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III 

POVZETEK 

Mediji v sodobnem času ne »odslikavajo« realnosti, temveč jo interpretirajo in konstruirajo, 

tudi z zavajanjem in manipulacijo. Številne razprave že uveljavljajo manipulativni diskurz 

medijev, tudi slovenskih, kljub temu pa se poglobljene analitične študije te problematike redko 

lotevajo. Namen raziskovanja je bil ugotoviti, kako pogosto množični mediji (splet in tiskani 

mediji, televizija ter predstavniki odnosov z javnostmi) manipulirajo z informacijami ter kakšne 

so oblike manipulacije. Preučili smo znanstveno in strokovno literaturo, ki od leta 1927 dalje 

raziskuje obravnavano temo, kakšen je pomen in vpliv medijev. Opredelili smo dostopnost, 

kakovost in verodostojnost informacij ter raziskali, kakšne so strategije in taktike 

manipuliranja. Na podlagi dveletnega opazovanja ter raziskovanja tujih in slovenskih medijev 

smo ugotovili, da so ti nosilci smisla in nesmisla. Nanje lahko projiciramo ideale glede njihove 

odgovornosti, avtonomnosti, neodvisnosti in družbene zavesti, hkrati pa kot posamezniki 

pristajamo na njihovo manipulacijo.  

Ključne besede: množični mediji, mediji, manipulacija, medijski diskurz, kritična diskurzivna 

analiza, etika, morala 

 

SUMMARY 

Media in modern times do not "reflect" reality but rather interpret and construct it also through 

deception and manipulation. Several discussions have already exercised manipulative discourse 

of the media, including the Slovenian, but the in-depth analytical studies rarely tackle this 

problem. The purpose of the survey was to determine how often the mass media (the internet 

and print media, the television and representatives of public relations) manipulate the 

information and what the forms of manipulation are. We have reviewed the scientific and 

technical literature, which has explored the topic since 1927, to determine what the significance 

and impact of media is. We have identified the accessibility, quality and credibility of the 

information and investigated what the strategies and tactics of manipulation are. Based on the 

two-year observation and research of foreign and Slovenian media, we have found out that these 

are the carriers of sense and nonsense. We may be projecting the ideals of their responsibilities, 

autonomy, independence and social awareness on them while we as individuals consent to their 

manipulation.  

 

Key words: mass media, media, media manipulation, media discourse, critical discourse 

analysis, ethics, morality 

UDK: 316.77:316.46.058.5(043.2) 
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1 Uvod 

"Kultura gre svojo pot, kakor luč je: njena sila je v tišini in svetlini; ne hrumi kakor življenje, 

ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva; ona sama je stavba 

nad stavbami, stavba brez težnje duševnosti, stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom 

zemlje niti pedi, in to je njen ponos; večna je in povsod je, vedno bdi nad nami kakor sveta cilj, 

proti kateremu moramo iti." 

Srečko Kosovel  

Mediji so postali del rituala vsakdanjega življenja. Lahko bi rekli, da so postali že skoraj 

nezavedni del posameznikovega okolja, saj jih vsak posameznik v sodobni družbi potrebuje za 

komuniciranje, informiranje, delo itd. Mediji nas obkrožajo od rojstva dalje, oblikujejo nam 

podobo o svetu in so pomemben agent v procesu socializacije posameznika v družbi ter imajo 

velik vpliv pri oblikovanju odnosov pri ljudeh. Komercializacija medijev je lahko posledica 

zmage kapitalističnega postsocializma, časa, kjer je glavni cilj predvsem večanje dobička. Po 

svetu se je prvotno začela s privatizacijo in posledično s prehodom medijske industrije v roke 

zasebnih lastnikov, ki medije vodijo po kapitalističnih načelih in si na ta način podrejajo celotno 

strukturo medijev.  

»Lokalna avtonomija, ki bi povečala dostop do medijev, političnih in kulturnih institucij itd., 

ne more rešiti problemov pretoka idej, vrednot, interesov in potreb specifičnih skupin in 

skupnosti, ki morajo torej ustvariti neko vrsto integracijskih vezi, da bi vzdrževali družbeno 

kohezijo. Vendar pa ohranjanje nacionalnih institucij in medijev ne bi smelo pomeniti 

ohranjanja starih (bodisi socialističnih bodisi kapitalističnih) oblik nadzora in lastnine. Če se 

hočemo lotevati resnične demokratizacije, je treba problematizirati tako (post)socialistične kot 

(post)kapitalistične oblike,« pravi Splichal (1992, 162).  

V nalogi se ukvarjamo predvsem z vprašanjem, ali množični mediji manipulirajo z 

informacijami. Ker o tej temi veliko premalo govorimo, si želimo, da bi vsak posameznik postal 

bolj pozoren na dobljene informacije v množičnih medijih ter da bi se zavedal, kako pomembno 

je kritično sprejemanje informacij.  Vpliv medijev v sodobnem svetu je velik, saj predstavljajo 

osnovni vir informacij za večino javnosti, zato je natančno in dosledno spremljanje medijskega 

poročanja bistvenega pomena za kakovostno načrtovanje, izvajanje in merjenje učinkov 

aktivnosti na družbenem področju. Mediji so na nek način ogledalo družbe, v katerih se zrcalijo 

značilnosti družbe z vrednotami in prednostmi, kot tudi s predsodki in pomanjkljivostmi. Zato 

lahko iz medijskega diskurza razberemo stališče družbe, njeno naravnanost in klimo.  

1.1 Opredelitev problema 

V nasprotju s to trditvijo je vprašanje, kakšne so dolžnosti množičnih medijev. Paradoksen je 

netransparenten in nejasen položaj pravic, odgovornosti ter dolžnosti množičnih medijev. Tisto, 



 

2 

kar naj bi bilo javno, in tisto, kar je javno, je logično pričakovana osnova delovanja medijev. 

Načini in pravila njihovega delovanja so lahko pogosto prikrita javnosti, tudi kadar gre za poseg 

na nejavno področje, predvsem na področju zasebnosti posameznika ali tajnih dokumentov. 

Celotna družba bi lahko postavila nova merila v medijskem svetu z namenom, kaj želimo videti, 

slišati in prebrati v množičnih medijih. Sam termin množični medij je opredeljen kot sredstvo 

za informiranje, med katere sodijo splet in tiskani mediji, televizija in predstavniki za odnose z 

javnostmi. 

Vsaka družba poskuša na različne načine vzpostaviti mehanizme, s katerimi bi lahko javnosti 

zagotovila uspešno in transparentno delovanje medijev, zlasti novinarjev, ki so pomemben 

gradnik pri ustvarjanju medijskih vsebin. Pomembno vprašanje pri vzpostavljanju mehanizmov 

je, kako in na kakšen način se jih lotiti, da bi lahko preprečili zavajanja državljanov. Do katere 

mere zagotoviti zasebnost, kaj storiti v primeru kršitev ter na kakšen način popraviti napačno 

podane informacije, bi morala vlada opredeliti z uredbo ali zakonom.  

Zgornji navedek nas še dodatno vzpodbuja k razmisleku, kaj je možno postoriti v tovrstnih 

primerih medijskega početja in ali lahko vplivamo na delovanje množičnih medijev nasploh. 

Williams (1976, 134) ugotavlja, da se na strani tistih, ki se ukvarjajo z množičnimi mediji, 

najpogosteje pojavljajo etična vprašanja, npr. zavajanje naslovnikov, vdor v zasebnost, konflikt 

interesov, zadrževanje informacij in plagiatorstvo. Javnost pa z druge strani vidi etični problem 

v napadanju šibkih, neimenovanju in skrivanju virov, osredotočenosti na slabe novice, 

navajanju napačnih podatkov, nekompetentnosti, zavračanju priznanja napak, tudi ignoranci 

novinarjev. Tako nekoč kot danes se je pogosto zlorabljala moč medijev za prikrivanje 

komercialnih ali paternalističnih komunikacijskih modelov. Oblasti so poudarjale, da imajo 

mediji skrbniško-moralistično vlogo. Williams prav tako meni, da bi bilo potrebno ustvariti 

novo javno obliko medijev, ki bi temeljila na javnem financiranju in ne bi bila pod nadzorom 

države, niti podrejena komercialnim interesom in bi imela velik interes za produkcijo in svoje 

prejemnike. Nedvomno bi lahko takšni mediji konkurirali tistim, ki jih izoblikujeta s država in 

trg, in na ta način zmanjšali ranljivost množice. 

Vsaka svoboda in moč govora, ki je sprejeta na osnovi družbenega konsenza, z izjemo 

totalitarne moči v nedemokratičnem sistemu, predpostavlja pravice in dolžnosti. Vsakršna moč 

ima mehanizme nadzora in zagotavljanje odgovornosti, kjer pa se postavlja pod vprašaj 

učinkovitost teh mehanizmov. Če teh mehanizmov ni, potem vsekakor ne moremo govoriti o 

demokratični družbi. Danes se v razviti demokratični družbi Zahodne Evrope in ameriškega 

severa postavlja pod vprašaj mehanizme, ki naj bi zagotavljali odgovornost in transparentnost 

celotnega sistema množičnih medijev.  

Delovanje množičnih medijev in novinarstva je navadno urejeno tripartitno, in sicer z državno 

regulacijo, ki je sestavljena iz ustave, zakonov in podzakonskih aktov, ter s samoregulacijo, ki 

jo po navadi zastopa medijski svet, kamor spadajo kodeksi novinarskih društev, kot tudi kodeksi 

posameznih medijskih hiš.  
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Van Dijk (2006, 361), ki se v svojih delih osredotoča predvsem na diskurzivno reprodukcijo 

»simbolnih elit«, pravi, da se »manipulacija udejanja skozi tekst in govor ter vključuje oblike 

ideološkega diskurza.« To udejanjanje pa seveda vključuje kognitivni nadzor misli, diskurzivne 

interakcije in zlorabo družbene moči. Manipulator na ta način nevede izvaja kontrolo nad 

ljudmi, ki pa je kontradiktorna posameznikovim interesom. Tudi Jorgensen (1989, 13) že v 

takratnem obdobju trdi, da je človeško dejanje v obliki manipulacije velik problem. 

1.2 Namen, cilji, teza in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je raziskati, kako pogosto množični mediji (splet in tiskani mediji, 

televizija ter predstavniki odnosov z javnostmi) manipulirajo z informacijami ter kakšne so 

oblike manipulacije. Pregledali smo strokovno literaturo, ki od leta 1926 dalje raziskuje temo 

manipuliranja v množičnih medijih ter z dveletnim opazovanjem množičnih medijev (tujih in 

slovenskih) navedli ugotovitve in priporočila. 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

‒ preučiti znanstveno in strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, ki obravnavajo 

manipulacijo, 

‒ preučiti pomen in vpliv množičnih medijev, 

‒ preučiti in opredeliti dostopnost, kakovost in verodostojnost informacij, 

‒ raziskati manipuliranje z informacijami, kakšne so strategije in taktike manipuliranja, 

‒ podati kritično analizo množičnih medijev pri podajanju informacij, 

‒ na koncu podati priporočila in ugotovitve opazovanja raziskovalne teme. 

V nalogi smo se ukvarjali z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 

‒ Ali bo kritična analiza množičnih medijev pri uveljavljanju manipulativnega diskurza pri 

reprezentaciji in konstrukciji izkrivljene realnosti pokazala določene znake 

manipulativnosti? 

‒ Ali so medijske podobe izkrivljene in lažne ter se razlikujejo od stvarnosti? 

‒ Ali je in bi bila v informacijski družbi potrebna in pomembna medijska vzgoja za kritično 

sprejemanje sporočenih in reprezentativnih vsebin? 

‒ Ali sta se dominantni politični in medijski diskurz in posledično tudi javno mnenje  

spremenila v primerjavi s polpreteklim obdobjem (od leta 1970 dalje)? 

1.3 Povzetek metodologije in načina izbora 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili naslednje metode za doseganje ciljev in 

preverjanje raziskovalnih vprašanj:  

‒ metodo kompilacije, s pomočjo katere smo zbrali različna spoznanja in stališča drugih 

avtorjev, 
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‒ metodo komparacije, s pomočjo katere smo primerjali mnenja in ugotovitve drugih 

avtorjev, 

‒ metodo klasifikacije za opredelitev različnih pojmov in definicij. 

Po Faircloghu (1995, 65) »za vsak člen medijskega diskurza obstajajo alternativne izbire in 

pričujoča metoda temelji na deskripciji, interpretaciji in pojasnilu. Deskriptivna metoda se je 

uporabljala na ravni analize tekstov, saj je to najpomembnejša stopnja vsake analize, v kateri je 

opredeljena funkcija vsakega posameznega jezikovnega elementa«. »Navedbe virov so zelo 

pomemben pokazatelj diskurzivne reprezentacije novinarskega prispevka,« pravi Fairclough 

(1995, 97), zato smo se osredotočili tudi na analizo virov. Richardson (2007, 25) pravi, »da je 

analiza posameznih tekstovnih elementov ena izmed najpomembnejših stopenj vsake analize 

novinarskega prispevka ali diskurza«. Po Faircloghu (1992) je »kritična diskurzivna analiza 

kontekstualna, interpretativna, intertekstualna in konstruktivistična metoda, s katero 

raziskovalec interpretira pomen besedil, upošteva izrečeno v kontekstu ter upošteva pomen 

konstituiranega besedila skozi interakcijo med tistim, ki besedilo proizvaja, in tistim, ki ga 

prejema.« »Raziskovalec torej raziskuje razmerja v širšem kontekstu produkcije in konzumacije 

teksta, raziskuje pomen tega, kaj je napisano, in pomen tega, kako je napisano,« pravi 

Richardson (2007, 20). Van Dijk (1988, 30) pa trdi, »da se analiza diskurza ukvarja s 

kognitivnim procesom, preko katerega bralci razumejo določene elemente prispevka zgolj kot 

del širše teme. Te elemente prispevka imenuje makropozicije. So najbolj ključni pomeni nekega 

teksta, izpeljani iz pomenov posameznih besed in povedi ob brisanju nepomembnih pomenov 

in ob posploševanju. To so elementi, ki omogočajo identifikacijo ključne povedi, več različnih 

povedi, odstavkov in daljšega besedila.« 

V empiričnem delu magistrske naloge smo samostojno induktivno sklepali na podlagi 

pridobljenih informacij ter z metodo sinteze in analize povzemali teorijo in preverjali 

informacije iz prakse v celoto. S pomočjo kritične diskurzivne analize časopisnih novinarskih 

prispevkov, temelječe večinoma na predpostavkah Fairclougha (1992) in Van Dijka (1988, 

2000, 2006), smo prikazali manipulacijo v množičnih medijih. Po metodah Erjavčeve (2007) 

smo uporabili analizo diskurzivnih praks sporočil za javnost in novinarskih prispevkov. Na ta 

način smo skozi vse faze analize poskušali dokazati uveljavljanje manipulativnega diskurza v 

množičnih medijih na podlagi Van Dijkovih (2006) teoretičnih konceptov manipulacije. Po 

Faircloghu (1995) smo uporabljali pojasnjevalno metodo v kritični družbeni analizi, saj je to 

najprimernejša metoda za razumevanje odvisnosti nastanka medijskega besedila od 

situacijskega in kulturnega konteksta. Na koncu smo s pomočjo interpretacije pridobljenih 

podatkov analizirali proces in diskurzivno prakso, proces interpretacije medijskih besedil, 

proces produkcije besedil v posameznem okolju naslovnika (Fairclough 2001; Erjavec 2005). 

