.

Na koncu avtor ponudi delno rešitev, in sicer uvedbo stro-
kovnih teles v televizijskih in èasopisnih hišah, ki bi se ukvar-
jala s predstavljanjem nasilja v medijih.
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1.  UVOD

Svet je videti poln nasilja. Informacije o kriminalu nam
prinašajo mediji vseh vrst – èasopisi, televizija in v zad-
njem èasu internet. A tudi sredstva javnega obvešèanja se
vedejo v skladu s trþnimi zakonitostmi. Pisanje o krimina-
lu privlaèi bralce. Zato se pogosto dogaja, da kriminalitete
še zdaleè ni toliko, kolikor besed in slikovnega gradiva ji je
posveèenih. Graef piše, da lahko v nekaterih èasopisih za-
vzema deleþ poroèanja o speciWènem nasilju tudi 50 od-
stotkov, medtem ko je dejanska struktura nasilja le 6 od-
stotkov (Graef, 1992). Tako postaja jasno, da je svet v re-
snici prepleten z nasiljem, da pa mediji prinašajo le del
tega, tistega najbolj spektakularnega, ki se najuspešneje trþi.
Ta senzacionalistièni prijem pri obravnavanju kriminali-
tete je vzrok, da se v naši predstavi izoblikuje podoba, da je
nasilja desetkrat veè, kakor ga je po statistiènih podatkih.

Enako res je, da se dogaja skrajno nasilje, o katerem
mediji ne poroèajo kaj prida, vèasih ga tudi naèrtno za-
molèe, da se ohranijo miti in legende o poštenosti posa-
meznikov ali druþbenih sistemov.

Noam Chomsky je analiziral besedila èasopisnih èlankov
in ugotovil, kako se mediji izogibajo pisanju o tistem, o èemer
bi morali pisati, da bi ljudje vedeli, kaj se v resnici dogaja1.

Èasopisi pa ne prinašajo zgolj novic o nasilju. Pogosto
objavljajo tudi novinarske komentarje o reakcijah pravo-
sodnega sistema na nasilje. Tako je mogoèe vèasih brati
naravnost zgroþene zapise o malomarnosti preiskovalnih
sodnikov, ki obdolþencev ne spravijo v pripor, in o nera-
zumljivi prizanesljivosti sodišè, ki izrekajo za huda kazniva
dejanja nizke, vèasih celo pogojne kazni.

Tako pisanje zbuja v javnosti obèutek, da je kaznoval-
na politika preblaga in da bi bilo treba zaostriti vse, kar je
povezano s prepreèevanjem kaznivih dejanj. Policija bi mo-
rala imeti veè pristojnosti, obdolþenci in obsojenci pa bis-
tveno manj pravic in ugodnosti.

V drþavljanih nastaja pri takem pisanju, ki zbuja ob-
èutke ogroþenosti, pogosto þelja po samopomoèi. Ker pra-
vosodni sistem oèitno odpoveduje, nastajajo vigilantske po-
bude in v Ljubljani smo pred leti lahko videli tudi zametke
»vaških straþ«.

1 Kanadska dokumentarna oddaja o Noamu Chomskem, ki jo je predvajala TV SLO 1
dne 1. 8. 2001, je primeroma pokazala, kako so mediji prikrojevali resnico o Vzhod-
nem Timorju, kjer so se dogajali eni najbolj grozljivih zloèinov zadnjih desetletij.
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Èe se zdi, da v kakšnem trenutku zmanjka domaèega
kriminala, mediji z lahkoto poseþejo po novicah o zloèinih
na tujem. Ti so pogosto okrutnejši od domaèih, zato je ne-
izogiben strah, ki ga preberemo med vrsticami – stvar èasa
je, kdaj se bo to zgodilo na Slovenskem.

Morda utegne strokovno bolj podkovani bralec v tej
knjigi pogrešati teorije o vplivu nasilja v medijih na gle-
dalca oziroma bralca. O tem je veliko del. Eno novejših je
Potterjevo O nasilju v medijih (Potter, 1999). Avtor navaja
številne teorije, ki poskušajo razloþiti vpliv medijev in nji-
hovih sporoèil na nastajanje vedenjskih vzorcev pri gle-
dalcu. Med njimi omenja biološke, ekološke, kognitivne
in interakcionistiène. (ibid: 21–24) Vendar vse privedejo
do nespornega sklepa, da tovrstno nasilje uèinkuje na pre-
jemnika. Med vplivi so zlasti oèitni trije:

a) gledalec privzame agresivne vedenjske vzorce oziroma se
nauèi tovrstnega reagiranja;

b) pogosto sreèevanje z nasiljem v medijih zmanjša gledalèevo
obèutljivost za nasilje;

c) marsikaterega gledalca postane strah. (ibid: 25)

Številne raziskave, ki jih navaja Potter, dokazujejo ne-
posredni vpliv medijskega nasilja na poveèanje dejanske-
ga nasilja v druþbenem okolju. Ko so na kakšno obmoèje
vdrli televizijski programi z izrazito nasilno vsebino, je bilo
mogoèe v razmeroma kratkem èasu opaziti poveèani obseg
resniènega nasilja v istem prostoru. (ibid: 41)

Zato se knjiga ne ukvarja s teorijami o vplivu nasilja v
medijih na resnièno nasilje, ampak z razlogom šteje to po-
vezavo za dokazano, raziskave, ki jih omenja, pa podaja le
v ilustracijo dejstev. Pomembneje se zdi predstaviti naèin
pisanja o kriminalu in odzive bralcev nanj. To dokazuje,
da naèin pisanja o nasilju zbuja še veliko bolj nasilne odzi-
ve javnosti.
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2.  POROÈANJE O NASILJU
IN ODZIVI NANJ

2.1. nekatere raziskave

o nasilju v medijih

Novinarska raziskava (K. Holland, CNN; <http://
www.cnn.com>), objavljena maja 1999, je postregla s te-
mile ugotovitvami. Veèina Amerièanov je preprièanih, da
bi morala drþava veè storiti za omejevanje nasilja v televi-
zijskih oddajah, Wlmih, glasbi, na internetu in v video igri-
cah. Od tega se zdi najpomembneje, da bi vlada uredila
objavljanje na internetu. Za cenzuro medmreþja se je izre-
klo kar 65 odstotkov vprašanih.

Avstralski inštitut za kriminologijo je objavil študijo
Melanie Brown o nasilju v medijih (Brown, 1996). Študi-
ja navaja tele poglavitne ugotovitve:

1. gledanje nasilja je povezano z narašèanjem agresivnosti, z
zmanjševanjem obèutljivosti za nasilje in z narašèanjem
strahu pred kriminaliteto;

2. nasilje v javnih medijih utegne vplivati na nasilna kazniva
dejanja, vendar to nasilje ni edini razlog; obstaja vrsta vpli-
vov na nasilno vedenje;

3. nekateri ljudje utegnejo posnemati nasilno vedenje, ki ga
vidijo na televiziji ali na videu;

4. razmerje med opazovanjem nasilnih prizorov in nasilnim
vedenjem je dvosmerno: agresivni ljudje pogosteje gledajo
nasilne prizore in ljudje, ki opazujejo nasilne prizore, so
pogosteje nasilnega vedenja;

5. za uèinkovanje nasilnih prizorov so najbolj dovzetni otro-
ci, za njimi pa mlajši polnoletniki; moški so nekoliko do-
vzetnejši za vplive nasilnih prizorov kot þenske;

6. kljub morebitnemu vplivu nasilja v javnih medijih na na-
silje v druþbi ni povsem jasno, ali je ta vpliv zelo pomem-
ben v primerjavi z drugimi morebitnimi vplivi, kot so na
primer druþinske razmere, nasilje in zlorabe v druþinskem
krogu, vpliv staršev, revšèina, vzgoja, rasizem, kulturna dez-
integracija ali jemanje drog.

Nekateri opozarjajo na pomembne razlike v obsegu kri-
minalitete, èeprav so gledalci podobno obremenjeni z nasil-
no vsebino. Freedman pravi, da gledajo otroci v Kanadi in v
Zdruþenih drþavah Amerike tako rekoè isti program. Ven-
dar sta število umorov v Kanadi in obseg nasilnih kaznivih
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dejanj na splošno veliko manjša kot v Ameriki. Otroci na
Japonskem pa gledajo verjetno najbolj grozljivo vsebino,
èeprav veèinoma animacije, število nasilnih kaznivih de-
janj pa je skorajda zanemarljivo (Freedman, 1994: 854).

Poleg splošnega strahu pred narašèanjem nasilja zaradi
nasilja polnih sporoèil nastaja tudi strah pred narašèanjem
samomorilnosti. Nekatere študije so pokazale, da se je šte-
vilo samomorov poveèalo zlasti potem, ko je bilo objavlje-
no natanèno poroèilo o samomoru, ki je vsebovalo tudi na-
èin izvršitve. Nekateri ugotavljajo podobnosti med mnoþiè-
nim umorom leta 1987 v Hungerfordu v Angliji in masa-
krom v avstralskem mestu Clifton Hill. Med obema tragiè-
nima dogodkoma je preteklo prav malo èasa, le deset dni.

Upoštevaje prav mogoèi vpliv nasilnih prizorov na po-
sameznike v druþbi, a zavedajoè se, da na razliène ljudi na-
silje razlièno vpliva, se politika, ki bi hotela delovati ome-
jevalno na nasilno vsebino, sreèuje z dvema izzivoma. Prvi
je ozavešèanje gledalcev o vplivih nasilja, drugi pa je izogi-
banje mehanizmom, ki bi lahko sproþili nezaþeleno vede-
nje pri dovzetnejših gledalcih.

Cenzura praviloma ni ustrezna rešitev. Dejstvo je nam-
reè, da ima javnost pravico do informacij. Poleg tega us-
tvarja fenomen »prepovedanega sadu«, ki postaja zato še
bolj vabljiv, hkrati pa razmere za nastanek èrnega trga. Av-
stralski sistem pozna tako imenovano svetovanje in klasiW-
kacijo, ki obvešèa gledalce o naravi predvajanega progra-
ma. Televizijske hiše pa bi morale skrbeti za uravnoteþe-
nost programa.

Leta 1993 je bil sestavljen predlog zakona, ki bi v Zdru-
þenih drþavah Amerike omejil nasilne vsebine na televiziji
in v radijskih programih (Televison and Radio Program Vio-
lence Reduction Act). Predlagatelji so ugotovili, da prinaša-
jo televizijski in radijski programi vse veè nasilja v ameriš-
ke domove. Veè kot 25 odstotkov tako imenovanega pro-
grama prime time vsebuje zelo nasilna sporoèila. Ameriško
pediatrièno zdruþenje ugotavlja, da se je v 80. letih obseg
nasilja v najbolj gledanem èasu trikrat poveèal. Še poseb-
no nasilne so postale oddaje za otroke. Študija Pensilva-
nijske univerze je ugotovila, da vsebujejo otroške oddaje
veè kot trideset nasilnih dejanj na uro (<http://www.duke.-
edu - s.2>).

Nadalje so predlagatelji na podlagi statistiènih merjenj
ugotovili, da vidi povpreèni otrok pred koncem osnovne
šole na televiziji 8000 umorov in 100.000 nasilnih dejanj.
Ob sklicevanju na razna strokovna zdruþenja, medicinska,
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pravosodna, psihiatrièna in pediatrièna, ki so vsa ugotavlja-
la škodljivi vpliv televizijskega nasilja na vedenje otrok, so
predlagali omejitve škodljivega vpliva televizijskih in radij-
skih programov z nasilno vsebino, pri èemer pa so se zaveda-
li pravice do svobodnega izraþanja, ki bi jo morali ohraniti.

V opisanem primeru je predstavljeno skorajda nemogoèe
uravnoteþenje med – Amerièanom tako rekoè sveto – pravi-
co do svobodnega izraþanja, opredeljeno v prvem amandma-
ju, in (najbrþ nujno) cenzuro oèitno škodljive vsebine.

Leta 1995 je bila vloþena pobuda za ureditev nasilja na
televiziji (Violence on Television Initiative). Tudi tukaj so
predlagatelji postregli s podobnimi statistiènimi podatki,
po katerih vidi povpreèni mladostnik do 18. leta 200.000

nasilnih dejanj in 40.000 umorov. Pobudniki iniciative so
se dogovorili s tremi ameriškimi ustanovami, ki porabijo
najveè denarja za oglaševanje (obrambno ministrstvo, po-
šta in Amtrak), o enotni politiki pri oglaševanju. Dogovor
je vseboval enotno deWnicijo nasilja.

Pobuda je iz nasilne vsebine izkljuèila dokumentarne
programe, novice in športna poroèila. Avtorji so poudarili,
da v tem primeru ne gre za cenzuro, ampak za prostovoljni
dogovor velikih korporacij oziroma federalnih pravnih oseb
o ravnanju, ki da je v interesu vseh drþavljanov.

To pobudo so podprla tudi nekatera zdruþenja, na pri-
mer Americans for Responsible tv, National Coalition on
tv Violence in National Education Association .

Raziskava, ki jo omenja Petersik (Petersik, T.: Media
Violence and Media InXuence), je leta 1996 ugotovila, da 57

odstotkov vseh televizijskih oddaj vsebuje nasilno vsebi-
no. Poleg tega dobra polovica otrok gleda televizijo brez
staršev, sami ali s prijatelji. Raziskava o nasilju na televiziji
(National Television Violence Study, 1994–95) pa prinaša po-
datek, po katerem je 57 odstotkov nekakšna »industrijska
norma«, koliko naj bi bilo nasilja na televiziji. Vendar so
med posamiènimi programi izrazite razlike. Tako je na ne-
katerih kanalih kar 85 odstotkov nasilne vsebine. (ibid: 3)

Raziskovalci, ki so pripravili ta projekt, so ugotavljali na-
silje v televizijskih oddajah. Pregledali so vrsto nadaljevank,
Wlmov, glasbenih video posnetkov, oddaj za otroke, poroèil in
podobno. Ugotavljali so mogoèe vplive televizijskega nasilja
na gledalce. Preverjali so vsebine, ki uèijo agresivno vedenje
in oblikujejo podobna stališèa; ukvarjali so se z zmanjševa-
njem gledalèeve obèutljivosti za resnièno nasilje v zunanjem
svetu; konèno so se posvetili merjenju strahu pred tem, da bi
ljudje v resnici postali þrtve kriminalnega vedenja.
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Za potrebe tako zastavljenega projekta so raziskovalci
natanèno pregledali 23 kanalov; njihovo vsebino so sprem-
ljali 20 tednov, vsak dan od 6. ure zjutraj do 23. ure zveèer.
Tako so dobili podatke o 119 urah vsakega kanala, pri tem
je bilo skupno pregledanih pribliþno 2500 ur televizijskega
programa na raznih kanalih.

Kljuèna ugotovitev raziskave je bila, da pomeni naèin
prikazovanja nasilja na televiziji tveganje za gledalce.     Po-
trdile so se vse tri izhodišène hipoteze raziskave. Gledalci
se nauèijo bolj agresivnega vedenja, za nasilje postanejo
manj obèutljivi in hkrati jih je bolj strah, da bodo postali
þrtve nasilja.

V polemike o nasilju na televiziji se je vkljuèila tudi
ameriška vrhovna drþavna toþilka Janet Reno. Poudarila
je, da je treba zagotoviti mladim gledalcem ustrezno vzgo-
jo in jim pojasniti, da v uèilnici ali na cesti ni prostora za
vse tisto, kar sicer vidijo v Wlmih. Vendar lahko prièakuje-
mo od mladih ustrezno vedenje, le èe sami poskrbimo za
njihovo ustrezno vodenje (Violence in the Media, 1999).

Ameriško zdruþenje pediatrov je v sporoèilu leta 2001

prav tako opozorilo na vrsto raziskav o nasilju v medijih
(Some Things You Should Know About Media Violence and
Media Literacy, 2001). Med drugim poudarjajo, da povzroèa
nasilna vsebina pri otrocih narašèanje þelje po vse veè na-
silja, tako rekoè svojevrstno odvisnost. To nasilnost potem
tudi prenašajo v resnièno þivljenje.

Na številne pozive k zmanjševanju nasilja v sredstvih
javnega obvešèanja se je odzval ameriški ombudsman za svo-
bodo govora in tiska (First Ammendment Ombudsman). V
pozivu javnosti 23. junija 2000 je kritiziral senatorja Mc-
Caina in Liebermana, ki vztrajno poskušata doseèi omeje-
vanje pravice do govora in pisanja. Zagovorniku prvega
amandmaja se je zdelo zlasti nesprejemljivo postavljanje uni-
verzalnega kriterija, ki je povsem neizoblikovan, za izloèa-
nje nasilja. Po kakšnem naèelu naj bi merili naravo, kon-
tekst in intenzivnost nasilja v najrazliènejših medijih in pro-
izvodih, ki jih ponuja trg? In kako naj bi doloèili primerno
starost za sprejemanje in kupovanje nasilne vsebine? Poleg
tega bi bilo treba, èe bi tak zakon obveljal, umakniti s trga
stotisoèe izdelkov – video posnetkov, iger in cd-jev.

Tak zakon bi bil po ombudsmanovem preprièanju drag,
nepraktièen in neskladen z ustavo. Poleg tega poskuša
deWnirati nasilje kar poèez, ne upoštevaje vse okolišèine
primerov in kontekst, v katerem se nasilje prikazuje. Prav
tako bi s tako zakonodajo vplivali na javno govorjeno
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besedo, èemur se je þe zdavnaj odpovedala sodna praksa.
(McMasters, 2000).

Nekako kontrastna, tako rekoè optimistièna pa je raz-
iskava, o kateri je poroèalo Delo aprila 2000 (Slabe, 2000).
Düsseldorfski komunikolog Peter Sicking ugotavlja, da vse
veè Nemcev opušèa gledanje televizije. Za to navajajo zla-
sti tri razloge: veèina oddaj je slaboumnih (nikoli dokon-
èani Cosbyji in Esmeralde), preveè je nasilja in preveè je
tudi reklam.

Kljub delnemu optimizmu, s katerim bi nas lahko nav-
dali podatki te raziskave, pa nedvomno ostane nasilju zve-
sta publika v znatnem delu prebivalstva.

Nekatere raziskave se posveèajo zlasti vplivu nasilja v
sredstvih javnega obvešèanja na otroke. Rowell Huesmann
in Jessica Moise, psihologa na Michiganski univerzi, pri-
merjata v razpravi z naslovom Media Violence: A Demon-
strated Public Health Threat to Children odziv drþave ali od-
govornih posameznikov v razliènih situacijah s skupnim
imenovalcem (Huesmann, Moise, 2001).

