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Mediji za drþavljane

VZO REC IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Èasovni okvir prièujoèe diskurzivne analize medijskega
poroèanja o muslimanih, Romih, gejih in lezbijkah je postavljen v mesec februar 2006. To je bil èas, ko so mediji
intenzivno poroèali o karikaturah Mohameda in reakcijah,
ki so jih te karikature sproþile. Zato se najveè medijskih
tekstov1, ki smo jih analizirali, dotika muslimanov. V tem
èasu je bila v medijih poudarjena tudi namera slovenskega predsednika Janeza Drnovška, da posreduje v sporu med
vladnimi in odporniškimi skupinami v Darfurju. Ta poroèila
so dodatno razširila obseg tekstov, v katerih so bili muslimani glavna tema. Postavitev dþamije v Ljubljani, zaradi
katere so mediji v preteklem obdobju pogosto poroèali o
muslimanih in islamu, je bila v analiziranem obdobju potisnjena v ozadje, èeprav je bilo v medijih tudi nekaj poroèil
v povezavi s tem.
Dogodek, ki je sproþil veè medijskih tekstov o Romih,
je bila razprava o krovnem zakonu o romski skupnosti v
drþavnem svetu. Drugi teksti, ki govorijo o tej ciljni skupini, so le poroèila o romskem þivljenju in problematiki, ki
jih mediji sporadièno objavljajo.
Najmanjša pojavnost v medijskem prostoru v èasu analize pripada gejem in lezbijkam. Tema je v medije stopala
predvsem zaradi filma Gora Brokeback, ki prikazuje þivljenje
dveh gejevskih kavbojev in je veljal za enega od favoritov
na bliþajoèi se podelitvi oskarjev.
Prièujoèe raziskovalno poroèilo je sestavljeno iz dveh
delov. V prvem delu predstavljamo statistièno analizo vzorca. Vse medijske tekste smo ustrezno kvantificirali glede na
medij, temo, avtorstvo, tip in sogovornika, v primeru tiskanih medijev pa tudi glede na slikovno gradivo, objavljeno
ob analiziranih medijskih tekstih. Statistièna analiza je bila
narejena z raèunalniškim programom spss.
Drugi del analize so rezultati diskurzivne analize vsebin,
ki so zajete v naš vzorec. Metodološko smo pri tem upoštevali postulate kritiène diskurzivne analize (kda). Fairclough,
utemeljitev tega prijema, poudarja, da medijski teksti »reflektirajo in reprezentirajo druþbene entitete in relacije, a
jih hkrati tudi konstruirajo in konstituirajo« (Fairclough,
1992:3). Jezik in ideologija sta blizu drug drugemu, zato lahko sistematièna analiza jezika ali medijskih tekstov (pisnih
ali govornih), poudarja Fairclough, razkrije sisteme zatiranja
1 »Medijski tekst« uporabljamo kot generièno ime za razne tipe tiskanega in elektronskega medijskega poroèanja: èlanki, intervjuji, notice, poroèila, reportaþe ...
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ljudi znotraj nekaterih druþbenih struktur. Kritièno diskurzivna analiza razume diskurz ali uporabo jezika v govorni
in pisni obliki kot vrsto druþbene dejavnosti, kar pomeni,
da je med diskurzivnim dogodkom in situacijo, institucijo
ali druþbeno strukturo, ki ta dogodek uokvirja, dvosmerni
dialektièni odnos. Povedano drugaèe, diskurzivni dogodek
sooblikujejo situacija, institucija ali druþbena struktura, v
kateri se pojavi, hkrati pa ta diskurzivni dogodek povratno
vpliva in preoblikuje tudi svoj druþbeni okvir: situacijo, institucijo ali druþbeno strukturo. Diskurz je torej druþbeno
konstituiran, poleg tega pa konstituira tudi situacije, objekte
védenja in identitete ljudi in skupin.
V okviru kda je razvitih veè teoretskih in metodoloških
prijemov analize diskurza. Razlikujejo se po upoštevanju
zgodovinske perspektive v analizi diskurza, po razumevanju
odnosa in mediacije med tekstom in druþbenim, po usmerjenosti v prediktabilnost in reprodukcijo kakšne diskurzivne prakse ali, nasprotno, v analizo kreativnosti in inovacij
v diskurzu, po interpretaciji diskurzivnih dogodkov in podobno. kda je, tako kakor vse oblike diskurzivne analize,
predvsem interpretativna in kvalitativna sociološka metoda, metodologija diskurzivne analize ne prinaša »receptov«
ali preverljivih in eksaktnih metodoloških pravil. Rezultati in sklepi raziskave so zato bistveno avtorsko delo. Kljub
temu je v okviru kda nekaj principov (prim. Fairclough,
Wodak, 1997, Wodak, 1996) in med njimi smo upoštevali predvsem tri:
a. Narava relacij moèi v sodobni druþbi je bistveno lingvistièna
in diskurzivna. Pomembno vprašanje, ki se pri tem postavlja, je, kdo ima dostop do medijev in po njih lahko posreduje svoj »glas« in kdo ne. Diskurzivnost v odnosu do relacij moèi je pomembna v treh toèkah: v reprodukciji moèi z
diskurzom, v moèi nad diskurzom in v moèi v diskurzu.
b. Vse tako imenovane zdravorazumske predpostavke v diskurzu so v bistvu ideološke. Ideologija se ne dotika samo reprezentacije druþbene realnosti, paè pa je tudi (ali predvsem)
konstrukcija identitet, še posebno kolektivnih (v našem
primeru Romov, muslimanov, gejev in lezbijk).
c. Rasistièni, seksistièni, homofobièni, ksenofobièni in podobni diskurzi so oblike medijskih tekstov, ki imajo uèinke in
posledice v realnem svetu. Kaþejo se predvsem v kategorizaciji in diskriminaciji nekaterih druþbenih skupin in v hkratni legitimizaciji prakse tistih, ki imajo moè. Glavna naloga
kda kot protidiskriminatorne politiène znanstvene prakse
je zato odkrivanje relacij moèi in implicitnega v tekstu. Pri
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tem kritièni lingvisti še posebno poudarjajo, da njihovo
raziskovalno delo ni samo sebi namen, paè pa je bistveno
politièno. Naloga kritiènih lingvistov ni samo opisovanje,
paè pa tudi pojasnjevanje, kako je diskurz oblikovan z relacijami moèi in ideologij, kako vpliva na druþbene identitete,
druþbene relacije, sisteme védenja in vrednostne sisteme.
Naše raziskovalno vprašanje je torej povezano z medijskimi reprezentacijami izbranih manjšin, z vprašanjem, kdo
govori, kaj in kako govori, èigavi pogledi in interpretacije
se reproducirajo v medijskem diskurzu, kakšne so implicitne (zdravorazumske) predpostavke v medijskih tekstih o
ciljnih skupinah in katere diskriminatorne/nestrpne prakse
medijski teksti legitimirajo. Teoretsko smo se pri tem, kakor
sama metodologija kda, naslanjali na Foucuaultovo (2001
[1969]) razumevanje diskurza kot tistega, ki šele konstituira subjekt oziroma, reèeno drugaèe, pripadnike in pripadnice izbranih manjšin. »Diskurzivna konstitucija« subjektov
pomeni, da obstajajo analizirane manjšinske skupine šele
znotraj diskurzivnega polja (na primer medijskega), to pa
ima zanje realne posledice; medijske reprezentacije namreè
soustvarjajo predstavo o teh skupinah in tako lahko – med
drugim – prispevajo k veèji ali manjši strpnosti do njih. Pri
tem je treba opozoriti, da med diskurzom o subjektu in odnosom širše druþbe do tega subjekta ali skupine posameznic
in posameznikov ni neposredne kavzalne zveze. Mediji so
namreè pogosto predstavljeni kot edini izvor sovraštva, stereotipov in nestrpnosti do manjšinskih skupin, pri tem pa
se pozablja, da je med bralcem/gledalcem medijskega teksta
in tekstom samim interpretacija. Prav zato so diskurzivne
analize na koncu vedno nujno (tudi) interpretacije. To pa
seveda ne pomeni, da mediji ne morejo (in da ne) reproducirajo nekaterih podob. Pri tem subjekti kot »produkti
diskurza« niso povsem nemoèni; þe Foucault namreè trdi,
da je upor þe vsebovan v sami ideji o oblasti2. To pomeni,
da je tam, kjer se preko diskurza izvaja oblast, tudi moþnost
za upor. Diskurz ni nekaj, kar kratko malo prevaja sistemsko dominacijo v jezik, paè pa se ti boji bijejo prav zaradi
njega in zanj.

2 V slovenskih prevodih je Foucaultov »pouvoir« preveden kot oblast, ne kot moè.
Kot razjasnjuje Lešnik (1998), je ta prevod primernejši zato, ker po eni strani
omogoèa razumevanje oblasti v smislu posesti (imeti oblast), hkrati pa oblast implicira tudi razmerje (na primer »oblastno razmerje«), na kar je Foucault z uporabo »pouvoir« tudi mislil. Glej veè o tem v Lešnik, Bogdan (1998): »Fragmenti o norosti,
seksualnosti in sebi (Spremna beseda), v Michel, Foucault (1998): Zgodovina norosti
v èasu klasicizma, *cf., Ljubljana, str. 249–281.
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Foucaultovo delo ni jasen metodološki koncept za aplikacijo na študije mnoþiènih medijev, njegove ideje o diskurzu in diskurzivni naravni subjektov pa vendar lahko uporabljamo kot teoretski okvir naše diskurzivne analize. Foucaultov argument, da oblast proizvaja okvire védenja, tistega,
kar je razumljeno za resnièno, nam pomaga pri razumevanju
oblasti, ki deluje preko mnoþiènih medijev in producira subjekt, v našem primeru Roma, muslimana, geja in lezbijko.
Oblast je namreè tesno povezana z mediji.
Pri preuèevanju diskurzov, kakor jih razume Foucault,
je treba analizirati predvsem izjave o predmetu, ki nam
sporoèajo védenje o njem. Raziskati moramo, kako jezik
izprièuje obstoj fenomena. S tem so tesno povezana tudi
pravila, ki predpisujejo, kako je treba o kakšnem fenomenu govoriti, in ki hkrati diskvalificirajo druge in drugaène
naèine razmišljanja. Foucault opozarja tudi na to, da moramo biti pozorni, kako je znanje o predmetu pridobilo verodostojnost, kako se je ustolièilo kot resnica o vprašanju v
doloèenem zgodovinskem obdobju. Pri tem je treba upoštevati tudi subjekte, ki personificirajo diskurz in institucije.
Podobno ugotavlja tudi Hall (1993), ko pravi, da so tisti, ki
niso neposredno vkljuèeni v oblikovanje norm in definicij
na problematiènih podroèjih politiènega þivljenja, za pridobitev »delovnih definicij« odvisni predvsem od agentov,
institucij in kanalov, ki imajo dostop do moèi in so primarno sredstvo signifikacije. Mednje vsekakor spadajo mnoþièni
mediji. Ti, tako piše Alwood, »predlagajo primerno rešitev,
ko se druþba sooèi z novim problemom« (Alwood, 1996:6).
Hall tudi svari pred pretirano resigniranim razumevanjem
medijev. Mediji kljub vsemu v nas ne morejo vpisovati in
vtiskovati pomenov in razlag, saj nismo mentalna tabula
rasa. A kljub temu imajo integrativno, pojasnjujoèo in legitimno moè, da oblikujejo in definirajo politièno realnost,
še posebno v tistih situacijah, ki so neznane, problematiène
ali ogroþajoèe. Gre torej za urejanje druþbene realnosti, ki je
prej še ni bilo, ali pa za preoblikovanje pomena þe obstojeèih
tendenc tako, da je oblikovanje novega odnosa predstavljeno kot druþbeno sprejemljiva oblika odnosa, medtem
ko je nezmoþnost prevzemanja takega odnosa oznaèena za
druþbeni odklon.
V prièujoèi analizi medijskega poroèanja o muslimanih,
Romih, gejih in lezbijkah nas je torej zanimalo, kako in kdaj
Romi, muslimani, geji in lezbijke stopajo v medijski prostor
in kakšno predstavo ustvarjajo mediji o teh skupinah. Zanimalo nas je, kdo govori, kdaj govori in kako govori. Pri
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tem smo poskušali doloèiti in kategorizirati oblike stopanja
teh skupin v medijsko poroèanje in jih postaviti v kontekst
prejšnjih raziskav in diskurzivnih analiz na tem podroèju
(Bošnik, 2002, Pašiæ, 2002, Kotnik, 2003, Dragoš, 2003,
2004, Erjavec, Hrvatin, Kelbl, 2000, Kotnik, 2002, Petkoviæ,
2002, 2003, Urh, Þnidaršiè-Demšar, 2005, Cigler, Bukovec,
2006, Kuhar, 2003, Tratnik, 2000, Velikonja, 2001, 2004,
Greif, 2001). Te analize medijskega poroèanja o izbranih
manjšinskih skupinah so bile tudi glavni razlog, da smo izbrane skupine vkljuèili v analizo.