»Namen manipuliranja, kot smo ugotovili, je vselej skrit pred javnostjo in tudi s tega vidika je 

opazovanje z udeležbo najprimernejša metoda za ugotavljanje take intencije. Osredotoča se na 

»skrite namene in pomene človekovih dejanj, ki so vidni in znani samo pripadnikom določene 
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skupine oziroma insajderjem« (Znaniecki 1935 v Jorgensen 1989, 15). »Člani določene skupine 

lahko »upravljajo, manipulirajo in spreminjajo pomene določenih situacij ter resnične pomene 

skrivajo pred zavedanjem nečlanov teh skupin. Opazovanje z udeležbo omogoča razkritje takih 

dejanj članov skupine ali organizacije« (Goffman 1959 v Jorgensen, 1989, 22). V nalogi smo 

uporabili metodo opazovanja z udeležbo, saj smo nastopali kot opazovalci in interpreti 

določenega fenomena, v našem primeru manipulacije v množičnih medijih. Jorgensen (1989, 

9) poudarja, »da ni enotne opredelitve, katere aktivnosti in kakšne strategije zbiranja podatkov 

vključuje metoda opazovanja z udeležbo«. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Vrednotenje informacij zahteva kar precej spretnosti, na primer kritično razmišljanje, 

sposobnost hitrega pregledovanja vsebin, sposobnost ločevanja nerelevantnih informacij od 

relevantnih, poglobljeno preučevanje informacij in občutek za presojanje. Takšnih veščin se 

naučimo skozi čas, na podlagi življenjskih izkušenj. Poglabljanje in natančnejše branje in 

poslušanje informacij nam lahko pomaga razumeti informacije »tudi med vrsticami«, ne da bi 

bili ob tem prelisičeni ali manipulirani. V zadnjem času lahko opazimo vedno večjo 

zaskrbljenost pri vprašanju zasebnosti, kot dokaz lahko damo primer brskanja, iskanja in branja 

informacij na svetovnem spletu, ki seveda ni anonimno, temveč lahko vpliva na posameznikovo 

obnašanje na svetovnem spletu v prihodnosti nasploh, kar nakazuje na neko vrste manipulacije. 

Ena izmed manipulacijskih tehnik je indeksiranje, ki je bilo popularno v času vzpona interneta 

v devetdesetih letih. Tu gre za manipuliranje indeksov iskalnikov na svetovnem spletu, ki ga 

imenujemo polnjenje ključnih besed na spletnih straneh in s tem posledično povečano 

rangiranje znotraj iskalnikov za hitrejšo najdeno ali pojavljeno spletno stran. Sodobnejši 

iskalniki tako lahko že zaznajo kršitev in blokirajo spletno stran. Ob pojavu monopola na 

internetu je ena izmed dobrih plati, da ni dolgotrajen, saj se internet in moderne tehnologije 

nenehno spreminjajo. Kratkotrajnost podjetja je dokaz konkurenčnosti internetnega trga, saj 

lahko posameznik nemudoma zavrže storitev ali produkt in ga nadomesti s konkurenčnejšim.  

V raziskovalnem procesu smo lahko v nalogi pričakovali naslednje omejitve:  

‒ manipulacija z informacijami je povezana s tem, kako je določena informacija oblikovana, 

‒ pri obravnavanju informacij v kritičnosti ne smemo biti preblagi in ne prezahtevni, 

‒ različno razumevanje pojmov pri posameznikih vpliva na razlago ugotovitev v 

raziskovanju, 

‒ značaj informacij medijev je lahko sumljiv, kar pomeni, da lahko manipulira z bralcem na 

podzavestni ravni, zato moramo biti previdni, 

‒ če ima avtor težave pri izražanju informacij, lahko to ogrozi kvaliteto vsebine, kar otežuje 

zaupanje v avtorja in hkrati nakazuje določeno stopnjo nezanesljivosti, 

‒ mediji so pri podajanju informacij lahko dvomljivi, informacije se spreminjajo in v veliki 

meri prilagajajo posamezniku, kar pa ni vedno škodljivo, 
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‒ omejitev kot problem v literaturi, saj med domačimi viri skoraj ni specifične referenčne 

literature za področje manipulacije množičnih medijev, veliko nestrokovne domače 

literature, ki lahko služi le kot vir za dodatno iskanje iztočnic za analizo dejavnikov 

manipulacije, 

‒ ker je teoretična podlaga črpana večinoma iz tuje literature, se lahko vprašamo, ali lahko 

predpostavke iz tuje literature neposredno preizkušamo v slovenskem okolju. 
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2 Množični mediji 

Kakšen učinek imajo množični mediji oziroma kako vplivajo na vsakega posameznika? V 

določenem sporočilu je na določeno tematiko vključeno tudi stališče sporočevalca do določene 

tematike, ki jo obravnava. Vsak posameznik, ki je prejemnik sporočil s strani množičnih 

medijev, ima mnogokrat že vnaprej izoblikovano svoje stališče do določene tematike. Učinek 

množičnih medijev v tem primeru nastopi takrat, ko določeno sporočilo vpliva na prejemnika, 

v katerem bi bilo primerno, da bi prejemnik privzel stališče, ki ga je posredovalo vsebovano 

sporočilo. Erjavec (1999, 85) ugotavlja, da so množični mediji nosilci informacijske ponudbe 

in so tesno povezani z gospodarstvom, v zadnjem času predvsem »specializirane revije«. Njeno 

mnenje je, da so mediji strateškega pomena za različne gospodarske dejavnosti in tako z 

oglaševanjem izdelkov in storitev posegajo v ekonomsko menjavo. »Mediji imajo skupaj z 

elitami in institucijami, kot so politiki, korporacije, profesionalci in pedagogi, največ vpliva na 

življenje večine ljudi v družbi. Medijska moč je predvsem diskurzivna in simbolna, saj je 

medijski diskurz ključni vir človeškega znanja, stališč in ideologij, pa naj gre za elite ali 

običajne državljane.« (Erjavec in Poler Kovačič 2007, 37) 

Množični mediji lahko vplivajo na vsakega posameznika, še posebej če je zaradi določenih 

vzrokov izoliran in tako lažje dosegljiv za direktno vplivanje na njihovo vedenje oziroma 

mnenje. Williams (1962/1976, 134) meni, da je temeljno načelo demokracije pravica 

sporočanja. Prav vsak posameznik ima pravico do svobodnega izražanja, saj smo vsi 

polnovredni člani družbe. Demokracija je odvisna od svobodnega prispevanja vseh članov 

družbe, kot tudi od dejavnega in svobodnega sodelovanja, kar pa ni le posameznikova pravica, 

temveč družbena potreba. Poudarja, da je pravica sprejemanja sredstvo sodelovanja in skupnega 

razpravljanja. Po njegovem mnenju je najbolj pomembno, da so institucije, ki so potrebne za 

zagotavljanje teh svoboščin, javne. Erjavec (1999, 161) trdi, da so mediji družbeno in 

gospodarsko pomembne institucije. Njihova glavna naloga je raziskovanje, oblikovanje, 

zbiranje informacij in posledično posredovanje le-teh javnosti ter da morajo pomembna in 

aktualna sporočila ustrezati dejanskemu stanju. Bašič-Hrvatin in drugi (2004, 12) menijo, da je 

v medijskem prostoru potrebna regulacija, saj lahko lastniki vplivajo na vsebino in jo določajo  

iz različnih razlogov, kot so osebni, politični, ideološki ali komercialni. Manjše število 

lastnikov posledično pomeni manj različnih vsebin, na ta način ogrožajo pluralnost medijev, ki  

jo je moč zagotoviti s pluralnostjo lastništva. 

Ali lahko množični mediji vplivajo na svoje občinstvo? Učinke medijev bi vsekakor bilo 

potrebno nadaljnje raziskovati, predvsem zaradi političnih interesov (za primer lahko vzamemo 

poročanje medijev in njihov način političnega komuniciranja v času predvolilnih kampanj), 

ekonomskih interesov, kjer se veliko sredstev nameni za razne oglaševalske kampanje in 

oglaševanje nasploh. V znanosti naj bi bili učinki medijev znanstveni problem komunikologije, 

v interesu javnosti pa predvsem večje strmenje k zakonski regulaciji medijev.  
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Vreg (2000, 60), slovenski komunikolog, ki je leta 2002 prejel srebrni častni znak svobode 

Slovenije, v svojem delu navaja nekaj pomembnih podatkov, ki nam lahko razširijo pogled na 

našo obravnavano tematiko. Poudarja, da naj bi »mediji zagotavljali novo kakovost informacij 

na temelju profesionalnih meril, kompleksnosti, objektivnosti in razumljivosti. Množični mediji 

imajo funkcijo vzpostavljanja in artikuliranja javnosti.« Meni, da je v javnosti prisoten strah 

pred učinki medijev. Ruski politični filozof in sociolog Kara-Murza (2011, 409-422) je objavil 

pronicljivo kritiko moderne družbe in argumentacijsko prepričljivo izpeljanko, ki spodbuja 

željo po razmišljanju. V svojem delu nam pripoveduje med drugim tudi o tem, kako je televizija 

ena izmed posebnih družbenih institucij, kjer so zaposleni predvsem tisti, ki so po njegovem 

mnenju v »posebni kasti«. Trdi, da oglasi vplivajo na celotno kulturno politiko televizije in da 

je način samega vplivanja medija (televizije) na gledalca celovit. Takšen medij lahko v »lovu 

na gledalca« zlorablja prikazovanje določenih dogodkov in pači realnost ter se na najlažji način 

obrača na zatrte, skrite in nezdrave želje ter nagone. Vsak posameznik pa je tisti, ki to dopušča 

ali ne. Po njegovem mnenju televizija ustvarja resničnost, kar pomeni, da je ne smemo 

primerjati z neškodljivim zrcalom. Koširjeva (2003, 11) ugotavlja, da se v množičnih medijih 

vedno bolj zabrisuje razlika med novinarstvom in »nenovinarstvom«. Meni, da popularizacija 

medijev narašča, kar se kaže v upadanju elitnega tiska ter v informativno-zabavnih medijih. 

V praksi moč množičnih medijev ostaja v rokah »vladajočih razredov in institucij«, ki se 

zavzemajo za svoje interese in imajo možnost vplivanja na množico, predvsem ker jim javnost 

zaupa, misleč, da predstavljajo glas ljudstva. Bobbio (1989, 26) nas seznanja, da so vse oblike 

zunanjega nadzora nad mediji vključno s cenzuro in samocenzuro bile nekoč v funkciji 

maksimiranja vloge medijev, ki so popularizirali vladajočo ideologijo in državno-partijsko 

politiko. Takratni mediji so bili v lasti države, njihovi sponzorji pa so bile politične organizacije 

in državne institucije. Kot pravi, so bili »alternativni časopisi« nasprotujoči obstoječi strukturi 

moči ter potisnjeni na rob družbe, saj državni nadzor nad tiskom ni bil popoln. V takratnem 

času ni obstajalo »pravo« javno mnenje in izražanje, saj je sfero civilne družbe skoraj v celoti 

»posrkala« država. Ekonomske ali politične sile so tiste, ki lahko opredeljujejo posameznika in 

proizvajajo želene učinke na socialne razmere v družbi ter vplivajo na proces družbenega 

komuniciranja. Njihovo »moč« je zaznati v obliki nadzora nad komunikacijskimi sredstvi, ki 

vključujejo jezik in individualno sposobnost vplivanja. Splichal (1992, 50) v svojem delu 

navaja, da »vsaj v nekaterih državah Vzhodne-Srednje Evrope uveljavljanje tržnih zakonitosti 

spremlja naraščanje selektivnega vladnega intervencionizma, ki je ponekod novinarje pripeljal 

v stavke za neodvisnost od oblasti (npr. RTV Slovenija ali v praškem časopisu Svobodno 

Slovo). V Sloveniji je bil na primer junija 1991 ustanovljen peti dnevni časopis Slovenec – prvi 

časopis v zasebni lasti, z izrazito provladno usmerjenostjo – z izdatno finančno podporo vlade, 

ki pa ni bila dostopna drugim že obstoječim časopisom ali založniškim projektom«. Baudrillard 

(1993a, 85) ostro piše, da so »množična občila fascinacijska oblika, ki ne poskuša več najti 

kakršnegakoli pomena, ampak enostavno množijo dogodke, ki nimajo več svojega lastnega 

prostora in časa«.  
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Splichal (1992, 30) v svojem delu zatrjuje, da obstajajo velike razlike med nacionalnimi 

medijskimi sistemi v Vzhodni Evropi in mediji znotraj vsake države, ki pripomorejo k boljšemu 

razumevanju medijev, njihove vloge in odnosov do ekonomije in politike. Meni, da se ni 

mogoče podrediti »revolucionarnemu entuziazmu novih elit«. Primerjave nam lahko omogočijo 

identifikacijo splošnih načel, značilnosti njihovega razvoja in odnose med mediji in družbo. 

Poudarja, da gredo vse nekdanje socialistične družbe brez dvoma v smeri zmanjševanja 

avtoritarnosti. Mnoge ovire resnični demokratizaciji družb in medijev še zmeraj ostajajo.  

Množične komunikacijske sisteme lahko razvrščamo na demokratične in avtokratske ter na 

avtokratske oziroma totalitarne. Zamegljujejo se lahko tiste lastnosti in razlike, ki so bistvene. 

Te razlike so lahko na primer sistem lastništva množičnih občil, načini proizvodnje sporočil in 

proizvodni odnosi, ki so uveljavljeni v sodobni industriji množičnih sporočil, med katere sodi 

tudi način konstruiranja političnih institucij, razredna narava strank v meščanski družbi, sistem 

političnega in mnenjskega pluralizma, struktura javnosti in oblike artikulacije javnega mnenja 

ter oblike participacije javnosti v upravljanju množičnih občil. Delitev na demokratične in 

avtokratične sisteme temelji na abstraktnem pojmovanju svobode tiska meščanskega 

liberalizma. Takšno pojmovanje se ohranja tudi danes. Predstavniški sistem razvite industrijske 

družbe želi zamegliti problem resnične svobode tiska, nesvobodo izražanja misli in pogledov 

izkoriščanih razredov in nerazvitih narodov. To so meščanski teoretiki svoboda tiska, ki 

izvršujejo politično propagando v svetu in ki podpirajo politične akcije ter vojne nastope na 

svetovnih področjih svojega interesa. Ti isti teoretiki se razglašajo za nesvobodne in 

avtokratske, medtem ko nerazviti in neuvrščeni teoretiki ustanavljajo lastne komunikacijske 

agencije, ki bi lahko bile svobodne od zahodne informacijske in kulturne penetracije povzeto 

po Vreg (1980, 163). 

Današnje razmere v Vzhodni in Srednji Evropi je mogoče primerjati s tistimi sredi 19. stoletja 

v Zahodni Evropi. Takrat so lastniki in uredniki časopisov postajali politično ugledni in vplivni.  

Uveljavljala se je vloga spremenjenega neodvisnega tiska. Mnogo novoustanovljenih časopisov 

v Vzhodni Evropi, ki so uspeli preživeti ekonomske pretrese, še vedno trpi pomanjkanje 

avtonomije od političnih strank in prestiža. Bistvene spremembe položaja časopisov je za 

pričakovati le v primeru doseganja množičnih naklad. V obdobju socializma je tisk predstavljal 

temelj nastajajočega demokratičnega medijskega sistema, sedaj pa se je znašel pod velikimi 

strankarskimi in ekonomskimi pritiski. Velika večina časopisov je denacionalizirana in 

privatizirana. Tiskarne in distribucijski sistemi so še vedno pretežno v lasti ali pod nadzorom 

države. Zaznati je pomanjkanje tiskarskih zmogljivosti, saj postaja tiskanje drago in slabše 

kakovosti, distribucijski sistemi pa so neučinkoviti in počasni. Za premostitev težav mnogi 

založniki poskušajo pritegniti tuji kapital in tehnologijo. V omejenem obsegu so jim dostopna 

razna nekomercialna posojila vladnih agencij, ki politično niso atraktivna, povzeto po Splichal 

(1992, 47-48). 
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Širitev množičnih medijev nenehno spreminja svet. Mediji so ob koncu devetnajstega stoletja 

doživeli silovit razvoj, takrat so bili začetki radijskega oddajanja in obdobje množične naklade 

časopisov. Pojavljati se prične vpliv medijev na tradicionalne načine medsebojnega 

komuniciranja v družbi. Proces komuniciranja vselej ustvari priložnost, da tisti, ki so retorično 

bolj vešči ali ekonomsko in politično močni, lahko usmerjajo in obvladujejo naravo 

reprezentacij, nadzorujejo kakovost znanja in tudi opredeljujejo dejstva. Današnje razumevanje 

sveta velikokrat izhaja iz interesov tistih, ki imajo nadzor nad besedami, ki oblikujejo podobe 

okolja. Posameznik lahko živi v konstruiranem svetu, v okolju množične družbe, ki pa mu 

ponuja osebno identiteto in s pomočjo množičnega komuniciranja utrjuje samospoznanje. 

Drame (1992, 852) poudarja, da lahko medijsko realnost razumemo kot del družbe in kot 

posebno realnost. Razlaga, da je konstrukcija medijske realnosti proces zbiranja informacij, 

selekcija dejstev in dogodkov ter uporaba jezikovnih sredstev. V medijih je moč opaziti 

konstrukcijo medijske realnosti in medijsko konstrukcijo realnosti, ki zajema določene procese.  