»Predstavljajmo si, da ministrstvo za zdravstvo razpola-
ga s podatki iz serije študij o izdelku, ki se mnoþièno prodaja
na trgu. Þe trideset let se opravljajo eksperimenti, ki doka-
zujejo škodljivost uporabe tega proizvoda. Trajna uporaba
povzroèa teþko ozdravljive, vèasih tudi smrtne posledice. Iz-
delek je gospodarsko pomemben, saj prinaša velik dobièek
proizvajalcem in drþavi. Zato proizvajalci porabijo dosti sred-
stev za to, da bi zmanjšali pomen škodljivih uèinkov, ki jih
ugotavljajo znanstvene študije. Od èasa, ko je bil izdelek
prviè v prodaji, pa do danes, so se škodljivi uèinki dramatiè-
no poveèali. Kaj naj bi storilo ministrstvo za zdravstvo?«

Opis se nanaša na povezanost med rakom na pljuèih in
cigaretami. Enak opis pride po mnenju Huessmanna in Moi-
sove v poštev tudi pri televizijskem nasilju, ki so mu izpo-
stavljeni otroci. Opravili so namreè skrbno vodene ekspe-
rimente, v katerih so otrokom predvajali nasilne Wlmske
prizore in opazovali njihovo vedenje takoj po predstavi. V
zadnjih štiridesetih letih je bilo opravljenih vsaj sto takih
raziskav in vse so potrdile, da se del otrok po predvajanju
nasilne vsebine obnaša bolj agresivno kot poprej, bodisi da
so nasilni do drugih otrok ali pa do predmetov, na primer
igraè. Te rezultate so potrdile raziskave ne glede na to, v
kateri drþavi so bile opravljene, ne glede na raso otrok,
njihov spol ali intelektualne zmoþnosti. Skandinavska štu-
dija je pokazala, da je oèitna razlika med posledicami gle-
danja nasilnih in nevtralnih prizorov. Pet- in šestletni otroci
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so bili razdeljeni na dve skupini. Prva je gledala nasilno vse-
bino, druga pa nenasilno. Opazovalci, ki so pozneje gledali
obe skupini otrok, ki sta se igrali skupaj, niso vedeli, kateri
so bili izpostavljeni nasilju. Vendar je bilo to zlahka ugotov-
ljivo, saj so tisti, ki so jim prikazovali nasilne prizore, oèitno
pogosteje tepli druge, vpili nanje, jim grozili in namerno
unièevali njihove igraèe (Huesmann, Mois, 2001:2).

Študije z eksperimenti so nadalje pokazale, da otroci,
ki obièajno gledajo veè nasilnih oddaj, pogosteje kot drugi
sprejemajo nasilje kot naèin reševanja konXiktov. Tudi ne-
katere longitudinalne študije so potrdile, da so se otroci, ki
so prebili veèino èasa pred televizijo in gledali nasilje, do
svojega tridesetega leta zelo pogosto znašli pred sodišèem.

Tako smo lahko preprièani, da ima nasilje pri otrocih
najmanj take uèinke. Agresivno vedenje narašèa; zmanj-
šuje se obèutljivost za posledice nasilja; otroci postanejo
nezaupljivi, saj od drugih otrok prièakujejo podobno nasil-
no vedenje; otroci, ki se vedejo agresivno, imajo za opravi-
èilo podobno vedenje televizijskih junakov; nasilje, ki ga
vidijo, aktivira njihove þe obstojeèe agresivne misli in þe-
lje. (ibid: 4–5)

Wilkinson in Fletcher poroèata o raziskavi, ki je meri-
la uèinke krvavih prizorov avtomobilskih nesreè, o kate-
rih televizija poroèa v oddajah prime time. Ker samo povze-
mata priporoèilo raziskave, je razvidno le opozorilo obli-
kovalcem televizijskega programa, naj se zavedajo, da la-
hko «krvava« poroèila razlièno moèno prizadenejo razliè-
ne gledalce. Gotovo pa obstaja posebno ogroþena oziroma
ranljiva populacija.

Predsednik Clinton in nekateri èlani ameriškega kongre-
sa so junija leta 1999 zahtevali poroèilo, ki naj bi odgovorilo
na vprašanje, ali industrija propagira otroške izdelke z nasilno
vsebino, pri katerih je potreben nadzor staršev in pri katerih
izdelovalci raèunajo na znatne dobièke, ker je odstotek otrok
kot kupcev visok; drugo vprašanje je bilo, ali je oglaševanje še
posebno usmerjeno na otroke in mladostnike.

Zvezna komisija za trgovino je dobro leto pozneje, sep-
tembra 2000, objavila poroèilo, iz katerega je razvidno, da
sta odgovora nedvomno pritrdilna. Poroèilo (FTC Report,
2000) se nanaša na vse tri veje zabavne industrije – Wlm-
sko, glasbeno in raèunalniške igrice. Podjetja, ki proizvajajo
tovrstne izdelke, se še posebno trudijo pridobiti mlade kup-
ce, zlasti tiste, ki so mlajši od 17 let. Èeprav imajo podjetja
lastne kriterije za razvršèanje vsebine po nasilnosti, jih po-
gosto obidejo.
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Komisija je izbrala vzorce Wlmov, glasbe in elektron-
skih igric in ugotovila tole.

Pri Wlmih, ki so bili oznaèeni kot nasilni, jih je bilo kar
80 odstotkov namenjenih za otroke, mlajše od 17 let, pri
tem pa je bila reklama naravnana prav na to populacijo.
Pri glasbenih vzorcih s podobnimi sporoèili so bili prav vsi
namenjeni enako mladi populaciji. Pri raèunalniških igri-
cah, ki so bile opredeljene kot igre za odrasle, jih je bilo 70

odstotkov namenjenih otrokom, mlajšim od 17 let.
Otroci prav tako niso imeli teþav pri nakupovanju izdel-

kov z deklarirano nasilno vsebino. Vodje raziskave so ugoto-
vili, da v skoraj polovici kinematografov ni bilo nikakršnih
teþav za otroke, stare med 13 in 16 leti, èe so hoteli vstopiti
in si ogledati Wlme, kategorizirane kot Wlmi z nasilno vsebi-
no. V 85 odstotkih primerov so ti otroci lahko kupovali tudi
raèunalniške igrice, oznaèene kot igrice za odrasle.

Komisija je izdala naslednja priporoèila industriji, ki
proizvaja izdelke z nasilno vsebino:

a) sprejeti bi bilo treba pravila, ki bi prepovedovala ciljno
oglaševanje, torej tisto, ki je usmerjeno na otroke, in ki bi
doloèala sankcije za kršitve;

b) uveljaviti bi bilo treba nadzor nad prodajo tovrstnih izdel-
kov in omejiti dostop otrokom do njih;

c) informirati bi bilo treba starše o pomenu klasiWkacije iz-
delkov in o razlogih za njihovo uvršèanje v skupino »izra-
zito nasilje«.

O eni zadnjih slovenskih raziskav nasilja na televiziji
piše Tina Horvat (Horvat, 2001). Spremljali so oddaje Ka-
nala A v èasu od 17. do 19. ure, torej v èasu, ki je zlasti na
voljo otrokom. V tem èasu so videli dva umora, osem stre-
lov, štiri pretepe, šest udarcev, pet odvrþenih iz drveèih av-
tomobilov in tako dalje.

Skrajno neokusno in neprimerno nasploh pa je bilo po
poroèanju iste novinarke predvajanje dne 17. 3. 2001 oko-
li 18. ure na TV 3. Takrat je bila na sporedu obdukcija s
truplom na mizi, rezanjem skalpa in vleèenjem koþe z gla-
ve, þaganjem lobanje in vleèenjem moþganov iz nje. Po
nekaj minutah seciranja se je pokazalo, da je bilo to truplo
otroka. (ibid: 17)

Raziskava je ugotovila, da se pribliþno polovica gledal-
cev ob gledanju nasilnih prizorov poèuti neprijetno, le pet
odstotkov jih nasilje spremlja z uþitkom.

Pojasnilo nekaterih odgovornih pri sestavljanju progra-
ma je prav zanimivo. Spoštujejo þelje in potrebe gledalcev,
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njihovih navad ne spreminjajo, ampak se jim prilagajajo.
Ne odloèa torej televizija, kaj bodo gledali, ampak veèina
gledalcev odloèa, kaj bo televizija predvajala. (ibid: 17)

V tej izjavi lahko razberemo popreprošèeno pojmova-
nje demokracije in popolno ignoranco, kar zadeva obliko-
vanje kulturnega prostora in soodgovornost pri oblikova-
nju splošne kulture in civiliziranosti. Zlasti v pojmovanju
demokracije preteþno kot stanja, v katerem obstaja prosti
trg dobrin, ponudbe in povpraševanja in na njunih naèe-
lih doloèene cene, odsevajo procesi zgodnje faze kapitaliz-
ma. Zanjo je znaèilno razmeroma brezobzirno prizadevanje
za dobièek, ne glede na èigav raèun. Kulturni oblikovalci,
vsaj ti, ki predstavljajo nasilje v sredstvih javnega obve-
šèanja, ne vedo, ali noèejo niè vedeti o tem, da javno mne-
nje in na njem utemeljena demokracija še ne zagotavljata
civiliziranega druþbenega okolja.

Razmere spominjajo na Veliko Britanijo, kjer je javnost
pred èasom zaradi nekega hudega zloèina zahtevala ponov-
no uvedbo smrtne kazni. Èe bi šlo za demokratièno odloèa-
nje po èrki zakona, torej referendumsko izglasovano smrtno
kazen, bi prav lahko govorili o zmagi demokracije. Vendar
je parlament dal javnosti jasno sporoèilo, da ne glede na
neobièajno krutost dejanja ne bo uvedel smrtne kazni. Pri
tem je bil še najpomembnejši nauk parlamentarcev, da par-
lament ni le mehanièni predstavnik ljudske volje. Parlament
je tudi telo, ki ima povsem jasno nalogo oblikovati javno
mnenje in s tem vplivati na ustvarjanje kulture v drþavi.

Iz omenjene raziskave pa izhaja, kot da bi šlo (in v kon-
kretnem primeru v resnici tudi gre) za enosmerni proces, v
katerem je televizija samo slepo orodje v rokah drþavlja-
nov gledalcev, ki imajo moþnost, da v skladu s svojimi þe-
ljami (in agresivnimi nagoni, ki tièijo v vsakomer izmed
nas) uprizarjajo zaþelene (nasilne) vsebine.

Pogost je tudi izgovor, da imajo vsi gledalci moþnost,
da izkljuèijo televizijo ali si izberejo drug program. Ta trdi-
tev je zavajajoèa, kakor koli þe je videti sprejemljiva. Pred-
vsem gre za skupino mlajših gledalcev, ki jim nasilje posta-
ja domaèe in ga ne odklanjajo tako kot del odraslih. Poleg
tega pa je v vsakomer izmed nas marsikaj nerazloþljivega,
kar nas þene v slabo, ne da bi se temu hoteli upreti. Zlasti
pri nasilju gre za mešanico razliènih obèutkov. Po eni stra-
ni nas nasilje odbija, po drugi pa nas vsaj v voajerski pozi
privlaèi, ne glede na morebitne poznejše travmatiène po-
sledice. Za dokaz si lahko priklièemo le nekaj takih kultur-
nih dogodkov.
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V Ljubljano je pred leti prišel v kinematografe doku-
mentarni Wlm Poslednji kriki iz savane. Med drugim je pri-
kazoval dokumentarne posnetke turista, ki ga na safariju
napadejo in raztrgajo levi. Poleg tega je prikazal posnetke
belih lovcev, ki preganjajo èrnce in enega med ujetimi ka-
strirajo. Film je bil prav zaradi nasilnih dokumentarnih pri-
zorov eden najbolj obiskanih v vseh letih. Odzivi gledal-
cev so bili razlièni. Veèina je bila razmeroma pretresena,
nekateri so povedali, da še nekaj noèi niso mogli spati, dru-
gi, sicer redkejši, pa so Wlmske prizore reproducirali prav
anekdotièno.

Podobno je bilo ob predvajanju japonskega igranega
Wlma Cesarstvo èutil, ki je bolj kot zaradi erotiène vsebine
privlaèil zaradi napovedanega krvavega konca, v katerem
þenska razmesari svojega ljubimca in je odrezano spolovilo
v sklepni sekvenci Wlma kar nekaj èasa pred gledalèevimi
oèmi. Tudi ta Wlm je pritegnil mnoþice gledalcev.

Èe preberemo izjavo, da »se nihèe ne more postaviti
nad gledalce in namesto njih oziroma zanje odloèati, kaj
bodo gledali in èesa ne« (Horvat, 2001: 17), v duhu vars-
tva potrošnikov, potem nam v nekaterih situacijah posta-
ne jasno, da je treba zelo skrbno presojati, kako se oblikuje
kulturni prostor in kdo ga (so)oblikuje. Tovrstne izjave so
populistièno demokratiène in nimajo niè skupnega z de-
mokracijo. Demokracija pomeni enako moèno kot »odlo-
èati o sebi« tudi »ne škodovati drugemu«. Poseben prob-
lem pa je, kdo naj odloèa o dopustnem nasilju, o mejah in
o skupinah gledalcev, ki naj bi bili prikrajšani za nekatere
predstave nasilja.

Poleg tega pa je omenjena slovenska raziskava prinesla
podatke, ki so v nasprotju z besedami televizijskih uredni-
kov. Velika veèina, skoraj 80 odstotkov, Slovencev je pre-
prièana, da je na slovenskih programih preveè nasilja. Med
programi, ki imajo najveè nasilne vsebine, sta na prvem
mestu POP TV in Kanal A. Skoraj vsi pa so preprièani (88

odstotkov), da so otroci preveè izpostavljeni nasilju na te-
leviziji. (ibid: 18)

Zakaj morajo biti krvave tudi informativne oddaje, se
pritoþuje èedalje veè gledalcev. Na POP TV odgovarjajo,
da profesionalni novinarji dogodkov ne olepšujejo in ne
moralizirajo, si nesreè ne izmišljajo in jih ne prikrivajo.
Prizorov nasilja je v informativni oddaji toliko, kolikor se
ga zgodi, in je treba o njem poroèati. (ibid: 19)
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2.2. nekaj primerov

iz zdruþenih drþav amerike

Pravosodni sistem v Ameriki se þe veè let sreèuje s koè-
ljivim razsojanjem o vplivu avtorskih stvaritev na konkret-
ne zloèine. Èe bi se èlovek ukvarjal z dejavnostjo, za kate-
ro bi moral kot povpreèno razumna oseba predvidevati, da
lahko povzroèi škodo, ga sodišèe lahko spozna odgovorne-
ga zanjo. Med takimi stvaritvami so zlasti znana Wlmska
dela. Filmu Oliverja Stona Rojena morilca, posnetemu leta
1994, ki smo ga lahko videli tudi pri nas, so oèitali, da je
povzroèil veè kot deset umorov, storjenih natanèno po nje-
govi predlogi. Patricia Byers je leta 1995 postala þrtev þen-
ske, ki jo je ustrelila v vrat. Storilka je navedla, da si je pred
tem dejanjem znova in znova predvajala Stonov Wlm in tik
pred zloèinam vzela lsd. Byersova je vloþila toþbo za 20 mi-
lijonov dolarjev zoper storilko, zoper reþiserja Stona in zo-
per podjetje Warner Brothers. Zadnjima dvema je oèitala,
da so distribuirali Wlm, o katerem so vedeli ali bi morali ve-
deti, da lahko navede ljudi k zloèinom (Davidson, 1997).

Sodišèe, ki je dve leti pozneje odloèalo o zahtevku,
toþnici ni ugodilo. Pri tem se je sklicevalo na naèela prve-
ga amandmaja, ki prepoveduje omejevanje svobode govo-
ra ali tiskane besede.

V podobni zadevi je bila obtoþena zaloþba Paladin
Press, ki je izdala knjigo z naslovom Priroènik za neodvisne
najete morilce. Poklicni morilec je leta 1993 izvršil umor
tako, da je vestno izpolnil 27 zaporednih navodil v pri-
roèniku. Preþiveli èlani druþine so toþili zaloþbo. V toþbi so
navedli, da se je zaloþba zavedala, da bo z objavo, oglaševa-
njem, trþenjem in distribucijo pripomogla k temu, da bodo
knjigo uporabljali kriminalci in potencialni kriminalci za
naèrtovanje in izvrševanje zloèinov prav na tak naèin, ka-
kor je opisan v knjigi.

Kljub temu je sodišèe razsodilo takole:

Knjiga je v resnici takšna, da pri številnih bralcih zbudi odpor, tako
rekoè bruhanje. A naj bo delo še tako odvratno, ni mogoèe najti
nikakršne izjeme od prvega amandmaja, ki bi veljala prav za to knji-
go. (ibid: 2)

V razvpiti zadevi Zamora vs. Columbia Broadcasting
System je šlo za mladega fanta, petnajstletnika, ki je ustre-
lil staro sosedo. Toþniki so trdili, da je mladoletni storilec
postal povsem zasvojen z nasiljem na televiziji. (ibid: 6)
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Amerièani so uporabili izraz completely subliminally intoxi-
cated, kar je zanimiva deWnicija, ker kaþe na posebne vrste
psihiène procese. Subliminal pomeni namreè take vrste, da
uèinkuje onkraj zavedanja. Televizijsko nasilje se je pri ome-
njenem mladostniku po navedbah toþnikov neopazno pri-
kradlo vanj in pripeljalo do grozljivih reakcij. Opis spomi-
nja na delovanje radioaktivnosti, ki je ljudem, razen v iz-
jemnih kolièinah, neopazna oziroma nezaznavna. Šele ko
se nakopièi dovolj velika kolièina, se pokaþejo posledice.

Javnost, stroka in drþavna birokracija si v nekaterih pri-
merih z veseljem podajo roke in se z vsemi razpoloþljivimi
sredstvi zdruþijo v boju proti delinkventom. Ameriška re-
vija Justice Quarterly je v decembrski številki 2000 objavi-
la veè prispevkov o novi kriminalitetni politiki. Med dru-
gim so obravnavali tudi izrek smrtne kazni za mladoletnike
(pod naslovom – Putting Kids to Death ali Usmrtitve otrok).
Pri tem so ugotovili, da imajo za tako politiko dovolj pod-
pore v javnem mnenju. Nekateri prispevki so sicer opozar-
jali na dvojni uèinek tovrstnih sankcij. Delovale naj bi za-
straševalno (èeprav je ta vpliv zelo teþko dokazati ali meri-
ti – op. d. p.), poleg tega pa naj bi prihajalo tudi do tako
imenovane »brutalizacije«.

2.3. primeri (razliènega) poroèanja v

slovenskem tisku o kaznivih dejanjih

zoper spolno integriteto

Spolna kriminaliteta zbuja še posebno pozornost. Pri
tem se potrjuje dejstvo, da pisanje marsikaj pove o avtorju
in o uredniški politiki, ki spodbuja pisanje prav doloèene
vrste ali pa ga vsaj dopušèa. Predstavljamo nekaj primerov
takega pisanja.

V enem izmed njih je šlo za spolno nasilje, ki ga je iz-
vajal oèe nad šestletno hèerko in ki ga je nadaljeval veè
let. Þe sama predstava o takem dejanju je lahko neprijet-
na, boleèa in v bralcu zbuja razliène vrste odporov, agre-
sivnost do storilca in podobna èustva. Dnevnik je (28. 10.
2000) objavil tale naslov     »Nadlegoval mladoletno hèerko«
in povzel glavno obravnavo z izrekom sodbe v nekaj od-
stavkih, pri tem je najbolj delikaten tale opis:

Nato ji je slekel kratke in spodnje hlaèke ter se slekel še sam. Legel je
za njen hrbet, spolni ud ji je dal med stegna in se tako zadovoljeval
(Grabnar, 2000).
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Vprašanje je, ali je treba pri dejanjih spolnega nasilja
bralcu postreèi z natanènim opisom dejanja in èemu naj bi
tako podrobno poroèilo rabilo.