124

slo.indd 124

20. 9. 2006 16:26:02

Manjšine v medijih

S TAT I S T IÈN A A N A LIZA VZO RCA
Februarja 2006 smo spremljali 15 medijev. Kliping, ki ga
je pripravila agencija Kliping, d.o.o., je bil narejen na podlagi kljuènih besed oziroma tem (geji, lezbijke, muslimani,
Romi). V analizo je bilo vkljuèenih osem tiskanih medijev
(Delo, Dnevnik, Dolenjski list, Druþina, Mag, Mladina, Murski
vestnik in Veèer) in štirje elektronski mediji (Radio Slovenija,
Radio Ognjišèe, Televizija Slovenija in POP TV). Pri elektronskih medijih smo spremljali zgolj informativne oddaje; na
Radiu Ognjišèe Popoldansko informativno oddajo, na Radiu
Slovenija Drugo jutranjo kroniko in Dogodke in odmeve,
na Televiziji Slovenija Dnevnik in Odmeve, na POP TV pa
oddajo 24ur. V našo analizo so vkljuèene tudi tri komercialne radijske postaje: Radio Antena, Radio Center in Radio
City. Pri Radiu Antena in Radiu City smo 22. in 24. februarja spremljali štiriindvajseturni program, na Radiu Center pa
smo štiriindvajseturno oddajanje spremljali le 22. februarja 2006. Te tri komercialne radijske postaje niso vkljuèene
v nadaljnjo statistièno analizo vzorca, saj je to posebni tip
medijskega pojavljanja, ki ga analiziramo na koncu.
V analiziranem obdobju je bilo v naštetih medijih objavljenih ali emitiranih 249 medijskih tekstov, ki so bili povezani z muslimani, Romi, geji in lezbijkami. Najveèji deleþ
medijskih tekstov je povezan z muslimani (78 odstotkov),
sledijo Romi (16 odstotkov), najmanjši deleþ pa pripada gejem in lezbijkam (6 odstotkov).
graf 1: razporeditev medijskih tekstov glede na temo
(v absolutnih vrednostih)
Muslimani
Romi
geji in lezbijke

194
41
14

Veèina, nekaj veè kakor 66 odstotkov analiziranih medijskih tekstov, je bila objavljena v tiskanih medijih, preostali del (34 odstotkov) odpade na elektronske medije.
Najveè medijskih tekstov, ki so bili relevantni za našo analizo, je bilo objavljenih v èasniku Veèer (53), potem v Delu
(52), nato na Radiu Slovenija (27). Z najmanjšim deleþem
medijskih tekstov sta v analizo vkljuèena Radio Ognjišèe (6)
in Murski vestnik (3).
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graf 2: razporeditev analiziranih medijskih tekstov
glede na medijski vir
pop tv 4%
tv slo 9%

Delo 21%

Radio Ognjišèe 2%
Radio Slovenija 11%
Dnevnik 10%
Druina 4%
Murski vestnik 1%
Dolenjski list 6%
Mag 4%
Mladina 7%

Veèer 21%

Pogosto se govori, da se novinarsko delo feminizira, a
izbor medijskih tekstov v naši analizi kaþe, da so veèino medijskih tekstov v tiskanih medijih napisali moški (43 odstotkov), v manjši meri pa þenske (19 odstotkov). Ta podatek seveda ne ovrþe prej omenjenih domnev/dejstev, se pa
v njem kaþe spolna zaznamovanost tem, o katerih poroèajo
novinarji oziroma novinarke. Ta diskrepanca je še posebno
oèitna pri muslimanih, ki so bili v analiziranem obdobju
»politièno eksponirani«. V našem primeru se kaþe spolna
zaznamovanost aktualne politiène teme (karikature), saj so
o muslimanih v polovici primerov poroèali moški, v nekaj
veè kakor 14 odstotkih þenske, preostali deleþ pa odpade na
agencijske novice ali pa medijske tekste, ki niso bili podpisani oziroma so bili podpisani zgolj z inicialkami.
Pri spodnjem grafu smo upoštevali zgolj tiskane medije (n=184).
graf 3: avtorstvo medijskih tekstov v tiskanih medijih
inicialka/
ni avtorstva 27%
novinar 43%

agencije 12%

novinarka 18%

Še bolj eksplicitno izraþena spolna zaznamovanost se
kaþe pri sogovornikih, ki jih medijski ustvarjalci in ustvarjalke citirajo, povzemajo, vabijo na intervjuje in podobno.
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Statistika za analizirani vzorec kaþe, da so sogovorniki medijskih ustvarjalcev veèinoma moški (89 odstotkov), medtem ko je bilo v analiziranem obdobju le 11 odstotkov sogovornic.
tabela 4: spol sogovornika glede na tip medija

sogovornik
sogovornica
skupaj

tiskani mediji
88,0%
12,0%
100,0%

radio
89,6%
10,4%
100,0%

televizija
91,7%
8,3%
100,0%

Mediji so v 249 medijskih tekstih citirali, povzemali,
omenjali ali se pogovarjali s 390 sogovorniki in sogovornicami. Èe vse tri tipe medijev vzamemo kot celoto medijskega poroèanja in jo pogledamo skozi optiko spola sogovornika oziroma sogovornice, potem je razlika med sogovorniki in sogovornicami še posebno oèitna pri obeh elektronskih medijih. To pa ne pomeni, da je v tiskanih medijih
razmerje med sogovorniki in sogovornicami bistveno bolj
uravnoteþeno.
graf 5: spol sogovornika oziroma sogovornice
glede na vse tipe analiziranih medijev
( sogovornik sogovornica)
televizija
radio
tiskani mediji

19,7
11,0
58,2

1,8
1,3
7,9

Tako za moške kakor za þenske velja, da so kot sogovorniki medijskih ustvarjalcev najpogosteje v vlogi politikov oziroma politièark. Za analizirani vzorec tako velja, da so o temah, ki nas v prièujoèi analizi zanimajo, najpogosteje govorili politiki. Pri njih je razmerje med spoloma uravnoteþeno:
v medijskih tekstih je med moškimi 45 odstotkov politikov,
med þenskami pa skoraj 47 odstotkov politièark. Razmerje je takšno predvsem zaradi tujih politièark, saj za domaèo
politièno sceno velja, da v medijih pogosteje nastopajo politiki (14 odstotkov) kot politièarke (9 odstotkov).
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M U SLIMA N I
»Nekateri muslimani zavraèajo sodobno sekularno druþbo. Zahtevajo posebne pravice glede na svojo veroizpoved. To pa je v nasprotju
s temelji demokracije in svobode govora, kjer se morate paè spoprijeti tudi s kritiko, pa èeprav v obliki ironije, humorja in þaljivk. Seveda
to ne pomeni, da se je treba za vsako ceno norèevati iz religioznih
obèutkov. Smo na spolzki poti in nihèe nam ne zna razloþiti, kje se
bo konèala avtocenzura. Zato smo se pri Jyllands-Posten odloèili, da
povabimo èlane Danske zveze karikaturistov, da narišejo Mohameda
tako, kakor ga vidijo.«
(Flemming Rose, urednik, poziv k risanju karikatur)
»Objava karikatur preroka Mohameda na Danskem ima seveda svoj
kontekst, brez katerega ni mogoèe razumeti jeze mnoþic. Èe tega
konteksta ne vidimo, vidimo v svoji zaslepljenosti zgolj še en dokaz
njihovega fundamentalizma.«
(Borut Mekina, Veèer, 16. 2. 2006)
»Evropski mediji so vzroke zamenjali s posledicami: nad muslimanskim
ogorèenjem so bili bolj ogorèeni kot pa nad vzroki za muslimansko
ogorèenje.«
(Marcel Štefanèiè, jr., Mladina, 27. 2. 2006)

Vrsta analiz medijskih reprezentacij islama in muslimanov, ki so se vrstile predvsem po 11. septembru 2001 (Bošnik, 2002, Pašiæ, 2002, Kotnik, 2003, Dragoš, 2003, 2004),
kaþejo na primerljivost teh reprezentacij z reprezentacijami drugih manjšinskih skupin. Pri tem še posebno izstopa
diskurz »mi-oni«, ki pravzaprav pomeni evropocentrièno
ali zahodnocentrièno reprezentiranje muslimanov in islama. Bošnik (2002), povzemajoè dansko študijo medijskega
poroèanja o islamu avtorja Bashyja Quraishyja, tako piše,
da si je zahod pravzaprav ustvaril svojo, zahodno podobo islama, ki ustreza njegovim politiènim in psihološkim potrebam. Na to opozarja tudi Kotnik (2003) v analizi medijskih
komentarjev o gradnji dþamije v Ljubljani in dodaja, da so
mediji v obravnavanju muslimanov svobodo govora razumeli kot »imperativ sam po sebi«. Nezavedanje, da je svoboda
govora zamejena z demokratiènimi naèeli nediskriminacije,
je vodilo v to, da so medijske reprezentacije islama pogosto
stereotipizirane, neredko pa so tudi bolj ali manj eksplicitne oblike podpihovanja verskega sovraštva.
Ena od kljuènih znaèilnosti medijskega diskurza o muslimanih, na katero opozarjajo omenjene študije in jo je bilo
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moè odkriti tudi v analiziranih medijskih tekstih prièujoèe
študije, je vzpostavljanje unificirane podobe muslimana
(kot groþnje) in enaèenje terorizma z islamom kot religijo.
Islam je, kot piše Bošnik (2002), religija, ki se razprostira
po šestdesetih drþavah sveta in ima veè kot milijardo pripadnikov in pripadnic. »Muslimani torej niso enotna masa.
Imajo razliène kulture, naèin þivljenja, zgodovino, barvo,
etniènost, jezike, mentaliteto, oblaèenje, socialni status,
vzgojo in izkušnje« (Bošnik, 2002:60).
Dragoš (2003) ugotavlja v študiji medijskega poroèanja
o muslimanih, ki je vezana na èas od septembra 2001 do februarja 2002, da nestrpnosti do muslimanstva niso povzroèili
dogodki 11. septembra 2001, paè pa je bila islamofobija v
Sloveniji razširjena þe prej. Trdi, da se islamofobija ustvarja oziroma generira predvsem na polju politike, mediji pa
delujejo kot reproducenti te nestrpnosti. Njegova analiza
je sicer pokazala, da tiskani mediji profesionalno poroèajo
o muslimanih in da je problematiènih in nesprejemljivih
zapisov malo, a ti niso nepomembni. Medijske tehnike, po
katerih se generira nestrpni diskurz o muslimanih, deli Dragoš na tri tipe: humoriziranje, stigmatiziranje in diptihoniziranje. Prvo je ustvarjanje nestrpnosti s smešenjem, drugo
z vzpostavljanjem stigme, tudi v primerih, ko muslimani
niso njena neposredna tarèa, je pa vsebina stigme – tokrat
namenjena diskvalifikaciji drugih – vezana na islam, islamske skrajneþe in podobno. Diptihonizacija kot tretja tehnika pa je selektivno in pristransko prikazovanje dejstev, s
tem pa se ustvarja þelena podoba realnosti medijskega govorca (Dragoš, 2003:37–47). Veèino medijskih reprezentacij muslimanov in islama, ki jih razkrivajo prejšnje študije, je bilo moè najti tudi v naši kritièni diskurzivni analizi
poroèanja medijev.
Februarja 2006 je bilo v analiziranih medijih objavljenih ali emitiranih 194 medijskih tekstov, ki so se navezovali na muslimane. Kakor reèeno, je k tej obširni medijski
pozornosti prispeval predvsem zaplet okrog danskih karikatur, ki so bile objavljene v èasopisu Jyllands-Posten in so
nekaj mesecev po objavi povzroèile vrsto protestov, razprav
o loèitvi cerkve in drþave, o svobodi govora in podobno.
Najveè tekstov, povezanih z muslimani, je februarja objavilo Delo (42), sledijo Veèer (38), Radio Slovenija (26),
Dnevnik (23), Televizija Slovenija (20), Mladina (12), POP
TV (10), Mag in Druþina (8), Radio Ognjišèe (6) in Murski
vestnik (1). Pri tem je treba opozoriti, da ti medijski teksti
ne pomenijo celotne »medijske produkcije« o ciljni skupini
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v analiziranem obdobju. To še zlasti velja za Radio Slovenija, Radio Ognjišèe in Televizijo Slovenija; ti so o omenjenih
temah poroèali tudi v drugih informativnih oddajah, ki v
našo analizo niso bile vkljuèene.
Muslimani nastopajo v skorajda vseh tipih medijskega
poroèanja, a ker je bilo v ospredju aktualno politièno vprašanje, so o njih najpogosteje govorili v poroèilih oziroma
èlankih in v noticah.
graf 6: poroèanje o muslimanih
glede na tip medijskega teksta
poroèilo/èlanek
notica
komentar
reportaþa
intervju
pisma bralcev
kultura
èrna kronika