Dotok tujega kapitala v medije in razširjenost tujih satelitskih televizijskih programov 

pomembno vplivata na zmanjševanje suverenosti. Vlade in novinarji dokazujejo, da bi bila 

potrebna boljša medijska zakonodaja. Takšna, ki bi tuje interese odvrnila od kupovanja 

tiskarskih in radiodifuznih zmogljivosti ter preprečila izrivanje lastnih ali domačih proizvodov. 

Ekstremen primer razprodaje bogastva nacionalnega dnevnega časopisa se je zgodil na 

Madžarskem. Tam se na televiziji enaki trendi izražajo v zmanjševanju lastne programske 

produkcije, prenašanja satelitskih programov ter povečanju obsega reklam.  Takšen trend bi 

lahko povzročil maksimiranje moči in prevlado nad kulturnimi civilnodružbenimi argumenti. 

Vzhodnoevropski televizijski gledalci bodo izpostavljeni vse večjim tujim komercialnim 

programom (voice-over) in posledično tudi sinhronizaciji, povzeto po Stone in Marks (1991, 

5). 

Splichal (1992, 57) predvsem poudarja, da v Vzhodni in Srednji Evropi »nove politične elite« 

zagovarjajo komercialno javno radiotelevizijo predvsem zaradi ekonomskih in političnih 

razlogov z namenom maksimiranja moči in povečanja politične podpore. Nacionalne medijske 

hiše poskušajo pridobiti tuje investitorje, pojavljajo pa se tudi radijske in televizijske postaje, 

ki so zasebne. Erjavec in Poler Kovačič (2007, 26) menita, da ima vsak medij politično in 

ideološko strukturo v družbi, ki določa, kako bodo predstavljeni družbeni dogodki. Mediji 

prispevke aktivno konstruirajo, velikokrat na temelju medijskih ideoloških povezav in s tem 

posledično obdelujejo in strukturirajo dogodke v nekakšna ideološka sporočila, da bi ohranili 

gledanost ali poslušanost. Pravita, da so mediji posledica delovanja odnosov moči znotraj 

družbenega sistema ter da jih na ta način tudi lahko analiziramo. 

Pravice množičnih medijev bi morale temeljiti na družbeni odgovornosti in v korist javnosti. 

Ena izmed možnih alternativ bi lahko bila javno lastništvo, ki bi temeljila na povečanju 

ekonomske in intelektualne moči in na spremembi oblasti.  
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2.1 Tiskani mediji in splet 

Pomemben začetni premik z liberalne k družbeno-odgovorni teoriji tiska je sprememba 

osnovnih načel in ciljev delovanja medijev. Temelj svobode tiska je ideja avtonomije v odnosu 

do netržnih posegov, ki posledično ustvarja moč medijev. Odgovornost zajema posameznikovo 

upoštevanje posledic lastnih dejanj, ki bi morala biti skladna z načeli družbe. Temeljna načela 

v odgovornosti so jasna, vendar hkrati prekrita v razumevanju medijske svobode. Paradoksalno 

je, da je tako svoboda tiska kot družbena odgovornost nastala ob središčni ideji ali idealu 

publicitete. Načelo publicitete se nanaša na posameznikovo svobodo in pravico do izražanja, 

oblikovanja in objavljanja različnih mnenj, hkrati ima družbeno potrebo po omejevanju in 

preprečevanju zlorabe moči. Habermas (1989, 293) pri razvoju množičnih medijev pojav tiska 

in knjig (tudi medij v obliki časopisa) postavlja na prvo mesto. Iznajdba tiskarskega stroja je 

prvič v zgodovini omogočila širši množici dostop do nekega medija, kar je bila osnova za 

vzpostavitev demokracije v zgodnji moderni dobi. S tem so se odprle poti do javne sfere in 

javne razprave nasploh. Morrisett (2003, 21-31) pravi, da se je skozi zgodovino časopisov in 

knjig razvilo določeno občinstvo, ki izbira želeno vsebino. Tisk omogoča širjenje informacij 

mnogim prejemnikom, ki ga poimenujejo enosmerni tok informacij, kjer lahko prihaja do 

problemov, kjer lahko posameznik postane nemi bralec oziroma prejemnik informacij. 

Poudarja, da lahko branje razumemo kot pasivno dejavnost/aktivnost, saj ne vključuje 

neposrednega odziva na napisano. Kara-Murza (2011, 12), mladi ruski politik in novinar, v 

svojem delu meni, da »je danes svetovni tisk poln izjav, kako lahko človekovo dejanje načeloma 

popolnoma nadzorujemo, in sicer z manjšimi stroški. Po drugi strani se je mnogo tistih, ki so 

menili, da so žrtve manipulacije, pogreznilo v obup in pričelo verjeti v neko tajno orožje, ki so 

ga izdelale tajne službe, in v psihotropna sredstva, s pomočjo katerih politiki zombirajo ljudi.« 

Zakonska odgovornost tiska je omejena z načinom širjenja informacij in mnenj. Posameznikova 

odgovornost je v vseh demokratičnih sistemih videti kot vsaj delno zakonsko sankcionirana. 

Erjavec (1999, 97) meni, da so posledice konkurence pri elektronskih medijih večje kot pri 

tiskanih. Heinrich (1994, 107) pravi, da se vpliv konkurenčnosti kaže kot »poslabšanje 

novinarske kakovosti«.  

Ameriški časniki so bili vključeni v sistem velikih industrijskih in finančnih korporacij. Te 

obvladujejo tako ekonomski in kot politični sistem celotne dežele. V vsakem ameriškem mestu 

je vsaj en časnik lastniške kaste Social Register, ki ga uvrščajo v seznam pripadnikov zgornjega 

razreda. Zasebni kapitalisti so lastniki največjih časnikov in revij (Time, Fortune, New York 

Times, Washington Post in Newsweek). Sama koncentracija tiska pospešuje proces lastninjenja 

zaradi produkcijskih stroškov, cen papirja, distribucijskih stroškov in zaradi hlastanja za 

dobički. Zaradi tega so se v ameriških mestih obdržali le dva do trije časniki. Danes je že samo 

po en dnevnik v 85 % tistih mest, ki so tradicionalno imela dnevnike. Danes več kot polovica 

dnevnikov pripada korporacijam ali založniškim skupinam. V začetku stoletja je še bilo 95 % 

dnevnikov neodvisnih. Podatki iz leta 1978 razkrivajo, da je kar 168 skupin posedovalo 60 % 
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dnevnikov in 71 % tržišča, med katerimi je pet največjih skupin nadzorovalo 25 % skupne 

naklade dnevnikov, povzeto po Vreg (1980, 169). Hartley (1982, 10) pravi, da novice prihajajo 

do naslovnikov v obliki diskurza neosebne družbene institucije, ki je hkrati tudi industrija. Vsak 

posameznik lahko interpretira in sprejema v novicah predstavljen svet po svoje. Družba kot 

kolektiviteta pa sprejema realnost na način, kot je reprezentirana v novicah. Lippmann 

(1922/1960, 363) meni, da je tisk obravnavan kot organ neposredne demokracije. V širšem 

obsegu naj bi opravljal funkcijo pobude, odpoklica in referenduma. Javnomnenjsko sodišče pa 

je tisto, ki naj bi samovoljno in neprestano odločalo o vsem. Pravi, da žal to ni izvedljivo, saj 

tisk ni nadomestilo za institucije.  

V Veliki Britaniji so tiskani mediji v rokah nekaj velikih korporacij. Največji zasebnik 

šestdesetih let Cecil King je svoje mesto v družbi International Publishing Company navidezno 

prepustil managerju, kar pomeni, da je v ozadju ohranil nadzor. Drugi največji je bil Roya 

Thompson, bivši kanadski milijonar. Tretji je bil lord Rothermere (bratranec Cecila Kinga), ki 

je imel v lasti družbo Associated Newspapers, četrti pa je bil sloviti lord Beaverbrook. V 

sodobnem času se časniki srečujejo z ekonomsko krizo in finančnimi težavami. V Veliki 

Britaniji časniki ne predstavljajo več veliki vir dobička. Velike korporacije in  tiskovni koncerni 

krijejo izgube z dobički drugih množično-komunikacijskih ali industrijskih podjetij.  Na primer 

Lord Thompson je izgubo z revijo Times kril z lastnimi dobički televizijskega omrežja na 

Škotskem ter iz lastne naftne družbe. Beaverbrooku je na primer dobiček prinašal kapital iz 

naftne družbe, povzeto po Vreg (1980, 171). Burnett in Marsshall (2003, 46-61) pravita, da 

sama beseda internet naznanja ogromen sistem, ki povezuje med seboj izolirane posameznike 

in je kombinacija predpone inter, ki pomeni med oziroma vmes med ostalimi, ter končnice net, 

ki predstavlja okrajšavo za besedo omrežje (angl. Network). Postal je specifično ime za 

komunikacijsko omrežje, ki med neskončnim številom povezanih računalnikov izmenjuje 

informacije. Poudarjata, da je računalniška tehnologija spremenila komuniciranje na lokalni in 

globalni ravni, prav tako med posamezniki. Pri klasičnih medijih (predvsem televizija in tisk) 

se kaže uporaba novih medijev z dostopnostjo, stopnjo vpletenosti in interesom. Tako 

komunikacijska kot tudi informacijska tehnologija lahko oblikujeta našo percepcijo ter razdelita 

naše videnje sveta. Oblak (2003, 43) je mnenja, da je pojav interneta sprožil vrsto vprašanj, tudi 

o tem, na kakšen način bo takšen način komuniciranja prispeval k večji stopnji družbene 

integracije. 

Sam pojav interneta leta 1961 je vpeljal revolucionarne spremembe. Pojavil se je v ZDA in 

pričel delovati kot projekt omrežnega povezovanja, imenovan Arpanet, ki ga je ustanovila 

ameriška vojska. Njegov osnovni namen je bil decentralizirano in zanesljivo prenašanje 

informacij vojske in same vlade med obdobjem vojne. Prednosti internetnega komuniciranja so  

podajanje različnih informacij organizacije in posameznikov. Internet je postal bogat vir 

informacij. Ena izmed prednosti je izbira med različnimi ponudniki storitev in izdelkov ter 

primerjava cen. Slabost so določeni internetni iskalniki, ki posledično s svojo pluralnostjo lahko 

podajajo nenatančne ali nepomembne informacije, in v določeni meri vsiljivo oglaševanje 
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izdelkov in storitev, ki mnogokrat nimajo nikakršne povezave z brskalnikom samim. Ena izmed 

slabosti je prešibko vzpostavljanje pravil, ki naj bi varovale uporabnike interneta. Internet lahko 

v primerjavi z drugimi množičnimi mediji nudi uporabnikom več različnih načinov 

komuniciranja in obravnavanja tem. 

Poster (2001, 105) pravi, da je »uporaba interneta na pomemben način spremenila in ustvarila 

nove oblike delovanja in interakcij ter hkrati spremenila način odziva posameznikov v 

družbenem okolju. Internet postaja paranacionalna kultura, ki združuje globalno povezanost in 

lokalno specifičnost, je fenomen, ki je (lahko) odporen na politični red posamezne države in 

hkrati zavede politično vodstvo posamezne države«. Slevin (2000, 200) poudarja, da sta 

informacijska tehnologija in sporočanje »globoko zasidrana z intenzivnostjo globalizacije«. 

Svetovne elektronske komunikacije so spremenile odnose vzajemnosti in soodvisnosti. V 

sodobni globalni družbi se povezujemo z različnimi posamezniki in se preprosto ne moremo 

več izogniti alternativnim načinom življenja. Castells (1995, 339-327) daje pomemben 

poudarek internetu in računalniško posredovanemu komuniciranju. Oba hkrati ne ustvarjata 

popolno novega družbenega omrežja in ga celo zamenjujeta. Lahko pa utrjujeta obstoječe 

družbene vzorce in odnose, ki že obstajajo v družbi. Odprta je tudi možnost sprememb. Novi 

mediji prinašajo diferencirano in segmentirano občinstvo in naj ne bi sodili med množične 

medije v tradicionalnem smislu pošiljanja sporočil. Javnost postaja čedalje bolj selektivna 

zaradi množičnosti sporočil in virov. Nagiba se k izbiri sporočil in k lastnemu ustvarjanju 

odnosov med pošiljateljem in prejemnikom. Internet je razumljen kot komunikacijsko sredstvo 

ter kot velika baza hitro dostopnih informacij, ki v javnem prostoru ustvarjajo možnost za 

razpravo, kjer imajo vsi sodelujoči enake možnosti in dostop za komuniciranje. Množični 

mediji oblikujejo javno sfero in določajo njeno naravo. Medosebno komuniciranje izgublja 

pomen in postaja vse bolj odvisno od informacij, mnenj in vpliva množičnih medijev, povzeto 

po Oblak (2003, 48).  

Internet je spremenil pretok komuniciranja med posamezniki in različnimi organizacijami. 

Postal je novo orodje komuniciranja, ki je danes pomembno na vseh področjih sodobnega 

življenja. Spreminjajo se komunikacijske strategije, kjer naj bi se informacije posodabljale 

realno in hitro. Internet si posameznik ne more lastiti, zato lahko nanj vsakdo namešča 

kakršnekoli vsebine. Je pomemben informacijski vir , kjer pa je moč zaslediti tudi razna sporna 

in nelegalna gradiva. Med argumente, ki pozitivno spodbujajo nadzor interneta, bi lahko šteli 

določeno omejitev dostopa do obstoječih spornih vsebin, zagotovitev učinkovitejše rabe 

interneta in objavo uporabnih vsebin ter zagotovitev spoštovanja avtorskih pravic. V okviru 

tega moramo upoštevati, da je internet svoboden vir informacij. Neprimerne vsebine velikokrat 

najdejo na takšen ali drugačen način pot do objave, tudi s pomočjo »hekerskih« skupin. 

Nadzorovanje pa je vsekakor zelo težavno in drago.  
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2.2 Postmoderni posameznik 

Koširjeva (2003, 90) poudarja, da je svet vsakdanjega življenja intersubjektivni in deljiv. 

Izkušnje drugih lahko tvorijo zalogo znanj, ki nam je dana in jo imamo. Mediji igrajo eno izmed 

ključnih vlog pri tkanju mreže pomembnosti. Naslovnik lahko skozi medijsko interpretacijo 

družbenega sveta naredi ta svet za svojega, ki potemtakem postane zanj smiselna realnost, ki 

določa njegovo delovanje. Kara-Murza (2011, 17-23) je mnenja, da človek ni le družbeno bitje 

in je v naravi kakovostno nov pojav. Obstaja na način intenzivne izmenjave informacij s sebi 

podobnimi (takšna je tudi mravlja) in ima razum, ki je sposoben abstraktno misliti. Jezik in 

mišljenje sta zapletena sistema, na katera lahko vplivamo s ciljem programirati vedenje človeka. 

Človek je nestalen in popustljiv ter je nanj mogoče neopazno vplivati od zunaj. Individuum je 

abstrakcija, ki se je ob pojavu sodobne zahodne družbe pojavila v 17. stoletju. Latinska beseda 

»individuum« je prevod grške besede »atom«, kar v ruskem jeziku pomeni »nedeljiv«. V praksi 

je mit o individuumu neuresničljiv. Človek nastaja in obstaja le v medsebojnem delovanju z 

drugimi ljudmi in pod njihovim vplivom.  

Kirschner (1994, 61) nas seznanja, da ni nikogar, ki bi lahko posamezniku povedal, kaj je dobro 

zanj. Pravi, da ni nihče zainteresiran, da bi nas ohrabril storiti nekaj, kar nam koristi in njemu 

morebiti škoduje, kar je povsem naravno. Vsak posameznik mora skrbeti za svoje dobro.  

V 21. stoletju množični mediji posamezniku omogočajo učenje o razmerah v svetu, saj lahko 

vsak trenutek pridobimo najnovejše informacije od kjerkoli na svetu. Problematično je to, da 

posameznik ne more samostojno preveriti točnost informacij in dejstev ter je odvisen od 

zaupanja resničnosti informacij. Ljudje naj bi zaupali informacijam, ki nam jih množični mediji 

podajajo. Poler (1997, 48) poudarja, da ima človek s pomočjo uma možnost ustvarjanja lastnega 

značaja.  