Vendar je èlanek istega dne v Delu še dosti bolj veri-
stièen, tako rekoè patološko natanèen od naslova do zad-
njega opisa. Delo je poroèilo objavilo pod naslovom     »De-
klica morala prati plenico, s katero jo je oèe brisal po izlivu«.....

Podajanje vsebine gre še daleè naprej od zapisa novinarke
Dnevnika, saj nasilje opisuje s temi besedami:

Kasneje se je zadovoljeval veèkrat na teden. Ko je þena delala pono-
èi, je vsak dan nadaljeval z gnusnim poèetjem, vse do leta 1977, ko jo
je zaèel tudi otipavati in zahtevati, naj miga z ritko. Naslednjega leta
jo je sredi noèi zbudil, jo slekel, ji porinil spolovilo med noge, ker pa
ni hotela migati z ritko, je morala na kolena in oèeta oralno zadovo-
ljiti. Takrat je þe vedela, da je tista belkasta tekoèina sperma, saj ji je
to povedala sestrièna, oèe pa jo je po izlivu obrisal s plenico in ji
vèasih tudi naroèil, da jo je oprala (Cvetek, 2000; c).

Veristièni opisi so znaèilni za nekatera novinarska ime-
na, saj se zlasti pri opisih spolnih nasilnih dejanj nad otroki
pojavljata zlasti dve imeni. Delo je 31. marca 2000 objavilo
èlanek o nasilju nad deklico z naslovom »Oèeta zasrbeli prsti,
ko je imela hèi osem let«. . . . . Natanènost opisa spominja na prej
omenjeno poroèilo. Med tekstom preberemo tole:

Ko še ni dopolnila štirinajst let, jo je oèe prisilil, da ga je morala
nagega masirati, masaþa pa je vsebovala tudi masaþo spolnega uda.
Tudi dekletce se je moralo sleèi, tako da je lahko z rokami nemoteno
raziskoval otroško telo. Z njeno pomoèjo je doþivel vrhunec, spet
drugiè se je izlil kar po hèerinih prsih in po obrazu. Poljubljal jo je in
otipaval, neþnost pa mu je morala vrniti in ga roèno zadovoljiti, pri
tem se je nenasitni oèe þe spet naslajal ob pogledu na njeno nago
telo (Ropac, 2000).

S podobnim opisovanjem se med drugim zbuja morda
èezmerna agresivnost do storilcev. Zapis Dela o spolnem
nasilju 17. septembra 1998 prinaša namreè takle naslov in
nadaljnje povzetke sodbe:

sedem let zapora dedku, ki je šest let zlorabljal vnukinjo

Ljubeèi dedek se je spremenil v pošast in otipaval komaj 6- letno vnuki-
njo; letos jo je prisilil v spolni odnos in ji tako ukradel vse sanje o lepem.
Dedkove umazane igrice so se zaèele septembra 1992, ko je še ne
sedemletna deklica prviè prestopila prag osnovne šole. Sprva se je
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pohotni upokojenec zadovoljil z nedolþnimi igricami, nato pa je iz
leta v leto zahteval veè. Letos pa je prišlo celo tako daleè, da je dedek
razdevièil vnukinjo in imel z njo še nekaj spolnih odnosov. Deklica,
ki je þe imela menstruacijo, k sreèi ni zanosila. Dedek je dekletcu rinil
svoj spolni ud v usta, ko pa se je vnukinja le enkrat uprla, jo je udaril
in ji zabièal, da ne sme nikomur povedati, kaj se dogaja. Od marca,
ko je vnukinjo razdevièil in tudi ejakuliral v otroško noþnico, je imel
do 6. junija z njo še najmanj štiri spolne odnose.
Njegovo umazano poèetje se je tako stopnjevalo vse do razdevièenja
in èeprav je vedel, da ima vnukinja þe menstruacijo, je spermo izlil
vanjo. Dedek jo je v puberteti oropal vseh sanj o princu na belem
konju in o vsem lepem, o èemer sanjajo dekleta. Namesto tega ji je
unièil otroštvo in jo razdevièil (Cvetek, 1998).

Še pri dejanju, ki vsebuje bistveno manj spolnega nasi-
lja, se dogodki dajo opisati tako, da zbujajo hud odpor in
agresivnost do storilca. Ista novinarka je pisala o Wziènem
nasilju, ki je bilo tudi spolno, a to manj agresivno, na podo-
ben senzacionalistièen naèin. Pod naslovom »Gnusna oèe-
tova ‘šala’« je objavila tale prispevek (v povzetku):

Devetintridesetletni moški, ki je zanemarjal, trpinèil, pretepal in oti-
paval hèerko, bo moral za dve leti in štiri mesece v zapor. Sreèno
otroštvo sedemletne deklice se je po materini smrti leta 1991 spreme-
nilo v pekel. Potem ko sta ostala sama z oèetom, jo je zaèel zanemar-
jati in celo surovo pretepati. Ves denar je pognal za pijaèo, jeseni
1997 pa so ga zasrbeli prsti in je takrat 13-letnico zaèel še otipavati.
Zagovarjal se je, da naj bi jo bil otipaval kar tako, za šalo. Po njeni
izpovedi ji je, ko je pomivala posodo, z roko drsel èez prsi, za njene
prošnje pa se sploh ni zmenil. Še veè, pred hèerko se je zaèel celo
samozadovoljevati, od nje pa je zahteval oralni spolni odnos. Nada-
ljeval je z gnusnim poèetjem in jo vsaj dvakrat na mesec otipaval tudi
po spolovilu (Cvetek, 2000; a).

Podobni prispevki se nadaljujejo, in pri tem postaja vse
bolj oèitno, da to podroèje na tak veristièen naèin pokrivata
predvsem dve novinarki. Delo je dne 19. junija objavilo zapis
z naslovom »Spolna vzgoja«. Izpod peresa þe omenjene novi-
narke je prišlo takšno poroèilo s kazenske obravnave:

Obtoþenec ne zanika, da je svojo takrat devetletno hèerko boþal po
prsih in se s svojim spolnim udom pribliþal njenemu spolovilu. Oti-
paval jo je po prsih, poljubljal in enkrat celo poskusil spolno obèevati
z njo. Najmanj šestkrat ga je morala oralno zadovoljiti, lani pa je
znova poskušal obèevati (Ropac, 2001).
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Podobni zapisi se nadaljujejo tudi leta 2002. V zapisu
»Seks s klofutami« poroèa novinarka o dogodku, ki se je
konèal z oprostilno sodbo na prvi stopnji. Vendar prebere-
mo podrobnosti o tem, kako sta se mladeniè in njegovo
dekle najprej objemala, se znebila nekaj oblaèil in se nato
ljubila. A mladeniè ni doþivel vrhunca, ker ga je dekle šèi-
palo in stiskalo ter ga tudi udarilo. Takšne naj bi bile paè
njene spolne navade. Kritiènega dne pa ji je v avtu slekel
hlaèke, spustil sopotnikov sedeþ in legel nanjo. Med ruva-
njem ji je slekel spodnje hlaèke, branila se je, ga odrivala
in šèipala, a je bil moènejši (Cvetek, 2002; a).

V èlanku z naslovom »Šest let trpljenja za domaèimi zido-
vi« (z dopolnilnim »prednaslovom« Mati zatajila lastno kri)
beremo o dekletcu, ki je moralo iz dneva v dan prenašati
oèimovo nadlegovanje, otipavanje, poljubljanje in zahte-
ve, naj drgne njegovo moškost. Nanjo se je spravil, ko je
imela devet let, ljubezen ji je izkazoval z otipavanjem, drg-
njenjem, pred njo se je tudi samozadovoljeval. Ko je bila
stara trinajst let , pa jo je brezvestni oèim razdevièil (Cve-
tek, 2002; b).

Èe upravièeno trdimo, da gre pri tovrstnih storilcih za
zadovoljevanje nizkotnih nagonov, se lahko enako upravi-
èeno vprašamo, ali gre pri takšnih opisih dejanj prav tako
za sprošèanje patoloških instinktov (ki so seveda drugaè-
nih od instinktov aktivnih storilcev) ali pa gre za þeljo po
ustvarjanju speciWènih (morda tudi patoloških) odzivov pri
bralcih. Ali so morbidne scene tisto, kar še posebno pri-
vlaèi bralce? Ali gre za posebne vrste voajerstvo z varne
razdalje? Vsekakor se zdi, da gre za izvirno patologijo (se-
veda po storjenem kaznivem dejanju) poroèevalcev o de-
janju. V nasprotju z redkimi izvedenci se ne sreèujejo z na-
siljem iz take bliþine. Zdravniki in kriminalisti ter za njimi
toþilci in sodniki so del drþavnega aparata, ki se je dolþan
sreèevati z najrazliènejšim nasiljem. Razumljivo je, da del
tega nasilnega, kriminalnega in morbidnega sveta pride v
javnost. To se zdi tudi nekako prav. Izredno teþko pa se zdi
doloèiti pravo mejo sporoèanja tovrstnih informacij. Ta
meja je teþko doloèljiva iz veè razlogov. Predvsem se je v
èasu svobode medijev teþko strinjati s kakršno koli idejo o
cenzuriranju nekaterih vsebin (èe ne gre seveda za zadeve,
ki se ne smejo objavljati zaradi pravil o raznih vrstah taj-
nosti). V imenu pravice do obvešèenosti pa se, vsaj tako se
zdi, dogaja marsikaj, kar ima hujše posledice, kot pa èe bi
obveljala vsaj minimalna stopnja samocenzure. Ne glede
na to, kakšne teorije o èlovekovi osebnosti uporabljamo
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pri pojasnjevanju èlovekovega odziva na sporoèanje o skraj-
njem nasilju, je neizpodbitno dejstvo, da znatni del tudi
»urejenih osebnosti« neustavljivo privlaèi svojevrstna »pa-
sivna udeleþba« v skrajnem nasilju. O tem še najbolj na-
zorno prièa tole poroèilo (v povzetku) o razkritju rusko-
italijanske pedoWlske mreþe, ki ga je objavilo Delo 29. 9.
2000 z naslovom:

pred sodnike 1700 skrbnih oèkov

Policisti in preiskovalci so dvema italijanskima televizijskima kanaloma
podarili posnetke o tem, kako so policisti, preobleèeni v tihotapce pe-
dofilskega materiala, speljali na led kupce pornografskih kaset, dodali
pa so tudi zares grozljive posnetke otrok, ki so jih ruski proizvajalci
filmskega materiala snemali v neki vili blizu Moskve. Otroke, stare od
dveh do dvanajstih let, so posiljevali in velikokrat tudi ubijali.
Ko je drþavna televizija v osrednjem dnevniku zveèer objavila nekaj
kadrov s pornografskih kaset, so avtorje televizijskih poroèil in njiho-
ve urednike nemudoma suspendirali.
Preiskovalci so si pomagali z internetom, da so prišli na sled na videz
neoporeènim drþavljanom, ki so naroèali posnetke golih otrok po
dva milijona lir, spolno zlorabljanje otrok po 15 do 20 milijonov lir,
posilstva otrok, ki so se velikokrat konèala s smrtjo pa po 40 milijo-
nov lir. Italijanski èasniki pišejo, da sodi velika veèina kupcev kaset s
tako vsebino v kategorijo spoštovanih in neoporeènih drþavljanov,
poveèini premoþnih, poroèenih moþ in navidez skrbnih oèetov svo-
jih otrok (Hoèevar, 2000).

Iz napisanega je oèitno, da je marsikdo pripravljen ve-
liko plaèati za najbolj grozljive posnetke. In teþko bi bilo
zanikati patologijo v osebnostih tovrstnih potrošnikov zla.

Tudi Televizija Slovenija je v najbolj gledanem termi-
nu, v tv-dnevniku ob 19.30 dne 28. septembra 2000 obja-
vila poroèilo o zasegu videokaset in o tej pedoWlski aferi.
Komentar je omenil predvsem spornost dejstva, da so ob-
javili fotograWje obrazov otrok – þrtev spolnega nasilja.
Škandal da je še posebno hud torej zaradi prepoznavnosti
þrtev. Pri tem ni bilo vprašanje, ali je sploh primerno pri-
kazovati otroke kot objekt nasilja. Ali bi bilo vse v najlep-
šem redu, èe bi prikazali vrsto golih otrok z obièajnim èr-
nim trakom èez oèi?

Slovenska nacionalna televizija se ni mogla upreti skuš-
njavi in je objavila posnetek golega otroka z internetne po-
nudbe. Ali je bilo to zaradi domnevno potrebnega ozavešèa-
nja ljudi o tovrstni nasilni kriminaliteti, zaradi prièakova-
nega preventivnega delovanja ali pa je bilo prikazovanje



25

Poroèanje o nasilju in odzivi nanj

golega otroka posledica þelje po senzacionalizmu ali celo
posledica svojevrstnih, morda patoloških instinktov
nekaterih novinarjev?

Tudi oddaja tv Tednik Televizije Slovenija je 28. decem-
bra 2000 v zvezi s prispevkom o varstvu otrok obravnavala
pedoWlsko afero. Pri tem so povzeli vsebino sodbe, v tistem
delu, ki govori o fotograWji otroka s steklenico v anusu in
nabreklim spolnim udom. Potem je novinarka vprašala,
kako je sodišèe lahko izreklo pogojno obsodbo, èe so za
storilèeva nagnjenja vedeli vsi okoli njega.

Tudi v tem primeru gre za etièno vprašanje, zakaj še
dodatno mobilizirati negativna èustva javnosti in jih us-
merjati na eni strani zoper storilca in na drugi zoper pravo-
sodni sistem v celoti.

Tudi Nedeljski dnevnik si sem ter tja poskuša dvigniti
naklado s poudarjanjem zgodb s pedoWlsko vsebino. Dne
1. maja 2001 je v televizijski reklami zveèer eden izmed
novinarjev vabil bralce Nedeljskega s povzetkom èlanka o
pastorki, ki jo je oèim zlorabljal od osmega leta. (Nedeljski
dnevnik, 6. 5. 2001)

 Pod naslovom »V oèimovi postelji izgubljena mladost«
preberemo podobno podrobne opise kot v prej omenjenih
èlankih novinark Dela.

Otrpnila je od strahu, ker jo je zaèel otipavati in ob njo drgniti svoj
spolni ud. Leto dni kasneje ji je v hotelski sobi vzel nedolþnost in od
takrat dalje z njo vedno pogosteje obèeval. V spolnost jo je silil tudi,
ko je imela meseèno perilo. Dekletce je strahotno trpelo, toda materi
ni èrhnilo niti besede.
Neki drug moški je zlorabljal dva fantièa, ki sta bila najbolj neþna in
ranljiva. Spolno ju je zlorabljal na razliène naèine. Najprej ju je slaèil in
otipaval, potem jima je poljubljal spolni ud, in kadar si tudi tako ni
mogle potešiti svoje spolne sle, jima je potiskal prst v analno odprtino.
Potrebno pa je povedati tudi to, da so ti obsojenci med samim pre-
stajanjem kazni potisnjeno na dno lestvice in da jih z gnusom obso-
jajo tudi soobsojenci (Grušovnik, 2001).

Zapis gre v anatomske podrobnosti, ki po svoje prièajo
o osebnosti novinarja. Ali je nakljuèje, da v vseh omenje-
nih èasopisih o teh temah najbolj veristièno podrobno
pišejo predvsem þenske? Poleg tega se tudi v Nedeljskem
pojavlja þe omenjeni vzorec kontrasta trpljenja þrtve na
eni in pokvarjenosti storilca na drugi strani. PedoWli v re-
snici zasedajo druþbeno dno celo v zaporniški obsojeniški
subkulturi. Vendar si je teþko predstavljati, kako lahko na
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opisanega pedoWla, ki z otrokoma ni bil posebno nasilen
(pri tem nikakor ne zanemarjamo posledic tovrstnega spol-
nega nasilja na otrokovo duševnost), zviška zre z nekakšno
»brezgrajno« moralno drþo nekdo, ki nikoli ni poèel takih
stvari, paè pa je pri ropanju hladnokrvno ubijal.

Bistveno drugaèen je opis spolnega nasilja izpod dru-
gega novinarskega peresa v Delu 5. julija 2002. Pod naslo-
vom »Spolnemu iztirjencu 6 let in 10 mesecev« bi þe glede na
izreèeno visoko kazen lahko prièakovali dovolj natanèen
popis dejanj. Vendar preberemo le tole:

Spolne neèednosti je poèenjal sprva trikrat ali štirikrat na mesec. Ko je
oškodovanka dopolnila 15 let, jo je k spolnosti razliènih oblik silil þe po
trikrat na teden, dokler ni vsega povedala svoji teti (Škerl, 2002).

Mislim, da je opisani primer eden redkih korektnih za-
pisov, ki v javnosti ne zbujajo agresije, obèutka ogroþenosti,
þelje po mašèevanju, zahtev po strogem kaznovanju in po-
dobnih nekonstruktivnih odzivov. Kljub temu zvemo za kaz-
nivo dejanje in bistvene okolišèine, kar mora biti dovolj.

Skušnjave prikazovanja nasilja so trajne. V tem primeru
gre za prikaz drugaènega nasilja. Dne 18. marca 2001 je TV
Slovenija, prvi program, v povzetku poroèil ob 19.00 uri pred-
vajala aretacijo èeèenskega borca, ki so ga ruske sile zajele,
ker so ga prepoznali na podlagi posnetka videokasete, ki so
jo pred èasom posneli Èeèenci. Na videokaseti je prikazan
ruski vojak, ki sta ga ujela dva Èeèenca in ga muèila. Eden
izmed Èeèencev da je ruskega vojaka drþal za noge, drugi pa
da mu je odrezal glavo. Televizijski posnetek videokasete je
prikazoval dokumentarni prizor vse do trenutka, ko eden iz-
med Èeèencev nastavi noþ ruskemu vojaku na vrat.