36,1
26,3
16,5
10,8
5,2
3,1
1,5
0,5

Epizodo o karikaturah in protestih zoper njo lahko – vsaj
v nekaterih vidikih – okarakteriziramo kot obliko medijske
(in tudi drugaène) moralne panike. Koncept moralne panike (Cohen, 1980 [1972], Watney, 1997, Weeks, 1999)
oznaèuje krajšo èasovno sekvenco, ko je kakšna skupina
ljudi ali kakšen dogodek oznaèen za ogroþajoè element. To
vodi v prevzemanje absolutistiènih pozicij, ki so se v primeru karikatur kazale v binarnih razmerjih civilizirani zahod
: necivilizirani vzhod, katolièani kot miroljubni in muslimani kot fanatiki in fundamentalisti, v idejah o spopadu
civilizacij in podobno. To se je kazalo tudi v pogosti odsotnosti konteksta dogodkov. Podobno prvi medijski teksti,
ki so poroèali o protestih, niso zadosti prikazali razlogov za
proteste; v tekstih je bila zgolj skopa informacija, da Mohameda ni dovoljeno upodabljati, šele pozneje so mediji
poroèali tudi o tem, kako je bil Mohamed prikazan (npr.
z bombo na glavi). Za moralno paniko je hkrati znaèilna
medijska stereotipizacija »sovraþnika« – ta je prikazan kot
absolutno zlo. V analiziranih medijskih tekstih sta se stilizacija in stereotipizacija kazali s podobo muslimana kot terorista, zaþigalca zastav, kot vpijoèega, èrednega in na pol
civiliziranega èloveka. K temu je pripomogla tudi uporaba
terminov iz vojaškega diskurza in diskurza naravnih nesreè
za opisovanje muslimanskih protestov proti karikaturam ali
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pa tudi muslimanov samih. Poroèali so o »viharju3 med muslimani«4, o »razplamtelem ognju v muslimanskih drþavah«5, o
»vnetljivih reakcijah iz muslimanskega sveta«6, o »zanetenem
poþaru«7, o uþaljenosti muslimanskega sveta, ki je »podivjala kot gozdni poþar«8, o tem, da so ulice »preplavili tisoèi
demonstrantov«9, novinarji pišejo o »hudourniku demonstracij«10, o »muslimanski nevihti«11, »plimi protestov«12,
ki se ne bo kmalu umirila in podobno. Mediji so uporabljali
tudi »vojaško dikcijo« in govorili o »kulturni vojni«13, »vojni
karikatur«14 in tako naprej.
Na podlagi medijskih tekstov sklepamo, da so muslimani v analiziranem obdobju v medijski prostor najpogosteje
stopali preko generalizacij in diskurza »mi : oni«, hkrati pa
poroèanje o njih pogosto ni bilo kontekstualizirano.
g e ne r a l iz aci j a
Ena od problematiènih jezikovnih tehnik, ki jo mediji
uporabljajo v reprezentacijah manjšin, je generalizacija. Ta
stopa v medijski prostor na dva naèina:
a. S pripisovanjem stereotipnih lastnosti kot znaèajskih in vedenjskih lastnosti vseh pripadnikov in pripadnic skupine. Ponavadi je to negativna stereotipizacija, lahko pa tudi pozitivna
(npr.: »Tone je bil, tako kot velja za geje, zelo uglajen.«).
b. S prenosom specifike kakšnega dogodka/posameznika v splošno znaèilnost takšnih dogodkov/posameznikov. Pri tem so
dejanja nekaterih posameznikov pripisana celotni skupini
(npr. medijski tekst, ki poroèa o dveh Romih, ki sta se streljala, to dejanje v naslovu generalizira na celotno populacijo Romov: »Romi se streljajo«).
V analiziranem vzorcu medijskih tekstov o muslimanih lahko najdemo oba naèina generalizacije. Pogostejši je
drugi; nasilni izgredi ali protesti muslimanskih skupin so v
medijskih tekstih preinterpretirani kot izgredi in protesti,
3 Vsi poudarki v citiranih medijskih tekstih so avtorjevo delo, èe ni poudarjeno
drugaèe.
4 Delo, 9. 2. 2006.
5 Dnevnik, 9. 2. 2006.
6 Delo, 16. 2. 2006.
7 Dnevnik, 14. 2. 2006.
8 Veèer, 20. 2. 2006.
9 Delo, 18. 2. 2006.
10 Druþina, 19. 2. 2006.
11 Mladina, 20. 2. 2006.
12 Veèer, 20. 2. 2006.
13 Mag, 15. 2. 2006.
14 Delo, 17. 2. 2006.
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katerih akterji so muslimani na splošno. Tako se ustvarja
vtis, da je nasilje splošna znaèilnost vseh muslimanov in
predvsem da to ni znaèilnost tistega, ki poroèa, in skupine, ki ji pripada.
Radio Slovenija (19. 2. 2006) je na primer poroèal:
Potem ko je bilo v petkovih nemirih v Libiji ubitih 11 ljudi, je sinoèi zavrelo tudi med nigerijskimi muslimanskimi verniki. Ti so poþigali katoliške cerkve, v najbolj krvavih protestih do zdaj pa je bilo ubitih 11
ljudi, predvsem kristjanov.«

So bili na cesti res vsi nigerijski muslimanski verniki in
so vsi poþigali katoliške cerkve? Ali pa so to poèeli le skupine oziroma posamezniki? Koliko je bilo torej ljudi na cestah? Teh odgovorov poroèilo ne daje. Èeprav se razume, da
kriminalnih dejanj niso zagrešili vsi »nigerijski muslimanski
verniki«, je efekt poroèila v dveh mogoèih razlièicah potencialno razlièen. V prvem primeru (»Nigerijski muslimanski verniki so poþigali katoliške cerkve.«) se generalizirana
podoba muslimanov kot kriminalcev nalepi na stereotipizirano podobo Drugega kot nasilneþa (kot naše nasprotje),
drugi primer (»Nekaj nigerijskih muslimanskih vernikov je
poþigalo katoliške cerkve«) pa ne navaja h generalizaciji,
èeprav nujno ne izkljuèuje tovrstnega efekta.
Poskušajmo stvar pripeljati do absurdne obrnitve. Zamislimo si, da je avtor prièujoèega teksta Slovenec in da ste
tisti, ki to poroèilo berete, ravno tako Slovenci in Slovenke. Spomnimo se na dogodek pred nekaj leti, ko so mediji
poroèali o treh kranjskih gimnazijcih, ki so pobijali maèke.
Èe bi iz tega dogodka nastala odmevna mednarodna tema
(tako kakor so bili protesti proti karikaturam) in bi tuji mediji poroèali o tem dogodku ter bi pri tem uporabili jezikovno
tehniko generalizacije, potem bi bilo poroèilo zapisano takole: »Slovenski srednješolci pobijajo maèke.« Ali na primer:
»Slovenci pobijajo maèke.« Oboje se nam zdi absurdno in
nesmiselno, vsekakor nenatanèno in krivièno do vseh, ki
maèk nismo pobijali. Ampak ne glede na to, ali smo maèke
pobijali ali ne, bi bili – kot Slovenci – v zgodbo vkljuèeni kot
tisti, ki pobijamo maèke. To bi postala naša (mednarodno)
prepoznavna lastnost: tisti narod, ki pobija maèke.
Za trenutek se pretvarjajmo, da smo še vedno Slovenci.
Kaj bi se zgodilo, èe bi te maèke pobijali gimnazijci, vendar
ne bi bili Slovenci, paè pa Romi? Mediji bi potem poroèali:
»Romski gimnazijci pobijajo maèke.« Ali: »Romi pobijajo
maèke.« Takšni naslovi brþkone niso tako moteèi/absurdni
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kot zgornji. Razlog je ta, da se nas ne tièejo, hkrati pa jih
lahko umestimo v podobo o Romih, ki jo reproducirajo medijski, politièni in podobni diskurzi. Niè èudnega se nam ne
zdi, èe Romi pobijajo maèke, saj se pobijajo tudi med seboj,
kradejo, so nedelavni, necivilizirani in podobno ...
Poglejmo si še dve poroèili Radia Slovenija, katerih avtor
pa je pozoren, da jasno definira (vsaj številèno ali opisno),
kdo so akterji dejanj, in se tako izogiba generalizacijam:
»Veè sto muslimanskih protestnikov je danes demonstriralo tudi pred
danskim konzulatom v filipinski prestolnici Manila, vendar o veèjih
izgredih od tam ne poroèajo.« (Radio Slovenija, 15. 2. 2006)
»Skupina oboroþenih Palestincev [je] danes iz protesta vdrla v pisarno
Evropske unije v Gazi.« (Radio Slovenija, 2. 2. 2006)

Primerov generalizacije je veliko. Mediji tako poroèajo
o »razjarjenih Palestincih«15, ki so napadli predstavništvo
Nemèije, o »muslimanih po svetu«16, ki protestirajo, o »nasilnem odzivu muslimanskih mnoþic«17 in podobno. Naslednji primer je še posebno zanimiv, saj ne gre zgolj za tehniko generalizacije v smislu posploševanja dejanj na vse pripadnike kakšne vere, paè pa je novinar Dela poenotil tudi
glas muslimanov in zapisal, kaj muslimani trdijo. Pri tem
se ustvarja vtis, da so muslimani kot poenotena gmota, ki
ni diferencirana in razmišlja zgolj unificirano:
»Muslimani trdijo, da so karikature þaljive in bogokletne, saj koran
prepoveduje upodabljanje preroka Mohameda in boga ... muslimani
še vedno zahtevajo bolj neposredno opravièilo.« (Delo, 2. 2. 2006)

V analiziranem obdobju tovrstna praksa poenotenja glasu ni bila osamljena. Pri tem se nakazuje pomembna distinkcija; medtem ko mediji zahodne govornike predstavljajo z
imeni in priimki, s funkcijami, z naslovi èasopisov, pri katerih delajo, je na drugo stran postavljen »glas muslimanskega sveta«; ta je pogosto, èeprav ne vedno, nedefiniran,
poenoten v eno samo mnenje in gledanje, pogosto izenaèen
z glasom, ki je najbolj slišan/radikalen. To jasno kaþe tudi
razpredelnica, ki prikazuje, kdo je sestavljal 290 moških in
26 þenskih »glasov«, ki so v analiziranem obdobju v medijskem prostoru dobili moþnost govoriti o muslimanih, pa
15 Radio Slovenija, 4. 2. 2006.
16 Radio Slovenija, 2. 2. 2006.
17 Dnevnik, 7. 2. 2006.
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naj gre za neposredno citiranje, povzemanje njihovih idej
in pogledov ali za intervjuje. Pri tem smo upoštevali tudi
mnoþenje »glasov«, saj se nekateri govorniki v medijskih
tekstih o muslimanih veèkrat oglašajo. Med njimi so bili še
posebno izpostavljeni Kofi Anan, Janez Drnovšek in danski
premier Anders Rasmusen.
graf 7: kdo govori o muslimanih? 18
politik eu, zda
novinar eu, zda
politik ne-eu, ne-zda
znanstvenik eu, zda
katoliški duhovnik
karikaturist
islamski skrajneþ
islamski religiozni vodja
protestnik na ulici
islamski predstavnik iz Slovenije
drugo
pisatelj
novinar ne-eu, ne-zda