Ule (2000, 187) nas v svojem delu seznanja, da je identiteta posameznika neločljivo povezana 

s socialnimi interakcijami med ljudmi, pričakovanji in medsebojnimi dejavnostmi ter z 

medsebojnimi predpisovanji, v katerih posameznik doživlja in oblikuje svojo življenjsko 

zgodbo kot povezano in smiselno celoto. Kara-Murza (2011, 307) je mnenja, da je celotna 

družba izgubila sposobnost analiziranja preteklosti in uporabe njenih naukov predvsem za to, 

da bi določili svoje stališče glede sedanjih konfliktov. Koširjeva (2003, 20) pravi, da 

»novoveški posameznik kot ontološki subjekt izhaja iz sebe, svojih koristi. Obremenjen je s 

tem, kaj lahko pridobiva, kako lahko tekmuje in zmaguje, koga lahko premaga. Vse to naj bi 

potrjevalo njegovo svobodo in moč, tako rekoč vsemogočnost. Obnaša se kot absolutni subjekt, 

ki zmore vse in mu je vse ostalo podrejeno. Zanima ga, kaj lahko dobi, in ne, kako se lahko 

uresniči. Odkriva in osvaja zunanje svetove do neverjetnih meja, a se ne ukvarja posebej z 

odkrivanjem sebe; to se mu ne zdi potrebno, saj naj bi skrivnost o njem bila razkrita že z 

Descartesovim mislim, torej sem«. Kirschner (1994, 121) pa je mnenja, da vse, kar počnemo in 

kar smo, je odvisno od naše sposobnosti, če se znamo pravilno odločati. Človek je v procesu 

svoje biološke in kulturne evolucije razvil tudi zapleteno zgrajene mehanizme »oskrbe uma«. 
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Eden od njih je racionalno, logično mišljenje. Večina evropskih izobražencev preprosto ne 

razmišlja o tem, kako pomembna je ta pridobitev – sposobnost logičnega mišljenja. Kara-Murza 

(2011, 426) poudarja, da lahko vsak posameznik sam nadzoruje in filtrira vsa prejeta sporočila. 

Ko se vsi ti kanali združijo, se tudi učinkovitost vpliva na zavest močno poveča, saj se namreč 

filtri na ta način trgajo. Meni, da je televizija pomnožila moč tega načela.  

»Če je moderna družba obravnavala človeka kot racionalnega, avtonomnega in stabilnega 

posameznika, izobraženega človeka reprezentativne demokracije, potemtakem postmoderna 

družba neguje oblike identitet, ki so različne ali celo nasprotne tistim, ustvarjenim v moderni 

družbi,« pravi Poster (1995, 24). Množični mediji lahko vplivajo na psihološko stanje in razvoj 

posameznika, zlasti otroka ali najstnika. Ob gledanju televizije in poslušanja radia naj bi 

preživeli približno štiri ure dnevno. Prihaja lahko do nevrolingvističnega programiranja, ki je 

zasnovano za poslušalce in gledalce, četudi so pogledi v nasprotju z realnostjo in predstavlja 

enega izmed najbolj učinkovitih  načinov vpliva na zavest družbe. Pomemben ni samo zvok, 

ampak tudi svetlost slike na zaslonu. Ravno zaradi tega je televizija eden izmed najbolj 

priljubljenih medijev, saj lahko ima večji vpliv na javno zavest. Kara-Murza (2011, 102) 

poudarja, da živimo v naravnem in kulturnem svetu. Na značaj okolice lahko gledamo tudi pod 

drugim zornim kotom. Živimo v dveh svetovih – v stvarnem in znakovnem. Pravi, da so stvari, 

ki sta jih ustvarila narava in človek, materialni substrat našega sveta ter da je znakovni svet 

povezan s stvarmi. Celotno gledano pa je znakovni svet prvi cilj manipulatorjev. Prej 

nepredstavljive možnosti uporabe znakovnih sistemov so se v 20. stoletju pokazale v obliki 

sredstev oblasti.  

Ule (2000, 56) pravi, »individualizacija za posameznika pomeni, da povečuje množico in 

kvaliteto opcij, možnosti in alternativ, ki so na voljo posameznikom v določenih situacijah«. 

Slevin (2000, 160-163) v svojem delu meni, da je referenčni ali notranji sistem vrednot vprašljiv 

ter da posamezniku ne nudi iste veljave in pomena kot nekoč. Pravi, da so posamezniki soočeni 

z velikimi spremembami tako v osebnem kot čustvenem življenju. Današnji največji problem 

ne predstavlja način, kako ustvariti identiteto, ampak kako jo ohraniti. Kitchin (1998, 11) nas 

seznanja s tem, da je bila nekoč identiteta opisana kot stabilna, avtonomna in racionalna, ki 

posledično v kibernetskem prostoru postane deljena, nestabilna, tekoča, razpršena in 

manipulativna. Je mnenja, da je vsak posameznik v okolju sprejet, na podlagi izrečenih besed 

in ne na osnovi izgleda ali naglasa. Potemtakem bi se lahko strinjali z mnenjem Kara-Murze 

(2011, 45-57), da »ni medsebojnosti videnih in slišanih, ni razmerij, v katerih bi se oblikovali 

kot etična bitja od-govora in po-klica. Ideokratična družba je zapletena, hierarhično zgrajena 

konstrukcija, ki temelji na nekaj posvečenih idejah – simbolih in na avtoritetnih odnosih. Izguba 

spoštovanja do avtoritet in simbolov pomeni smrt. Če uspe nasprotnik v te ideje vgraditi 

škodljive viruse, je zmaga zagotovljena. Odnosov gospostva s pomočjo nasilja ni mogoče rešiti, 

saj morajo nasilje legitimirati prav te ideje – simboli.« V zahodni demokraciji je lahko suveren 

le tisti, ki ima v rokah vso oblast. Ostali državljani pa so posamezniki, ki imajo teoretično enak 

del oblasti v obliki glasu.  V demokraciji se enakopravnost zagotavlja z načelom en človek ima 
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en glas. Koširjeva (2003, 46) izpostavlja, da je odgovornost pomembna na obeh straneh, tudi 

na strani naslovnikov, ki naj bi bili medijsko pismeni. Prejemnik informacij, uporabnik 

množičnih medijev podrobneje ne pozna procesov medijske produkcije in se prav tako ne 

zaveda morebitnih vplivov v ozadju novinarskega dela. Ljudje bi morali znati pravilno in 

kritično brati, da bi razumeli medijska sporočila ter se nikakor ne bi smeli pustili zmanipulirati. 

Hartley (1982, 3) meni, da se posamezniki identificirajo z določenim jezikovnim sistemom in 

stremijo k determiniranju znotraj tega jezikovnega sistema. Tako kultura kot industrija se lahko 

z določenimi parcialnimi interesi uveljavljata skozi jezik.  

Iz do sedaj znanih ugotovitev bi lahko sklepali, da so množični mediji pomembno orodje za 

oblikovanje javnega mnenja. Poznajo različne načine, s katerimi lahko vplivajo na zavest, o 

katerih smo govorili v nadaljevanju magistrskega dela. Posameznik bi moral biti bolj pazljiv in 

skrben, kako in na kakšen način prejema informacije. Znano je, da je v samem procesu 

družbenega razvoja oblikovanje norm prava in moralnosti posebno kulturno dejanje, ki je 

sestavni del vsake kulture, kar je posledično posameznikova družbena zavest. Sam izraz 

družbena zavest je mnenje, niz sodb in ocen, ki so značilne za množično razmerje 

najpomembnejših vprašanj, dogodkov in dejstev. Javni pogledi so zelo občutljivi na zunanje 

vplive in lahko z dejavniki, kot so država, cerkev in množični mediji vplivajo tudi na 

razpoloženje ljudi. Prvi dve socialni instituciji naj bi že dlje časa vplivali na človeštvo. S 

pomočjo množičnih medijev, predvsem elektronskih, v sodobnem času še na lažji način 

prodrejo v življenje posameznika in si tako poskušajo pridobiti prevlado nad človeškim umom. 

Ali lahko množičnim medijem uspe vplivati na posameznika in soustvarjati lažno javno mnenje, 

smo v nadaljevanju ugotavljali v poglavju manipulacija. 

2.3 Sodobna praksa množičnih medijev 

Civilna družba je danes čedalje bolj pod pritiski države. Zasebne korporacije delujejo velikokrat 

v korist lastnih interesov z uporabljanjem javnih medijev. Velike medijske korporacije pogosto 

razpolagajo z zadostno zalogo medijske moči in se na ta način upirajo nemedijskim 

korporacijam in državnim oblastem. Sklicujejo se lahko na svobodo izražanja, ne glede na to, 

da mogoče ogrožajo pravo pluralnost javne sfere. Zagovorniki medijskih oligopolov ne uvidijo, 

da so lahko velike medijske korporacije prisiljene uveljavljati in predstavljati svoje lastne 

interese in ne interese javnosti. Posledica nastane, ko se javno mnenje spremeni v množično 

(javno) posredovano korporativno mnenje. 

Erjavec (1999, 138) poudarja, da je v »demokratični politični ureditvi komunikacija povezana 

z idejo o svobodi. Svobodno oblikovanje mnenja in volje kot individualna temeljna pravica in 

ustavno jamstvo za neodvisen medijski sistem sodita v samo jedro demokracije. Svoboda 

medijev je pogoj demokratičnega sistema, brez katerega ta ne bi bil legitimen. Tako imajo 

mediji dve vlogi. V prvi so varuhi interesov civilne družbe in prostor za kritiko in nadzor oblasti, 

v drugi pa so združitev moči in vpliva na odločitve na vseh družbenih ravneh.« V raznih pravnih 
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in stanovskih dokumentih, ki so v tesni povezavi s svobodo tiska in izražanja, lahko zaznamo 

avtonomijo, ki je predpostavka za uresničevanje svobode izražanja in svoboden pretok 

informacij. Zagotovila avtonomije naj bi bila odgovorno uresničevanje svobode izražanja, ki bi 

vsakemu posamezniku omogočala, da lahko novinarsko delo opravlja s profesionalnimi 

standardi in merili. Splichal (1997, 354) meni, da »so mediji vedno bili in so politične 

institucije« in ne samo komercialna podjetja. Množični mediji po definiciji povezujejo dve 

različni nasprotni sferi ekonomije in politike. Imajo politične in ekonomske funkcije, zato jih 

je nerazumno prisiljevati v podrejenost zakonom. Komuniciranje je človekova generična 

sposobnost in potreba. 

Vreg (1980, 18) se strinja, da množična občila oblikujejo javno mnenje, ki je produkt 

ideološkega sistema vladajočega razreda. Nekoč je bila v meščanskih sistemih to državno-

monopolistična javnost, ki so jo nenehno hranila in reproducirala množična občila. Množični 

mediji s pomočjo političnih gesel in stereotipov ustvarjajo konsenz o notranji in zunanji politiki. 

Posledica desetletnega širjenja izkrivljenih predstav in napačnih informacij množičnih občil je 

posledica uveljavljanja nasprotnih mnenj kritičnih glasov. Mnenjski pluralizem je dejansko v 

rokah razreda in stranke, ki je na oblasti. Mnenjski tisk lahko izraža stališča strank in interesov 

vladajočega razreda ter jih hkrati proglaša za družbene interese, za interese vseh razredov in 

skupin globalne družbe. Pluralizem je potemtakem monopol najmočnejšega ob pogojih 

kapitalske družbe in blagovno denarnega gospodarstva ali državnega kapitalizma. Najmočnejši 

sta informacijski in mnenjski glas. Ta lahko ustvarjata industrijo zaradi državno monopolnega 

kapitalizma ali socialističnega državnega monopola. Medijska zakonodaja predpostavlja 

avtonomnost uredništva, na drugi strani pa ne vsebuje zahteve po ločitvi vodstvenih funkcij 

upravnega in uredniškega dela medijskih hiš.  

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 37) poudarjata, da je po mnenju Van Dijka (2000) vloga 

medijev pomembna v povezavi z marginalnimi družbenimi skupinami, predvsem zaradi 

sledečih razlogov: 

‒ Večina občinstva večinskega prebivalstva ima malo stika z marginalnimi skupinami; 

‒ Večina občinstva večinskega prebivalstva rada spremlja prispevke, ki marginalne skupine 

reprezentirajo negativno; 

‒ Večina občinstva večinskega prebivalstva ima malo alternativnih virov, ki bi 

reprezentirali marginalne skupine; 

‒ Marginalne skupine nimajo dovolj družbene moči, da bi vsakokrat objavile svoje mnenje 

o pristranskem poročanju in sovražnem govoru; 

‒ Teme o marginalnih skupinah poudarjajo razlikovanje med »nami« in »njimi«; 

‒ Prevladuje medijski diskurz o zadevah marginalnih skupin in je večinoma konsenzualen; 

‒ Mediji polarizacijo še poudarjajo z osredotočanjem na različne probleme, ki za vsakogar 

predstavljajo grožnjo in ki zanima večino občinstva; 

‒ V sodobni družbi je premalo razprav o »novem« rasizmu; 

‒ Za nasprotnike rasizma je dostop do medijev otežen. 
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V naši državi je z ustavno pravico do svobodnega izražanja neposredno povezan Zakon o 

medijih (Zmed) Uradni list RS, št. 35/01, ki v 6. členu določa, da dejavnost medijev temelji »na 

svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na 

svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za 

raznolike vsebine, na avtonomnost urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju 

programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi ter na 

osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice 

njihovega dela. Recimo 21. člen, ki je namenjen izključno novinarjem, pravi, »da se novinarju 

ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, 

spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja« (bodimo 

pozorni na naslednje) »zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo 

ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi«. Poudarjamo, da Zakon o medijih (Zmed) 

Uradni list RS, št. 35/01 izpostavlja pomen avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih 

avtorjev, ne vsebuje pa opredelitve same avtonomije uredništva, nikjer ni zaznati konkretnih 

mehanizmov za njeno uveljavljanje in se navezuje na temeljne pravne akte medijskih institucij, 

ki pa morajo same opredeliti stopnjo avtonomije.  

Erjavec (1999, 146) je mnenja, da lahko vlada le uravnava medijsko delovanje. Tudi v 

Združenih državah Amerike je takšna medijska politika osnova za zasebno lastnino medijev. 

Meni, da sta si evropski in ameriški medijski sistem zelo podobna predvsem glede tiska. 

Evropske države imajo še vedno v elektronskih medijih dualen medijski sistem, to pomeni javni 

in zasebni. 

Willnat  (1991, 204) v svojem delu poudarja, da je sta bila vzhodnonemški politični in medijski 

sistem že od samega začetka vgrajena kot ideološka vojna. Vzhodna Nemčija ni poznala 

vplivnih gibanj, ki bi ustvarjala popularno protisistemsko opozicijo. Drugače je bilo s Poljsko, 

Jugoslavijo in še katero vzhodnoevropsko državo. Bila je najnaprednejša v sovjetskem bloku. 

Vzhodnonemški mediji so bili izredno uniformni v podpori in poveličevanju dosežkov 

socialistične države. Ne glede na to, da so se druge socialistične države odločale za pot h glasu, 

so se vzhodnonemški mediji temu upirali.  