Kot enega najoèitnejših prispevkov k razširjanju nasi-
lja na televizijskih ekranih je treba šteti prispevek v oddaji
Studio City Televizije Slovenija v ponedeljek, 21. maja 2001.
Oddaja je obravnavala javne usmrtitve, kakor jih po svetu
še izvršujejo. Temeljna kritika oddaji je nasilje, ki ga je
televizija kazala gledalcem. Dokumentarni posnetki izvr-
ševanja smrtne kazni, ki smo jim bili kot televizijski gledal-
ci prièa, se po vsebini ne razlikujejo bistveno od prenosa v
þivo, zlasti èe ne gre za èasovno zelo oddaljene primere. Pre-
nos ali gledanje v þivo ima paè prednost draþi napetega pri-
èakovanja in empatije (seveda bolj z rabljem kot z þrtvijo).
Vsekakor pa take oddaje neizogibno aktivirajo gledalèeva
posebna èustva, nagone in strasti do nasilja. Pokazalo se je,
da je ta trditev toèna. V glasovanju je kar 28 odstotkov
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gledalcev izrazilo þeljo, da bi bili navzoèi pri usmrtitvi.
Tudi èe ne gre vselej za nasilje, gre za prizore, ki jih po

mojem mnenju televizija zlahka in zgolj iz komercialnih
razlogov brez zadrþkov uvršèa v najbolj gledane oddaje. Pri
nesreèah ni razloga za podobe, kakršne smo videli (èe po-
zabimo na vojne grozote, ki so nas obkroþale še pred krat-
kim) v tv-dnevniku (SLO 1) 5. februarja 2000, ko je tele-
vizija poroèala o nesreèi brodolomcev in o truplih, ki jih je
naplavilo na italijansko obalo. Reportaþo je ilustrirala s po-
snetki trupel prav od blizu, kot da uredniki ne bi niè vedeli
o pieteti do pokojnih in njihovih svojcev.

V oddaji Odstiranja je Televizija Slovenija 29. januarja
2001 obravnavala problem organiziranja varstva malih
otrok in probleme, ki jih imajo starši z varuškami. V Ame-
riki so za preverjanje varušk uveljavljeni razni sistemi – od
priporoèilnih pisem do nadzorovanja s skritimi video ka-
merami, ki so nastavljene v stanovanju, kjer varuška oprav-
lja svoje delo. Televizija je za uvod v debato prikazala do-
kumentarne posnetke, ki so jih naredile skrite kamere, s
katerimi so snemali ves èas varovanja otrok. Tako smo lahko
videli varuško, ki je desetmeseènega dojenèka v stajici, vsa-
kokrat, ko je šla mimo, udarila po glavi. Ko ga je preobla-
èila, ga je grobo zvlekla iz stajice, ga vrgla na tla in nada-
ljevala s tepeþem, ko ga je previjala.

Postavlja se vprašanje, zakaj se ne da po enem prizoru,
ki daje dokumentirano podobo vsega dogajanja, nadalje-
vati le z opisom brez slik. Ali je treba posnetke predvajati
tako dolgo, da se v gledalcu zbudi skrajna mašèevalnost,
ko vidi varuško desetkrat zaporedoma udariti otroka?

Otrokova mati je pred kamero izpovedala svoje obèutke
pri gledanju video posnetkov varuškinega ravnanja. Njene
besede so bile: »V tistem trenutku bi bila zmoþna ubijati!«
Izreèene besede pomenijo eno najdragocenejših prièevanj,
ki dokazujejo mogoèe posledice predvajanja nasilnih prizo-
rov. Vsak gledalec, ki se je mogel vþiveti v njene razmere, ji
je najbrþ dal prav. In ravno to je bistvo problema. S prikazo-
vanjem nasilja spodbujamo èustva, ki lahko vodijo v skraj-
no agresijo. Reševanje problemov, tudi zloèinov, se tako od
poti, ki jih je utrl razvoj civilizacije in kulture, prenaša nazaj
v javnost, ki – razumljivo – zmore le linèati.

Pred èasom so èasopisi objavili novice o tem, da so po
visokih cenah naprodaj video posnetki nasilja, ki se je v
resnici dogajalo v zadnjih balkanskih spopadih. Ceno ka-
setam seveda doloèa povpraševanje, in èe je kaj neizpod-
bitno, potem je dejstvo, da smo strastni porabniki nasilja
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in vseh vrst grozot. Od še hujše patologije nas oddaljuje
dejstvo, da veèina nima dovolj denarja, da bi si lahko pri-
vošèili tovrstne morbidne uþitke.

Še najpogosteje se sreèujemo z reakcijami na nasilje, ki
se kaþejo v agresivnosti do storilcev kaznivih dejanj. Eden
zgovornih primerov se je zgodil pred nekaj leti, ko je kazen-
sko sodišèe obravnavalo primer spolnega nasilja Roma nad
mladoletno deklico. Deklica, tudi romske narodnosti, je na-
mreè še kot mladoletna rodila otroka, èigar oèe je bil obto-
þeni Rom. Sodišèe je skrbno presojalo vse okolišèine prime-
ra in celo uporabilo izvedenska mnenja strokovnjakov, ki so
bili poklicani za presojo romske kulture in njihovega naèina
þivljenja. Ti so povedali, da gre paè za vzorec vrednot in
tradicije, v katerem se dekleta poroèajo po njihovih šegah,
skratka zelo mlada, in imajo enako mlada tudi otroke. K
temu pripomore tudi biološko pogojena zrelost, ki nastopi
prej kot pri veèini neromskih deklet. Tak naèin þivljenja in
tovrstno nastajanje druþine je poznano þe desetletja.

V èasu sojenja se je mobilizirala javnost, zlasti na pod-
lagi senzacionalistiènega pisanja o domnevnem nasilju. Fe-
ministièno gibanje je pripravilo demonstracije pred Pre-
šernovim spomenikom in prebirali smo transparente z na-
pisi, namenjenimi sodniku: »Kaj bi storil, èe bi kdo isto
naredil tvoji hèerki?«

Javno mnenje je odsevalo dvoje vrste agresivnost. Prva
se je kanalizirala v storilca, ki ga je bilo treba eksemplariè-
no kaznovati þe zato, da bodo vsa ogroþena mlada dekleta
varnejša. Druga agresivnost pa je bila usmerjena naravnost
v sodnika, ki bi si drznil oziroma èe bi si drznil (to je na-
zadnje tudi storil z izjemno mero poguma in zaupanja v
svoje strokovno opravljeno delo) izreèi (pre)milo sodbo.

2.4. nekaj odzivov slovenskih bralcev na

nasilna kazniva dejanja

Eno najbolj odmevnih poroèanj o nasilnih kaznivih de-
janjih je bilo v zadnjem èasu tisto o muèenju maèk, tako
imenovana »maèja afera«, ki je polnila stolpce vseh èaso-
pisov kar nekaj èasa. Potem ko so o dejanju povedali vse,
kar so zvedeli, novinarji, je prišlo na vrsto javno mnenje.
Teþko se je spomniti veèjega ogorèenja v javnosti zaradi
kakšnega nasilja nad ljudmi, kot je bilo ogorèenje zaradi
muèenja þivali. Pogosto je prevladovalo ogorèenje, podpr-
to z argumentom, da je šlo za nasilje nad nemoènimi bitji,
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ki niso imela nikakršne moþnosti, da bi se uprla svojim
muèiteljem. Pri tem se je nekako pozabilo, da v številnih
nasilnih dejanjih tudi ljudje kot þrtve nimajo nikakršne
moþnosti obrambe, zlasti kadar gre za otroke ali pa tudi v
drugih primerih, ko se odrasli iz raznih razlogov ne zmore-
jo upreti prevladujoèi sili.

V omenjenem primeru muèenja þivali se je tisk prav na
široko razpisal o podrobnostih torture, ki so jo izvajali trije
gimnazijci. Svoje poèetje so zapisovali v dnevnik in þrtvam
dajali še imena. Ta so se nekako ujemala s postopki, ki so
jih bile þivali deleþne. Na dan je prišlo v resnici okrutno in
skrajno nasilno ravnanje z þivalmi. Èasopisi so vestno pov-
zeli dnevniške zapise in bralci so imeli pred sabo prav toè-
ni opis veèmeseènega muèenja þivali.

Odziv je bil razlièen. Le redki so poudarjali, da se je
treba ukvarjati z objestnimi nasilneþi tako, da bi postalo
razumljivo, zakaj so se odloèili za tako krvavo poèetje, zla-
sti ker med njimi ni bilo nikogar s posebno temno pretek-
lostjo, ki bi pojasnjevala muèenje þivali. Veèji del javnosti
je bil pripravljen na linè in razpoloþenje, kakršno so opisa-
li nekateri novinarji (Videmšek, 2000), ki so poroèali iz
okolja, v katerem so storilci prebivali, se je povsem ujema-
lo z morbidnostjo zahtev javnega mnenja.

Èe samo preletimo nekaj pisem, ki jih je objavila pri-
loga Ona (4. april 2000), je slika razpoloþenja dela sloven-
ske javnosti jasna. Ena izmed ogorèenih bralk piše:

Rada bi pozvala vse prebivalce Trþièa in vse ljudi, ki poznajo te mu-
èitelje in njihove starše, da javno objavijo njihova imena. Naj se na-
nje pokaþe s prstom in jih javno osramoti, saj normalni druþbi tak-
šnih kriminalcev ni treba tolerirati in delati z njimi v rokavicah. Ti
muèitelji bodo baje v najboljšem primeru odsedeli tri mesece. Ja, to
bo takšnim izmeèkom res pomagalo. Kaj bodo tu opravili psihiatri in
psihologi, res ne vem, ker so devetnajstletniki prestari za vzgojo. To
so þe primeri za umobolnico. Takoj naj se jih izkljuèi iz šole, da ne
bodo tratili davkoplaèevalskega denarja, in naj bodo na grbi staršev,
ki so jih spravili na svet. Naj ljudje ne pridigajo, da starši niso vsega
krivi. Jabolko ne pade daleè od drevesa. Ti starši so oèitno pridelali tri
slovenske ‘otroke’ preveè (narekovaj je avtorièin – op. d. p.), pravza-
prav tri izmeèke. Kaj bo iz njih šele nastalo? (Šelih, 2000).

Naslov drugega pisanja, ki ga je prispevala Lea Eva
Müller, znana borka za pravice þivali, je zgovoren – »Èlo-
veški stvor – napaka narave«:
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Gre za grozljivo muèenje niè krivih bitij, ki nam jih je podarila narava.
Za zaèetek sprašujem: komu in kaj so storile te miroljubne, neþne in
skromne þivali, ki jih je èloveški stvor tako strašno muèil? Javno pro-
testiram proti tako vzgoji, ki so jo imeli trije zlikovci iz okolice Trþièa.
Zato hoèem, da:

1. Vsi mediji objavijo fotografije, imena in naslove teh treh devetnajst-
letnih èloveških zmazkov, ki so veè kot leto dni muèili maèke tako, da
je bila smrt v konèni fazi trpinèenja njihova odrešiteljica. Navedite
tudi šolo, ki so jo obiskovali.

2. Ministrstvo za šolstvo v slovenske vzgojne ustanove uvede pouk upo-
rabne etologije in dobrobiti þivali.

3. Naši vrli Gorenjci, ki skrbijo le za lep videz domaèij, poskrbijo, navz-
lic svoji znani varènosti tudi in še za sterilizacijo in kastracijo maèje
populacije. Tako bodo prepreèili odveèen nezaþelen prirastek maèk.
Tega ne poèno in jim je škoda denarja, èasa in volje, zato zlikovci
zlorabljajo preveliko populacijo odveènih þivali za masakriranje.
Zahvaljujem se usluþbencem Policijske postaje Kranj, da so tako hi-
tro in drastièno ukrepali. Vsa pohvala tudi POP TV, ki je tako avten-
tièno prikazala ta grozljiv primer muèenja maèk, kajti doslej o tem
nismo smeli niti javno spregovoriti.
Najpravièneje bi bilo, da bi muèitelji þivali prišli v roke varstvenikom
þivali, s katerimi bi mi sami obraèunali po hitrem postopku brez so-
jenja in moþnih olajševalnih okolišèin (Müller, 2000).

Þaljivost pisanja presega marsikaj, kar sicer lahko pre-
beremo v slovenskih èasopisih. Agresivnost se usmerja ne
le zoper storilce ampak tudi zoper starše, »ki so oèitno pri-
delali tri izmeèke preveè in bi bilo bolje, da so si namesto
njih omislili sobne rastline«. Predmet kritike so starši, šola
(katere ime je treba navesti), vzgojne ustanove, ministrs-
tvo za šolstvo, skratka vsi, ki jih po potrebi lahko kakor
koli poveþemo s storilci.

Pravièna kazen bi bila tista, ki bi jo izrekli in izvršili
(dobesedno – s storilci bi »obraèunali«) varstveniki þivali
po hitrem postopku, brez sojenja in olajševalnih okolišèin.

Ali si je teþko predstavljati, da bi v dejanski ali pa za-
mišljeni situaciji ogorèeni pisci teh vrstic v resnici posto-
pali podobno, kot obljubljajo v pismih bralcev? Vrsta izku-
šenj in eksperimentov prièa o tem, da je preskok od javnega
ogorèenja k uresnièitvi linèa izjemno hiter, brez moralnih
predsodkov, pogosto z uþitkom ali celo s strastjo.

Iz naturalistiènega opisa èrne kronike naredijo nekate-
ri novinarji v reviji, kjer sicer ni prostora za èrno kroniko,
esejistièno reportaþo. Delo je 26. januarja 2000 objavilo
tale prispevek:
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ima obsojeni dvajsetletnik res kamen namesto srca?

Storilec si je prisluþil tri mesece zapora s sadistiènim trpinèenjem
psièke, ki je poginila v peklenskih mukah. Okrog vratu ji je ovil vrv, jo
nasilno vlekel mimo trgovine, tako da se je davila, jo brcal ter povrh
vsega še udarjal z roko. Prelomil je lesen kol in 20 centimetrski del
porinil psièki skozi gobèek v grlo. To pa zlobnemu mladenièu še ni
bilo dovolj. Daljši del palice je potisnil psièki v anus in ji s tem pov-
zroèil hude notranje poškodbe, nato pa brezbriþno odkorakal in pu-
stil psièko trpeti na tleh. V grozljivih mukah so jo našli otroci. Celo
vsega vajenega policista je spreletaval srh, ko je iz opisa poškodb in
fotografij razbral, kaj vse je prestala uboga þival. (Cvetek, 2000; b)

Jana pa je 1. 2. 2000 objavila celo reportaþo z naslovom
»Krvave roke Enisa Muratoviæa«. V zapisu, opremljenem s
fotograWjo prihoda obtoþenega na sodišèe v spremstvu dveh
policistov in oèitno vklenjenega (le èemu zabrisan obraz,
èe je objavljeno njegovo polno ime; ali gre za posebne vr-
ste sprenevedavo moralo?), so podobni opisi o zverinskem
muèenju. Tem so dodani še utrinki iz razpravne dvorane,
opisi sodnice in porotnikov, potek obravnave in razglab-
ljanje o storilèevem otroštvu. Romaneskni opisi udeleþen-
cev (»zagovornica po sluþbeni dolþnosti, urejena, skrbno
poèesana þenska z velikimi zlatimi uhani …«) pozornost
obèasno preusmerjajo od krutega dejanja k drugim okoli-
šèinam. Zapisa Jane je zato seveda precej veè kot zapisa
novinarke Dela, kjer je ogrodje sestavljeno iz podrobnega
opisovanja krutega poèetja.

V èlanku Dela je vse polno pridevnikov, prislovov in
besednih zvez, ki naj bi kar najpopolneje risali storilèevo
osebnostno zavrþnost na eni strani in trpljenje þrtve na dru-
gi: »zverinsko, peklenske muke, sadistièno trpinèenje, zlob-
ni mladeniè, nemoèna þival, brezbriþno odkorakal, grozlji-
ve muke, neznosne muke, mali štirinoþec«.

Posebno zgovoren je zapis Dela 11. aprila 2000, z na-
slovom: »Podpora ukrepom ob nasilju«. V èlanku le z ini-
cialkami a. þ. podpisanega novinarja (novinarke) prebe-
remo tole sporoèilo:

Zdruþenje uèiteljev Slovenije je izreklo podporo avtonomiji uèitelj-
skega zbora pri odloèitvah o vzgojnih ukrepih, ki zaradi nujnosti in
teþe primera ne morejo zadostiti vsem formalnopravnim postopkom.
To pomeni, da so uèitelji dolþni hitro in odloèno ukrepati. Omenjeno
zdruþenje se zavzema za veèjo avtonomijo šol in uèiteljev pri peda-
goških odloèitvah, kar je po njihovem moþno le z zmanjšanjem pa-
ternalizma drþave nad njimi. Paternalizem napravi šole in uèitelje
neodgovorne, neiniciativne in nezainteresirane.
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Odziv skorajda strokovne javnosti (kar zadeva disci-
plinski postopek v šolah) in nesporne strokovne javnosti
(v delu, ki se nanaša na pedagoški proces), ki ju pooseblja
Zdruþenje uèiteljev Slovenije, imenitno ilustrira vpliv no-
vinarskega poroèanja o nasilnih dejanjih na oblikovanje
celo strokovnega javnega mnenja.

Pedagogi so zavrgli ves tisti del lastnih naèel, ki terja
(podobno kot od poklicnega sodnika) razumevanje okoli-
šèin pred dokonènim presojanjem ali obsojanjem. Prav zato
jim je bilo toliko laþe zavrniti formalni postopek kot ne-
kaj, kar pomeni samo oviro, kadar gre za teþke (in zato po
njihovem nujne) primere. Formalizem so opredelili kot pa-
ternalizem drþave, saj le-ta od vsakogar zahteva spoštova-
nje pravil. (Èe so jih kršili mladostniki, še ne pomeni, da
jih zaradi narave njihove kršitve lahko tudi pedagogi).

Sklicevanje na pravno drþavo se v današnjih èasih sliši
skorajda kot obvezna molitev vsakega prizadetega za vars-
tvo lastnih pravic. Zlahka pa zavrþemo to naèelo, èe se nam
zdi, da moremo in moramo obsoditi za dejanja, ki nas po-
sebej prizadenejo. Pri tem nam je prav malo mar, da le red-
ko kje pravna drþava tako hitro izgubi svoje ime kot prav
pri samovoljnem kaznovanju, pri jemanju pravice v svoje
roke, pri þelji po linèu. Èe med prebiranjem pisem bralcev
še lahko razumemo posamezne klice po naglem sodišèu, pa
je »pobuda« zoper temeljna naèela, ki jo je organiziralo
Zdruþenju uèiteljev Slovenije, strah zbujajoèa.

Podobno velja za oddajo Intelekta Radia Slovenija, ki je
bila na sporedu marca 2001. V njej se je zbrala skupina
politikov in drugih sodelujoèih, od katerih so nekateri zah-
tevali uvedbo smrtne kazni v Sloveniji za pedoWle. Anke-
ta, ki so jo med oddajo opravljali med poslušalci, je postre-
gla s presenetljivim (ali res?) rezultatom. Kar 61 odstotkov
vprašanih je bilo za smrtno kazen, drugi pa so se zavzemali
za teþko prisilno delo ali kastracijo.