148
48
29
18
13
11
11
10
8
7
7
5
1

Nekateri novinarke in novinarji so se zgoraj prikazanim
generalizacijam in posploševanju nekaterih aktivnosti na vse
predstavnike kakšne verske, nacionalne ali druge skupnosti
izognili tako, da so uporabljali izraze »demonstranti« in »protestniki«, pri tem pa so se izogibali pridevnikom muslimanski, islamski, radikalni in podobno. Homogenizirano podobo
muslimanov so slovenski mediji razbijali tudi tako, da so v
reprezentacijah muslimanov ustvarjali navidezno heterogenost, ki pa je bila tokrat vezana na dve homogeni podobi
muslimanov, evropsko in neevropsko. Muslimani, ki þivijo
v Evropi, so bili prikazani kot »bolj civilizirani in manj nasilni«, muslimani v drugih delih sveta pa so ustrezali podobi
muslimana, ki v eni roki drþi Koran, v drugi pa oroþje. Novinarji so notranjo diferenciacijo torej vzpostavljali tako, da
so reproducirali diskurz »mi : oni«, ki je bil tokrat apliciran
na geografsko pozicijo muslimanov. Ker »mi« v zahodnem
svetu vsebuje tudi muslimane, so bili ti »oèišèeni« kriminaliziranih podob muslimanov iz nezahodnega sveta. Ob tem
se ni mogoèe izogniti implicitni predpostavki tovrstne no18 V kategorijo »islamski skrajneþi« smo šteli tiste govornike, ki so jih tudi mediji na razne naèine okarakterizirali kot islamske skrajneþe ali predstavnike islamskih radikalnih skupin. Novinarji in politiki, ki so
oznaèeni z ne-eu in ne-zda prihajajo iz veèinsko muslimanskih drþav.
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tranje diferenciacije; muslimane na zahodu je »civiliziral«
zahodni svet in so zato boljši (torej bolj zahodni).
Novinarja Maga (15. 2. 2006), na primer, ugotavljata,
da so bili »evropski muslimani znatno mirnejši kot verniki
v njihovih matiènih deþelah, kar kaþe na vedno veèji razkol
med muslimanskimi izseljenci na zahodu ter verniki v afriških in azijskih drþavah. Prvi so v svojih novih domovinah
izkusili svobodo demokracije, katere prenos v islamski svet
je veèinoma spodletel.« Novinarja tu vpeljujeta implicino
reprodukcijo Drugega (v geografskem smislu) in jo v sklepu
teksta prevedeta še v reprodukcijo Drugega v identitetnem
smislu; èeprav so bili muslimani na zahodu mirni, novinarja
sugerirata, da so vseeno »krivi«, torej drugaèni od nas, saj da
so dobili zadošèenje zaradi nasilne reakcije drugih muslimanov: »In èetudi se ne strinjajo [muslimani v Evropi, op. a.]
z nasiljem na ulicah Gaze, Karaèija ali Bejruta, nedvomno
èutijo neko zadošèenje ob šoku arogantnega zahoda.«
Nekoliko drugaèe je notranjo diferenciacijo vzpostavila
novinarka Dela (14. 2. 2006). Zapisala je, da si je v èasu, ko
mediji prikazujejo »razjarjene mnoþice bradatih moþ« teþko
zamisliti, da »tudi v teh deþelah obstajajo ljudje, najveèkrat
izobraþenci, ki jim razum ni zameglil èustev, in gledajo na vse
skupaj drugaèe kot veèina«. Tudi pri tem opozorilu ne gre
spregledati implicitne reprodukcije Drugega; ta je še vedno
prikazan kot nekdo, èigar èustva so se »zameglila«. Novinarki je sicer uspelo preseèi generalizacijo, vendar je hkrati vzpostavila nove binarne delitve na razumne (Evropejci
[mi!] in nekaj muslimanskih intelektualcev) in tiste, ki to
niso (veèina muslimanskega sveta).
Hkrati je treba omeniti, da so medijski teksti obèasno
vendarle poudarjali, da nasilnih reakcij na objavljene karikature ne smemo pripisovati celotnemu muslimanskemu svetu in da nekateri muslimani tudi mirno protestirajo
in grajajo nasilne proteste. Komentator v Dnevniku (9. 2.
2006) je tako zapisal, da so »številne mirne demonstracije
zaradi Mohamedovih karikatur [...] potonile v medijskim
oèem bolj všeènem poroèanju o huliganskem zaþiganju veleposlaništev«. Zdi se, da so bili prav medijski komentatorji – poleg znanstvenikov in kulturnikov – najbolj kritièni
do medijske reprezentacije muslimanov in so med drugim
opozarjali prav na omenjene primere generalizacij. Z njo je
tesno povezan tudi diskurz »mi-oni« in najpogosteje omenjana sintagma »spopad civilizacij«.
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» mi : on i «
a l i h u n ti n gton ov sp opad civ ilizacij
Ali je to spopad civilizacij, je bilo eno od najbolj pogostih novinarskih vprašanj v èasu protestov proti karikaturam. Hkrati je bila to tudi najbolj tipièna tema razmišljanja številnih komentatorjev in strokovnjakov, ki so takrat
dobili del medijskega prostora in pojasnjevali ozadje spora.
Ne glede na odgovor na to vprašanje je jasno, da je vsaj del
medijskih tekstov ustvarjal diskurzivni spopad dveh civilizacij. Tako kakor bomo ugotovili pri drugih dveh analiziranih skupinah, velja tudi v primeru muslimanov, da je bilo
temeljno stališèe poroèanja o dogodkih pozicija »mi-oni«
oziroma stališèe evropocentriènosti. Ustvarjalo je vtis o
dveh homogenih skupinah: Evropejcih in muslimanih; pri
tem je bila prva pozitivno ovrednotena in višje pozicionirana, druga pa, nasprotno, negativno ovrednotena in kot
nasprotje Evrope niþje pozicionirana. Takšna predstava ni
problematièna zgolj zato, ker muslimane predstavlja kot homogeno gmoto s poenotenim, versko blaznim sporoèilom,
paè pa tudi zato, ker na enak naèin predstavlja tudi zahod.
Zahod pa seveda ni bil tako poenoten in homogen glede
karikatur; nekateri so jih zagovarjali zaradi svobode govora, drugi so se nad njimi zgraþali.
Glavnina tekstov v analiziranih medijih je torej reproducirala staro razmerje med »nami« in »njimi« oziroma
»Drugim«; vanj je bila projicirana ogroþenost Evrope, ki
se je v medijih kazala v stiliziranih in stereotipiziranih pa
tudi, kot pravi Aleš Debeljak (Veèer, 18. 2. 2006), »namišljenih podobah neobritega arabskega borca brez moralnih
zadrþkov, ki s Koranom v eni in s puško v drugi roki neusmiljeno pobija kršèanske civiliste«. Takšna podoba, ki jo
Laurent Hassid posreèeno imenuje »karikaturna vizija muslimanskih druþb« (Veèer, 18. 2. 2006), se je reproducirala
na razne naèine:
a. Generalizacija; o tem smo govorili v prejšnjem poglavju;
b. Evropocentrièni diskurz; poudarjanje drugaènosti islamskega sveta od zahoda, pri èemer je islamski svet prikazan kot
nerazumljiv, manj civiliziran, fanatièen, zanj da so znaèilne
»èudne«, neevropske vrednote, zahod pa je seveda njegovo
nasprotje.
c. Þrtveni diskurz; podaljšek evropocentriènega diskurza, v
katerem je/so Evropa/kristjani predstavljena kot nedolþna
þrtev islama in v katerem se prikriva dejstvo, da je prav za-
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hod pogosto generiral nasilje proti muslimanom. S tem so
tesno povezane razprave o terorizmu.
d. Diskurz groþnje; radikalizirani verziji prejšnjih dveh diskurzov, znaèilnost tega tipa je, da Evropa ni zgolj þrtev, paè pa
so ogroþene tudi njene demokratiène vrednote. Implicitna
znaèilnost tega diskurza je poziv k moènejšemu odporu, saj
je muslimanski svet interpretiran kot zarota, ki hoèe »prevzeti, islamizirati« demokratièni evropski svet.
Poglejmo si nekaj nazornih tovrstnih primerov, ki jih
kaþe podnaslov v èlanku Veèera (10. 2. 2006). Novinar
poroèa, da je predsednik Republike Slovenije opozoril na
zaostrovanje med muslimani in zahodom, pri tem pa v prvem primeru govori o muslimanskem svetu, v drugem pa o
zahodni civilizaciji. Islamski svet je zgolj svet, zahodni svet
pa je civilizacija. Takšno podobo so še dodatno spodbujale
radikalne izjave nasilnih skupin, katerih glas je bil v medijskem prostoru poudarjen in v ospredju in je vsekakor preglasil alternativne glasove. V Veèeru istega dne (10. 2. 2006),
na primer, so objavili èlanek »Kilogrami zlata za samomor«
in pri tem v podnaslovu poudarili en glas – tistega, ki je najbolj radikalen: »Talibani naj bi bili ponudili sto kilogramov
zlata vsakemu, ki bo ubil ljudi, odgovorne za objavo karikatur, pet kilogramov zlata pa tistemu, ki bo ubil vojaka iz
Danske, Norveške ali iz Nemèije.« Pri tako poudarjenem
glasu talibanov je ostalo malo prostora za druge.
Poglejmo si še nekaj primerov omenjenih medijskih
naèinov karikaturizacije muslimanskega sveta.
»V Evropi se je kršèanstvo z razsvetljenstvom, s krvavo izkušnjo verskih
vojn, s postopno modernizacijo na vseh podroèjih preselilo v zasebno
sfero, drþava in vera sta loèeni, druþba mnoþièno sekularizirana. Obseg,
silovitost in dolgotrajnost muslimanskih odzivov na karikature potrjuje,
da je z islamom drugaèe. [...] Po nekem opisu19 je arabski prostor èrna
luknja med uspešnim Zahodom in naglo napredujoèim Vzhodom. Zagledan je v slavno preteklost, þivi v klavrni sedanjosti in išèe zunanjega
krivca za svojo zaostalost in stagnacijo.« (Delo, 17. 2. 2006)
»[D]ejstvo pa je, da se je tradicionalno preudarna, multikulturna in 'mirovniška' Evropa znašla v primeþu fundamentalistiènega mašèevanja.
Potisnjena je v civilizacijski spopad [...]« (Dnevnik, 7. 2. 2006)

19 Avtor ni pojasnil, kateri oziroma èigav je ta opis. Zavedal pa se je njegove stereotipiènosti (in problematiènost), zato je teþo stereotipa prenesel na nedefiniranega avtorja, sebe kot avtorja (ki pa vendar omenja ta opis), pa izloèil kot »nekrivega«.
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»Islamsko pojmovanje vrednot je drugaèno kot na primer kršèansko in
tega se je treba zavedati.« (Veèer, 11. 2. 2006)
»Skrajni islam se je na karikature odzval z nasiljem, tudi z zaþiganjem
danskih, nemških, francoskih in drugih evropskih zastav. Mar ni tudi
to enako þalitev za nas, za Evropejce?« (TV Slovenija, Dnevnik, novinarsko vprašanje, 4. 2. 2006)
»Verjetno del krivde za ukoreninjene predsodke, ki jih ima Zahod o
islamu, nosijo tudi muslimani sami, ker se nas niso dovolj potrudili
preprièati o nasprotnem?« (Veèer, novinarsko vprašanje, 7. 2. 2006)
Za vsako najmanjšo þalitev, pisanje ali karikaturo muslimani zahtevajo
glavo; sicer pa po njihovem verujoèi èlovek tako ni veliko vreden! Èe
bi kdaj kje prevladali muslimani, bodo najprej na vrsti ravno neverujoèi
liberalci, njihovi otroci, vnuki in pravnuki! Tu bi najprej letele glave, èe
ne bo vere in klanjanja! (Druþina, pismo bralcev, 26. 2. 2006)
»V tem zgodovinskem trenutku zahod izsiljujejo [muslimani, op. a.],
da bi prepustil geopolitièni prostor novemu kalifatu, katerega meje bi
bile – glede na široko interpretacijo dþihadske filozofije – kjerkoli þivi
musliman (torej naše ustave ne bi veè veljale), in kakršenkoli naš moder odgovor bo razlagan kot nemoè, ki lahko le utemelji 'ponos na islamsko sveto vojno'. [...] Naš morebitni šibek odgovor jim bo, èe bo
prešibek, dal razlog za še moènejše izzivanje ter pospešil negativno
samozavestnost. Opravièilo za vsak oèitan korak pa je nesmiselno, ker
bi teroristom podarili nove razloge. Problem so oni, ne pa karikature.«
(Mag, 22.2. 2006)
»No, ampak èe se vihar ob þalitvah kršèanskih verskih èustev konèa
le pri besednem obmetavanju, se v primeru razþalitve muslimanskih
èustev sprevrþe v nasilje, groþnjo s smrtjo, bojkote, uliène nemire. [...]
[È]e smo mi pristali na spoštovanje njihovih pravil na njihovem teritoriju, potem prièakujemo qui pro quo [poudarjeno v originalu]. Èe se
jaz kot nemuslimanka v znak spoštovanja do druge kulture na arabskih
ulicah zakrijem, prièakujem, da ta vera spoštuje postulat moje kulture,
ki govori o svobodi govora.« (Mladina, 6. 2. 2006)

Posebni vidik þrtvenega diskurza vpeljujejo v medijske
tekste o odzivih muslimanov na karikature predstavniki
rimskokatoliške cerkve. Ti predstavljajo 13-odstotni deleþ
med vsemi sogovorniki. V svojih izjavljanjih soèustvujejo
z muslimani, vendar pri tem jasno vzpostavljajo distinkcijo
med nami (katolièani) in njimi (muslimani); opozarjajo,
da so bili tudi katolièani pogosto þrtve tovrstnih oskruni138
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tev, le da njihovi odzivi nikoli niso bili tako nasilni. Implicitna predpostavka tega izjavljanja je poudarjanje, da so
tudi katolièani þrtve, a da to prenašajo bolj mirno (civilizirano?) kakor muslimani. V tem stališèu lahko prepoznamo
vse omenjene elemente: generalizacija, þrtveni diskurz, diskurz »mi : oni«. Tovrstni diskurz, predvsem v smislu generalizacije in binarne delitve dobri kristjani (þrtve) in slabi
muslimani (nasilneþi), se je okrepil, ko je nekaj radikalnih
skupin napadlo katoliške duhovnike in nekatere med njimi
umorilo. Poglejmo si še nekaj teh primerov:
»Aktualne karikature niso prvi primer in tudi ne edini, ko je novinarska
svoboda prestopila vse meje dobrega okusa in zdrave pameti. Razlika je samo v tem, da je najveèkrat nastradala kršèanska simbolika in
da paè kristjani danes na Zahodu svoje identitete ne branimo na tak
naèin, kot to poènejo muslimani.« (Dnevnik, 17. 2. 2006)
»Zagonetno je, kako in zakaj se naši liberalci tako ognjevito in þe kar
nestrpno zavzemajo za postavitev velikega muslimanskega centra v
Ljubljani (ko se prej niti komunisti niso). Èlovek dobi vtis, da sploh ne
vedo ali noèejo vedeti, za kaj gre. Vaþno jim je le to, da ni kršèansko
in katoliško. [...] Skrajni èas je, da se zresnijo in dajo veèjo podporo
naši strani, zadnje èase vse bolj miroljubni kršèanski religiji, ki nikogar
ne sili v cerkev in v vero, ki skuša biti z vsemi dobra, ki zna odpušèati
tudi grobe þalitve, ki ji je – kljub vsem gmotnim skrbem – vendarle
glavna ljubezen.« (Druþina, pismo bralcev, 26. 2. 2006)
»Islam je v svojem bistvu in razvoju drugaèen, zato v nasprotju s kršèanstvom
ne dopušèa kritiènih glasov o svoji veri.« (Druþina, 19. 2. 2006)
»Tudi predsednik Drnovšek se je muslimanom opravièil zaradi objave
karikatur v slovenskem tisku, ni pa se opravièil na primer slovenskim
kristjanom zaradi podobne þalitve, èeprav je naš predsednik in bi se moral za svoje drþavljane najprej zavzeti.« (Radio Ognjišèe, 17. 2. 2006)

Kljub vsemu je posameznim medijem v nekaterih prispevkih uspelo preseèi kontekst razprave »mi : oni«; pri tem
je teþko omenjati medij, laþe je govoriti o avtorjih in avtoricah (to hkrati govori o odsotnosti uredniške politike),
èeprav med mediji s tovrstnimi prispevki izstopata Veèer in
Mladina. Marcel Štefanèiè, jr. je v Mladini (20. 2. 2006) na
primer zapisal:
»Mnogi so takoj oznanili, da gre pri tem, kar gledamo, za »spopad
civilizacij«. Kar seveda ni res: gre za spopad dveh skrajnih desnic,
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dveh fundamentalizmov – vzhodnega in zahodnega, islamskega in
kršèanskega.«

o dsotn ost kon te ksta
Odsotnost konteksta je še ena od znaèilnosti diskurzivne
medijske konstrukcije realnosti v analiziranem èasu. Medijski teksti so o odzivih muslimanskih skupin pisali, kakor da
so to izolirani incidenti, neposredni odzivi na karikature, ki
nimajo posebnega ozadja niti zgodovinskega konteksta. Prva
faza poroèil o odzivih na karikature se je tako osredotoèala
na muslimane kot nasilneþe, kot tiste, ki razbijajo nekaj,
kar je evropsko. Zaradi te ekscesnosti, ki je za medije nadvse vabljiva, v prvi fazi ne moremo govoriti o senzibilnosti
in predvsem kontekstualizaciji dogodkov. Musliman je bil
takrat izenaèen z neciviliziranim radikalcem. V Magu (15.
2. 2006), recimo, so zapisali: »Edini bog se ne šali in še zlasti ne trpi šal na svoj raèun, njegovi verniki pa niso posebno
natanèni pri izbiri tarè.«
V drugi fazi, ki ji lahko reèemo faza streznitve, se je zaèela
vzpostavljati loènica med radikalnimi skupinami in drugimi muslimani, katerih reakcija je uþaljena, ne pa nasilna.
Za medijske tekste v drugi polovici je bilo znaèilno tudi to,
da so odzive na karikature postavljali v širši kontekst, da so
iskali ozadje, da se je evropocentrièni þrtveni diskurz obrnil tudi v lastno prepraševanje odnosa zahoda do islama.
V poznejšem obdobju (v drugi polovici februarja) so mediji objavljali tudi kritiène prispevke, ki so prikazovali širšo
sliko. To velja predvsem za tiskane medije, ki so objavljali
širše in poglobljene analize odzivov na karikature, manj pa
za elektronske medije.
Za ilustracijo naj omenimo zgolj konec prispevka iz
Dnevnika TV Slovenija (2. 2. 2006), ko se je novinarka vprašala: »Kaj zbuja veè predsodkov proti islamu – te karikature
ali rezanje vratov talcem pred kamerami in samomorilski
napadi med porokami?« Novinarka je tako omenila nekaj,
kar je seveda vredno vsega obsojanja, a pri tem uspešno zamenjala vzrok s posledicami; naše predsodke proti islamu je
upravièila z nasilnimi dejanji, zamolèala pa je, da je to odgovor na druga nasilna dejanja (npr. [ameriški] vojaški posegi
v ta del sveta). Avtorica je tako z izpustitvijo/netematiziranjem konteksta zapadla v þrtveni diskurz in v legitimiranje
nestrpnosti do muslimanov.