Vogel (1991, 239) pravi, da je deklaracija, ki je bila sprejeta leta 1991 s strani Parlamenta 

jugoslovanskih novinarjev, razkrivala nekaj ključnih nasprotij in sporov, ki niso bili značilni le 

za liberalizacijo v nekdanji Jugoslaviji, ampak za praktično vse vzhodno-srednjeevropske 

države. Parlament je že takrat zahteval, da morajo vodilne v časopisnih podjetjih izbrati 

zaposleni in ne država ali stranke ter da glavni uredniki ne smejo biti imenovani brez soglasja 

novinarjev. Zavzemal se je za transformacijo starih monopolov nad tiskom, radiom in televizijo 

v nove, bil proti prepovedi širjenja časopisov in programov, še posebej pa je bil proti 

odpuščanju novinarjev ter zamenjavi urednikov iz političnih, verskih, etničnih ali drugih 

neprofesionalnih razlogov.  
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Številne teorije o množičnih medijih, ki izhajajo iz različnih znanstvenih disciplin, zagovarjajo 

različna stališča, pogled na svobodo, avtonomijo in njune omejitve. V nadaljevanju smo 

navajali različne avtorje, ki podajajo svoja stališča o tujih množičnih medijih. Dennis in Heuvel 

(1991, 34) poudarjata, da časopisi v drugih vzhodnoevropskih državah, z izjemo Madžarske, 

niso poznali radikalnih sprememb v smeri privatizacije in zahodne kolonizacije, vendar je 

ponekod bilo opazno pomanjkanje domačega kapitala in pravne praznine, ki pa je bila nadvse 

zanimiva za zahodne investitorje. Za primer lahko navedemo Roberta Maxwella, ki je kupil 40 

odstotkov delnic madžarskih dnevnikov Magyar Hirlap z naklado 100 tisoč izvodov. Prav tako 

je kupil podjetje Esti Hirlap z 260 tisoč izvodi ter delnice bolgarske televizije.  Vsa sredstva je 

nato vložil v nekaj medijskih projektov v nekdanji Sovjetski zvezi, saj je tiskal angleško verzijo 

Moscow News. Pogajal se je tudi s hrvaško vlado o nakupu časopisa Vjesnik, ki naj bi izdajal 

tudi hrvaško izdajo tednika The European (podobno kot na Madžarskem), vendar mu nakup ni 

uspel. Skupaj z Merrill Lynch Capital Markets in britansko banko je njegovo podjetje Maxwell 

Capital Partnership ustanovil poseben sklad za investiranje v Vzhodni Evropi. Po Maxwellovi 

smrti konec leta 1991 je veliko njegovih vzhodnoevropskih projektov zašlo v hude finančne 

težave. Njegove delnice je odkupila madžarska vlada v dveh vodilnih madžarskih dnevnikih. 

Drugi »medijski baron« pa je Rupert Murdoch, ki je 50-odstotni lastnik dveh madžarskih 

časopisov, dnevnika Mai Nap in revije Reform. Prizadeva pa si ustanoviti tretji televizijski 

kanal tudi v Romuniji. Francoski založnik Jean Louis Servan-Schreiber pa je pogodbeno vezan 

o skupnem vlaganju z vplivnim poljskim gospodarskim magazinom Gazeta Bankowa.  

Vreg (1980, 173) poudarja, da sta radio in televizija, BBC (Britanska producentska korporacija) 

in ITV (Britanska televizijska mreža), formalnopravno javni družbi, vendar kljub temu 

britanska javnost ne more o ničemer odločati. Na primer BBC ima organiziran sistem 

upravljanja sveta guvernerjev, v katerega vlada imenuje znane osebnosti iz političnega 

življenja, ki ne potrjujejo sklepov in predlogov sveta managerjev in generalnega direktorja, 

vendar sta osredotočena le na moč in oblast. Številna druga družbena svetovalna telesa, ki se 

ukvarjajo s političnimi, gospodarskimi, nacionalnimi, verskimi in drugimi vprašanji, nimajo 

pravice odločanja. V Veliki Britaniji je viden vpliv parlamenta in vladajoče stranke. Ne gre za 

neposredni vpliv in podreditev, saj je politična situacija zelo zapletena. Zato se takšna javna 

institucija, kot je BBC, preprosto ne bi mogla opredeljevati za eno ali drugo stranko. Pri tem 

mediju gre za propagando v tujini, ki je financirana s strani države in je pod nadzorom 

zunanjega ministrstva. 

Do kod sežejo interesi množičnih medijev in ali so skladni z etiko in normo, smo ugotavljali v 

enem izmed naslednjih poglavij. Medijske organizacije naj bi bile zavezane k določenim 

pravnim instrumentom. V Sloveniji je eden izmed teh instrumentov že omenjeni Zakon o 

medijih (Zmed) Uradni list RS, št. 35/01. Medijske organizacije delujejo na enak način kot vse 

ostale organizacije, z jasno opredeljenimi internimi kadrovskimi hierarhijami, ki se v 

materialnem smislu izkazujejo v različnih koeficientih za določanje dodatnega plačila glede na 
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zahtevnost njihovega dela, v nematerialnem pa lahko gre za izkazovanje statusa razmerja in 

moči. 

Splichal (1994a, 1032) je prav tako mnenja, da so mediji postali ključni oblikovalci družbene 

stvarnosti in ne le zavesti o njej. Koširjeva (2003, 46) poudarja, da kapitalizem, ki poganja 

svetovni globalizacijski proces, skrbi le za dobiček in ne za poštenost in svobodo. Po tem naj 

bi se ravnalo tudi novinarstvo, kjer je po njenem mnenju opaziti čedalje manj klasičnega tiska, 

ki nagovarja državljane in vse več »razvedril«, kjer prevladujejo predvsem afere, senzacija in 

izmišljanje atraktivnih zgodb v slogu rumenega tiska. Erjavec (1999, 131) pa je mnenja, da sta 

tako komunikacijska svoboda kot tako imenovana notranja svoboda tiska ogroženi v 

demokratičnem in tržno naravnanem sistemu. Meni, da je v medijih mogoče zaznati »prazne« 

besede, ki kot posledico povzročajo homogenizacijo vsebine. Kljub vsem dvomom in 

omejitvam pa demokratični sistem zagotavlja komunikacijsko svobodo, ki ima primerno 

regulacijsko osnovo za zagotavljanje novinarske kakovosti. 

Vreg (1980, 163-164) poudarja, da se določeni teoretiki ukvarjajo z vprašanjem množičnih 

komunikacijskih sistemov, ki jih delijo na štiri tipe. Prvi je komercialni model, ki naj bi 

ponazarjal zasebnolastniško pridobitniško proizvajanje komunikacijskih sporočil. Deloval naj 

bi v skladu z načeli dobička in tržišča. Drugi je državnopartijski model, ki temelji na državni 

lastnini (v socialističnem družbenem sistemu ali v zahodnih demokracijah). Tretji je model 

javnih služb, ki naj bi ponazarjal družbeni značaj množičnih občil. Soupravlja ga javnost, kot 

na primer britanski radio in televizija (predvsem BBC v Veliki Britaniji). Četrti je model 

komunikacijskega sistema samoupravne družbe, ki temelji na družbeni lastnini. V tem primeru 

gre za uresničen sistem družbenega upravljanja množičnega občila. Ta kategorizacija 

množičnih komunikacijskih sistemov, ravno tako kot ostale, zamegljuje bistvene razlike. Te so 

namreč ekonomske in razredne determinante posameznih sistemov. Med komercialnim in 

državnopartijskim modelom obstajajo bistvene razlike. Prva temelji na kapitalistični obliki 

lastnine, drugi pa državni obliki lastnine. Prvi je sestavni del meščanskega predstavniškega 

sistema, drugi je eden od oblik socialističnega komunikacijskega sistema. Model javne službe 

pa temelji na domnevnem javnem samoupravljanju množičnega občila, ki je zraščen s celotnim 

sistemom britanskega zasebnolastniškega omrežja množičnih občil. Erjavec (1999, 148) meni, 

da množični mediji predstavljajo sistem družbene komunikacije, zato naj ne bi potekala le v 

eno smer, od novinarja k občinstvu. Mediji bi morali preko povratnega toka informacij od 

občinstva k novinarjem pričeti uresničevati in določati novinarsko kakovost.  

Poler (1997, 23) nas v svojem delu seznanja s tezo, da množični mediji ne samo poročajo o 

dogodkih, temveč tudi sodelujejo v nastajanju podob o dogodkih, ki pa jih prejemniki dojemajo 

kot nekaj, kar se je resnično takrat zgodilo. Erjavec (1999, 111) meni, da lahko pri zagotavljanju 

novinarske kakovosti pripomorejo »uredniški sestanki in kritike zadnje izdaje časopisa, 

preverjanje informacij in vzajemno branje prispevkov novinarskih kolegov«. Njeno stališče je, 

da je problem množičnih medijev viden tako z ekonomskega vidika (lastniški mediji), kot tudi 
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s političnega vidika (javni mediji).  Po njenem mnenju pa naj bi ekonomsko-političnega vidik 

zajemal vse množične medije, kjer je opaziti težave v sami »komunikacijski formi«. 

Splichal (1997, 346) nas seznanja s tem, da so množični mediji postali »konstitutivni element 

vsake teorije (politične) demokracije in ne morejo mimo spoznanja o integralni vlogi medijev 

za dejansko delovanje vseh elementov demokratičnega sistema.« Erjavec (1999, 138) meni, da 

so se različni mehanizmi razvijali hkratno z razvojem človeške družbe do te mere, da ne bi 

mogli več ogrožati »državnega aparata« in političnega sistema. Poler (1997, 35) poudarja, da 

je v medijskem boju za dobiček, kjer lahko preživi samo najmočnejši, ki je hkrati neodgovoren 

in nehuman, takšno obdobje, človeško bitje le sredstvo, s katerim lahko upravlja »močni 

nadčlovek«. Nahajamo se v obdobju časa in moči. V sodobnem času množični mediji 

potrebujejo etiko. Ta zapoveduje, da je treba človeka nagovarjati kot osebo in ne stvar, kot cilj 

in ne kot sredstvo.  

Erjavčeva (1999, 161) v svojem delu poudarja, da so »mnoge raziskave (Košir, 1993; Erjavec, 

1997) pokazale, da slovenski mediji niso dovolj kakovostni. Toda brez kakovostnih medijev 

tudi demokracija ne preživi. Novinarji se morajo zavedati, da so pri svojem vsakdanjem delu 

odgovorni tako svojemu ciljnemu občinstvu, viru informacij, predmetu sporočanja, uredniku, 

mediju, kot tudi sebi. Ta porazdelitev odgovornosti kaže, da dobiček ni in ne sme biti edino 

gonilo medijskih ustvarjalcev.«  

Splichal (1997, 352) meni, da se je v zadnjem stoletju vloga ključnih akterjev moči, vsaj njihova 

večina v obliki političnih strank in velikih gospodarskih korporacij, korenito spremenila. 

Posledica teh sprememb je vse manj razvidna meja med državo in civilno družbo. Kljub vsemu 

pa je temeljna funkcija množičnih medijev ostala nespremenjena. Sklenemo lahko, da so 

množični mediji nekakšni kanali, ki prenašajo informacije in sporočila. Sama komunikacija ne 

poteka na način enostavnega namernega prenašanje sporočil skozi nevtralne komunikacijske 

kanale, s katero bi lahko medijska institucija ali oseba vplivala na stanje ali vedenje 

posameznika ali občinstva. Množični mediji potemtakem niso samo preprosto fizično sredstvo, 

ki bi lahko spreminjali sporočilo v signal, ki je prenešen po kanalu, v katerem bi lahko zaznali 

diskurz, in ima svoje lastne zgodovinske pogoje obstoja. Drugače rečeno, kaj in kako se v 

množičnih medijih, ki so institucionalizirana praksa sporočanja in informiranja komunicira, je 

lahko tako kot vsaka druga komunikacija pogojena z različnimi diskurzi. Diskurzi, s katerimi 

in v katerih živimo in mislimo na našo lastno stvarnost. 

Splichal (1997, 338) pravi, da so »množični mediji v sodobnem času najučinkovitejši sistem 

vplivanja. Tako kot vsi drugi sistemi vplivanja se je tudi medijski razvil z vse obsežnejšo in 

intenzivnejšo delitvijo dela, ki je potekala v informacijski dejavnosti«. Ker kompleksna 

sodobna družba ne more zagotoviti jasnega normativnega vodenja v negotovih okoliščinah, 

ljudje čedalje bolj potrebujejo informacije predvsem o tem, kako usklajevati njihovo delovanje 

ter o sredstvih in možnostih  povezovanja z drugimi ljudmi. 
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Množični mediji so nekakšen mehanizem družbene komunikacije med različnimi akterji z 

različnih družbenih področij. Pomembna je njihova vloga mediatorja med državljani na eni 

strani in oblastno-političnimi strukturami in njihovimi nosilci na drugi strani. Medijski prostor 

je ena od komponent, ki prav tako vpliva na njihovo delovanje, med druge komponente pa lahko 

štejemo »medijske akterje«. Zakonodaja, ki ureja samo medijsko področje, je lastniška 

struktura ter povezanost z ostalimi družbenimi podsistemi z dejavniki, ki determinirajo delo 

medijskih ustvarjalcev in tudi novinarjev.  Od njih pa je odvisna ustvarjena medijska vsebina, 

ki je predstavljena javnosti. Njihova ravnanja so povezana tudi z vrednotami, etičnimi 

standardi, ideologijami in političnim vpletanjem. Do razlik prihaja v različnih fazah težavnosti 

določenih medijskih ustvarjalcev medijskih vsebin, v smislu vpletanja na delovanje medijske 

organizacije in tudi na ta način vplivanja na stanje v javnem mnenju.   

2.3.1 Individualni vplivi in vplivi medijev 

Množični mediji spadajo med tista področja, v katerih se pojavljajo številne diskusije in 

polemike glede njihove vloge ter umestitve v sodobni družbi. Njihova običajna funkcija je 

obveščanje javnosti, poročanje o dogodkih, kamor spada tudi razvedrilo in zabava. Pogosto se 

poudarja njihova povezava s političnim ozadjem, od koder izhaja njihovo označevanje kot 

»četrta veja oblasti«, kjer nastopajo različni »medijski akterji«, ki naj bi bili neodvisni od oblasti 

in naj bi pomagali pri sooblikovanju javnega mnenja. V magistrski nalog smo nekaj besed že 

spregovorili o njihovih pozitivnih in negativnih učinkih njihovega delovanja. Med negativne 

učinke bi lahko uvrstili poseganje v zasebnost posameznika, medtem ko je njihova vloga 

pridobivanje dobičkov skozi zadovoljevanje potreb javnosti. Njihova dvojna narava izhaja iz 

sistemske umeščenosti, saj lahko množične medije tudi razumemo kot posredniški podsistem 

sodobne družbe. V tem smislu je njihova vloga podajanje informacij o različnih pomembnih 

družbenih pojavih in procesih, kjer gre tako za poročanje o dejstvih kot tudi interpretacijo 

dejstev. Vplivajo lahko na razvoj celotne družbe, ki se izraža v krepitvi kompetenc posameznika 

in v vzdrževanju temeljnih vrednot in načel družbe. Za opravljanje takšne vloge morajo 

izpolnjevati določene pogoje - za optimalno delovanje v sodobni družbi bi morali biti odprti in 

pluralni. Brez pluralnih medijev si na daljši rok težko predstavljamo pluralno politično javnost, 

ki bi lahko bil eden izmed pogojev demokratične družbe in obratno. Težko si predstavljamo 

opravljanje neke nadzorne funkcije ob predpostavki, da nadzornik nikoli ni objektiven ter da ni 

pomembno, ali je nadzornik usmerjen v enako smer kot tisti, ki ga nadzoruje. Večja medijska 

pluralnost lahko omogoča temeljitejši in vsestranski nadzor tudi nad politiko. 

V nadaljevanju smo se malce ozrli na samo zgodovino množičnih medijev, ki nam lahko 

obrazloži individualne vplive in vplive množičnih medijev. Splichal (1992, 33) v svojem delu 

pravi, da je bila medijska politika vse do začetka osemdesetih let v vsej Vzhodni in Srednji 

Evropi dokaj preprosta. Odgovornost države za radijske in tiskane medije je bila nekoč 

legitimirana s politično, kulturno in vzgojno pomembnostjo medijev za družbo.  Mediji so 

zaradi svoje propagandne in vzgojne funkcije predstavljali nekakšen prenosni jermen za 
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avtoritativno definiranje stvarnosti. Radijski medij je bil pod strogimi omejitvami in nadzorom 

države. Upravičevali so ga z nujnostjo tehnične standardizacije, s pomanjkanjem frekvenc in 

posebnimi nacionalnimi prioritetami kot na primer z vojsko in policijo. Mediji so bili 

financirani z naročnino, državnimi subvencijami in delno z reklamo. Vendar jih je direktno 

nadzorovala država ali takratna komunistična partija. V Jugoslaviji je bil izjemoma uveljavljen 

ne avtoritaren, pač pa paternalističen model. Jugoslovanski medijski sistem je po eni strani 

temeljil na državno partijskem političnem sistemu in planski ekonomiji, po drugi strani pa na 

samoupravnem pluralizmu, skratka predvsem na nepolitičnih interesih in tržni ekonomiji, ki sta 

v medijski sistem uvedla nekatere civilnodružbene značilnosti.  