Pred leti je slovensko javnost razburil dogodek na neki
slovenski osnovni šoli, kjer je menda uèenec romske narod-
nosti posilil mlajšo uèenko. Veèina medijev, razen redkih
izjem, je uprizorila linè in mlademu Romu niso pomagala
nikakršna opozorila strokovnjakov, da nikogar ne moremo
imeti za krivega, dokler mu dejanja ne dokaþemo. Ker ni
bilo mogoèe izvesti klasiènega kazenskega postopka zaradi
osumljenèeve starosti, ni še namreè dopolnil 14 let, je ta-
kratni šolski minister doloèil štiri izvedence, dva pravnika,
psihologa in pediatra, vse ugledne znanstvenike in prakti-
ke. Ti izvedenci so loèeno, ne da bi vedeli za postopke in



33

Poroèanje o nasilju in odzivi nanj

ugotovitve drugega, enotno ugotovili, da ni dokazov, da bi
bil osumljeni storil oèitano kaznivo dejanje. Iz dokumenta-
cije je bilo celo mogoèe sklepati, da je storilec nekdo drug,
èeprav neznana oseba. Vendar tudi v nekaterih javnih me-
dijih korektno objavljena izvedenska mnenja niso mogla
osumljenega razbremeniti javne obsodbe. Še dolgo èasa po-
tem so èasopisi objavljali èlanke, ki so napadali šolo, vods-
tvo in drþavo nasploh, ker ni nièesar ukrenila zoper krivca.

V Delu smo januarja 1998 lahko prebrali tale èlanek:

uèenke hodi jo na wc le v parih

Za to je krivo posilstvo v šolskih sanitarijah februarja lani, po katerem
je krivec še vedno v šoli, þrtev pa je zdaj þe drugi teden doma. Drþa-
va spi spanje praviènega. Šola, šolsko ministrstvo in drugi organi v
skoraj letu dni po posilstvu petošolke v šolskih sanitarijah niso po-
skrbeli za zašèito þrtve pred vsakodnevnim sreèevanjem s storilcem
v šoli. Ob podpori »Iniciativnega odbora staršev« upajo, da se bo
zdaj njihova þalostna zgodba vendarle þe razpletla. Zgodba je zares
þalostna. Trinajstletni šmihelski šolar iz bliþnjega romskega naselja je
v šolskih sanitarijah prestregel enajstletno šolarko, jo porinil v eno od
stranišè, da je padla na školjko in jo od zadaj posilil.
Kriminalisti so delo opravili zelo temeljito in hitro je bilo ugotovlje-
no, kdo je tako gnusno pretrgal deklièino otroštvo. Drþavni toþilec je
pojasnil, da le sodišèe lahko ugotavlja, kdo je storilec. Vendar je po-
polnoma jasno, kdo bi lahko kot utemeljeno osumljen sedel na za-
toþni klopi, èe bi bil starejši od 14 let.
Ogorèeni starši so ustanovili Iniciativni odbor za zašèito þrtve po-
silstva in zbrali veè kot tisoè podpisov, s katerim so zahtevali prešo-
lanje posiljevalca. Drþava z vsemi svojimi inštitucijami pa še naprej
spi spanje praviènega (Lindiè-Dragaš, 1998).

V prispevku se nadaljuje ogorèenje zoper storilca, izve-
mo, da je bil ustanovljen iniciativni odbor, ki je zbral tisoè
podpisov, kar vse pomeni, da se val sovraštva, ki ga sproþi
novica o nasilju, še mesece ne pomiri. V tem èasu se lahko
zgodi vse mogoèe, lahko izide oprostilna sodba, lahko bi
morda našli pravega storilca, pa se razmere za najprimer-
nejšega prvega osumljenca ne bi kaj dosti izboljšale.

V zvezi z omenjeno zadevo ne bi smeli linèa pripisovati
le novinarjem Dela in novinarkam. Prednjaèile so Sloven-
ske novice in po njih je veèina drugih medijev povzela
obsodilne komentarje, ki so bremenili romskega šolarja.
Takratni urednik oddaje tv Tednik Darko Marin je prav
tako zaèel prispevek z besedilom o posiljevalcu in o nes-
premenjenih razmerah na osnovni šoli. Avtor prièujoèe
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raziskave je protestiral in v telefonskem pogovoru je ured-
nik zanikal, da bi bil kdaj izjavil kar koli podobnega. Na
sreèo so obstajali posnetki, iz katerih je bilo povsem raz-
vidno, da je novinar lagal. Vendar tudi te okolišèine in
dejanja ne izbrišejo peèata, ki bo romskega otroka, zdaj þe
mladenièa, spremljal vse þivljenje.

2.5. dokumentarni posnetki nasilja

in groze – reality tv

Dnevnik je dne 23. januarja 1999 poroèal o uredniški
politiki ameriških tv-postaj. Pod naslovom »S tujo nesreèo
hranijo gledalce« (Dnevnik, 23. 1. 1999) je objavil podatke
o tem, da imajo Amerièani na malih zaslonih raje nasilje v
þivo kot pa drage Wlme, ter dodal še podnaslov »Bolj je
krvavo, boljše je«, kar je postal moto urednikov in produ-
centov lokalnih tv-postaj.

V nadaljevanju je povzel zgodbo o mrtvi mladenki, ki
si je vbrizgala preveè heroina. Policija premetava stanova-
nje, na kraj tragedije pridejo njeni starši, kamera lokalne
televizije pa vse to neprestano snema.

Prispevek je eden iz vrste prispevkov lokalnih televizij,
ki na kraj tragiènih dogodkov vedno pridejo prve. Tako se
pogosto dogaja, da sorodniki prej vidijo þrtev na malem
zaslonu, kakor jih o dogodku obvesti policija. (ibid: 30)

Reality tv se seli tudi v Evropo. Tako denimo SAT 1
prikazuje dokumentarne posnetke raznega nasilja v oddaji
»Echt – wahr« (»Pristno – resnièno«). Novembra 1999 je
gledalcem prikazala nasilje v ameriški kaznilnici, kjer sta
se spopadli skupini zapornikov in paznikov. Izjemno bru-
talno pretepanje so prikazali dvakrat zapored, da se gledal-
cu lahko vsaka podrobnost vtisne v spomin. Naslednji pris-
pevek je bil posveèen deèku, ki je priþgal raketo, kakršne
prodajajo za domaèe ognjemetne zabave. Raketa je ne-
kontrolirano eksplodirala v trenutku, ko jo je priþgal, in
ga hudo poškodovala. Televizija je štirikrat v poèasnem
posnetku ponovila posnetke eksplozije rakete v deèkovi
roki. Pri tem nikakor ni šlo za prispevek, ki bi bil podoben
slovenskim televizijskim opozorilom o omejevanju upora-
be petard v prazniènih novoletnih dneh.

POP TV je podoben koncept izbrala v oddaji, v kateri
je bil prikazan napad nevarnih þivali. Dokumentarni po-
snetki, narejeni z video kamero, so prikazali napad bullte-
rierja, ki ga je neuravnovešena lastnica našèuvala na obi-
skovalko. Posnetke so opremili z opozorilom, da niso pri-
merni za obèutljive gledalce.
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Tudi Kanal A je 24. oktobra 1998 povzel posnetke Rea-
lity tv o postopkih mehiške policije. Neznani snemalec je
z video kamero posnel racijo policistov, ki so na cesti prije-
li domnevnega prekupèevalca z mamili. Postavili so ga v
poloþaj za preiskovanje in naslonili na policijski avtomo-
bil, nato ga je eden od policistov hladnokrvno ustrelil in
potem kazal pištolo, ki oèitno ni bila osumljenèeva, pa jo
je potreboval zaradi sklicevanja na samoobrambo.

Reality tv seveda ni niè drugega kot poskus (zelo uspe-
šen), kako privabiti mnoþice gledalcev tako, da ponudiš
kaj novega, šokantnega prav zaradi neponarejenosti oziro-
ma nezaigranosti. Vsi vedo, da se je to v resnici zgodilo.
Nesreèa, kri in zloèin še nikoli niso bili tako blizu.
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3.  INTERNET

Doslej ni bilo sistema, ki bi vsemu svetu pribliþal, do-
besedno na dom prinesel, med drugim tudi vse najhujše
mogoèe oblike nasilja z obilnim fotografskim gradivom. In-
ternet je prostor, kjer nima meja èloveška domišljija, ki se
oplaja z nizkotnimi nagoni. Res je, da nekatere strani s pre-
povedano vsebino preganjajo, vèasih celo izsledijo ponud-
nike pornografskega pedoWlskega gradiva. Vendar je res tudi
to, da je zakonodaja razlièno stroga. Poleg tega velja mar-
sikje naèelo svobodnega izraþanja, ki ima prednost pred mo-
rebitno prizadetostjo posameznikov, tudi posebno ranlji-
vih skupin, kakršni sta otroci in mladostniki.

Na internetu ni teþko najti strani, katerih avtorji se
hvalijo, da gre za vsebine, ki ne bi bile nikjer dovoljene,
razen prav tam, kjer jih pravkar beremo. Prav tako niso
redke samohvale, da bolj grozljivih, odurnih, odbijajoèih,
nasilnih ali šokantnih posnetkov ne boste našli na nobeni
drugi spletni strani. S podobnimi preseþki se hvalijo števil-
ni ponudniki, tako da tovrstne vsebine ne zmanjka.

V zvezi z evropsko zakonodajo je treba povedati, da
kljub pravni ureditvi v Evropi tako rekoè ni mogoèe ome-
jiti posredovanje nasilja evropskim uporabnikom. Ame-
riški streþniki, ki jih varuje ustavno zagotovljena svoboda
izraþanja, gostoljubno odpirajo vrata spletnim stranem s
skrajno nasilno vsebino in zdi se da evropskim uporabni-
kom ni mogoèe prepreèiti odzivanja na tako ponudbo.

Revija Mladina je v številki 35 ( 28. 8. 2000) objavila
èlanek z naslovom »Rasizem v vsako vas« (Cerar, 2000).
Avtor ugotavlja, da je širjenje rasizma in sovraštva po in-
ternetu veliko nevarnejše kot prikazovanje spolnih praks.
Navaja primere, ko na spletnih straneh Yahooja objavljajo
draþbe, na katerih prodajajo okoli 1200 nacistiènih arti-
klov od kopij esesovskih bodal do naprave za izdelavo pli-
na ciklon B, s katerimi so pobijali Þide v koncentracijskih
taborišèih. (ibid: 45)

Nekdanji vodja Ku Klux Klana pa je napravil spletno
stran, ki je najimenitnejša med vsemi rasistièno naravna-
nimi stranmi. Ugotovil je, da so stroški internetne rekla-
me minimalni, vsebina pa doseþe milijonsko obèinstvo.
Njegova stran omogoèa dostop do najrazliènejše rasistiène
spletne propagande proti Þidom ali èrncem. (ibid: 46)

Poleg tega po navedbah avtorja skorajda ni veèje skin-
headovske spletne strani, ki ne bi omenjala dejavnosti obri-
toglavcev v Sloveniji. Slovenska skinheadovska spletna
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stran pa povelièuje generala Leona Rupnika, ker je paè so-
deloval z nemškim okupatorjem. (ibid: 46) O skin hea-
dovski slovenski spletni strani je grenko satirièno pisal tudi
Marko Zorko v Sobotni prilogi Dela z naslovom »Jaz sem
èefur« (Zorko, 2000). Vendar opozorila, najsi bodo napisa-
na v resnem ali satiriènem tonu, drþave ne zbudijo dovolj,
da bi se zamislila in se odzvala na skrajno sovraštvo, ki ga
nekateri na sonèni strani Alp gojijo do sodrþavljanov.

Pri skrajnih oblikah nasilja, si ni mogoèe zamisliti ta-
kega, ki ga ne bi mogli najti na internetu. Na eni strani gre
za izkorišèanje tragiènih svetovnih dogodkov, ko se v spo-
padih dogajajo nezaslišane okrutnosti. Prikazujejo doku-
mentarne posnetke muèenja in posilstev, ki so jih izvrše-
vali policisti in vojaki na Vzhodnem Timorju. Ponujajo
fotograWje, ki so jih posneli ameriški obvešèevalci na Ko-
sovem in ki dokazujejo posilstva deklic in otrok. Ruska mre-
þa oskrbuje povpraševalce z dokumentarnimi posnetki po-
silstev in ubojev otrok, starih od dveh let naprej. O tem so
poroèali številni svetovni mediji, ko so se med odjemalci
znašli ugledni italijanski drþavljani, skrbni druþinski oèet-
je in moþje.

Kjer zmanjka dokumentarnega gradiva, gre domnevno
za zaigrane prizore nasilja, ki pa po vtisu v nièemer ne za-
ostajajo za dokumentarnimi.

Tudi pri dokumentarnih posnetkih je treba dvomiti,
ali gre za sporoèanje, ki naj osvesti svetovno javnost, da bi
kaj ukrenila zoper nasilje na splošno. Veliko bolj verjetno
se zdi, da je to zgolj spretno trþenje zla, saj odjemalcev ni-
koli ne zmanjka.
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4.  NOVINARSKI KODEKS
IN NASILJE V MEDIJIH

4.1. novinarska kodeksa

iz let 1991 in 2002

Prav kmalu po neodvisnosti Slovenije je bil sprejet ko-
deks novinarjev Republike Slovenije. Oktobra 2002 pa je
bil sprejet novi Kodeks novinarske etike, ki je v nekaterih
doloèbah ohlapnejši od prejšnjega. Oba zasluþita kratek
sprehod po zapisanem.

Poroèanju o nasilni vsebini so bili v prvem kodeksu
posredno posveèeni le nekateri èleni.

To, kar vèasih preberemo ali slišimo od urednikov ali
novinarjev, ki zagovarjajo izèrpno poroèanje tudi o nasi-
lju, je utegnilo imeti upravièilo v prvem èlenu kodeksa,
kjer je pisalo:

Novinarjeva temeljna obveznost je resnièno in neponarejeno obveš-
èanje javnosti (Kodeks 1991; 1. èl.).

Èe televizija prikazuje nesreèe in vojne, se tega ne da
olepšati ali oèistiti nasilja. To trditev slišimo od odgovor-
nih za stike z javnostjo (Ona, 2001:19). Vendar se zdi iz-
govarjanje na prvi èlen ali še bolj oèitno prikrivanje þelje
po prikazovanju nasilja sporno tudi z vidika nekaterih do-
loèb kodeksa.

V osmem èlenu je bilo namreè zapisano:

Novinar varuje èloveško osebnost in njegovo intimo pred neupravièe-
nim in senzacionalistiènim razkrivanjem v javnosti. Posebno je pozo-
ren, ko poroèa o nesreèah, druþinskih tragedijah, boleznih, otrocih in
mladoletnikih. Kadar obvešèa s podroèja pravosodja, upošteva, da nihèe
ni kriv, dokler ni pravnomoèno obsojen. Nezdruþljivo s kodeksom je
povelièevanje kriminala, terorizma, nasilja in neèloveènosti.

K temu èlenu je bila dodana smernica (8.1), ki se na-
naša na omembo imen in objavo slik:

Omemba imen in objava slik storilcev in þrtev v poroèilih o nesreèah,
preiskovalnih in sodnih postopkih naèeloma ni upravièena. Vselej je
treba razsoditi med interesom javnosti in pravico posameznika.

Doloèbo prvega èlena je treba razumeti kot temeljno
doloèbo, ki govori o naèelu resniènosti, podobno kot velja
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v kazenskem pravu naèelo materialne resnice. Pri upo-
števanju tega naèela je še vedno mogoèe prav razlièno po-
roèanje, pri èemer resnica nikakor ni izkrivljena, zato je
kodeks dodal omejevalne doloèbe. Senzacionalistièno raz-
krivanje èloveške osebnosti in njegove intime samo po sebi
ni neresnièno. Je pa praviloma neetièno. Prav zato ta èlen
oþi temeljno doloèbo, da je ne bi kdo razumel kot popolno
pooblastilo za opisovanje vsega, kar se je v resnici zgodilo.

Podobno idejo je bilo mogoèe najti tudi v smernici ko-
deksa 8.1. Tudi v njej je omejeno poroèanje o dogodkih, ki bi
jih sicer v skladu s prvim èlenom opisali kar se da podrobno.

Novi kodeks iz leta 2002 ni prinesel veèje odgovorno-
sti novinarja glede poroèanja o nasilju, storilcih in þrtvah.
Pravzaprav se je umaknil trþnim zakonitostim. Prejšnjo do-
loèbo, ki je govorila o naèelni neupravièenosti objav imen
in slik storilcev in þrtev pri nesreèah ali v sodnih postop-
kih, je nadomestilo besedilo, po katerem »mora biti novi-
nar pazljiv pri omembi imen in objavi slik storilcev, þrtev
ter njihovih svojcev« (21. toèka). Prej bolj natanèno be-
sedilo je zamenjala ohlapna doloèba, ki daje novinarju tudi
v koèljivih primerih bolj proste roke,

Prav tako v novem kodeksu (pri tem tudi prejšnji ni bil
boljši) zaman išèemo norme, ki bi omejile pretirano pred-
stavljanje nasilja.

Razmere v slovenskem èasnikarskem prostoru so pogo-
sto drugaène, kakor jih priporoèa kodeks. Od doloèb se še
najbolj spoštuje pravica javnosti do èim boljše informira-
nosti. Pri tem se ta doloèba interpretira oziroma v praksi
prikraja tako, da je v ta namen dopustno objaviti in prika-
zati tako rekoè vse, kar po dejanju ostane na voljo novi-
narski kameri in peresu.

Zanimivo je, da tudi resolucija Sveta Evrope, ki se na-
naša na etièna naèela èasnikarstva, ne posveèa preveè po-
zornosti nasilju, èeprav ga ne obide (Mediji, etika in
deontologija, 1996). Pomembne so uvodne doloèbe, ki go-
vorijo o tem, da imata obvešèanje in komunikacija velik
pomen tako za razvoj osebnosti drþavljanov kot za razvoj
druþbe. (ibid: 79)

Resolucija v nadaljevanju obravnava »KonXiktne si-
tuacije in posebno varstvo«. V teh doloèbah piše, da se
druþba obèasno sreèuje s konXiktnimi in napetimi situaci-
jami, kot so terorizem, zapostavljanje manjšin, sovraštvo
do tujcev ali vojna. V takih razmerah imajo obèila moral-
no dolþnost, da varujejo vrednote demokracije, ki spoštuje
èlovekovo dostojanstvo, in iskanje rešitev na mirne naèine
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in v duhu strpnosti. Zato morajo nasprotovati nasilju in
govorici sovraštva in spopada ter zavraèati vsakršno kul-
turno, spolno ali versko zapostavljanje.

Upoštevaje posebni vpliv obèil – še posebno televizije
– na otroke in mlade se je treba izogibati objavljanju od-
daj, sporoèil ali slik, ki povelièujejo nasilje, izkorišèajo spol-
nost in spolno zdruþitev ali namerno uporabljajo neprimer-
no govorico. (ibid: 83)

Kar zadeva urejanje nasilja, je oèitno, da ga temeljni
akti ne morejo prezreti, da pa so doloèbe izjemno ohlapne.
To pomeni, da je uredniška politika povsem svobodna in
jo utegne omejiti le kazensko pravo. Kazenskopravna pri-
sila je þe sama po sebi neustrezna za urejanje veèine èloveš-
kih razmerij in je zato utemeljeno ultima ratio. Vendar je v
tem primeru omejena na prizadetost razmeroma dobro opre-
deljenih pravic do zasebnosti. Seveda pa kazensko pravo
nima izdelanih norm, kdaj je nasilje v sredstvih javnega
obvešèanja tolikšno, da povzroèa škodo posamezniku ali
da ga celo napeljuje na delinkventno vedenje.