140

slo.indd 140

20. 9. 2006 16:26:03

Manjšine v medijih

g r a f iè na op re ma
V treh glavnih dnevnikih, ki smo jih analizirali (Delo,
Dnevnik in Veèer), so muslimani kot tema medijskega
poroèanja desetkrat na prvi strani èasopisa, glavnina medijskih tekstov o muslimanih pa je bila objavljena na prvih
šestih straneh. V tednikih je ta tema zavzemala osrednje
mesto (tema tedna, reportaþa ipd.). Podobno so bili tudi v
televizijskem in radijskem poroèanju muslimani poudarjena tema, o njih so govorili v prvih minutah informativnih
oddaj. Tega ne moremo trditi o drugih dveh analiziranih
manjšinah (Romi in geji in lezbijke). Vendar pa tovrstna
poudarjenost muslimanov v medijskem prostoru še ne pomeni, da je bil v ospredju tudi njihov glas, kakor smo pokazali þe zgoraj.
Statistika kaþe, da so o temah, ki so povezane z muslimani in islamom, v medijih najveè razpravljali evropski in
ameriški politiki. Razmerje med pojavljanjem predstavnikov
iz islamskega sveta in predstavnikov zahodnega sveta je skoraj dva proti osem. Razmerje je nekoliko boljše pri slikovnem
gradivu, ki so ga objavljali tiskani mediji. Medtem ko so medijski teksti ustvarjali vtis, da so vsi protesti nasilni, in so se
številni muslimani zato »izgubili« v prevladujoèi predstavi o
ekstremistiènem »muslimanskem svetu«, je slikovno gradivo
iz tiskanih medijev nekoliko bolj uravnoteþeno.

graf 8: grafièna oprema medijskih tekstov
v tiskanih medijih
drugo 24%
oseba
o kateri se poroèa 34%

karikatura 6%

dogodek
o katerem se poroèa 13%

nasilne demonstracije 11%
mirne demonstracije 12%

Na slikah, objavljenih ob tekstih o muslimanih, je
mogoèe videti tako mirne proteste kakor nasilne demonstracije, v katerih protestniki, na primer, zaþigajo zastave in
predstavništva zahodnih drþav. Vendar pa se zdi, da so navkljub uravnoteþeni porazdelitvi slik, ki prikazujejo mirne in
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nasilne demonstracije, zadnje bolj odmevne, saj so jih poudarjali medijski teksti, ki so govorili predvsem o nasilju. Podobe nasilnih demonstracij so bolj »zapomnljive« tudi zaradi
ekscesa, ki ga prikazujejo (Eksces pritegne pozornost in prodaja medij!), in zato, ker se lahko umestijo v prevladujoèo
podobo islamskega sveta kot »nasilnega, neciviliziranega
in skrajnega«, ki ga zahodni mediji (in tudi drugi »zahodni
diskurzi«) predstavljajo kot negativ evropski civiliziranosti,
miroljubnosti in strpnosti.
Èe povzamemo, medijski teksti o odzivih muslimanov
na karikature Mohameda so z generalizacijo in diskurzom
»mi-oni« ustvarjali podobo dveh homogenih svetov. Tovrstna binarna distinkcija se je umestila v stare podobe muslimanskega sveta, ki je izenaèen s terorizmom, in zahodom, ki
je civiliziran, nedolþen in predvsem njihova þrtev. Pri tem so
mediji reakcije muslimanov pogosto obravnavali kot izolirane incidente, brez širšega konteksta, ki jih je bilo zato moè
preprosto umestiti v stereotipizirano podobo muslimana, »ki
ima v eni roki Koran, v drugi pa puško«. To je podoba, ki jo
mediji intenzivno reproducirajo po septembru 2001, ima pa
globlje korenine; Evropa je namreè za konstitucijo sebe kot
civiliziranega sveta vedno potrebovala svoje nasprotje, svoj
zunanji »moteèi element«. Muslimani so pri tem bili (in so)
priroèno sredstvo lastne zaslepitve o veèvrednosti.
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R OM I
Analize medijskega poroèanja o Romih v Sloveniji (Erjavec, Hrvatin, Kelbl, 2000, Kotnik, 2002, Petkoviæ, 2002,
2003, Urh, Þnidaršiè-Demšar, 2005, Cigler, Bukovec, 2006)
kaþejo precej unificirano podobo medijskih reprezentacij
Romov, ki jih je bilo moè prepoznati in identificirati tudi v
naši analizi. Zdi se, da v medijskih reprezentacijah Romov
ni bistvenega kvalitativnega preskoka; izhodišèe so namreè
problemi. Ti so tudi najpogostejši razlog, da mediji sploh
poroèajo o Romih, še posebno èe ti problemi prerastejo v
konflikt. Petkoviæ (2002:18) opozarja, da se v javnih razpravah o Romih, pa tudi v medijih, vedno znova ponavljajo
»priroèni (rasistièni) argumenti o posebnem (kriminaliziranem) kulturnem vzorcu in (prirojeni) socialni inferiornosti
Romov«. Do podobnih ugotovitev so prišle tudi avtorice
študije o diskriminatornem medijskem diskurzu o Romih
(Erjavec, Hrvatin, Kelbl, 2000), saj so ugotovile, da se medijske reprezentacije Romov osredotoèajo predvsem na tiste
njihove znaèilnosti, ki jih mediji interpretirajo kot negativne; s stereotipizacijo in posploševanjem so Romi predstavljeni kot kulturno razlièni (so nedelavni in þivijo od socialne
pomoèi), deviantni (kraja da je del njihove narave), poleg
tega pa jih predstavljajo kot tiste, ki ogroþajo naš kulturni red, s tem pa tudi samo veèinsko prebivalstvo. Avtorice
so leta 2000 hkrati ugotovile, da Romi v medijih le redko
nastopajo kot konkretni posamezniki, vendar je Petkoviæ
(2002, 2003) pozneje, v analizi parlamentarne razprave o
volitvah romskih svetnikov, opozorila, da se »romski glas«
vse bolj sliši v medijskem prostoru. Hkrati je ugotovila, da
novinarke in novinarji vse pogosteje eksplicitno opozarjajo na stigmatizacijo in nestrpnost, èe povzemajo argumente
politikov, ki zavraèajo urejanje »romskega vprašanja«. Sodila je, da je to »pozitivna in nova plat razprave o identiteti
Romov v Sloveniji«, vendar hkrati opozorila, da so se »na
prièakovanih mestih ohranili tudi novinarske prakse in diskurzi, ki Rome diskriminirajo, kriminalizirajo in rasistièno
razglašajo za drugorazredne« (Petkoviæ, 2003:69).
V analiziranem obdobju je bilo objavljenih 41 medijskih
tekstov, ki so se neposredno ali posredno dotikali Romov.
Nacionalni mediji so o njih poroèali predvsem v povezavi
z razpravo o tako imenovanem krovnem zakonu o Romih v
drþavnem svetu. Razprava o tem zakonu je bila v drþavnem
svetu 21. februarja 2006. Glavnino medijskega poroèanja
pa moramo pripisati regionalnemu Dolenjskemu listu, ki o
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Romih redno poroèa v okviru krajevne kronike. Februarja
2006 je bilo najveè medijskih tekstov o Romih objavljenih
prav v Dolenjskem listu (14), v Delu in Veèeru je bilo objavljenih po devet tekstov, po dva teksta sta bila objavljena v
Dnevniku, Mladini, Murskem vestniku in na Televiziji Slovenija,
eden pa na Radiu Slovenija. POP TV, Radio Ognjišèe, Druþina
in Mag v tem obdobju niso poroèali o Romih.
Na podlagi analiziranih tekstov sklepamo, da so najpogostejši tipi medijske reprezentacije, preko katerih Romi
stopajo v medijski prostor, kriminalizacija, diskurz mi-oni,
problematizacija in stereotipizacija. Ta preèi vse tipe reprezentacij Romov.
di sku rz i vn a kri mi n al i z acija ro mov
Naèin stopanja Romov v medijski prostor nakazuje þe
sama statistièna analiza tipov medijskih tekstov, v katerih
so omenjeni. Skoraj 20 odstotkov vseh teh medijskih tekstov je objavljenih v kontekstu èrne kronike in poroèil
o kriminalnih dejanjih. Èe v analiziranem obdobju ne bi
bili razpravljali o krovnem zakonu, ki je romski problem
postavil v kontekst politike in prispeval k veèjemu številu
»poroèil«, potem bi lahko govorili o še veèji medijski kriminalizaciji Romov.
graf 9: poroèanje o romih glede na tip medijskega teksta
poroèilo
notica
èrna kronika
reportaþa
intervju
kultura

44
22
20
7
5
2

V analiziranem obdobju so o Romih na straneh èrne
kronike pisali v treh kontekstih: kot udeleþencih v poskusih
umora, kot preprodajalcih ali lastnikih nelegalnega strelnega oroþja in kot tistih, ki ogroþajo uradnike in uradnice v
centru za socialno delo in jim grozijo. V nobenem od teh
primerov medijski teksti kriminalnih dejanj niso pripisovali doloèenemu èloveku, paè pa so jih generalizirali in posploševali na vse romsko prebivalstvo. Mediji so, na primer,
poroèali, da so ljudje, pri katerih so zasegli nelegalno oroþje,
to kupili »v enem od romskih naselij« (Delo, 11. 2. 2006,
Veèer, 13. 2. 2006). V Veèeru þe sam naslov »Oroþje kupil
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v romskem naselju« napeljuje na semantièni preskok, ki
pomeni enaèenje nelegalnega oroþja z vso romsko skupnostjo. Takšno podobo so dodatno generirali tudi govorniki v
omenjenih medijskih tekstih. Minister za notranje zadeve
Dragutin Mate se je, kot piše Delo (3. 2. 2006), »zavzel za
pogostejše razoroþevalne akcije med Romi«.
V noticah na straneh èrne kronike avtorji medijskih tekstov Romom pogosto sodijo kar vnaprej, še preden je kateremu od njih dokazana krivda. Delo (3. 2. 2006) je tako
poroèalo, da so policisti v hišnih preiskavah v romskem
naselju zasegli tudi prenosni raèunalnik, »ki menda izvira iz
vloma«. Zanimivo je, da je v podnaslovu omenjenega teksta
»menda« izginil, raèunalnik pa je bil predstavljen kot dejansko ukraden: »V Trebnjem in Èrnomlju so policisti našli
oroþje, v romskem naselju pa ukraden raèunalnik, kljuèe usb
in prenosne telefone.« Za to trditev niso navedli dodatnih
argumentov ali pojasnil, se pa tovrstne vnaprejšnje sodbe
lepo skladajo s podobo Romov kot kriminalcev.
V istem poroèilu je avtorica navedla, da so policisti
nekatere predmete zasegli tudi v drugih hišnih preiskavah
(zunaj romskega naselja, v Trebnjem in Èrnomlju), a v primeru teh ni prejudicirala, da so predmeti morda ukradeni,
paè pa je, na primer, le poudarila, da lastniki zanje niso
imeli dovoljenja. Ta diskrepanca je oèitna þe v uvodnem
delu èlanka, v katerem je zanimivo tudi to, da je avtorica
o romskih osumljencih govorila kot o »moških«, o drugih
dveh osumljenih pa kot o »obèanih« oziroma »domaèinih«.
K tej binarni distinkciji (mi-oni, civilizirano-necivilizirano)
se bomo vrnili v nadaljevanju.
Podobno prejudiciranje je bilo moè prebrati tudi v tekstu
v Veèeru (6. 2. 2006), v katerem so poroèali o istem dogodku.
Zapisali so, da za zaseþene predmete »obstaja sum, da izvirajo
iz kaznivih dejanj«, þe veèkrat omenjeni raèunalnik pa je v
tem zapisu oznaèen kot »raèunalnik, ki izvira iz vloma«.
V medijskem tekstu o problemih Centra za socialno delo
Èrnomelj, objavljenem v Dolenjskem listu, je avtor, podpisan
z inicialkami, poroèal, da se vse pogosteje dogaja, da morajo zaposleni v omenjenem Centru »poslušati þalitve iz ust
strank«. Nato sledi zgodba moškega, enega od teh strank.
Ko je izvedel, da zaradi preseganja cenzusa ne bo veè dobival
socialne pomoèi, je socialni delavki obljubil, da bo »naredil
sranje, ki ga bodo pomnile, ter jih spomnil, da je bil pred
leti udeleþen pri streljanju pred èrnomaljsko pošto«. Avtor
èlanka je zgodbo te stranke navedel kot primer oziroma ilustracijo strank, ki se pritoþujejo in grozijo, vendar je pri tem
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pomembno, da omenjeni ni okarakteriziran zgolj kot ena od
strank, ki dobiva socialno pomoè, paè pa je njegov glavni
identitetni oznaèevalec dejstvo, da je Rom. Tako pride do
semantiènega prenosa, ki vzpostavi predstavo, da so stranke, ki grozijo, pravzaprav Romi, èeprav avtor èlanka zgodbe eksplicitno ni generaliziral na celotno romsko skupnost.
Semantièni preskok s splošnega (stranke, ki so þaljive) na
specifièno (zgodba Roma, ki je þaljiv), da nedefiniranim
strankam iz uvoda teksta obraz Roma; to pa nas seveda ne
preseneti, saj podobo brez teþav uvrstimo v predstavo o Romih kot tistih, ki ne upoštevajo zakonov in so nasilni. To
podobo dodatno utrjuje grafièna oprema teksta, ki moškega,
posnetega v hrbet, prikazuje pri nasilnem dejanju in groþnjah
neki usluþbenki v pisarni. Èeprav moški na fotografiji gotovo ni Rom iz zgodbe, je namen grafiène opreme prav ustvarjanje iluzije, da je na fotografiji vendarle omenjeni nasilni
Rom, ki grozi delavki Centra za socialno delo.
Ta grafièna podoba je kljub vsemu izjema v analiziranem
obdobju. Slikovno gradivo v tiskanih medijih ob tekstih o
Romih ne prinaša nobene posebnosti; èlanki o Romih so
praviloma opremljeni s prizori dogodkov, o katerih medijski tekst poroèa, ali pa s podobo sogovornika. V manjšem
delu so tiskani medijski teksti o Romih opremljeni s prizori
»iz þivljenja Romov«.
graf 10: slikovno gradivo
v tiskanih medijskih tekstih o romih
Romi 11%