Tudi Vreg (1980, 174) nam navaja nekaj pomembnih informacij. V Nemčiji so tiskovne 

monopole obvladovali industrijski in bančni monopoli. Koncentracijo tiskovne proizvodnje in 

kapitala je predstavljal Axel Springer, ki je že okoli 1962 leta obvladoval 27 odstotkov vseh 

izdaj časopisov v državi. Deset let kasneje pa je nadziral 39 odstotkov naklade vseh dnevnikov 

v državi. Tiskovni magnat Axel Springer je neposredno predstavljal krog vladajoče ekonomske 

in politične finančne oligarhije. Njegov tisk je bil najpomembnejši instrument ideološkega 

vplivanja zahodnonemškega meščanskega gornjega razreda na nemško javnost.  

Splichal (1992, 4-5) prav tako poudarja, da so bili mediji, ki so bili pod partijskim ali državnim 

nadzorom, v nekdanjih socialističnih državah, služili kot propaganda zoper sovražnike. Da bi 

lahko preprečili širjenje alternativnih glasov, so prepovedali opozicijski tisk. Pravi, da zahodni 

opazovalci pogosto vidijo paradoks v tem, da je bila skrb oblasti kot tudi novinarjev takrat 

namenjena predvsem problemu »maksimiranja moči«. Na Zahodu so se v primerjavi z 

Vzhodom ukvarjali z drugačno vrsto revolucije, predvsem na področju satelitov in 

mikroelektronike.  

Zanimive so tudi navedbe Vrega (1980, 175-176), ki poudarja, da so dnevniki stranke katoliške 

demokracije, velike oligopolistične industrije »trustov«, cerkve in desničarskih organizacij 

obvladovale italijansko javnost. Kar tri četrtine italijanskih bralcev je bralo le sredinske ali 

desnosredinske, katoliške liste. Meni, da je celoten tisk dejansko v rokah oligopolističnih 

interesnih skupin velikih industrialcev, finančnikov in državnega kapitala. Vse navedeno pa 

velja tudi za založnika Rizzolija, ki pa je navidezno neodvisen. Založnik Rizzoli je z vključitvijo 

založniškega podjetja Corriere della sera (z največjo naklado nad pol milijona) postal največji 

novinarski koncern z 10.000 delavci, ki je izdajal osem od skupno 75 dnevnikov. Nadziral je 

tudi 14 predvsem ženskih revij, ki imajo velike naklade in izredno velik vpliv na italijansko 

javnost. Družina Rizzoli v svojem kapitalskem koncernu, ki je poleg časnikov in revij izdajal 

tudi knjige ter deloval na področju televizije in turizma kar v 51 odstotkih. Švicarsko banko 

Rothschild Bank AG pa je obvladoval 49 odstotki.  

Pojem »četrte veje oblasti« se je kljub vse hitrejšemu razvoju in združevanje medijev pod 

vplivom novih tehnologij, kot tudi s pojavom kritičnega razumevanja odnosov med mediji in 

družbo znašel v težavah, ne vključujejo političnih in socialnih posledic odgovornosti in moči. 
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Glavna tema sodobnih razprav je prav odsotnost odgovornosti množičnih medijev v odnosu do 

družbe, katerih glavna naloga naj bi bila skrb za interese družbe. Koširjeva (2003, 67) je 

mnenja, da je bil včasih vsakdan »svet neposrednih in v medosebnih razmerjih posredovanih 

izkušenj«. Leta nazaj medijska stvarnost ni bila tako zavezujoča, kot je danes. Tudi ona se 

strinja, da množični mediji odločilno vplivajo na naše življenjske sloge in navade, da določajo 

vrednote in prostor, v katerem živimo. Po baudrillardovski terminologiji mediji niso ogledalo 

družbe, temveč so družbeni aparat, zlasti televizija. Družba se globalizira, unificira, totalizira 

preko medijskih sistemov, ki prenašajo določen kulturni model in izbrane perspektive. 

Erjavčeva (1999, 145) prav tako poudarja, da je avtonomija novinarjev omejena z ekonomskimi 

in političnimi pritiski ter da je komunikacijska moč medijev neenakomerno porazdeljena. Pravi, 

da imajo nosilci moči večje možnosti vpliva na oblikovanje medijskih vsebin. Koširjeva (2003, 

7) je mnenja, da je sodobna realnost množičnih medijev svoboda brez odgovornosti, njeno 

vrhovno načelo je dobičkonosnost, kjer lahko opazimo izumiranje etike. 

Kara-Murza (2011, 409) meni, da je današnja odvisnost od televizije, predvsem pri otrocih in 

mladini, postala zelo obsežna. Zdaj že celo politiki poleg zdravnikov in pedagogov staršem 

priporočajo, naj v lastnem domu pozabijo na demokracijo in za dobro svojih otrok delujejo 

avtoritarno. Mediji, vlada in tudi javnost lahko vplivajo na delovanje množičnih medijev v 

smislu odgovornega posredovanja informacij. Vreg (1980, 131-132) meni, da so politične 

stranke najbolj zainteresirane za oblikovanje političnega mnenja. Pravi, da stranke za 

uresničitev svojega programa, z željo po prevzemu oblasti, želijo imeti svoja lastna glasila ali 

katerekoli druge množične komunikacijske kanale. Politični proces je potekal preko množičnih 

občil in je na ta način postajal pomemben dejavnik v kompleksni komunikacijski situaciji ter v 

samem procesu političnega vplivanja v maloskupinski komunikaciji. Cilj posamezne stranke je 

bil ustvarjanje lastnih občil ter vplivanje na njihove člane in na širšo javnost.  

Splichal (1997, 357) v svojem delu navaja, da so v množičnih medijih prisotni vsaj naslednji 

interesni sloji: 

1. »interes lastnika, da uporablja svoje medije kot sredstvo samoizražanja in da ohranja oz. 

povečuje vrednost lastnine; 

2. interes občinstev za dostop do medijev, za sprejemanje informacij, mnenj itd.; 

3. interes skupin civilne družbe za dostop do medijev in za obnavljanje njihovih mnenj; 

4. interes družbe, da mediji izpolnjujejo funkcije javnosti; 

5. interes oblasti za to, da so državljani seznanjeni z njenimi pogledi, in za vzdrževanje 

pravic državljanov, za katere je odgovorna.« 

Pravi, da ima v današnjem času zakonodaja  (zlasti izvršilna oblast) močno zvezane roke pri 

regulaciji medijev, zlasti zaradi »moči lastnikov medijev in oglaševalcev«. Toda ne glede na 

vse je potrebno v vsaki družbeni regulaciji upoštevati vse in izboljšati učinkovitost, kjer pa je 

temeljni problem doseganje stabilnosti ravnotežja.  
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Sklenemo lahko, da je temeljni problem pri regulaciji medijev, kako in na kakšen način bi 

dosegli ravnovesje med vsemi udeleženci, ki so oziroma naj bi bili vključeni v množično 

komuniciranje družbe. Gledano s tega vidika, bi družba morala nadzorovati medije. Izboriti bi 

si morala razne omejitve in posledično postopno ukinitev moči političnih in ekonomskih 

»akterjev«. Pomembno bi bilo obvarovanje in povečanje avtonomije množičnih medijev in 

posledično preprečitev »koalicije« med mediji, državo in kapitalom. Kadar govorimo o 

regulaciji, je potrebno poudariti spodbuditev povečanja znanja posameznikov kot tudi odpiranje 

vrat v sfero javnosti, predvsem tistim, ki nimajo dostopa do parlamentarnih institucij. Z 

razvijanjem komunikacijske moči in povečevanjem skupne moči posameznikov bi se lahko 

odprle možnosti učinkovitejšega družbenega komuniciranja kot tudi možnosti javne rabe 

človekovega uma, ki je v skladu z etičnimi in moralnimi načeli. 

2.3.2 Organizacijski vplivi  

Medijske organizacije so zavezane specifičnim pravnim instrumentom (v Sloveniji na primer, 

kot smo že omenili, Zakon o medijih-ZMed (Uradni list RS, št. 35/01 z dne 11. 5. 2001), hkrati 

pa svoje »produkte« ponujajo na trgu. Njihov obstoj je predpostavljen z vsaj enim uredništvom, 

posebno organizacijsko enoto, ki jih ostala podjetja v drugih dejavnostih nimajo in naj bi bila 

relativno avtonomna od drugih organizacijskih enot. Množični mediji delujejo povsem po 

enakem principu kot druge organizacije, ki imajo prav tako jasno opredeljeno notranjo 

kadrovsko hierarhijo. Vreg (1980, 167) v svojem literarnem delu poudarja, da so množični 

mediji v zadnjem obdobju dosegli velik razpon. V prejšnjem stoletju je hitra industrializacija 

tiska potisnila male in srednje lastnike časopisnih založb in tiskarn z »zgodovinskega odra« in 

posledično so se ustanovila velika industrijska podjetja. Pojavili so se veliki časopisni 

»magnati« in njihovi tiskovni »trusti«.  Potrebno je bilo imeti veliko finančnih sredstev za 

ustanovitev velikih dnevnikov, ki so jih premogli le pripadniki zgornjega razreda. To so bili 

veliki kapitalisti Pulitzer, Hearst in drugi. Po drugi svetovni vojni je bila v Angliji za 

ustanovitev dnevnika potrebna investicija do dveh milijonov funtov, v Franciji okrog dve 

milijardi funtov, v ZDA pa je ustanovitev terjala investicijo petih do desetih milijonov dolarjev 

(za mesto s sto tisoč prebivalci). Ustanovitev radijske postaje je terjala finančna sredstva, ki so 

jih zmogli le večji kapitalisti ali večje politične stranke. Izgradnjo televizijske postaje pa so 

zmogli le veliki koncerni, ki so bili v rokah oligopolne industrije. 

Koširjeva (2003, 18) pravi, da je v postmoderni dobi veliko govora o predstavljanju in 

konstrukciji, namesto da bi se poročalo o dejanskem stanju. Ne razpravlja se o stvareh, ampak 

se analizirajo predstave o tej stvari. Med tipične postmoderne konstrukte sodi zanikanje 

temeljev resnice in objektivnosti, nasprotovanje normam, kritike kodeksov, postmoderni 

relativizem ter priznanje konstrukcije realnosti. Vse to pa krizo novinarske etike še poglablja, 

saj živimo v razmerah, ki etiki že tako niso naklonjene. Reah (1998, 8) meni, da so lastniki 

časopisov ljudje s konkretnimi političnimi in komercialnimi interesi, s katerimi posledično 
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vplivajo na novinarje in njihovo politično opredelitev ter uredniško usmeritev in ne toliko na 

samo vsebino časopisa. 

Bašič-Hrvatinova in drugi (2004, 10) so mnenja, da je danes le peščica lastnikov in korporacij, 

ki imajo v lasti veliko večino množičnih medijev. Pri tem poudarjajo, da so nekateri do 

medijskega lastništva prišli z »odkrito podporo političnih elit držav« ter da to razmerje 

označujejo kot  »incestuozno razmerje med politiko in mediji.« Cole in Harcup (2010, 85) 

trdita, da se medijski, politični in ekonomski kapital tesno prepletajo, lahko tudi v eni in isti 

osebi. To je skupna značilnost vseh držav članic Evropske unije. Njuno mnenje je, da so 

množični mediji postali industrija in posel, ki imajo mesto v nacionalnem in tudi svetovnem 

gospodarstvu in politiki. Mediji so v veliki večini v lastništvu medijskih baronov ali podjetij in 

družb. Vreg (2000, 205) pravi, da je elita »neviden lastnik, monopolni veleposestnik informacij, 

ki jih po svoji presoji prodaja na novinarskih konferencah.« Ali je potemtakem svoboda tiska, 

kamor spada izražanje misli in mnenj, ogrožena?  

Vedno znova lahko zaznamo nekakšen krog »socializacije« v nenapisanih medijskih pravilih, 

kjer se vzgaja nove člane uredništva, ki naj bi bili »avtonomno« bolj lojalni in bolj prilagodljivi. 

Sparks (1991a, 20) pravi, da so bili v prejšnjih režimih časopisi večinoma v lasti vladajoče 

partije ter s tem deležni tudi državnih subvencij. Vendar se je njihov položaj po revolucionarnih 

političnih spremembah v letih 1989 in 1990 drastično spremenil. V nekaterih postsocialističnih 

deželah (še posebej na Poljskem in Madžarskem) je bil tisk tako rekoč preko noči prepuščen 

lastnim trgom in virom. Komercializacija tiska, ki temelji na načelu maksimiranja profita in 

tudi na reklami, je postajala čedalje bolj pomemben vir dohodka, kamor spada tudi ukinitev 

vladnih subvencij, ki so povzročale velike posledice na tisku. Dosti subvencioniranih časopisov 

v preteklosti ni moglo preživeti brez finančne podpore, ki je prihajala od zunaj. Sparks prav 

tako, da je bila v zgodnjih začetkih demokratizacije ustanovljena vrsta novih časopisov, vendar 

je tudi v tem primeru zelo verjetno, da jim bodo prevladale oligopolistične težnje, ki so bile 

podobne tistim v Zahodni Evropi. Pašić (1976, 233) je že v takratnem obdobju, ko je izšlo 

njegovo gradivo menil, da je problematika interesnih skupin tesno povezana s strukturo javnosti 

(oblikovanja javnega mnenja) ter da interesne skupine predstavljajo interese ožjih družbenih 

skupin v globalni družbi. Poudarja, da so ti interesi organizirani v formalnih organizacijah, ki 

pa jih izražajo navzven, torej v širšo javnost. Uporabljali so različne institucionalne kanale, ki 

so vplivali na javno mnenje, politične stranke, parlament in vlado. Poskušali so vplivati na 

uresničevanje ciljev svoje interesne skupine, ki je sistematično vplivala na javno mnenje, 

zakonodaje in izvršne organe. Imenovali so jih skupine pritiska. Vreg (1980, 140) prav tako 

trdi, da so najvplivnejše in najmočnejše poslovne oligopolistične skupine pritiska. Poslovni 

interes jih vodi k organiziranju lobističnih in drugih akcij, saj zaradi lastne moči ne čutijo 

potrebe po opiranju na velike interesne skupine delavce. Vreg navaja tudi takratne podatke 

indeksa lobistov, ki kažejo, da je bilo med 1.247 zabeleženih lobistov v ZDA (Združenih 

državah Amerike), med katerimi so bili tudi posamezniki in industrijske družbe, kar 825 

pripadnikov poslovnega lobija. Seznam najbolj vplivnih lobistov pa jih je navajal le 265, med 
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katerimi je bilo 149 poslovnih organizacij. Svetovni almanah za leto 1953 za ZDA je navajal 

predvsem ekonomske, profesionalne in »socialno-rekreacijske« interesne skupine, ki so 

predstavljale zgornji ekonomski razred. 

Ali je demokracija zaradi interesnih skupin lahko ogrožena? Ali so množični mediji za njeno 

delovanje v resnici manj pomembni? Ali bi morali sprejeti, da so prav gospodarske družbe tiste, 

ki zarisujejo meje svobodnega izražanja? Ali je svobodo tiska potrebno razumeti le kot svobodo 

razpolaganja z medijsko lastnino? Ali nam primanjkuje neodvisnega novinarstva? Ali bi morali 

biti državljani resno v skrbeh zaradi vsega, kar se dogaja »nevidno« okoli nas? Ne smemo se 

sprijazniti z dejstvom, da v novem svetu popolne komercializacije in »hiperpotrošništva« 

postanemo nekritični do množičnih medijev in se poslovimo od javnih kritik. 

2.3.3 Vplivi virov informacij in dostopnost informacij 

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih zaznati nekaj razprav na temo svobode govora znotraj 

množičnih medijev, ki do sedaj še niso prinesle radikalnih sprememb v medijskem svetu. Prišlo 

je le do dodatnih potrditev, da so novinarji v medijskih hišah na dnu hierarhičnih odnosov v 

medijski organizaciji, uredniki pa so še vedno korak pred njimi in s tem je posledično svoboda 

govora znotraj medijev lahko omejena. Če novinarji nimajo svobode pri svojem delu, semkaj 

lahko štejemo njihovo splošno prepričanje, kako lahko potemtakem verjamemo, da jim lahko 

naložimo polno osebno odgovornost za posledice njihovega dela. Pri moralnih načelih  

zagovarjamo moralno odgovornost in osebno integriteto, vendar kako se bomo lahko soočili z 

realnostjo, kjer vse bolj pogosto osnovna načela podredi eksistencialna stiska. Ali je 

odgovornost na strani interesnih skupin ali na posameznikih, ki to dopuščajo? 