Pozornosti pa je vredna uvodna študija k resoluciji par-
lamentarne skupšèine Sveta Evrope o etiki èasnikarstva iz-
pod peresa Manuela Encaba (Encabo, 1993). Avtor piše o
tesnem razmerju med informacijo in etiko. Po njegovem
mnenju se vsa obèila, torej izdajatelji in èasnikarji, znajde-
jo pred moralno odloèitvijo þivljenjskega pomena. Lahko
izkoristijo vse svoje znanje in moè, da pregovorijo gledalce
in poslušalce, naj se zaupljivo vkljuèijo v njihov oddajnik
ali kanal ali pa prebirajo njihov èasnik. Lahko pa se v nas-
protju s tem odloèijo, da jih bodo preprièali s skrbno in
nepristransko informacijo in etiènim mnenjem. (ibid: 65)

Zato se izbiranje med informacijo kot sredstvom ali pa
neèim, kar je samemu sebi namen, se pravi med javno sto-
ritvijo ali blagom, na koncu skrèi na izbor med èlovekom
kot sredstvom in èlovekom kot ciljem. Obravnavanje èlo-
veka kot sredstva pa izloèa iz dejanja ali namere sleherno
moralo. (ibid: 65)

Velikanska moralna odgovornost, ki jo na svojih pleèih
nosijo obèila, nadaljuje Encabo, izvira tudi iz tega, da v veèini
primerov bralec ali poslušalec odstopanja od resnice v infor-
macjskem procesu ne more popraviti prav zato, ker izvira nje-
govo vedenje o stvarnosti izkljuèno iz obèil. (ibid: 66)

Resnièen je tudi oèitek, da delujejo obèila v skladu s
poslovnimi nameni in da si prizadevajo dobiti kar se da
veliko prejemnikov. Število poslušalcev, bralcev ali gle-
dalcev je pogosto izraþeno v obliki trþnih deleþev. To je
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toèka, na kateri komunikaciji in informaciji grozi, da bosta
podlegli poplavi popaèenih podob, ki se prenašajo na na-
èin, ki spominja na Divji zahod. V bitki zmaga tisti, ki je
bolj napadalen in ki prvi strelja. (ibid: 66)

Iz vseh teh razlogov informacije po Encabovem mne-
nju ne bi smeli obravnavati kot blago. Informacija je te-
meljna pravica, ki ni lastnina ne obèil ne oblasti. Vendar
svoboda informacije v obèilih ni neomejena. V skladu z
resolucijo parlamentarne skupšèine Sveta Evrope iz leta 1970

(r 428) je dolþnost tiska in drugih mnoþiènih obèil, da oprav-
ljajo svoje naloge z obèutkom za odgovornost do skupnosti
in posameznih obèanov. V odgovornost spada tudi spošto-
vanje èlovekovega dostojanstva in upoštevanje ranljivosti
otrok in mladih, ki bi jih morali obvarovati pred programi,
sporoèili in podobami z nasilno vsebino.

4.2. poklicna merila in naèela

novinarske etike v programih

rtv slovenija

Leta 2000 so bila sprejeta Poklicna merila in naèela novi-
narske etike v programih RTV Slovenija in ta podrobneje kot
kodeks novinarske etike urejajo nekatera podroèja. Med
temeljnimi poglavji so med drugimi – vsestranskost in urav-
noteþenost sporoèanja, spremljanje politiènega þivljenja –
merila za pripravo in izvedbo programa, odnosi z drþavni-
mi oblastmi, spoštovanje vrednot poslušalcev in gledalcev,
posegi v program (cenzura).

Þe v uvodnih doloèbah (Poklicna merila, 2000: 14) je v
toèki 1.8 pod naslovom »Praviènost« zapisano, da morajo
novinarji pri poroèanju spoštovati osebno integriteto po-
sameznikov. Široki pojem praviènosti in varovanja inte-
gritete je tako delno prepušèen presoji, ker ni komentarja
ali podrobnejšega opisa, delno pa to pomanjkljivost od-
pravljajo doloèbe drugih èlenov, ki predvidevajo konkret-
nejše primere. Tako je primeroma v èlenu 5.10 pod naslo-
vom »Èrna kronika« doloèeno, da ni dopustno podlegati
senzacionalizmu. Poleg tega lahko televizija in radio pov-
zroèita pri ljudeh bojazen, da bodo postali þrtve zloèinov.
(ibid: 40) Sestavljavci pravil so poskušali uravnoteþiti stran-
ske uèinke poroèanja in temeljno novinarjevo delo z do-
loèbo, po kateri si je treba prizadevati, da mediji med ljud-
mi ne bi povzroèali neutemeljene panike, prizadevati pa si
je treba tudi za to, da bi se ljudje zavedali nevarnosti nasil-
nih dejanj. Vendar pravica do obvešèenosti tudi na tem
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podroèju ne sme ogroziti pravice do zasebnosti. (ibid: 40) V
naslednjem èlenu je zapisano pravilo, o katerem bi lahko
brez slabe vesti rekli, da se od vseh pravil, ki se nanašajo
na spoštovanje osebne integritete, v javnih medijih najpo-
gosteje krši. Doloèba 5.10.1.1. namreè govori o tem, da je
treba strogo spoštovati naèelo, da krivde ni mogoèe niko-
mur naprtiti, dokler ni pravnomoèno obsojen.

Doloèba, ki se nanaša neposredno na nasilje, govori o
tem, da ni etièno in profesionalno prikazovati nemoène
þrtve nasilja, nesreèe, bliþnje posnetke krvavih obrazov, de-
lov telesa in podobno; takšne prizore je mogoèe prikazova-
ti kveèjemu od daleè, brez podrobnosti, ki lahko omogoèi-
jo prepoznavo þrtev. (ibid: 41)

Prav tako imajo pravila dva èlena, ki govorita o boleèi-
ni in trpljenju in o nasilju. Tako opozarjajo novinarje, da
je potrebna previdnost pri prikazovanju prizorov muèenja;
èe pa se þe odloèijo zanje, jih ni treba po nepotrebnem
podaljševati. Prizore trpljenja je namreè dopustno upora-
biti le tedaj, ko je to nujno, da obèinstvo razume pomemb-
nost sporoèila. (ibid: 58) Nadalje piše, da v informativnih
programih RTV Slovenija ni dopustno predvajati nepotreb-
nih prizorov nasilja. Prizore nasilja je treba pokazati, kadar
so bistveni del resniènega þivljenja oziroma dogodka, ki ga
predstavljamo v programu. (ibid: 58)

Kaj se da povedati o citiranih èlenih? Novinarji imajo
vsekakor dovolj svobode pri odloèanju o kolièini in vrsti
nasilja, ki ga bodo prikazali. Seveda je onkraj moèi zapisa-
nih pravil, da bi odmerjala obseg in vsebino prizorov trp-
ljenja, boleèine in nasilja. To je treba izoblikovati s prak-
so, h kateri pa bi marsikdo moral prispevati svoj deleþ, na
þalost še najmanj gledalci kot uporabniki oziroma potroš-
niki nasilja. Èe gre za sredstva javnega obvešèanja, ki mo-
rajo prispevati k oblikovanju kulture v kakšnem druþbe-
nem okolju, mora biti ta vpliv moènejši od potrošniških
zahtev. Pri tem se zavedamo utopiènosti nekaterih pred-
stav, zlasti tiste o omejenem druþbenem okolju. V èasu sa-
telitskega obvladovanja elektronskih komunikacij, ko je
èloveku (v Sloveniji) za razmeroma malo denarja na voljo
veè sto televizijskih programov, ki jih ustvarjajo najrazliè-
nejša kulturna in nekulturna okolja po vsem svetu, je ilu-
zija sanjati o samotnem sreènem otoku brez nasilja. Ven-
dar je še vedno mogoèe z nacionalnimi mediji, katerih gle-
danost kljub svetovni ponudbi ni zanemarljiva, spodbujati
kulturo nasilja ali pa, nasprotno, ne podlegati senzacionaliz-
mu, ki mu je nasilje eden najpriroènejših spremljevalcev.
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Upreti se uredniški politiki, ki zagovarja nasilno vsebino,
pomeni hkrati upreti se skušnjavi zagotovljenega lahkega
in dobrega zasluþka. Tudi v tem primeru se kaj hitro poka-
þe, da je prièakovanje iluzorno. Doseèi visoko naklado ali
gledanost brez nasilne vsebine pomeni namreè vpreèi v no-
vinarsko snovanje domišljijo, napor in ustvarjalnost on-
kraj cenenih, a uèinkovitih receptov.
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5.  MEDIJSKI VARUH

Leta 2000 je bilo nekaj zamisli o varuhu za podroèje
javnega obvešèanja.

Jernej Rovšek, eden izmed namestnikov slovenskega
varuha èlovekovih pravic, omenja v svojem èlanku o me-
dijskem varuhu (Rovšek, 2000), da je Sandra Bašiæ Hrva-
tin, raziskovalka na Fakulteti za druþbene vede, predlagala
ustanovitev tiskovnega sveta, ki bi opravljal vlogo medij-
skega varuha. Tiskovni svet naj bi sestavljali predstavniki
medijske industrije, društev novinarjev in civilne druþbe.
Po Rovškovem mnenju je pobuda dobra, škoda je le, ker je
omejena na ameriški koncept ombudsmana. Njegova vlo-
ga bi bila namreè predvsem posredovanje v sporu med no-
vinarjem in urednikom, ko urednik ne bi objavil novinar-
jevega prispevka. V tem primeru ne bi šlo za pravega »me-
dijskega ombudsmana«, ampak le za institut, v katerem bi
se zrcalila interna komercialna politika medija.

Rovšek nadalje poudarja, da imajo mediji veliko de-
janske oblasti, zato ni nenavadno, da jih nekateri oznaèu-
jejo za èetrto vejo oblasti, poleg zakonodajne, izvršilne in
sodne. Vendar je problem drugje. V slovenskih razmerah
se pogosto dogaja, da so ljudje popolnoma brez moèi v pri-
merih neupravièenih obtoþb v medijih ali v primerih pose-
ganja v njihove osebnostne pravice. Varstvo ustavnih pra-
vic do zasebnosti in do popravka pogosto ni uèinkovito.
Obtoþba, objavljena na prvi strani z velikimi èrkami, lah-
ko da èloveku neizbrisen peèat. Sodna pot je draga in dol-
gotrajna. Še posebno so prizadeti socialno ogroþeni, ljudje
z druþbenega obrobja in manjšine (na primer Romi), ki si
vsega tega ne morejo privošèiti. (ibid: 6)

Rovškov predlog za »medijskega varuha« je nekoliko
drugaèen od predloga Hrvatinove. Po njegovem naj bi bilo
medijsko varstvo zasnovano tako, da bi medijskega varuha
imenoval tiskovni svet, ki bi bil sestavljen iz predstavni-
kov lastnikov medijev, civilne druþbe in zdruþenja novi-
narjev. Medijski varuh bi raziskoval posamezne kršitve èlo-
vekovih pravic v medijih. Njegove odloèitve bi morali me-
diji spoštovati in objavljati. Èe se z objavo ne bi strinjali,
bi se lahko pritoþili na tiskovni svet, ki bi o zadevi dokonè-
no odloèil. Tako pribliþno deluje medijski ombudsman na
Švedskem.

Podobni predlogi so v dokumentih Sveta Evrope. Re-
solucija št. 1003 (julij 1993) parlamentarne skupšèine Sve-
ta Evrope ima sklepno poglavje z naslovom »Etika in sa-
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mouravnavanje v èasnikarstvu« (Mediji, etika in deontologija,
1996: 83). V njem lahko preberemo, da je treba zaradi uve-
ljavljanja strogih deontoloških naèel ustanoviti organiza-
cije ali mehanizme samonadzora; sestavljali jih bodo izda-
jatelji, èasnikarji, zdruþenja obèanov, predstavniki univer-
zitetnih krogov in sodniki, ki bodo izdelali resolucije o èa-
snikarskem spoštovanju deontoloških predpisov. Take or-
ganizacije naj objavljajo raziskave o verodostojnosti v ob-
èilih objavljenih informacij, da bomo dobili barometer ve-
rodostojnosti, ki bo obèane obvešèal o etiènosti vsakega
obèila, uredništva ali èasnikarja. (ibid: 83)
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6 .  MEDIJI KOT AVTORITETA

Obvešèanje in komunikacija imata velik pomen za raz-
voj osebnosti drþavljanov in za razvoj druþbe in demokra-
tiènega þivljenja. Te besede preberemo prve v resoluciji par-
lamentarne skupšèine Sveta Evrope o etiènih naèelih èa-
snikarstva (r 1003; 1993) Ali mediji oblikujejo javno mne-
nje in ali je to prav? Encabo trdi, da njihov poglavitni cilj
ni vzgajati javnost in tudi ne oznanjati ali ustvarjati javno
mnenje (Mediji, etika in deontologija, 1996: 70).

Vendar je teþko zanikati, da se neizogibno dogaja prav
to. Stanley Cohen piše v delu States of Denial med drugim
tudi o monopolu, ki ga imajo mediji pri ustvarjanju kultur-
nega prostora in ustvarjanju predstav o èlovekovem trplje-
nju (Cohen, 2001). V poglavju »Images of SuVering« – Po-
dobe trpljenja –– govori o televiziji, ki v našo neposredno
bliþino prinaša trpljenje drugih. Agonija oddaljenih ljudi seþe
v zavest privilegiranih, udobno in varno spravljenih gledal-
cev. Ta oddaljenost je dvojna: ni le geografska, èeprav tudi
ta »osreèuje«, saj gre za drugi svet, ne za našega, ampak je
tudi oddaljenost, ki jo povzroèa nepredstavljivost tolikšne-
ga zla, da bi se moglo dogajati nam ali našim bliþnjim.

Pri tem gre vsaj za še eno pomembno okolišèino. Od-
daljenost prepreèuje identiWkacijo z þrtvijo. Kadar koli nam
mediji pribliþajo kriminal, se na tovrstno sporoèilo vselej
najprej odzovemo kot potencialne þrtve. Zato ni èudno, da
prinašajo ankete javnega mnenja ob senzacionalistièno pri-
kazanih zloèinih rezultate s preprièljivim zagovorom smrt-
ne kazni ali podobno krutih ukrepov zoper storilce.

Za medije je èlovekovo trpljenje neizèrpen vir. Zato
Cohen tudi naslavlja podpoglavje »Podob trpljenja« z be-
sedami »Kako pomiriti medijsko zver«. Zgodbe, ki jih
»zver« predeluje in prikazuje, morajo biti predstavljene v
þivi, slikoviti in dramatièni obliki.

Kaj lahko reèemo o nekaterih zgodovinskih posnetkih
èlovekovega trpljenja, ki jih Cohen imenuje »nepozabne
ikone trpljenja«? Mednje spadajo primeroma slika prepla-
šenega otroka z dvignjenimi rokami, v katerega nacist meri
s puško; enako tragièna je slika, ki je postala simbol viet-
namske vojne – golo dekletce, ki oþgano beþi pred plameni
napalma; prav tako pretresljiva slika, ki je Cohen ne ome-
nja, je antologijski dokumentarni prizor, ko poveljnik viet-
namske policije naperi pištolo v glavo mlademu fantu in
hip za tem se fant zgrudi ustreljen pred oèesom kamere.
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Èe so ti posnetki veljali za antologijo zla, se jih v današ-
njih èasih spominjajo le tisti, ki se z zgodovino ukvarjajo na
poseben naèin. Površni prerez poznejše dokumentacije nasi-
lja bi potrdil, da se nasilje v medijih stopnjuje tako moèno, da
bi se vse tisto, kar je vèasih veljalo za izjemno in pretresljivo,
danes porazgubilo v mnoþici enako krvavih sporoèil, slikov-
nih in tekstovnih, fotograWj in Wlmskih posnetkov.

Manca Košir in Rajko RanX (Košir, RanX, 1996: 84)
ugotavljata, da po nekaterih anketah otroci najraje gleda-
jo akcijske Wlme, nadaljevanke in grozljivke. Kulturno
ozraèje in kulturni ambient sta zasièena s kultom nasilja.
Uredniki in novinarji preprièujejo nasprotnike predvaja-
nja nasilja, da je to paè nujna posledica dejstva, da je da-
nes toliko veè nasilja kot nekdaj.

Ali je mogoèe vse te podobe, ki jih mediji vnašajo v
zavest gledalcev in poslušalcev, razumeti kot nekaj, kar nam
vsiljuje avtoriteta? Nesporno. Pri otrocih je moè zgleda to-
likšna, da veèino sporoèil sprejemajo kot nekaj, kar je vred-
no posnemanja, zlasti kadar to posnemanje omogoèa ali
ustvarja premoè nad vrstniki (posnemanje junakov iz Wl-
mov, ki se pretepajo t.j. pretepajo druge). Odrasli gledalci
oziroma bralci pa sèasoma privzamejo nekatere medije za
svoje tako, da se poistovetijo z njihovo preteþno naravna-
nostjo. Tako bi lahko medije razdelili po skupinah. Neka-
teri imajo zašèitni znak nekakšne domaènosti (Nedeljski,
Jana), drugi so prepoznavno politièno opredeljeni (Mag,
Demokracija, bivša Republika in Slovenec, Druþina), tretji se
preteþno posveèajo aktualnemu razmeroma nevtralnemu
poroèanju o dnevnih dogodkih (Delo, Dnevnik), poleg teh
pa so še revije in èasopisi, ki sodijo k rumenemu tisku (Slo-
venske novice, Lady). (Opisani primeri so nepopolni in so
narejeni povsem po obèutkih in predstavah avtorja ter tako
podvrþeni kritiki drugaèe opazujoèih.) Vsak medij se s svo-
jim konceptom dotakne speciWènega dela obèinstva, ki so
mu tako nekateri od medijev dosti bliþji od drugih. Èe bra-
lec sprejema veèino sporoèil ustreznega medija kot vsebi-
no, ki je blizu njegovim stališèem, nazorom in obèutkom,
potem se bo zgodilo, da bo s skorajda enako naklonjenost-
jo sprejemal vsa sporoèila medija, ki mu je blizu. Ta naklo-
njenost se sèasoma spremeni v privzemanje stališè in vred-
nostnih ocen, ki jih objavljajo sredstva javnega obvešèa-
nja oziroma paè izbrano sredstvo. Kritièna oddaljenost, s
katere bi morali zreti na opis dogodkov in pojavov, je s
(èustveno) bliþino medija vse manjša. Èasopis, ki je »moj«,
vselej poroèa po resnici in ima najustreznejše odgovore na
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zapleteno druþbeno dogajanje ali na preprostejše konXikt-
ne situacije. Tako se dogaja, da medij postane avtoriteta,
brþ ko ga sprejmemo kot sebi ustreznega. Ta avtoriteta se
kaþe tudi v odvisnosti. Kupujemo samo nekatere èasopise,
nikoli ne kupimo èasopisa, ki je po konceptu ali politièni
naravnanosti nasproten našemu dojemanju þivljenja, in ne
gledamo televizijskih kanalov s prepoznavno, bolj enostran-
sko obarvano usmerjenostjo, èetudi bi bilo pogosto dobro
primerjati razliène poglede2.