oseba,
o kateri se poroèa 39%

dogodek,
o katerem se poroèa 46%
nasilje 4%
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m i : o ni / c ivi l i z i ran o : n e ci vi l i z i ran o
»Tako sta v obèini dve romski naselji, eno v Lepovèah in drugo v Gorièi
vasi, kjer je v vsakem naselju po ocenah po trideset Romov. 'Drugi Romi
so socializirani, delajo in þivijo po blokih',« pravi Majda Vrh. (Delo,
24. 2. 2006)

V medijskih tekstih, ki so poroèali o Romih, je februarja nastopilo 45 sogovornikov in 15 sogovornic. Pri tem sta
z najpogostejšimi nastopi izstopala predvsem Janez Obreza,
direktor vladnega urada za narodnosti, in Joþek Horvat Muc,
predsednik Zveze Romov. Spodnja razpredelnica kaþe, èigav
»glas« (mnenje, izjavo, stališèe, odgovor ...) je bilo še moè
slišati v analiziranih tekstih.
graf 11: kdo govori o romih?
politiki
24
romski predstavniki 11
uradniki
9
Romi
8
drugo
5
znanstveniki
2
policija
1

Èeprav je pri Romih razmerje med romskimi in neromskimi govorniki in govornicami v medijskih tekstih boljše kakor pri muslimanih, lahko tudi pri njih govorimo, da
se v medijskem poroèanju slišijo preteþno glasovi tistih, ki
niso del romske skupnosti. Razmerje je štiri proti šest, bilo
pa bi še slabše, èe v analiziranem obdobju ena od analiziranih revij (Mladina) ne bi bila objavila obširne reportaþe
o Romih in vanjo vkljuèila precej romskih sogovornikov
in sogovornic.
Sogovorniki pa tudi novinarke in novinarji sami vzpostavljajo v medijskih tekstih o Romih binarno razmerje »mi :
oni«; v Rome je projicirano tisto, kar je negativno, drugaèno,
necivilizirano; v odnosu do Drugega pa se vzpostavlja »mi«,
ki je civiliziran, kulturen in predvsem neproblematièen.
»Mi« postane oder, s katerega se ocenjuje in vrednoti vse
drugo. Pri tem se medijske reprezentacije Romov ne razlikujejo od reprezentacij drugih dveh analiziranih skupin;
nasproti muslimanov se postavlja razviti zahodni svet, na
drugi strani binarnega razmerja, v katero so vkljuèeni homoseksualci, pa so heteroseksualci kot standard in norma,
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èemur Warner (1999) kot predstavnik poststrukturalistiène
analize queer pravi heteronormativnost. Gre torej za isto logiko reprezentacij, na katero med drugim opozarja znamenita
študija Edwarda W. Saida (1996) o »zahodnjaških pogledih
na Orient«. Romi kot Drugi so pravzaprav implicitni okvir
vseh medijskih reprezentacij, saj stopajo v medije kot »zunanji problem«, kot skupnost, ki je hkrati znotraj, a vendarle zunaj širše (slovenske) skupnosti.
»Romi v naši obèini samo za pitno vodo dolgujejo 5 milijonov (èeprav
jih je le 350), imajo pa mobitele, drage avtomobile, puške, mitraljeze ...«
(Joþe Povšiè, direktor trebanjske Komunale, Dolenjski list, 2. 2. 2006)
»Nimamo romskega svetnika in ga ne bomo imeli! Dali smo jim bajte,
elektriko in vodo zastonj – študent si mora vse to urediti sam. Rom je
še prelepa beseda zanje – mi imamo teþave s Cigani!« (Sreèko in Rok
iz Ivanène Gorice, Mladina, 27. 2. 2006)

Diskurz »mi : oni« je tesno povezan z medijskimi reprezentacijami Romov kot problemom. Pri tem sta poudarjena
predvsem dva: izobrazba (izobraþeni Slovenci : neizobraþeni
Romi) in zaposlitev (zaposleni (marljivi, delavni) Slovenci
: nedelavni (izkorišèevalski, leni) Romi). Zanimivo je, da
tovrstne binarne delitve ne generirajo samo neromski sogovorniki (þupan Semièa Ivan Bukovec je na primer trdil, da bo
krovni romski zakon »legaliziral nedelo« in Romom dodelil
zgolj pravice, ne pa tudi obveznosti), paè pa celo predsednik
Zveze Romov Slovenije, ko govori o »slabih delovnih navadah nekaterih Romov« (Delo, 22. 2. 2006). Pri tem resda
problematizira tudi kontekst, ko pravi, da so problem tudi
predsodki delodajalcev pri zaposlovanju Romov.
romi kot p robl e m
Najpogostejša fraza, ki jo je moè zaslediti v medijskih
tekstih o Romih, je »romska problematika«. Romi so zato
v medijskih reprezentacijah najpogosteje predstavljeni kot
pasivni objekt (ne subjekt!), ki pomeni problem. V analiziranem obdobju lahko govorimo le o eni izjemi, ki Romov
ne kontekstualizira kot problema – to je prispevek Televizije Slovenija (7. 2.) o prevodih Prešernovih pesmi v romski
jezik. Avtorica je predstavila prevajalca Rajka Šajnovièa, a
ga je tudi oznaèila za posebneþa. Pri tem ni uporabila neposredno izraþenega mnenja, paè pa je takšno podobo z modificirano izjavo prenesla na romsko skupnost (»Med svojimi
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ljudmi velja za posebneþa«). Tovrstne modificirane izjave
pa so integralni del vnašanja stereotipov v medijski prostor
(Mitten in Wodak, 1993). V tem primeru delujejo kot prikaz izjeme, ki pa sicer potrjuje veèinsko predstavo o Romih
kot ne (dovolj) kulturnih ljudeh.
V kontekstu reprezentacij Romov kot problemov so ti
»subjektivizirani« le pri socialni pomoèi. Tu delujejo kot
aktivni subjekt, ki pobira denar od drþave, torej od »nas«.
Poglejmo nekaj primerov.
»Þal obstojeèa zakonodaja starše romskih otrok odvraèa od vkljuèevanja
v vrtec, saj, èe imajo otroka doma, dobijo za 20 odstotkov višji otroški
dodatek, kar mnoþièno izkorišèajo.« (Dolenjski list, 9. 2. 2006)
»Vèasih so še fehtali, zdaj jim tudi tega ni treba, ker dobijo pomoè od
obèine.« (Ivanka Javornik, obèanka Grosupelj, Mladina, 27. 2. 2006)
»Da je [romsko vprašanje] tako pereèe, je zveèine posledica romske
brezposelnosti, ki je tolikšna tudi zato, ker je izvrstno poskrbljeno za
njihovo socialno varnost.« (Janez Drobniè, minister za delo, druþino
in socialne zadeve, Dolenjski list, 2. 2. 2006)
»Kdo pa se bo zaposlil preko javnih del, èe je socialna podpora višja kot plaèilo za tovrstno delo?« (Ivan Bukovec, þupan obèine Semiè,
Veèer, 22. 2. 2006)

Zdi se, da v medijskih reprezentacijah Romov kot
prejemnikov socialne pomoèi, delujejo dvojna merila
interpretacije; Romi prejemajo socialno pomoè, zato se
noèejo zaposlovati in noèejo delati. Romi, kot »oni«, torej »mnoþièno izkorišèajo« tovrstno moþnost, pri tem pa se
ustvarja vtis, da »mi« teh moþnosti ne izkorišèamo, èeprav so
nam dane, saj za vse veljajo ista merila. Rom kot prejemnik
socialne pomoèi je spremenjen v posameznika, ki izkorišèa
(in je zato problematièen), medtem ko pri »nas« tovrstne
interpretacije ni (ali pa ni toliko medijsko eksponirana, saj
jo zakriva [medijska] podoba »delovnih Slovencev« kot binarno nasprotje Drugega, torej Romov). To pomeni, da se
stereotipne medijske reprezentacije lepijo druga na drugo
in se tako reproducirajo. Shema »lepljivih reprezentacij« v
primeru Romov je na podlagi analiziranega gradiva videti
pribliþno takole:
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graf 12: shema lepljivih stereotipnih reprezentacij romov
v medijih (v kontekstu »mi-oni«)
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Èe ostanemo pri isti metaforiki, potem so eno od »lepil« za prikazano shemo stereotipnih reprezentacij tisti deli
medijskih tekstov, v katerih se poroèa o sredstvih za »reševanje romske problematike«. Tovrstna informacija sama
po sebi seveda ni problematièna, vendar »reagira« v kontekstu zgoraj predstavljene sheme, v kateri se ustvarjeni
podobi Romov kot izkorišèevalcev dodaja podatek, koliko
»romska problematika« stane drþavo. K omenjeni reakciji
prispeva tudi naèin vnašanja teh podatkov v medijski tekst,
ki na primer z besedo »samo« poudarja vloþeni znesek kot
velik in izjemen, s tem pa – v logiki nièelne vsote – hkrati
poudarja, koliko manj denarja ostane za »nas«.
»Samo letos bo drþava v ta namen [sanacija romskih naselij, op. r.k.]
namenila okoli 314 milijonov tolarjev« (Veèer, 22. 2. 2006).
»Vlada je v proraèun za letos namenila 350 milijonov tolarjev za urejanje infrastrukture v romskih naseljih, za ceste in celo javno razsvetljavo. [...] Samo s tega podroèja je za delovanje teh [romskih] društev
zagotovljeno 46 milijonov tolarjev.« (Delo, 20. 2. 2006)

Èe povzamemo, mediji so v analiziranem obdobju o Romih poroèali v dveh temeljnih tematskih okvirih: kriminal
in razpravljanje o krovnem romskem zakonu. V prvem primeru so bili Romi reprezentirani kot akterji kriminalnih
dejanj in pri tem so bili osumljeni posamezniki stopljeni
s skupnostjo, ki ji pripadajo. Tako je bila kriminalizirana
celotna skupnost. Kriminalizacija je bila hkrati apriorna,
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brez dokazov ali konène sodbe. Kontekst razpravljanja o
krovnem zakonu v drþavnem svetu je v medijih odprl prostor za ponovni razmislek o »romski problematiki«. Okvir
omenjenih medijskih reprezentacij je binarno diskurzivno
razmerje »mi : oni«, ki implicira razmerje »civilizirani : necivilizirani«. »Oni« so bili konstituirani kot problem predvsem zaradi izobrazbe in zaposlitve, na te predstave pa so se
lepile þe omenjene predstave o Romih kot kriminalcih in
Romih kot izkorišèevalcih socialne pomoèi. Veèina medijskih tekstov je torej problematizirala Rome, ne pa (tudi)
kontekst; ta je ostal neproblematiziran, in tako se je krepila
podoba »njih«, ki so hkrati zunaj (drugaèni od nas), a kot
problem navzoèi znotraj.
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GEJI IN LEZB IJKE
»Zato naj vlada le vzame denar toplovodarjem
in ga da tistim, ki si upajo skoèiti v hladno vodo.«
Primer 'prikrite' uporabe þaljivega izraza za homoseksualce kot
oblike diskreditacije nasprotnika.20 (Dnevnik, 3. 2. 2006)