Vreg (1980, 167) je v polpreteklem obdobju opazil, da je »razvoj sodobnega monopolističnega 

in oligopolističnega kapitalističnega sistema pustil sledi tudi na področju produkcije množičnih 

sporočil. Pojavljajo se velike monopolne družbe, ki združujejo produkcijo časnikov, radijskih 

in televizijskih postaj, pa tudi filmsko, gramofonsko in kasetno produkcijo. Hkrati se 

povezujejo tudi vertikalno: časnikarski koncern združuje danes proizvodnjo papirja, produkcijo 

sporočil, trgovsko distribucijsko omrežje in propagandno-reklamna sporočila.« McManus 

(1994, 26) pravi, da »viri informacij pogosto neposredno nadzorujejo vse faze novinarskega 

procesa«. Erjavec (1999, 161) meni, da »medijsko posredovane informacije niso le tržne 

dobrine, ampak temeljna pravica, ki je last posameznika«. Fowler (1993, 22) pa poudarja, »da 

so le določeni viri vredni objave, najpogostejši novinarski viri pa so institucije in osebe z uradno 

in s finančno močjo ter z avtoriteto«. 

Rich (2010, 397) nas seznanja s tem, da tisti viri informacij, ki se sklicujejo na novinarske 

konference, pogosto uporabljajo medije predvsem za svoje lastne interese ter da preko medijev 

manipulirajo z javnostjo, v svojo korist. Z njihovega vidika to ni problematično, saj je večina 

subjektov upravičenih do predstavitve svojega vidika. Naloga novinarjev je, da pridobljene 
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informacije naprej posredujejo kritično in objektivno. Splichal (1997, 344) pravi, da nove 

komunikacijske tehnologije povečujejo vidljivost ter interaktivnost, hkrati pa omogočajo hitro 

širjenje informacij in mnenj. To lahko na eni strani krepi javnomnenjske procese in državljanske 

pobude, na drugi strani pa manipulativno izdelovanje javnega mnenja. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 142-143) poudarjata, da ima zaupnost veliko oblik, kjer so 

novinarji kot tudi njihovi viri iznašli zanjo različna poimenovanja. Slovenska praksa večinoma 

uporablja tri poimenovanja: »on the record«, »off the record« in »off off the record«. Prvi pojem 

pomeni, da se informacija lahko objavi. Pojem »off the record« pri nas po navadi pomeni objavo 

informacije brez identifikacije vira, kjer ne gre za popolno prepoved objave informacije.  

Novinar takšno informacijo preveri, povzame in je ne citira. Vira v tem primeru ne sme 

identificirati z imenom in priimkom. Pojem »off off the record« pomeni, da novinar v nobenem 

primeru ne sme objaviti informacij, ki mu jo je zaupal vir. Različna razumevanja teh izrazov 

poudarjajo, da se novinar in vir informacij vedno, če je to potrebno, vedno znova natančno 

dogovorita, na kakšen način lahko novinar informacijo uporabi. Dewey (1927/1991, 180) je 

mnenja, da lahko novico označujemo kot nekaj, kar se je ravnokar zgodilo in je nova le zato, 

ker se razlikuje od običajnega in starega. Njen pomen je torej odvisen od odnosa do tistega, kar 

prinaša, ter do tistega, kar so lahko tudi njene družbene posledice. Splichal (1997, 336) nas prav 

tako v svojem delu opozarja, da imajo množični mediji velik pomen ter imajo probleme pri 

izražanju in oblikovanju javnega mnenja. Vse izvira iz tega, da mediji lahko določajo oziroma 

nazorno prikazujejo meje legitimne javne razprave v družbi. Pravi, da se ta funkcija medijev 

običajno označuje kot določanje dnevnega reda. Splichal meni, da je v dvajsetem stoletju obstoj 

skladnosti med razvrščanjem različnih zadev po pomembnosti v medijih postal nesporen.  

Vreg (1980, 117) navaja pomembne informacije. Povzema besede bratov Chasin, ki trdita, da 

tok sporočil in vpliva poteka od socioekonomske elite k političnovladni eliti, ki sta med seboj 

tudi povezani. Neposredno naj bi zagotavljale delovanje političnih strank, družbenih 

organizacij, interesnih skupin ter volilnih kampanj. S tem so si zagotovile vpliv na delovanje 

političnih institucij. Brata poudarjata , da je Eisenhower prejel velike denarne zneske od družine 

Rockefeller in ravno tako od ostalih bogatih družin. Trdita tudi, da je leta 1964 Henry Ford II 

in John T. Connor pomagal voditi kampanjo za demokratski denarni fond. Leta 1968 pa je ta 

isti Ford dal večji prispevek demokratskemu kandidatu Humphreyu kot Nixonu, njegov brat pa 

republikancem. Thomas J. Watson Jr., predsednik podjetja IBM (International Business 

Machines), je podpiral demokrate, njegov brat, predsednik mednarodnega fonda IBM, pa 

republikance. S tem smo želeli dokazati vpliv interesnih skupin oziroma »elit«, ki so že v 

polpreteklem obdobju imele nadzor na družbo in pretok določenih informacij.  

Viri informacij imajo različne motive za posredovanje informacij novinarjem. Nekateri viri pa 

določene informacije posredujejo, ker jih preprosto morajo, saj jih k temu zavezuje zakonodaja.  

Zakon o medijih (Zmed), Uradni list RS, št. 35/01, so v letu 2006 spremenili v Zakon o medijih 
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(ZMed-UPB1), Uradni list RS, stran 11328, kjer v 45. členu opredeljuje dostop do informacij 

za medije: 

1. »Informacije za medije po tem zakonu so informacije, ki jih organ na lastno pobudo 

posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na 

vprašanje in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti resnične in 

celovite. 

2. Posredovanje informacij za medije lahko mediji zahtevajo od vseh organov, ki jih kot 

zavezance določa zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. 

3. Organi za omogočanje posredovanja informacij za medije določijo odgovorno osebo zaradi 

izvajanja določb tega člena in javno objavijo njeno osebno ime, službeno telefonsko 

številko in naslov službene elektronske pošte. Organi posredujejo podatke o odgovorni 

osebi pristojnemu ministrstvu. 

4. Organ mora po prejemu vprašanja, če je vprašanje pisno in če bo organ odgovor zavrnil ali 

delno zavrnil, o tem pisno obvestiti medij do konca naslednjega delovnega dne od prejema 

vprašanja. 

5. Organ lahko mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane 

informacije izvzete iz prostega dostopa po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja. 

6. Organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dneh 

od prejema vprašanja v pisni obliki. 

7. Pisno obvestilo iz četrtega oziroma odgovor iz šestega odstavka tega člena vsebuje ime 

medija, ki je vprašanje postavil, navedbo vprašanja ter odločitev o zavrnitvi ali delni 

zavrnitvi oziroma odgovor na vprašanje. Medij lahko zahteva dodatna pojasnila v roku treh 

dni od prejema odgovora. Organ mu jih mora posredovati nemudoma, vendar najkasneje v 

treh dnevih od dne prejema zahteve za dodatna pojasnila. 

8. Zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor iz četrtega in petega odstavka tega člena se šteje kot 

zavrnilna odločba. 

9. Pritožba zoper zavrnilno odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena le, če zavrnilni ali 

delno zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, 

evidence ali drugega dokumentarnega gradiva. 

10. O pritožbi zoper odločbo iz osmega odstavka, ki mora biti v pisni obliki, odloča organ, 

pristojen za odločanje o pritožbi po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja. Organ mora odločbo, izdano na podlagi pritožbe, izvršiti nemudoma, najpozneje 

pa v petih delovnih dnevih od vročitve odločbe. 

11. Če je bila informacija za medije v mediju objavljena v celoti in dobesedno, avtor 

programskega prispevka in odgovorni urednik nista odškodninsko in kazensko odgovorna 

za vsebinsko točno objavo javne informacije. Za resničnost in točnost take informacije je 

odgovoren organ, ki jo je delal. 

12. Za nadzor nad izvajanjem tega člena je pristojen organ, pooblaščen za odločanje o pritožbi 

po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.« 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=2006110#!/Uradni-list-RS-st-110-2006-z-dne-26-10-2006
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Strenz (1989, 7) pravi, da je bilo veliko pred tem, ko je bila napisana prva beseda v medijih, 

odločeno, katere novice bodo prišle do bralcev. Fowler (1993, 21) poudarja, da je prednostno 

tematiziranje ena izmed strategij izbiranja novic. Ta način snovalcem časopisov prihrani vložen 

trud in čas, zato jih uvrščamo med rutinski izbor virov informacij. Davies (2008, 28) pa nas 

opozarja, da »novinarji informacij nič več ne iščejo in izbirajo, ampak so ponižani na pasivne 

predelovalce vsega, kar jim pride pod roke, pa naj gre za resnične informacije ali pa za lažnive 

piarovske zvijače«. 

Po vsem navedenem lahko pridemo do ključnega vprašanja, ali je svoboda govora ogrožena 

zaradi vpliva interesnih skupin? Kje je v tem trenutku naš pogled na cenzuro in svobodo tiska? 

Ali naš sistem omogoča zadostne sankcije za njuno nespoštovanje? Na tem mestu gre tudi za 

vprašanje možnosti uresničevanja avtonomije in svobode izražanja posameznikov znotraj 

medijskih organizacij. Neposredni izvajalci cenzure in omejevanja svobode govora so del 

medijskih organizacij, ki so po kadrovski hierarhični lestvici višje kot tisti, ki pridobivajo 

informacije in ustvarjajo medijske vsebine. Mogoče bi lahko vsemu temu dejali »prevajanje 

cenzure« iz zunanjega vira do uporabnikov medijskih vsebin. Uredniki imajo posebno 

pozicijsko mesto avtoritete v medijski organizaciji, za kar bi morali biti odgovorni. Oni so 

namreč tisti, ki končno odločitev nadalje posredujejo novinarjem in novinarkam in dokončno v 

javnost. 

Zaradi hitre širitve svetovnega spleta se povečuje tudi število virov informacij. Vsakodnevno 

se soočamo z veliko količino informacij, kjer je lahko kakovost vprašljiva. Tradicionalni tiskani 

mediji imajo razvit uredniški sistem, ki naj bi zagotavljal verodostojnost informacij. V točnost 

informacij moramo biti prepričani, saj lahko v nasprotnem primeru pričakujemo popravek 

morebitnih nerelevantnih informacij. Velja vzeti kot opozorilo, da se informacije na svetovnem 

spletu lahko širijo ne glede na točnost, veljavnost ali napake. Tisti, kateremu so informacije 

osnovno orodje pri delu, vedo, kako pomembni sta verodostojnost in kakovost. Pri informacijah 

naj ne bi dvomili o zanesljivosti in resničnosti, zato moramo biti pri izbiranju informacij 

pozorni, saj lahko imajo vpliv na bralca.  

Reah (1998, 10) poudarja, da je za demokracijo ključnega pomena obstoj informacijskega 

sistema, ki omogoča svojim bralcem, da se na podlagi raznovrstnih informacij prosto in 

svobodno odločajo. Mediji v prvi vrsti izbirajo in selekcionirajo dogodke, o katerih poročajo, 

na podlagi kriterijev novičarskih vrednot. Meni, da novice preprosto niso tisto, kar se zgodi, 

ampak tisto, o čemer je na podlagi določenih kriterijev vredno poročati. Cole in Harcup (2010, 

114) poudarjata, da je »točnost sekundarnega pomena glede na vpliv nekaj zanimivega ter ima 

manj moči kot nekaj šokantnega in škandaloznega«. Fowler (1993, 19) v svojem delu obrazloži, 

da so novičarske vrednote osnova novičarskega poročila. To ni le osnova selekcije, ampak 

osnova reprezentacije. Določen objekt je lahko v prvi fazi izbran le, če je lahko reprezentiran 

na določen način. V tem smislu je tudi selekcija ideološka. Strenz (1989, 49) pa je mnenja, da 

nam »razumevanje procesa nastanka novic pomaga pri razumevanju tega, katere novice se 



 

31 

znajdejo v medijih in zakaj. Gre za razumevanje, da novice nastajajo pod pritiskom in da se 

novičarske vrednote spreminjajo«.  

Gourley (1999, 23) nas seznani s pristranskostjo, ki je po njegovem mnenju uporaba 

predsodkov ali mnenj, ki naj bi bile primerne le za določeno skupino. Pristranska sporočila, 

posredovana množičnim medijem, lahko vplivajo na oblikovanje pristranskih mnenj pri 

prejemnikih. Handelman (2009, 10) nam pove, da »ločimo dve strategiji: skrivanje relevantnih 

informacij in skrivanje resničnih ciljev in namenov pred manipuliranim. Za oboje lahko trdim, 

da se pojavlja v analiziranih časopisnih prispevkih«. Strenz (1989, 43-45) je mnenja, da so 

novice pogosto tisto, kar lahko novinarji spravijo v okvir etikete. »Etiketiranje« posameznika, 

zadeve ali gibanja, opisovanje na temelju ene same lastnosti ali pridevnika, pomaga novinarju 

poenostaviti zgodbo in omogočiti javnosti, da kompleksnost dojame v preprosti obliki, prav 

tako pa novinarju prihrani čas in prostor v časopisu. Rezultat je ob vedno bolj rutinsko zbranih 

informacij tudi dejstvo, da novinarji poročajo o dogodkih zgolj zato, ker o njih poročajo drugi 

mediji, sledijo torej »črednemu nagonu«. 

Zopet se nam ob vsem navedenem poraja vprašanje, ali prihaja do cenzure, do legitimnih 

uredniških posegov in do kod segajo njihova pooblastila. Naloga urednikov je izdaja 

verodostojnega časopisa (ali na splošno medija), popravljanje novinarskih napak in njihove 

nevednosti ter opozarjajo na slab pristop novinarjev k različnim raziskovalnim temam. Cenzura 

lahko nastopi takrat, ko postane uredniški »filter« neprepusten za oddaje ali tekste, ki so 

profesionalno dobro narejeni, uredniki pa jih lahko zavrnejo ali jih nadalje urejajo brez 

novinarjeve vednosti, z utemeljitvijo, da vsebine naj ne bi ustrezale njihovemu ideološkemu 

profilu ter z namenom preprečitve posledic razkritja, saj bi takšna objava lahko škodovala 

ljudem iz njihove interesne skupine.  
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3 Diskurz 

V nadaljevanju smo predstavili različne interpretacije diskurza. Richardson (2007, 21) je 

mnenja, da za besedo diskurz ne obstaja enotna opredelitev. Erjavec in Poler Kovačič (2007, 

17) poudarjata, da gre v splošnem pomenu za jezik kot element družbenega življenja. Različni 

diskurzi predstavljajo različne načine reprezentacije vidikov sveta. Diskurz je določen način 

razumevanja sveta in izražanja, vključuje omejeno število izjav in besed. Diskurzi organizirajo 

načine in so neločljivo povezani z interesi družbeno močnih posameznikov in skupin. Določajo, 

kdo je pooblaščen za izrekanje sodb ali mnenj o določenem pojavu, in nas v odnosu do drugih 

družbenih akterjev določajo kot družbene subjekte.  

Burr (1998, 54-57) je mnenja, da je diskurz tisto, kar jezik povezuje z družbenimi in kulturnimi 

procesi. Diskurzi lahko uživajo odobravanje družbe v smislu zdravega razuma ali resnice, saj 

so v interesu dominantnih družbenih skupin. MacDonald (2003, 9) pravi, da je diskurz »jezik z 

razkritimi družbenimi in kulturnimi koreninami in vplivi, je celoten sistem komunikacijskih 

praks, ki so integralno povezane s širšimi družbenimi in kulturnimi praksami in ki pomagajo 

konstruirati specifične okvirje razmišljanja«. 

Diskurz torej ni le vsebina, ampak tudi oblika načina pomena konstrukcije. Da bi pri bralcih 

ustvarili nek pomen, je pri samem diskurzu ena izmed ključnih značilnostih izražanje 

pomembnosti neke vsebine. Na primer vizualna komunikacijska sporočila lahko prenašajo 

občutke, motivacijsko informacijo, lahko pa tudi poudarjajo pomembne informacije. V 

kakovostnih medijih je zaznati obliko, podrejeno vsebini, za razliko od tabloidnih, kjer pa na 

bralca učinkuje predvsem oblika, ki uprizarja vsebino. Burr (1998, 47) poudarja, da »vsak 

objekt in subjekt obkroža na stotine diskurzov in vsak od teh ga predstavlja na drugačen način. 