Oddaja Intelekta Radia Slovenija je 23. januarja leta
2001 gostila razpravljavce o azilantih in beguncih v Slove-
niji. Poleg medicinskega besednjaka, ki so ga uporabljali
nekateri udeleþenci (begunci kot prenašalci raznih kuþnih
bolezni) in poudarjene ksenofobiène naravnanosti (»begunci
se v trumah valijo preko Slovenije«), je eden izmed sodelu-
joèih izrecno poudaril, da so prav mediji najbolj prispevali k
ustvarjanju prebeþnikom sovraþne klime v Sloveniji.

Sicer pa je bila slika prav podobna tisti izpred nekaj
let, ko je bilo treba v svojo sosešèino sprejeti bodisi narko-
mane, ki bi se zdravili v komuni, bodisi skupino Romov.

Èe torej po Encabovem preprièanju oblikovanje jav-
nega mnenja ni naloga medijev, pa je zagotovo prav to nji-
hov neizogibni stranski uèinek. Èe se bralci poistovetijo z
medijem in ga vzamejo »za svojega«, ni prav niè neobièaj-
no, èe veèino njegovih stališè privzamejo za svoja pristna
preprièanja.

Kaznovanje storilcev kaznivih dejanj in obraèunava-
nje z njimi, kakor ga ponujajo naši mediji, postaneta kaj
hitro bralèeva globoko ponotranjena vrednota.

2 Po podatkih Inštituta za raziskovanje medijev Mediana (Dnevnik, 19. 1. 2001;
Delo, 19. 1. 2001) je Nedeljski dnevnik eden najbolj branih èasopisov. Redno ga
prebira pribliþno 476.000 bralcev. Ta številka pomeni èetrtino slovenskega prebi-
valstva in Nedeljski je najbolj bran tednik v Sloveniji. Med dnevniki vodijo Slo-
venske novice, za njimi pa sta Delo in Veèer. Slovenske novice redno prebira 300.000

bralcev, kar je dobrih 18 odstotkov prebivalstva. Delo se je uvrstilo na drugo me-
sto z 222.000 bralci, sledi pa Veèer z 202.000 uporabniki. Med tedniki je za Nedelj-
skim Lady, za njo pa Jana. Poenostavljeno bi rekli, da prevladujeta domaènost na
eni strani in nasilje in škandali na drugi. Podobno velja za televizijske postaje.
Preprièljivo vodi POP TV, ki ima veè kot 940.000 rednih gledalcev, kar je veè kot
oba nacionalna programa skupaj (TV SLO 1 in 2) sledi pa prvi program TV Slove-
nija z veè kot 700.000 gledalci. Inštitut je objavil podobne podatke tudi leto po-
prej. Slovenske novice so objavile podatke raziskave, po katerih so še vedno najbolj
bran èasopis (pomeni, da imajo rekord þe veè let). Raziskovalci so obdelali 107 ti-
skanih medijev, 52 radijskih in 31 televizijskih programov. Tudi to leto so imele
veè kot 300.000 bralcev. POP TV je na vrhu med televizijskimi programi, gleda-
nost pa je podana v odstotkih, in sicer ga spremlja kar 52,5 odstotka anketiranih
gledalcev. (Slovenske novice, 21. 1. 2000)
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7. PRIMERJAVA DELEÞEV NASILJA V
OSREDNJIH POROÈILIH POP TV IN TV SLO1

S primerjavo deleþa nasilja v osrednjih poroèilih POP
TV in TV SLO 1 smo hoteli ugotoviti, kakšne so razlike v
obsegu sporoèil, ki prinašajo v gledalèev dom nasilje, kri-
minal, afere, trpljenje in hujše nesreèe.

Za tak prikaz je na voljo veè poti. Lahko bi primerjali
veèji del televizijskega programa in presojali deleþ Wlmov, na-
daljevank, risank, dokumentarnih posnetkov ali katerih koli
oddaj, ki vsebujejo nasilje. Tak prijem bi vsekakor prinesel
dovolj celovito podobo nasilja v medijih.Vendar je tak pro-
jekt prezahteven za omejene Wnanène, tehniène in kadrovske
zmoþnosti. Zato je bilo treba ubrati drugaèno pot. Pri domne-
vi, da osrednja televizijska poroèila odsevajo temeljno kul-
turno politiko uredništva, se zdita merjenje nasilja v tej od-
daji in primerjava prav teh oddaj med razliènimi programi
dovolj ustrezna za kritièni pogled.

7.1. metodologija

Za tak prijem smo vzeli vzorec 114 osrednjih poroèil
(»tv-dnevnikov«) v doloèenem èasovnem obdobju (od 7.
2. 2001 do 27. 4. 2001), ne da bi bili pri tem delali selekci-
jo glede na dnevne dogodke. Šlo je za razmeroma strnjeno
obdobje. Vsaka oddaja na enem televizijskem programu je
imela za primerjavo enako oddajo istega dne na drugem
programu. Tako je bilo mogoèe primerjati, kako razlièno
ali podobno predstavljajo televizijske hiše iste dogodke ali
kako pomembni se zdijo isti dogodki uredništvom. Tako se
je dogajalo, da nekateri niso bili zastopani v obeh poroèi-
lih, da so bili predstavljeni z razlièno dolgimi prispevki, da
je bila slikovna ilustracija bistveno drugaèna in da so se
razlikovali tudi spremni komentarji. Raziskava se je osre-
dotoèila na tele kategorije. Ugotavljal se je deleþ gradiva,
ki je imelo oèitne znake nasilne vsebine, vsebina, poveza-
na s kaznivimi dejanji, aferami, ki zbujajo strah pred kri-
minalom, in deleþ poroèil, ki so se nanašala na nesreèe. Pri
tem je bila potrebna precej skrbna presoja, saj poroèilo o
neki kriminalni dejavnosti samo po sebi ne zbuja nujno
strahu pred kriminalom3.

3 Tako je bila novica o Slobodanu Miloševiæu uvršèena med nevtralne novice v pri-
meru, ko je televizija govorila le o njegovem bivanju v priporu. V drugem primeru
je ista novica dobila oznako kot taka, ki spada med »nasilje v medijih«, ker so jo
spremljali arhivski posnetki o demonstracijah in posnetki policije, ki pretepa de-
monstrante.
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Pri vsakih poroèilih so bile toèno izraèunane minute in/
ali sekunde novic, ki so bile oznaèene za nasilne. Njihov
deleþ se je primerjal s sekundami celotnih poroèil, rezultat
pa je bil nato izraèunan na desetinko odstotka natanèno.

7.2. rezultati

Rezultati so pokazali oèitne razlike v uredniški politi-
ki. POP TV ima znatno veèji deleþ nasilnih vsebin in vse-
bin, ki predstavljajo nesreèe. Na tabelah so prikazani od-
stotki takih vsebin glede na celotna poroèila. Samo v sed-
mih primerih od 57 je bil deleþ nasilnih vsebin veèji na
TV SLO 1 kot na POP TV. To pomeni, da POP TV prekaša
TV SLO 1 v izbranem vzorcu v nasilnih vsebinah kar v 88

odstotkih poroèil.
Prav tako so izrazite razlike v deleþih. Tako je razlika v

kolièini nasilnih vsebin v poroèilih ene in druge televizij-
ske postaje takšna:

41,4 : 14,6
59,4 : 17,8
48,1 : 13,4
40,3 : 0
37,1 : 0
60,8 : 11,4
54,7 : 11,8

Izraèun povpreènega deleþa nasilnih vsebin v vseh
merjenih oddajah znaša za POP TV 40,3 %, za TV SLO 1
pa 18,2 %.

povpreèni  deleþ nas i lnih vseb in v poroèil ih

 pop tv in  tv slo 1

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

40,3

18,2
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pr imer java vseb in osrednj ih poroèil

glede na obseg nas i l ja

(  pop tv  tv slo 1  od 1  do 28)

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 40,0

4,8

2 27,4

18,4

3 20,3

13,3

4 32,8

1,6

5 29,3

18,3

6 39,5

11,2

7 32,5

36,3

8 39,2

51,3

9 42,2

28,1

10 57,8

22,8

11 52,0

9,8

12 30,3

19,5

13 38,2

6,7

14 51,3

14,6

15 45,9

23,7

16 35,1

13,7

17 41,6

22,8

18 57,9

15,8

19 51,5

1,7

20 43,8

23,5

21 57,2

28,6

22 50,0

16,0

23 53,8

45,7

24 42,0

8,1

25 41,7

9,8

26 27,6

11,3

27 56,8

16,1

28 41,4

14,6

Svetlejši nizi pomenijo deleþ nasilja v odstotkih v poroèilih pop tv, temnejši pa deleþ v

poroèilih tv slo 1.
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(  pop tv  tv slo 1  od 29 do 57)

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

29 36,7

39,8

30 32,9

25,5

31 35,2

16,2

32 29,6

17,9

33 37,8

10,1

34 18,8

34,7

35 42,2

23,8

36 38,5

44,6

37 41,4

14,6

38 52,9

32,1

39 23,0

31,4

40 39,6

15,3

41 55,2

34,5

42 32,8

18,8

43 59,4

17,8

44 36,4

7,8

45 48,3

14,9

46 13,9

19,9

47 36,1

20,4

48 48,1

13,4

49 40,3

0,0

50 37,1

0,0

51 60,8

11,4

52 34,5

18,9

53 49,0

10,8

54 32,0

12,4

55 22,7

8,4

56 23,2

0,0

57 54,7

11,8

Svetlejši nizi pomenijo deleþ nasilja v odstotkih v poroèilih pop tv, temnejši pa deleþ v

poroèilih tv slo 1.
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8 .  DELEÞ NASILJA V Slovenskih novicah

8.1. metodologija

Podobno kot pri presoji televizijskih sporoèil so bili iz-
brani tudi kriteriji za vsebino Slovenskih novic. To je osred-
nji èasnik, ki zastopa rumeni tisk, zato se je zdelo dovolj
relevantno izbrati èasopis, ki je izredno popularen. Po bra-
nosti je s 300.000 bralci na prvem mestu.

Slovenske novice imajo prilogo, ki je tematsko obarvana
in ki ima le izjemoma kakšno novico iz zvrsti kriminala,
nasilja ali afer. Zato smo naredili dvojno primerjavo. Deleþ
nasilnih vsebin smo raèunali dvakrat, prviè upoštevaje pri-
logo, drugiè pa brez nje. Vzorec je obsegal 100 nakljuèno
izbranih številk Slovenskih novic v letih 1999 in 2000.

8.2. rezultati

Èe upoštevamo (v skoraj vseh primerih nevtralno ali
tematsko nenasilno opredeljeno) prilogo, je bil deleþ na-
silnih vsebin v omenjenem vzorcu 19-odstoten

Èe priloge ne upoštevamo, pa je bil deleþ nasilja 26,9-
odstoten.

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v
doloèeni številki Slovenskih novic.



54

Mediji in nasilje

slovenske novice brez pr i loge

deleþ nas i lnih vseb in

(od št.  1  do št.  33)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 24,2

2 28,1

3 33,0

4 40,9

5 18,8

6 34,1

7 29,0

8 16,6

9 30,0

10 21,3

11 28,0

12 23,8

13 29,4

14 22,2

15 29,1

16 30,0

17 35,0

18 22,8

19 39,1

20 33,1

21 32,8

22 27,5

23 28,8

24 37,5

25 41,9

26 29,0

27 22,2

28 28,1

29 21,9

30 20,0

31 22,5

32 23,1

33 25,0

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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(od št.  34 do št.  66)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

34 25,0

35 31,3

36 25,6

37 40,0

38 20,3

39 20,6

40 31,2

41 33,1

42 35,9

43 21,6

44 26,6

45 19,1

46 26,6

47 23,7

48 13,1

49 26,9

50 30,6

51 17,5

52 34,4

53 32,5

54 38,7

55 16,9

56 29,1

57 26,2

58 26,2

59 23,4

60 23,1

61 30,6

62 23,7

63 31,9

64 13,7

65 14,1

66 17,2

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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(od št.  67 do št.  100)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

67 25,0

68 25,0

69 29,1

70 24,4

71 37,5

72 31,2

73 20,6

74 30,3

75 29,4

76 40,6

77 24,7

78 23,1

79 17,8

80 16,9

81 28,1

82 24,4

83 25,9

84 25,6

85 22,5

86 23,7

87 30,3

88 32,8

89 30,0

90 28,7

91 40,0

92 21,2

93 30,3

94 22,2

95 25,9

96 22,5

97 41,2

98 24,1

99 24,4

100 36,6

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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slovenske novice s  pr i logo

deleþ nas i lnih vseb in

(od št.  1  do št.  33)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 19,0

2 19,9

3 23,5

4 29,0

5 16,3

6 24,1

7 19,4

8 11,0

9 20,0

10 14,2

11 22,0

12 18,9

13 27,9

14 15,7

15 20,0

16 20,0

17 24,0

18 15,2

19 26,0

20 22,1

21 21,9

22 18,3

23 19,2

24 25,0

25 27,9

26 30,8

27 14,8

28 18,8

29 27,1

30 13,3

31 15,0

32 17,5

33 29,2

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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(od št.  34 do št.  66)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

34 29,2

35 20,1

36 17,1

37 26,7

38 13,5

39 13,7

40 20,8

41 22,1

42 22,3

43 21,6

44 17,7

45 13,7

46 17,7

47 15,8

48 8,7

49 17,9

50 24,6

51 11,7

52 22,9

53 22,9

54 25,8

55 11,2

56 21,5

57 17,5

58 25,8

59 17,7

60 15,4

61 20,4

62 15,8

63 21,2

64 12,9

65 9,4

66 11,5

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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(od št.  67 do št.  99)

št. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

67 18,7

68 19,4

69 16,2

70 27,5

71 20,8

72 13,7

73 20,2

74 19,6

75 40,6

76 19,7

77 15,4

78 14,0

79 11,2

80 26,7

81 16,2

82 17,3

83 24,4

84 23,3

85 15,8

86 24,4

87 21,9

88 20,0

89 19,2

90 26,7

91 14,2

92 20,2

93 16,0

94 17,3

95 15,0

96 27,5

97 16,0

98 16,2

99 24,4

Posamièni nizi pomenijo deleþ (v odstotkih) nasilja v doloèeni številki Slovenskih novic.
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8.3. naslovnice Slovenskih novic

Posebnost Slovenskih novic so naslovnice, ki so bile
deleþne še posebne analize.

Deleþ nasilja, kriminala in afer na naslovnih straneh je
namreè znašal kar 66,7 odstotkov. Posamièni stolpci po-
menijo deleþ nasilja v odstotkih na naslovnici.

naslovnice slovenskih novic

(od št.  1  do št.  30)

št. % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 30,0

2 45,0

3 50,0

4 95,0

5 60,0

6 95,0

7 65,0

8 65,0

9 30,0

10 20,0

11 30,0

12 50,0

13 70,0

14 65,0

15 100,0

16 100,0

17 100,0

18 35,0

19 80,0

20 60,0

21 90,0

22 90,0

23 80,0

24 100,0

25 100,0

26 65,0

27 65,0

28 20,0

29 35,0

30 50,0

Posamièni nizi pomenijo deleþ nasilja v odstotkih na naslovnici.
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(od št.  31  do št.  60)

št. % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31 100,0

32 90,0

33 70,0

34 70,0

35 100,0

36 60,0

37 90,0

38 80,0

39 70,0

40 100,0

41 60,0

42 100,0

43 50,0

44 0,0

45 30,0

46 80,0

47 80,0

48 30,0

49 70,0

50 90,0

51 0,0

52 70,0

53 70,0

54 100,0

55 60,0

56 65,0

57 90,0

58 60,0

59 75,0

60 0,0

Posamièni nizi pomenijo deleþ nasilja v odstotkih na naslovnici.
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(od št.  6 1  do št.  100)

št. % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

61 80,0

62 70,0

63 45,0

64 15,0

65 0,0

66 0,0

67 20,0

68 20,0

69 60,0

70 80,0

71 100,0

72 50,0

73 60,0

74 75,0

75 90,0

76 100,0

77 30,0

78 70,0

79 80,0

80 65,0

81 70,0

82 80,0

83 90,0

84 65,0

85 70,0

86 60,0

87 80,0

88 85,0

89 85,0

90 80,0

91 65,0

92 70,0

93 60,0

94 65,0

95 65,0

96 65,0

97 70,0

98 100,0

99 65,0

100 60,0

Posamièni nizi pomenijo deleþ nasilja v odstotkih na naslovnici.
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V analizi »udarnega besedila« na naslovnicah Sloven-
skih novic smo ugotovili, da vsebuje prva rubrika najbolj
senzacionalistiène naslove, ki naj s »krvavo« vsebino pri-
tegnejo pozornost bralca. Teh je daleè najveè, kar 79 ozi-
roma podobno število odstotkov. Beseda »tragedija« je upo-
rabljena kar desetkrat, poleg nje pa pogosteje še naslovi,
kot so »grozljivo«, »strašljivo« in »krvavo«. Naslovi v iz-
branih številkah so bili takšni:

Tragedija (smrt v ognju)
Tragedija
Þalostno
Zaboden (sin izkrvavel materi v naroèju)
Tragedija
Þiveti (druþinska tragedija)
Ujeti
Usodno (meningitis, 16-letnik þrtev)
Siroti (slišala strele, ki so vzeli starše)
Ljubosumje (Rus je pobesnel in zbil Slovenca)
Tragedija (najprej þeno, nato še sebe)
Nesreèa (smrt smuèarja)
Hipoteka (goljufija)
Škandal (politièni kriminal)
Grozljivo (morilec truplo pustil v kadi)
Pogoreli (iz zubljev rešila otroka)
Predrzno (tatvina)
Oèitki (kriminal v policiji)
Vojna (petarde)
Tragedija (odjeknili streli, oèe in sin mrtva)
Izkrivljeno (policist zlorabil mladoletnico)
Do smrti (vojaški èoln povozil plavalko)
Boleèina (kraj jeèi po treh smrtih)
Masaker (ubil dvanajst ljudi)
Pokol (spet mesarili volkovi)
Noèna (policista v rdeèo in v noseènico)
Spusti (mrzla Soèa vzela še èetrto þivljenje)
Kadavri (tone pišèancev usmrajajo Ig)
Šokantno (v kampu povozil speèega)
Padec (smrt in nesreèa v leteèi druþini)
Koma (pijana 74-letnica zbila dekletce)
Laþi (kriminal-goljufije)
Strašljivo (zvezanega so vlekli z avtom)
Kupèije (kriminal)
Strašljivo (Soèa zahtevala þe šesto þrtev)
Dioksin (inšpektorji strupeno laþejo)
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Zamolèano (skrili prevrnjen avtobus šolarjev)
Þivci (beseda da besedo, potem zapoje noþ)
Tragedija (èeška raftarja utonila v Soèi)
Meningitis (en otrok se igra, drugi še kritièen)
Smrt (zgodbe je konec)
Bakterija (zvonjenje po toèi)
Pogrešan (o Primoþu ni nobenih sledi)
Tragedija (oèe in hèerka v smrt z motorjem)
Panika (smrtna bakterija udarila še v Celju)
Brez vesti (muèila in okradla sta mamo in oèeta)
Afera (sestram trgali, staršem plaèali)
Odgovornost (otroke menjajo, zdravnikov ne)
Heroin (bela smrt straši mamilsko obalo)
Ilegalci (trgovci z ljudmi konèali v zanki)
Tvorba (kako hudo je z Drnovškom)
Strupeno (dioksinske kokoši na naših kroþnikih)
Þalost (pred modro luèjo sta beþala v smrt)
Grgar (na dirki se je ubil v breznu)
Tragedija (avtobus s šolarji zapeljal pod vlak)
Razplet (dva roparja ujeta, denar þe v banki)
Tragedija (þena v krvi, moþ v smrt)
Grozljivo (sredi belega dne pretepena do smrti)
Nasilje (18-letnik mu je zmeèkal lobanjo)
Sodišèe (Slovenec ostaja v tujem zaporu)
Akcija (banèni roparji v rokah pravice)
Neraziskano (najveèji vlomi res tonejo v pozabo)
Pretep (pred diskom zbit do smrti)
Oropan (15 ur zvezan v domaèi hiši)
Eksplozija (betonska toèa zasula Šoštanj)
Otroci ulice (iz šolarjev je špricala kri)
Usoda (Nemec z letalom trešèil na Pohorje)
Noþ (je brat zabodel starejšo sestro?)
Krvavo (morilec iz teme streljal v glavo)
Eksplozija (mina podtaknjena zaradi bogastva)
Grozljivo (za sabo pustil truplo v banji)
Ustreljen (v Kresnièki ušel, v Bellevueju ne)
Tragièno (mlada zdravnica v smrt s Kukove špice)
Osluševci (na nezavarovanem prehodu štirje mrtvi)
Grozljivo (po smrtnem plesu so kriki parali noè)
Krvavo (umorjenec je iz zaklete hiše)
Predrzneþi (šofer s pajdaši oropal štoparja)
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V naslednji skupini so naslovi, ki jih je le deset, nami-
gujejo pa na afere, ki imajo vèasih tudi znake kaznivih de-
janj. Teh naslovov je 10.