Študija o poroèanju tiskanih medijev o homoseksualnosti v obdobju od 1970 do 2000 (Kuhar, 2003) kaþe,
da mediji sicer praviloma naklonjeno ali vsaj nevtralno
poroèajo o njej. To je bila v analiziranem obdobju, in je še
danes, marginalna novinarska tema, zato v medijskih hišah
praviloma nimajo novinark ali novinarjev, ki bi bili specializirani za poroèanje o njej; zdi se, da vsaj za analizirano
obdobje velja, da so se je lotevali tisti novinarke in novinarji, ki so bili za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti senzibilizirani, ali pa so se jo lotevali z nekakšnega
humanistiènega stališèa, to pa je bilo marsikdaj – èeprav z
dobrimi nameni – tudi pokroviteljsko. Homoseksualnost je
hkrati še vedno razumljena kot eksces ali eksotika, ki je zanimiva za medije. Tratnik (2000) zato ugotavlja, da se homoseksualnost in reprezentacije homoseksualnosti v poznih
devetdesetih in pozneje premešèajo na podroèje zabavne industrije; tu prevladuje osebno in spektakularno. Velikonja
(2001:397) dodaja, da so »uredniške politike do vprašanja
homoseksualnosti skorajda enotne v tem, da konsistentne
uredniške politike ni«. Meni, da zato ne moremo govoriti
o homofobiènih medijih, paè pa prej o homofobiènih producentih medijskih tekstov.
Mediji so gejem in lezbijkam naèelno naklonjeni, a tridesetletna analiza poroèanja medijev o homoseksualnosti
(Kuhar, 2003) ugotavlja, da so v medijske reprezentacije
homoseksualnosti vedno znova uhajali diskurzi, ki so reproducirali stereotipne podobe o njih. Študija ugotavlja,
da homoseksualnost še vedno povzroèa negotovost in nelagodje, zato se v medijih pogosto kaþe v stereotipiziranih
20 Gostujoèi komentator Dnevnika v tekstu ne govori o homoseksualnosti, paè pa o
druþboslovnem raziskovanju v Sloveniji in trdi, da nekateri druþboslovci odkrivajo »toplo vodo«. V nadaljevanju sicer omenja homoseksualne zveze kot zveze, ki jih
druþboslovci definirajo kot enakovredne heteroseksualnim (s tem se ne strinja), vendar uporabo oznake »toplovodarji« navidezno veþe na naslov komentarja (»Odkrivanje tople vode«). Pri tem pa vseeno hkrati igra na veèpomenskost oznake »toplovodar«. »Toplovodar« je namreè þaljiv izraz za homoseksualce – v tekstu pa ima, ob
poigravanju s »toplo vodo« in nasprotovanju homoseksualnim zvezam, funkcijo smešenja komentatorjeve tarèe (druþboslovci). Medijski uèinek je torej dvojen: smešenje
neposredno diskreditira druþboslovce in posredno reproducira podobo homoseksualnosti kot neèesa, kar je vredno zasmehovanja, hkrati pa reproducira tudi podobo homoseksualnosti v seksualno predimenzioniranih in vulgariziranih podobah.
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podobah, ki se zlahka lahko umestijo v bralèevo podobo o
njej in ga tako ne vznemirijo. Govorimo lahko o petih temeljnih naèinih stopanja homoseksualnosti v medijski prostor: þe omenjena stereotipizacija izhaja predvsem iz rigidnega razumevanja spolnih shem in odnosov med spoloma, iz
nespodbitne komplementarnosti dveh nasprotnih spolov.
Z medikalizacijo homoseksualnosti stopa v medijski prostor psihiatrièni diskurz o istospolni usmerjenosti. Pri tem
je homoseksualnost problematizirana (Kaj je vzrok zanjo?),
heteroseksualnost pa je v medijskih reprezentacijah nevprašljiva, naravna, torej zdravorazumska. Seksualizacija homoseksualnosti kot tretji tip medijskih reprezentacij reducira
geje in lezbijke na vprašanje seksualnosti (to je še posebno
izrazito v grafièni opremi medijskih tekstov), skrivnostnost
pa je tista medijska reprezentacija, ki homoseksualnost kaþe
kot skrivnost, ki jo je treba obþalovati in se je sramovati. Ta
stara medijska reprezentacija, znaèilna predvsem za sedemdeseta in pozna osemdeseta leta prejšnjega stoletja, se ponavlja tudi v devetdesetih, na primer v katoliškem tedniku
Druþina (prim. Greif, 2001:389). Kuhar nadalje ugotavlja,
da so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v medijski prostor vse pogosteje stopale normalizirane podobe homoseksualnosti. Èeprav je to kvalitativni premik, normalizacija ni
neproblematièna; gre namreè za heteroseksualno normalizacijo, kar pomeni da so medijske podobe homoseksualnosti prikrojene po meri heteroseksualca in tako niso percipirane kot ogroþajoèe. Homoseksualnost je tako sprejemljiva
le, èe je depolitizirana in postavljena v kontekst spektakla,
zabave in seveda osebnega. Vpletanje gejevskih in redkeje lezbiènih likov v številne humoristiène serije je oèitno
znamenje tega procesa.
V analiziranem enomeseènem obdobju je bilo objavljenih 14 medijskih tekstov, ki so poroèali o homoseksualnosti oziroma o gejih in lezbijkah. Veèji del teh tekstov, objavljenih februarja 2006, je povezanih z lezbièno in gejevsko
kulturno produkcijo (recenzije knjig gejevskih in lezbiènih
zbirk Vizibilija in Lambda pri Škucu), s postavitvijo razstave Homokavst o preganjanju homoseksualcev v tretjem
rajhu, in predvsem s filmsko reprezentacijo gejev, vezano
na film Gora Brokeback. Filmu so, kot þe omenjeno, v analiziranem obdobju napovedovali dobre moþnosti, da dobi
oskarja za film leta.
Tema gejev in lezbijk je v zadnjem obdobju pogosto
ali celo najpogosteje postavljena v kontekst aktualnih
politiènih problemov, predvsem v povezavi z razpravo o
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zakonu o registraciji istospolnih partnerskih zvez. Tudi v
analiziranem odboju je bilo nekaj tovrstnih poroèil, ki so
ostala v klasièni shemi poroèanja o homoseksualnosti; po
nanizanih argumentih za in proti – pri tem mediji pogosto
ponujajo oder za reprodukcijo nestrpnosti in citirajo »soène«
(homofobiène) izjave parlamentarcev – pride glas »javnega
mnenja«. Ta je predstavljen kot alfa in omega celotne razprave o istospolnih partnerskih zvezah. Pri tem mediji praviloma ne problematizirajo dejstva, da nestrpno javno mnenje
glede homoseksualnih porok legitimira nestrpnost in homofobijo; z eno nestrpnostjo se upravièuje druga in zdi se,
kakor da lahko javno mnenje tudi z reprezentacijo v medijih povsem arbitrarno doloèa definicije in meje èlovekovih
pravic in navsezadnje demokracije. Tovrstne medijske reprezentacije so, tako pravi Velikonja (2004), partikularizacija
obèega, ko je naèelo univerzalne enakosti kot drþavljanske
politiène kulture medijsko konstruirano kot zgolj partikularno mnenje zagovornikov tovrstne zakonodaje:
»Mediji torej ponujajo javnosti enakovrednost opcije, ki širi sklad pravic, in druge, ki sklad pravic oþi. Te razlike ne poudarijo, temveè jo
nevtralizirajo, zato so odgovori za erozijo moderne drþavljanske kulture, kar ima lahko nepredvidljive, za socialni mir skrajno destruktivne
posledice« (Velikonja, 2004:12)

Mediji pri tem niso pozorni, da tovrstna medijska partikularizacija mnenj, ki se v razpravi o èlovekovih pravicah
pojavlja v obliki pro et contra, prispeva k nevarnemu »rahljanju univerzalnosti prava«. Pri tem naj opozorimo, da je
tovrstna partikularizacija še posebno zgovorna zaradi dejstva,
ker je znaèilna le za izbrane primere; za razprave o gejih in
lezbijkah, razprave o Romih in podobno, medtem ko medijske reprezentacije nekaterih drugih skupin – èeprav ne
neproblematiène – ponavadi niso »uravnoteþene« z nasprotnim mnenjem; v razpravah o Þidih, na primer, ni mnenja
neonacistov. V medijskih reprezentacijah homoseksualnosti,
ki izhajajo iz aktualnih politiènih problemov, pa se vedno
sliši tudi »nasprotna stran«, ki je v medijski diskurz vpeljana
zaradi uravnoteþenosti, implicitna medijska agenda pa pri
tem pravzaprav raèuna na eksces kot tisto, kar se prodaja.
Èeprav vidimo kvalitativni preskok v medijskih reprezentacijah homoseksualnosti – mediji, na primer, te teme
praviloma ne medikalizirajo veè – lahko vseeno govorimo
o kontinuiteti v smislu dveh nasprotnih strani; vèasih – v
medikaliziranih podobah homoseksualnosti – so drugo stran
154
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predstavljali psihiatri in trdili, da je homoseksualnost duševna motnja, danes, v kontekstu politizacije homoseksualnosti, pa drugo stran predstavljajo nasprotniki sprejemanja
zakonodaje, ki izenaèuje heteroseksualne in homoseksualne
partnerske zveze. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je
njihova argumentacija utemeljena na prav istih postavkah,
kakor tista, ki jo je producirala psihiatrija: homoseksualne
zveze da so »po naravi« drugaène in naj jim (tudi po naravi?) torej pripada manj pravic.
Razprava o homoseksualnih porokah ni zamejena zgolj
na zakonsko raven pravic in dolþnosti, ne gre zgolj za razpravo o enakopravnosti, paè pa posega bistveno globlje;
zdi se, da razprava o homoseksualnih porokah in še bolj o
homoseksualnih druþinah spodjeda tradicionalne predstave o tem, kdo je moški in kdo þenska in kakšno je razmerje
med njima. Vse te »temelje zahodne civilizacije« razkriva
kot ne neproblematiène in samoumevne. Vendar pa, kot
reèeno, ta problematika ni bila v ospredju medijske agende februarja 2006. V analiziranem obdobju so prevladovale
kulturne vsebine, povezane s homoseksualnostjo, ki – kljub
kulturnemu okviru – razkrivajo nekatere tipiène medijske
reprezentacije homoseksualnosti.
graf 13: poroèanje o gejih in lezbijkah
glede na tip medijskega teksta
kultura
4
poroèilo
3
komentar
2
reportaþa
2
pisma bralcev
2
intervju
1

Najveè tekstov o gejih in lezbijkah je bilo objavljenih
v Veèeru (6), sledi Mladina (4), s po enim medijskim tekstom pa Delo, Dnevnik, Mag in Druþina. Drugi mediji, ki
smo jih analizirali, februarja 2006 niso poroèali o gejih in
lezbijkah.
Za ilustracijo tipiènih medijskih reprezentacij homoseksualnosti omenimo tri medijske tekste; prva dva sta oceni filma Gora Brokeback, objavljeni v Magu (1. 2. 2006) in
Druþini (26. 2. 2006), tretji, objavljen v Veèeru, pa predstavlja
vsakdanje þivljenje gejev in lezbijk. V teh treh tekstih najdemo skrivnostnost, normalizacijo in ekscentriènost kot tematske okvire medijskih reprezentacij homoseksualnosti.
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homose ksual n ost j e skri v no s t.
homose ksual n ost j e n orma lna .
Homoseksualnost kot skrivnost se v medijskih tekstih
pojavlja na dveh nivojih; na eni strani gre za maskiranje sogovornikov, gejev in lezbijk, ki so v medijski tekst vpeljani
zgolj s svojim osebnim (izmišljenim) imenom, brez priimka
in seveda tudi brez obraza (brez slike sogovornika). Takšna
reprezentacija vzpostavlja na konotativnem nivoju homoseksualnost kot nekaj sramotnega, skritega, umazanega in
nesprejemljivega; takšne reprezentacije spodbujajo navsezadnje tudi sami sogovorniki, ki se v medijskem prostoru
noèejo/ne upajo izpostaviti »z obrazom«. Drugi nivo, na
katerem se pojavlja skrivnostnost, pa je nivo jezika samega.
V tekstih se, na primer, pojavlja ali vsaj sugerira zamenjava
»homoseksualnosti« in »skrivnosti«, med tema dvema samostalnikoma je postavljen enaèaj; homoseksualnost je enako
skrivnost. Prejšnje študije medijskih reprezentacij homoseksualnosti (Kuhar, 2003) sicer kaþejo, da je skrivnost kot medijska reprezentacija homoseksualnosti znaèilna predvsem
za sedemdeseta leta in zgodnja osemdeseta, a se oèitno pojavlja tudi v sodobnosti. V analiziranem obdobju je toliko
bolj izrazita, ker tudi filmska zgodba Gore Brokeback gradi na
podobi homoseksualnosti kot skrivnosti in sramu.
Èeprav se zdi, da se medijski reprezentaciji skrivnosti
(homoseksualnost je skrivnost) in normalizacije (homoseksualci so povsem obièajni/homoseksualnost je »normalna«)
na videz izkljuèujeta, v analiziranih medijskih tekstih pogosto nastopata skupaj. Ocena filma v Magu (1. 2. 2006) se
na primer zaène z ugotovitvijo, da sta kavboja, ki nastopata
v filmu, povsem obièajna, da »niè na njiju ni nenavadno, po
nièemer nista drugaèna od nepregledne mnoþice kavbojev,
ki še danes pasejo þivino po prostranstvih Severne Amerike«. Kljub takšni zastavitvi »problema«, ima ocena filma
naslov »Skrivnost z gore«.
Ocena Druþine pa postavlja normalizacijo v drugaèen
kontekst; avtor ugotavlja, da mora današnji film pokazati nekaj »fascinantnega, ekscentriènega oziroma preprosto
'odbitega'«, da bi se lahko prebil iz povpreènosti. Tekst namiguje – in tudi reprezentira – homoseksualnost kot eno od
tovrstnih ekscentriènosti, a hkrati dodaja, da je v ospredju
pravzaprav normalizacija homoseksualnosti, ki pa je predstavljena kot problematièna in ogroþajoèa za veèino. Tekst
vzpostavlja jasen diskurz »mi-oni«, v katerem je »mi« – gre
za heteroseksualne partnerske zveze – ogroþen, »oni« – av156
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tor temu reèe »intenzivna gejevska kampanja« – pa producent te groþnje:
»Gejevstvo noèe ostati na ravni subkulture, ampak se þeli prek vseh
druþbenih por prebiti na raven obèe kulture. [...] Film je namreè prejel
kar osem nominacij [... ] Vse te nagrade in nominacije veè kot oèitno
kaþejo, da gre v ozadju za intenzivno gejevsko kampanjo, zaradi èesar
je film na Kitajskem prepovedan.21 Èe je bila lani v ospredju kampanja
za evtanazijo (Punèka za milijon dolarjev in Morje v meni [...]), je potemtakem letos na sporedu gejevstvo. Z namenom, da bi ga promovirali in podstavili ob bok heteroseksualnim zvezam ter ga tako normalizirali.« (Druþina, 26. 2. 2006)

d is k ur z » m i :on i « al i j az n i se m l e z b ijka !
Diskurz »mi-oni« je stalnica medijskih reprezentacij homoseksualnosti. Novinarke in novinarji namreè radi – eksplicitno ali implicitno – þe v samem zaèetku medijskega
teksta opozorijo svoje bralce, da sami niso del te skupnosti.
Tako ne sporoèajo zgolj tega, da je njihov pogled zunanji (in
zato domnevno bolj objektiven), paè pa predvsem svoj strah
(ponotranjeno homofobijo?) pred biti prepoznan kot »eden
od njih«. Avtorica enega od tekstov tako v uvodu zapiše:
»K sreèi so vsi geji in lezbijke, ki so se sredi tedna zbrali v Media Noxu,
strpni do nas, ki imamo radi nasprotni spol in nam pravijo 'straighti'«.
(Veèer, 4. 2. 2006)