Deloþacija
Loèitev
Kriza (padli angel)
Zvarki (ponarejanje vin)
Boli (cena zdravil)
Himalaja (11 alpinistov z dolgimi nosovi)
Koprèanko našla rimska tv

Miss (razgaljene prsi burijo London)
Razplet (lovke afere Zavrè segle do Pekinga)
Brskanje (hišna preiskava pri tv – Janezih)

Le petnajst je naslovov, ki imajo nevtralno ali celo vzpod-
budno novico. To se zgodi takrat, kadar na primer kakšen
športni dogodek zasenèi vse drugo dogajanje, tudi èrno kro-
niko. Pojavijo se tudi novice o dogodkih, ki bi pomenili tra-
gedijo, èe se ne bi našel junak, ki jo je prepreèil.

Mornarji (vojska rešila brodolomca)
Prodaja nuklearke
Krst (osmi otrok)
Junak (oèeta otel ledeni smrti)
Keš (Špela nese zlata jajca)
Nebo (sonèni mrk)
Fantastika (šport)
Dobro došao (Balaševiæ v Sloveniji)
Pravljièno (sanje postale resniènost)
Podvig (prviè v dvoje s Triglava)
V London (Miss Slovenije)
Rešitelj (fantièa je otel iz ledene vode)

Naslovnice pogosto vsebujejo še dodatna sporoèila o
drugih nasilnih dejanjih poleg tistega, ki zasluþi najveèje
èrke. Del teh naslovov je þe na prvi strani, za glavnim na-
slovom, del njih pa na naslednjih straneh. Tako se pojav-
ljajo tile naslovi:

Posiljena in okrutno ubita pred hèerama
Seks z mladoletnico in še z domaèo psico
Brutalna posiljevalca
Pošast – jokavi morilec ubil sto nedolþnih otrok
Posiljeval in moril
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Rafali na otroke
Horda specialcev je vdrla v vasico
Razuzdano Ivone našli razmesarjeno in obešeno
Hrvati pobiti z mitraljezi
Posilil vsaj 100 þensk
Poteptali 54 mladih
Uèiteljica pritekla gola in dijaka zvabila v seks
Postojnsko oroþje za 200 teroristov
Posilil in zadavil
Otroci ubijajo otroke
Sin brezdomec umoril oèeta
Slep od ljubosumja pred hèerjo ubil þeno

Med komentarji so nekateri naperjeni zoper pravosod-
je, ki ravna nepremišljeno blago. Tako je spolnega nasil-
neþa preiskovalni sodnik spustil na prostost, èeprav je no-
vinar opisal njegovo poèetje: »S prstom ji je šel v noþnico in
se z nabreklim penisom drgnil ob njeno telo«. Naslov za ome-
njeno zgodbo pritegne pozornost, saj mu je urednik name-
nil 2 centimetra visoki tisk v rdeèi barvi.

Tudi naslov »Pogojno za trpinèenje« zbuja v bralcu ob-
èutek, da sodišèa dosti preblago obravnavajo kriminalite-
to. Enako se dogaja z naslovom »Res kazen?«, kjer novinar
komentira odloèitev sodišèa, ki je pedoWlu prisodilo dve
leti zapora. Po novinarjevih besedah je sodišèe spolnemu
iztirjencu prisodilo samo dve leti, ker je sicer urejen èlo-
vek!!! Oèitno zgraþanje nad pravosodjem se kaþe v istem
izvodu, ko novinar govori o »barabi v priporu«.

Šokantni opisi nekaterih dejanj spominjajo na þe na-
vedene primere poroèanja v Delu, ko so bili novinarji pri-
sotni na obravnavah zoper storilce nasilnih spolnih dejanj.
Pod naslovom »Ruski razparaè sekal þrtve pri þivem telesu«
se nadaljuje besedilo s takšnim opisom: »Odsekal glavo,
razparal zgornji del trupa, iztrgal srce in ga poloþil med nje-
ne razširjene noge.«

Naslov »Postojnsko oroþje za 200 teroristov« napeljuje
bralca k napaènemu sklepu oziroma asociaciji, da je v re-
snici nekje 200 teroristov, ki so se opremili z ukradenim
oroþjem. Dejansko gre za prikrojevanje dejstev, saj zgolj
kolièina oroþja zadošèa za oboroþitev ustreznega števila ljudi,
nikjer pa ni bilo mogoèe najti dokazov o komer koli, ki bi
mu bilo oroþje namenjeno.

Tudi pri izboru fotograWj zagovarjajo reporterji senza-
cionalizem brez obèutka za prizadete in vpletene ali brez
pietete do pokojnih. Taka je fotograWja matere ob sinovem
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truplu in ustrezen naslov »Strta mati ob sinovem truplu«.
Ob naslovu »Posiljeval in moril« je objavljena fotograWja
krvavega trupla. Zraven reportaþe o petardah je èasopis ob-
javil fotograWjo razmesarjene roke, kakršna je vèasih spa-
dala le v uèbenike sodne medicine. Poleg novice, da je igra-
lec rugbyja dal ustreliti prijateljico, je kar pet fotograWj.
Tudi pri nesreèah je po moþnosti fotograWja trupla, kot v
primeru, ko je vojaški èoln povozil plavalko. Èe ni mogo-
èe dobiti posnetkov trupel, je treba tudi razbitine prikazati
od blizu in iz dovolj groze zbujajoèega zornega kota. Tudi
naslov »Razuzdano Ivone našli razmesarjeno in obešeno«
spremljata dve fotograWji. Novico o Hrvatih, pobitih z mi-
traljezi, ilustrira fotograWja lobanje. V konkretnem izvodu
Slovenskih novic se zdi, da je treba v primeru, ko je glavna
novica izjemoma dovolj dobra (prihod pevca Balaševiæa v
Slovenijo), da zasenèi kriminaliteto prejšnjega dne, za vsako
ceno najti vsaj še eno, ki je slaba ali celo šokantna, in jo po
potrebi uvoziti iz tujine. FotograWja trupel spremlja novico
z naslovom »Poteptali 54 mladih«.

Še v primerih, ki imajo humano noto, kot na primer
reportaþa o Zdravnikih brez meja, postreþe uredništvo s
fotograWjo otroka brez noge.

Pod naslovom »Muèila in okradla sta mamo in oèeta« je
fotograWja obvezanih krvavih staršev. Poroèila s Kosova pra-
viloma ne izhajajo brez fotograWj trupel. Tri fotograWje
spremljajo tudi naslov »Otroci ubijajo otroke«. FotograWja
trupla je ob èlanku »Skok iz obupa«. V èlanku »Tempirana
bomba s sekiro« je fotograWja ljudi in okrvavljenih noþev.
FotograWja trupla s posnetkom od blizu je priloþena repor-
taþi z naslovom »Vectra – krsta za tri«. Pri nesreèi avtobusa
s šolarji, ki je zapeljal pod vlak, je fotograWja ranjenih otrok
in pokritih otroških trupel. Prav tako se reporter ni hotel
izogniti krvi, ko je fotograWral okrvavljena tla podhoda,
kjer se je zgodil umor (»18-letnik mu je zmeèkal lobanjo«).
Ob èlanku »Posilstvo na 26 minut« je uredništvo objavilo
še fotograWjo þrtve. Zapis o truplih novorojenèkov v hla-
dilniku prav tako spremlja fotograWja, v istem izvodu pa se
na naslovnici tudi niso hoteli izogniti fotograWji trupla in
krvi po smrtni nesreèi z motorjem. »Muèilnico v kleti« ilu-
strirata dve fotograWji. Tudi obrezovanje þensk v Afriki ni
brez slikovnega gradiva. Nekateri posnetki so še zlasti ne-
primerni – ob zapisu »Morilec iz teme streljal v glavo« je
fotograWja trupla – okrvavljene glave v perspektivi close
up. V istem izvodu pa sta še dve fotograWji krvi na steni.
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Praksa Slovenskih novic je tudi ta, da objavljajo s slikov-
nim gradivom grozljive umore in podobna nasilna dejanja,
ki so se zgodila kje v tujini. Take novice so z vidika nakla-
de vselej dobrodošle, še zlasti pa takrat, kadar je domaèega
kriminala premalo za senzacionalistièno pisanje.

8.4. primerjava deleþev nasilja v Slovenskih
novicah, Delu in  Dnevniku

Èe primerjamo obseg novic z ustrezno vsebino pri Slo-
venskih novicah in pri Delu, dobimo pri Delu po nakljuènem
izboru 3,1-odstoten deleþ, medtem ko znaša pri Slovenskih
novicah le-ta v povpreèju kar med petino in èetrtino vsega
zapisa. To statistièno med drugim pomeni, da je deleþ nasi-
lja v Slovenskih novicah sedemkrat do osemkrat veèji kot v
Delu, ki ima sicer prav tako redno dnevno rubriko »Èrna
kronika«.

Podobno nakljuèna meritev pri Dnevniku pokaþe ne-
koliko drugaèen rezultat, in sicer 8,6 odstotka nasilne vse-
bine (z aferami, ki imajo znake kriminalnega vedenja, in
nesreèami vred), tako da da primerjava teh treh dnevnih
èasopisov takšne grafe.

deleþ nas i l ja v slovenskih novicah  (s  pr i logo),

delu  in dnevniku 

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

19,6

3,1

8,6

deleþ nas i l ja v slovenskih novicah  (brez pr i loge),

delu  in dnevniku 

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

26,9

3,1

8,6

V izbranih primerih gre za nakljuèni izvod Dela in Dnev-
nika in za primerjavo med njima in povpreèjem 100 na-
kljuènih izvodov Slovenskih novic, enkrat s prilogo in dru-
giè brez nje.
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9.  SKLEP

Obilje nasilja, s katerim je postregla raziskava, utegne
brþ napeljati na misel o potrebni cenzuri. Celo drþave, ki
jih upravièeno in z neprikritim zavidanjem štejemo za naj-
razvitejše z vidika demokracije in spoštovanja èlovekovih
pravic, so pred èasom uporabljale cenzuro, ki se je nanaša-
la izkljuèno na nasilje. Švedska, znana po svobodnem obrav-
navanju spolnosti, je na primer prepovedala prikazovanje
Wlma Bonnie in Clyde zaradi nasilja. Oèitno so ugotovili, da
je prikazovanje erotiène ali pornografske vsebine bistveno
manj škodljivo za drþavljane kot nasilje.

Ideje o nekakšnih vrstah elektronske cenzure zgrešijo
bistvo. Zagovorniki tako imenovanega »V–èipa« (violen-
ce–chip) sodijo, da bi s tako tehnološko rešitvijo prepreèi-
li gledanje nasilnih prizorov ali oddaj otrokom in mladost-
nikom. Pri tem pozabljajo, da se obseg nasilja s tem prav
niè ne zmanjšuje, le potencialni uporabniki pripadajo paè
drugim starostnim skupinam. Prav tako zanemarjajo dej-
stvo, da utegne nasilje enako moèno škodovati odraslim
kot otrokom, le da na drugaèen naèin. Izkušnje otrok so
šokantne, nekaterih prizorov ne morejo razumsko predela-
ti kot Wktivnih, lahko jih tlaèijo more, lahko postanejo
agresivni do vrstnikov in podobno. Odrasli pa imajo veli-
ko veè moèi in se na nasilje odzovejo z neprimerno veèjim
nasiljem kot otroci. Poudarjene slike teroristiènih napa-
dov in njihovih posledic lahko v odraslih, ki imajo v ro-
kah vzvode druþbene moèi, sproþijo neustavljivo þeljo po
mašèevanju.

Omejevanje dostopa do informacij z nasilno vsebino je
v današnjem svetu, ki je prepreden z najrazliènejšimi elek-
tronskimi sistemi in mreþami, videti nemogoèe. Smiselno
je videti ustvarjanje kulture, ki bo znala razlikovati med
dobrim in slabim, èe uporabimo to nekoliko patetièno pri-
mero. Oblikovanje takšnega kulturnega in civilizacijskega
okolja ni kratkoroèen projekt, marveè traja leta in deset-
letja. Na tej poti je vse preveè konXiktnih interesov, da bi
jo zlahka prehodili. Tisto, kar utegne ustvarjati manj na-
silno okolje, bo prav gotovo zmanjšalo dobièek nekate-
rim korporacijam, televizijskim in èasopisnim hišam pa
še komu. Ali je sklicevanje na demokracijo in na trþne
mehanizme vselej najvišje naèelo? Vsekakor morajo biti
meje. Nekaterih se drþava zaveda in ureja zakone tako,
da ljudska volja ne more odloèati na primer o davènih
zadevah, saj bi vsi najraje imeli drþavo brez davkov. Ali v
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èasu sklicevanja na Evropo (kar ni niè manj patetièno kot
sklicevanje na dobro in zlo) in na mehanizme razvite de-
mokracije res lahko ponudimo potrošnikom vse, kar gre
dobro v promet? In èe obrnemo vprašanje – ali je dopustno
prepovedovati ali omejevati prosti pretok dobrin, kakršne
so v našem primeru informacije o nasilju? Ali taka omeji-
tev ne nasprotuje najbolj temeljnim pravicam svobodnega
dostopa do informacij? Predvsem pa prepušèamo potrošni-
kom samim, da izbirajo, kaj jim ustreza. Vsakdo se lahko
izogne nasilju, ali vsaj veèini tega, èe ne gleda nekaterih
oddaj ali èe ne bere nekaterih èasopisov. Vendar se je po-
kazalo, in to preprièljivo, da drþavljani najbolj povprašuje-
jo prav po tej vsebini in mediji so v tej vlogi le vestni slu-
þabniki obèinstva. Prinesejo vse, kar bralce razveseljuje.

To je seveda ena plat medalje. Èe bi hoteli nekoliko
pretiravati, bi lahko rekli, da tudi droge razveseljujejo ve-
liki del obèinstva. Èe bi bile splošno dosegljive, bi se pora-
ba gotovo poveèala, z njo pa tudi slabe posledice njihove-
ga uèinkovanja. Ali je lahko podobna izkušnja boj proti
alkoholizmu, ki je zadnje èase na Slovenskem spet bolj v
ospredju? Referendum o pitju bi prinesel preprièljive re-
zultate v korist svobodne izbire potrošnikov.

Z nasiljem je podobno. Medijske hiše imajo vrsto raz-
lièno preprièljivih pojasnil. Ponujajo to, kar si bralci in
gledalci þelijo, tako rekoè zahtevajo v imenu pravice do
obvešèenosti. Poleg tega prikazujejo resnico, golo resnico z
vsemi odtenki, in za to, da je taka, kakršna paè je, niso
krivi mediji. Prav nasprotno, prav je, da ljudje natanèno
zvedo, kaj se dogaja. Ni teþko dokazati, kako pravilne so
take odloèitve, saj obèinstvo nagrajuje medije z izvrstnimi
ratingi. Veè je resnice (nasilja), veèja je gledanost oddaj.
Vendar naloga in poslanstvo medijev nista le to, da po naj-
boljših moèeh streþejo þeljam potrošnikov. Enako moèno
bi se morali zavedati svojega vpliva na javno mnenje in
prispevati k oblikovanju splošne kulture. Ta naloga pa je
teþka in zlasti na kratek rok ne posebno donosna.

Zdi se, da nasilje deluje kot radioaktivnost. Sprva ne-
opazno, ko pa zaèutimo uèinke, so posledice lahko þe hude.
Kaj storiti, da bi se ubranili skušnjavi, kakor koli preveè
moralizirajoèe þe komu zvenijo taka vprašanja? Ali gre pri
boju zoper nasilje za þeljo po puritanski druþbi, ki bo strasti
samo potlaèevala, da bodo v kakšni drugi obliki planile na
dan z niè manjšo razdiralnostjo? Tudi to je mogoèe, vendar
ni tisto, za kar bi se kazalo zavzemati.
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Nekaj smisla je morda v strokovnih telesih, ki bi jih
morale imeti televizijske in èasopisne hiše in ki bi se ukvar-
jala s problemom predstavljanja in trþenja nasilja v javnih
medijih. Ta telesa bi morala obravnavati nasilje kot naèel-
ni problem in se opredeliti za doloèeno politiko. Poleg tega
nikakor ne bi zmanjkalo dela pri obravnavanju konkret-
nih primerov. Številne diskusije so znane iz nedavnega ob-
dobja balkanske vojne, ko so bile nejasne meje dokumen-
tarnega prikazovanja krvi in trupel. Na eni strani je šlo za
obvešèanje o grozotah, kar naj bi pripomoglo k ustreznim
odzivom tistih, ki bi lahko prepreèili ali omejili spopade,
po drugi strani pa gotovo za prevlado senzacionalizma.

V razprave o mestu nasilja v javnem prostoru bi se prav
tako morale vkljuèevati institucije, ki so kakor koli pove-
zane z mediji ali s kriminalitetno politiko, od znanstvenih
ustanov do poklicnih ali strokovnih zdruþenj. Na tej poti in
v negotovosti, da sploh kdo þeli hoditi po njej, je prièakova-
ti vrsto odporov.
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