Zanimiva razlika s prej obravnavanima manjšinskima
skupinama se nakazuje pri vprašanju, kdo so sogovorniki
in sogovornice medijskih ustvarjalcev tekstov o gejih in
lezbijkah. Na podlagi sicer zelo zamejenega vzorca je moè
sklepati, da vsaj za analizirano obdobje velja, da so geji in
lezbijke sami, predvsem pa aktivistke in aktivisti glbt tisti,
katerih »glas« se najpogosteje sliši v teh medijskih tekstih.
Razmerje je šest proti štiri v prid predstavnikom in predstavnicam gejevske in lezbiène skupnosti, èeprav pri tem ne
smemo spregledati þe omenjenega problema skrivnostnosti
pri navajanju sogovornikov.

21 Avtor ni jasen v svoji logiki, ko prepoved filma na Kitajskem poudari kot »dokaz«, da je v ozadju intenzivna gejevska kampanja. Èe bi bila v ozadju res konspirativna gejevska kampanja, potem bi morala premagati anekdotièno omejenost
komunistiènih voditeljev.
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graf 14: kdo govori o gejih in lezbijkah?
politiki 21%

glbt aktivist 44%
predstavniki rkc 14%

uradniki 7%
gej/lezbijka 14%

Tako kakor pri Romih tudi pri gejih in lezbijkah slikovno
gradivo, objavljeno v tiskanih medijskih tekstih, ne kaþe posebnosti. Veèinoma fotografije kaþejo naslovnice gejevskih
in lezbiènih knjig, o katerih poroèajo, ali pa so ob tekstih
objavljene slike iz filma Gora Brokeback. V analiziranem
obdobju v medijskem gradivu ni zaznati ne seksualizacije
ne skrivnostnosti (Homoseksualci imajo obraz!) kot dveh
kljuènih elementov grafiènih medijskih predstavitev gejev
in lezbijk v preteklih obdobjih (prim. Kuhar, 2003).
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K OM E R C IA LN E RA DIJSKE PO STA JE
V analizo poroèanja medijev februarja 2006 smo vkljuèili
tudi tri komericalne radijske postaje: Radio Antena, Radio
Center in Radio City. Pri tem programa nismo poslušali vse
dni, paè pa le v treh nakljuèno izbranih štiriindvajseturnih
terminih. Na Radiu Antena in Radiu City smo 22. in 24.
februarja spremljali štiriindvajseturni program, na Radiu
Center pa smo štiriindvajseturno oddajanje spremljali 22.
februarja 2006.
Toèka, na kateri nestrpnost in zasmehovanje manjšin
najpogosteje stopata v eter, je glas poslušalcev in poslušalk,
ki na radijske postaje pošiljajo sporoèila sms, voditelji pa ta
sporoèila praviloma prebirajo necenzurirano oziroma se vsaj
ne odzivajo na njihove »problematiène« dele. Na Radiu City
imajo celo kratko rubriko »Vaših trideset sekund v etru« in
jo promovirajo kot oddajo, ki ni cenzurirana in je brez omejitev. Èeprav je to nepomembnih trideset sekund programa,
lahko reèemo, da je oddaja – in predvsem uredniška politika – v neskladju z 8. èlenom zakona o medijih, ki prepoveduje razširjanje tistih programskih vsebin, ki spodbujajo
k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti,
k nasilju in vojni. Hkrati je prepovedano podpihovati tudi
narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. Neselektivno prebiranje sporoèil sms, še bolj pa
propagiranje govora v eter, ki bo »brez omejitev«, gotovo
ne moreta prispevati k prepreèevanju nestrpnega diskurza;
ravno nasprotno, zdi se, da takšna neselektivnost celo spodbuja k temu, da poslušalke in poslušalci v eter pošiljajo nestrpna sporoèila. Pri tem naj navedemo pozitiven primer z
Radia Antena (22. 2. 2006), kjer se je voditelj odloèil, da bo
prebral tole sporoèilo sms poslušalca Joþeta: »Pa kak radio
je to? Poneumljate folk in delate norce. To je pravi èefurski
radio, sram naj vas bo!« Voditelj je sporoèilo med oddajo
veèkrat komentiral in sklenil: »Joþe, evo, ena pripomba od
zadej: tudi èefurji morajo, moramo þiveti. Tudi èefurji imajo
svoje pravice. Joþe pejd spat, bo Slovenija vesela.«
V analiziranem izseku programa omenjenih treh radijskih postaj ni bilo – z izjemo kratkega poroèila o krovnem
romskem zakonu – tem, ki bi govorile o Romih. Tudi muslimani niso bili poudarjena tema. Posredna referenca je
bila omenjena le enkrat (Radio Antena, 22. 2. 2006), ko je
voditelj v povezavi s knjigo Alamut omenil ime Hasan Ibn
Saba, drugi voditelj pa je pri tem pripomnil, da »ime pove
vse«. V analiziranem obdobju je bilo v radijskem programu
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najveè referenc na geje in lezbijke. Omenjali so jih v kontekstu raznih sporoèil sms in radijskih kontaktnih oddaj, katerih rdeèa nit je bila odnos med spoloma. Diskurz teh vsebin
je bil pogosto seksistièen, povezan z implicitno reprodukcijo tradicionalnih vlog obeh spolov, ki so bile postavljene v
kontekst biološke nujnosti, komplementarnosti in naravnosti. Homoseksualnost je zato v tem kontekstu nastopala
kot nekaj, kar je proti naravi in zato nenormalno. Namige
na predvsem moško homoseksualnost so v etru spremljali
nasmehi in muzanje voditeljev; homoseksualnost je tisto,
kar naj bi poslušalce in poslušalke zabavalo in jih spravljalo v smeh. A to ni bila razprava o homoseksualnosti, paè
pa zgolj namigi na homoseksualnost, to pa je ustvarjalo vtis
nekakšne skrivnostnosti in nespodobnosti.
Poglejmo nekaj primerov:
Voditelja na Radiu City (22. 2. 2006) sta pri napovedi
rubrike »Vaših trideset sekund v etru« takole namignila na
homoseksualnost, ki je bila nato humorizirana z opredelitvijo, da »nekaj ne štima«:
Napovedovalec: »Vaših trideset sekund. Veselim se vsakega, ki bo poklical na 290 290 in nam ali pokazal, kakšen skrit talent ima, pohvalil
þeno, brata, sina, teto, tašèo ... no, tašèo bolj redko, ane ...«
Napovedovalka: »Moþa, moþa ...«
Napovedovalec: »Moþa, moþa raje.«
Napovedovalka: »Ja.«
Napovedovalec: »Torej, gospodje poklièite in mi svojega moþa ... ne,
tu nekaj ne štima ...« (Radio City, 22. 2. 2006)

Podobno je bilo tudi na Radiu Antena (22. 2. 2006),
ko je voditelj prebiral novico o aretaciji filmskega reþiserja
Leeja Tamahorija. Tudi tu je namig na homoseksualnost,
zdruþen še s transgresijo druþbenospolne sheme, pri voditelju zbudil smeh, tak efekt pa naj bi novica imela tudi na
poslušalstvo:
»Èe ste se kdaj spraševali, kaj poènejo reþiserji med tem, ko ne reþirajo
filme ... Te dni je pokazal reþiser filma ... najbolj znan Umri kdaj drugiè
Jamesa Bonda, kdaj je bilo to ... nekaj let nazaj ... leta 2002. Takrat je
reþiral Die Another Day. Govorimo o reþiserju Leeju Tamahoriju in v
Hollywoodu so ga te dni obsodili na tri leta pogojno in bo sedaj opravljal javna dela. V prostem èasu pa je þe poèel marsikaj in ujeli so ga,
ko je preobleèen v þensko nudil spolne usluge ... a si prestavljaš to ...
Reþiser obleèen v þensko ... katera je pa letnica rojstva? 1950, dobr ne ...

160

slo.indd 160

20. 9. 2006 16:26:05

Manjšine v medijih

þenska z izkušnjami je verjetno izpadel. Ujeli so ga, kako je preobleèen
v þensko nudil spolne usluge. Osmega januarja letos so ga sicer þe aretirali. Je stopil v avtomobil, v katerem je bil policist v civilu. Seksi Lee
je bil preobleèen v þensko in policistu nudil seks v zameno za denar.
Obsodili so ga na 36 mesecev pogojno in obenem mu naloþili opravljanje javnih del. Tako so povedali te dni losangeleški toþilci, predvsem
njegov ... in tako bo moral tale Lee Tamahori, reþiser, skrbeti za lepo
okolico v Hollywoodu, odstranjeval bo grafite. Bojda, ne ... Zanimivo,
ne ... mislim predvsem bi bilo zanimivo, èe bi kdo vzel tako þensko za
spolno uslugo, ne ... to bi bilo šele zanimivo, ej ... Po mojem je mogel
biti drag, reþiser Jamesa Bonda, halo ... in verjetno ni šlo za navadne
usluge ... (smeh) specialne! (smeh)« (Radio Antena, 22. 2. 2006)
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S KLEP
Neulovljivost medijskega diskurza, drsenje pomena
sporoèila, ki ga je moè interpretirati tako ali drugaèe, potiska
najrazliènejše diskurzivne analize ob stran bolj eksaktnih,
bolj oprijemljivih – in morda manj ogroþajoèih? – »produktov« znanosti. Teksti imajo pomen, a ne absolutnega.
Niti nimajo enega samega »relativnega« pomena; govorimo lahko o plejadi relativnih pomenov, ki se izoblikujejo
v interakciji med tekstom (sliko, podobo, sporoèilom) in
prejemnikom tega teksta, bralcem, gledalcem, poslušalcem.
Verschueren (2000:136) ugotavlja, da mentalno stanje gledalcev, bralcev ali poslušalcev ustvarja pomen prav toliko,
kolikor tudi same izjave in tisti, ki jih izjavljajo. Vendar pa
opozarjanje, da se diskurzivna analiza vedno konèa pri interpretaciji – in je zato nujno avtorska, lahko ustvari dva
problematièna sklepa: prviè, da so »produkti« drugih znanstvenih analiz, ki se ne ukvarjajo s pomenom, objektivni,
in drugiè, da drseèi pomen tekstov pomeni, da o medijskem
diskurzu ne moremo reèi niè »gotovega«. Hall (1997) glede
tega resda opozarja, da mediji v svoje konzumente ne morejo v popolnosti utreti doloèenih interpretacij, pomenov in
videnj, saj, kot pravi, nismo mentalna tabula rasa. A kljub
temu, trdi, imajo integrativno, pojasnjujoèo in legitimno
moè, da oblikujejo in definirajo politièno realnost, še posebno v tistih situacijah, ki so neznane, problematiène ali
ogroþajoèe. Mediji nam takrat ponudijo »priroèen odgovor«, tako razlago dogodkov, da jo lahko – in pogosto jo
– povsem nekritièno sprejmemo. Mediji so tako, kot piše
Luthar (1998), pomembni pri oblikovanju in legitimiranju
identitet. Ne samo da se naša identiteta oblikuje na podlagi diskurzov in reprezentacij, ki smo jim izpostavljeni, paè
pa preko tega, preko medijskih (in tudi drugih) diskurzov,
vzpostavljamo identiteto/podobo/sliko Drugega. Mediji so,
kot pišeta Branston in Stafford (2001), sredstvo, ki nam
sporoèa naèine zamišljanja identitet ali skupin. Na podlagi
prièujoèe analize lahko ponovno sklenemo, da je tako posredovana podoba, ki je vedno znova reproducirana, najpogosteje enodimenzionalna podoba èloveka, redko kontekstualizirana, in da jo dejstvo doloèene identitete – musliman, Rom, gej, lezbijka – v popolnosti doloèa in doloèi.
Zamejenost podobe muslimana na anonimnega bradatega
protestnika in Roma na neizobraþenega prejemnika socialne
pomoèi, geja oziroma lezbijko pa na skrivnostnost njegove
oziroma njene nenavadne ljubezni/seksualnosti v medijskem
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prostoru ne pušèa kaj dosti veè prostora kot za razumevanje
muslimana in Roma kot problema, geja in lezbijke pa kot
tistih, ki imata problem.
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