Vsak diskurz se osredotoča na različne aspekte tega objekta, ima druge implikacije in spodbuja 

druga vprašanja, ob tem pa vsak diskurz v sebi nosi dikcijo, da odraža resnico. Diskurzi tako 

služijo konstrukciji fenomena današnjega sveta za nas«. 

3.1 Reprezentacija in ideologije o diskurzu 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 21) pravita, »da je besedo ideologija prvi uporabil Antoine 

Destutt de Tracey enkrat po francoski revoluciji z namenom označitve nove znanosti o idejah, 

ideologije, ki bi bila osnova za druge znanosti« (Mclellan, 1986: 6). De Tracey je trdil, da ideje 

ljudi niso božji ali naravni produkt, ampak so produkt družbenega okolja, kot ga razumemo s 

pomočjo čutil. Ideologije so reprezentacije sveta, ki prispevajo k oblikovanju in vzdrževanju 

odnosov moči, dominacije in izkoriščanja. Ideologije torej niso le kakršenkoli sistem idej in 

prepričanj, ampak »način razmišljanja, v katerem so v določenem zgodovinskem trenutku 

eksploativne oblike družbene organizacije reprezentirane kot zunanje, naravne in nujne ali 

racionalne (Jones 2001: 227)«.  
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Po Van Dijku (1998, 153) so ideologije družbene in v večini primerov povezane z interesnimi 

skupinami ali konflikti. Služijo kot legitimacija ali upor proti moči ali prevladi. Reprezentirajo 

družbene probleme in kontradikcije in so povezane z družbenimi razredi in drugimi družbenimi 

skupinami in organizacijami ter so povezane tudi z rabo jezika. Ideologije so tipično izražene 

in reproducirane v jeziku in skozi jezik. Če povzamemo, je  torej ideologija nekakšna shema in 

ogrodje družbenih prepričanj, ki organizira in oblikuje družbo ter deluje kot sredstvo regulacije 

družbenih praks, konstruiranih kot diskurz.  

Fairclough (1992, 18) v svojem delu poudarja, da »diskurzi delujejo ideološko, ko tipi praks in 

tipi diskurzov delujejo v smeri nevtralizacije z namenom vzdrževanja neenakih odnosov moči«. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 24) menita, da institucionalne prakse pogosto utelešajo 

predpostavke, saj jih namreč ljudje ne izvajajo samodejno, ki neposredno ali posredno 

legitimirajo odnose »moči«. Naloga ideologije je nekakšno varovanje praks. Njena vloga pri 

dopolnjevanju ekonomske in politične oblasti pa je nezamenljiva in neprecenljiva. Ideologija 

ima največjo moč v diskurzu, kadar ljudje vanj privolijo in ga na ta način utrjujejo in 

reproducirajo obstoječe odnose v družbi. Fowler (1993, 11) pravi, da je predstavitev v medijih 

konstruktivna praksa, kot tudi v diskurzih, kjer ideje in dogodki niso nevtralno predstavljeni. 

Gredo namreč skozi vrsto selekcij, kateri sledi transformacija dogodkov v poročila, ki 

vključujejo reprezentacijo dogodkov. Tisk je izkrivljen in nepravičen.  

Koširjeva (2003, 93) pravi, da ne obstaja nevarnost za prevlado ideološkega diskurza v 

množičnih medijih, če tisk ne sme služi oblasti, ki jo predstavlja vladna »elita. Fairclough 

(2001, 20) poudarja, da je vsak tekst produkt nastanka v nekem procesu. Termin diskurz se 

nanaša na celoten proces družbene interakcije, v kateri tekst predstavlja le del. Javnost bi se 

morala zavedati, da obstaja selektivnost ob vključevanju in izključevanju določenih informacij. 

Diskurz poleg produkcije teksta zajema interpretacije teksta in je odvisen tudi od drugih, 

nelingvističnih procesov družbe. Fowler (1993, 25) pa navaja, da je vsaka oblika »lingvistične 

formulacije (sintaktične strukture, besedotvorje)« v novicah že vnaprej določena in izbrana z 

razlogom in ni naključna. Vedno obstaja vrsta izbir, na primer kako povedati iste stvari, in vsaka 

izbira ima svoj pomen. Ravno razlike v sebi nosijo ideologijo. Tudi Hall (2003, 21) v svojem 

delu razume kulturo v širšem pomenu, in sicer kot set družbenih praks, v katerem se izmenjujejo 

pomeni. Poudarja, da si člani iste kulture delijo »konceptualni zemljevid«, konsenz obstoječih 

vrednot, ki je povezan z interesi »močnejše« družbene skupine. V vsaki kulturi obstaja nabor 

pomenov, ki si jih med seboj delimo pripadniki iste kulture in te izmenjujemo v družbenih 

interakcijah. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 26) menita, da je predpostavka ideologije množično sprejeta v 

določenih družbenih skupinah. Mediji v reprodukciji in širjenju ideologij igrajo odločilno 

vlogo, hkrati pa oblikujejo družbeno. Poskušajo osmisliti svet in ga interpretirati. Ideologije 

izvirajo iz družbenih in materialnih praks. Mediji te ideologije nato artikulirajo in reproducirajo. 

Hall (2003, 15-16) pravi, da je reprezentacija proces. V njem nastaja in se povezuje pomen in 
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jezik v kulturo, katerega pomen se izmenjuje skozi jezik (znakovni in simbolni sistem). Sklepa, 

da je jezik osnovni medij, v katerem osmišljamo svet. Je ključni prenašalec kulturnih vrednot 

in družbenih praks in deluje kot »reprezentacijski sistem«. Fairclough (1997, 55) meni, da 

reprezentacije v medijih lahko delujejo ideološko. Prispevajo k reprodukciji neenakih 

družbenih odnosov in k izkoriščanju. Meni, da so ideološke reprezentacije v tekstih bolj 

implicitne kot eksplicitne in so utelešene v rabi jezika. 

Reah (1998, 54) poudarja, da je jezik najmočnejše orožje takrat, ko predstavlja svet na 

neekspliciten način. Meni, da se je mogoče upreti določenim pogledom, mnenjem ali ideologiji. 

Vendar ko se posameznik zaveda, da mu jih nekdo vsiljuje, je težje, kot takrat, ko je ta ideologija 

skrita. Kirschner (1994, 141) pa meni, da je jezik najpomembnejši inštrument manipulacije. 

Pravi, da je zavestno uporabljanje tega sredstva z določenim ciljem predpogoj za vplivanje 

oziroma manipuliranje z ljudmi. Locke (2004, 11) pravi, da je jezik srce kritične diskurzivne 

analize. Po Faircloughu (2001, 18-19) pa je jezik dialektično povezan z vsemi aspekti družbe. 

To pomeni, da ga oblikuje družba in tudi obratno. Jezik je del družbe, je družbeni proces in je 

odvisen od drugih, nelingvističnih procesov v družbi.  

Erjavec in Poler Kovačič (2007, 16) pravita: 

»Pomembno je poudariti, da ni enotnega in pravilnega odgovora na vprašanje, kaj določen tekst 

pomeni. Naj povzamem: med jezikom in družbo ni zunanjega odnosa. Odnos med njima je 

notranji in dialektičen. Jezik je del družbe, jezikovni fenomeni so družbeni fenomeni posebnega 

tipa in družbeni fenomeni so (deloma) jezikovni fenomeni. Medtem ko so vsi jezikovni pojavi 

družbeni, pa vsi družbeni pojavi niso jezikovni, čeprav imajo tudi tisti, ki niso jezikovni (na 

primer ekonomska produkcija), pomembno, vendar pogosto zapostavljeno jezikovno osnovo.« 

Fowler (1993, 8) je mnenja, da so novice reprezentacija sveta skozi jezik, kjer so pomeni 

družbeno konstruirani. Diskurzi so družbeni produkt in družbena praksa, zato je diskurz v celoti 

mogoče razumeti le skozi kritično lingvistično analizo. Reah (1998, 57-58) meni, da je 

poimenovanje oziroma imenovanje element jezika in je obkrožen z družbenimi pomeni. 

Kontekst, poimenovanje kot tudi odnos posameznika do povedanega delujejo skupaj pri 

konstrukciji pomena. Sistem poimenovanja pa lahko deluje tudi v smeri manipulacije na ta 

način, da ustvari zelo določene in specifične učinke. Pravi, da sta diskurz in poimenovanje 

realnosti lahko učinkovita načina za promoviranje točno določenih interesov in ideologije, za 

spodbujanje točno določenega mnenja reprezentacij o stvareh, posledično tudi za spodbujanje 

točno določenega odziva množice. Allan (2004, 87) pa poudarja, da je »naturalizacija določenih 

ideologij implementirana v njihovi reprezentaciji realnosti«. Francoski mislec Jean Baudrilard 

je razvil provokativno in izvirno teorijo o tem, kako naj bi vsa resnica izhajala iz mreže sistemov 

informacij. S svojo tezo je nadaljeval idejo Marshalla McLuhana, ki je pojmoval množične 

medije v tezi, da so »družbe vedno bile oblikovane z naravo medijev, preko katerih 

komunicirajo bolj kot z samo vsebino komunikacije« (Mc Luhan in Fiore, 1996, 8). Temeljna 

Baudrillardova (1999, 101-103) teza o množičnih medijih je, da proizvajajo vedno več 
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informacij ter vedno manj smisla, kjer je razmerje med njima postalo problematično. Meni, da 

informacija nima ničesar opraviti s samim smislom, saj njegov pomen uničuje ali nevtralizira. 

Informacija naj bi po njegovo »požirala sleherno možnost komunikacije in razvoja družbenosti. 

Množični mediji bi morali biti producenti informacij in proizvajati smisle. V današnjem času 

pa se dogaja ravno nasprotno. Informacija bi morala omogočati komunikacijo v družbi. 

Uprizarja komunikacije, namesto da bi proizvajala družbeni smisel. Dogodki so postali 

medijsko izpostavljeni, zato smo soočeni z radikalno izgubo smisla. Množični mediji skrbijo 

za natančno izdelano režijo medijske komunikacije in prispevajo k destrukciji družbenega. 

3.2 Medijski diskurz 

Luthar (1996, 190) poudarja, če že moremo govoriti o kakršnikoli revoluciji oziroma o 

revolucionarnih načelih, je veliko bolje govoriti o revoluciji kot v načinu komuniciranja, kot 

lahko danes internet označujemo v smislu računalniške oziroma tehnološke revolucije. Meni, 

da je lokalna, nacionalna, globalna situacija artikulirana v tekstih medijske kulture. Medijski 

diskurz pa je tisti, ki družbo dejansko konstituira. Splichal (1992, 164) se sprašuje, ali bo 

avtonomna vloga medijev dejansko uveljavljena. Vprašanje je povezano predvsem z naravo 

(političnega) komuniciranja, ki jo vzdržujejo mediji v družbi in je odvisna od specifičnih 

socialnih, političnih, ekonomskih in kulturnih pogojev. Mediji imajo različno vlogo v različnih 

okoljih, čeprav so ključne funkcije množičnih medijev lahko videti univerzalne. Kara-Murza 

(2011, 357) nam v svojem delu pripoveduje o javnih medijih, ki se zadnji dve desetletji aktivno 

propagirajo z novo umetniško obliko. To je scenska predstava brez scenarija, ki združuje 

vizualno umetnost z improvizacijo. Eden od glavnih konceptov te umetnosti je rušenje etičnih 

in estetskih norm ter odstranitev vseh tabujev.  

Koširjeva (2003, 10) meni, da »množični mediji z novinarskim diskurzom uresničujejo svojo 

informacijsko in hkrati najpomembnejšo funkcijo. Ta je po mnenju uglednih komunikologov 

(npr. Franceta Vrega) njihova osrednja funkcija. Obveščanje je v demokratičnem življenju 

nepogrešljivo: če državljani ne bi imeli na voljo potrebnih informacij o javnih zadevah, ki jim 

jih nudijo mediji, demokracija ne bi bila mogoča, je zapisano v resoluciji št. 1003 parlamentarne 

skupščine Sveta Evrope o novinarski etiki.«  Vreg (1980, 19) v svojem delu poudarja, da so 

»ekonomski interesi tesno prepleteni s političnimi. Socioekonomska elita pogosto odloča mimo 

vlad in parlamentov, ne samo o političnih zadevah. Moč izvenparlamentarne oblasti v 

primerjavi s parlamentom in političnimi strankami stalno raste. Izvenparlamentarna oblast 

lahko vpliva na parlament oziroma vrhe političnih strank. Davies (2008, 28) je mnenja, da so 

izmišljene zgodbe prelahko ušle skozi nevarovana vrata medijev. Problem nastane, kadar nihče 

ne preveri resničnost zgodb.  

Kara-Murza (2011, 430) poudarja, da v resnici ne gre samo za televizijo, ampak tudi za to, da 

je televizija tista, ki je postala tehnična osnova za uporabo zapletenih manipulativnih doktrin. 

Meni, da gre v tem primeru za ustvarjanje celovite industrije televizijskega in političnega 
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oglaševanja. Zakaj torej televizija v politiki postaja čedalje bolj učinkovito manipulativno 

sredstvo kakor radijski in tiskani medij? Odkrili so izjemno sposobnost televizijskega ekrana, 

ki lahko izbriše razliko med resnico in lažjo. Tudi očitna laž ne more pri gledalcu povzročiti 

samodejnega opozorilnega signala, in sicer predvsem zato, ker je njegova psihološka zaščita 

izklopljena.  

Vreg (1980, 21) meni, da so množična občila nekakšni odvetniki družbe, le v primeru, kadar so 

nosilci neposrednega izražanja volje vseh ljudi globalne družbe in so tudi sami del družbe. 

Poudarja, da bi samo podružabljanje javnih medijev lahko spremenilo položaj človeka v 

komunikacijskem procesu. V tem primeru ne bi bili več vklenjeni v lastniške hierarhične odnose 

in bi v komunikacijski proces vstopali vsi kot enakopravni udeleženci. Erjavčeva in Poler 

Kovačičeva (2007, 26) poudarjata, da ideologije izvirajo iz družbenih in materialnih praks, 

mediji pa jih artikulirajo in reproducirajo. Mediji dogodke aktivno konstruirajo na temelju 

medijskih ideoloških povezav. Strukturirajo jih v ideološko skladna poročila, ki nagovarjajo 

bralce kot potrošnike produktov. 

Koširjeva  (2003, 55-56) je v svojem medijskem diskurzu direktna. ZDA so postali prva dežela 

javnega informiranja na svetu, kjer oglaševalci nimajo samo ekonomskega vpliva, temveč tudi 

kulturnega in političnega. Lahko vplivajo na realnost vsakdanjega življenja. Kara-Murza (2011, 

358) pravi, da so se v zadnjih letih naredili veliki koraki k popolnemu izkoreninjanju čustva 

sramu, s strani združenja novinarjev. Brezsramnost je postala tehnologija, ki navadnega človeka 

naredi še bolj nezaščitenega pred manipulacijo. Razkritja neposrednih laži povečujejo vpliv 

tiska. Vsaka nova laž je razkrita brez očitanja tistim, ki so laž ustvarili.  

Vreg (2000, 69) meni, da na konstrukcijo medijskega diskurza konkretno vplivajo lastniki 

medijev, ki zasledujejo svoje lastne kapitalske interese države. Ti si lastijo medije v imenu 

državnega interesa ter transnacionalne medijske industrije, ki s svojimi novinarji proizvajajo 

globalno informacijo v interesu transnacionalne širitve kapitala in dominantne politike velesil. 

Koširjeva (2003, 48) se strinja s številnimi drugimi avtorji in meni, da mediji ne odslikavajo 

realnosti, ampak jo konstruirajo. Burr (1998, 57) poudarja, da nas medijski diskurz poučuje o 

raznih oblikah prepričanja in verovanja, za katerega menimo, da je zdravorazumsko ali 

resnično. Van Dijk (2000, 34) pa je mnenja, da se lahko medijski diskurz naučimo skozi 

medijske tekste, nad katerimi pa ima nadzor vladajoča politična, izobrazbena, raziskovalna in 

medijska elita. Vreg (1980, 161) prav tako meni, da so množična občila v sistemu meščanske 

demokracije glavni instrument delovanja države, političnih strank, parlamentarnih postopkov, 

oligopolističnih in množičnih interesnih skupin ter volitev. Soustvarila so meščansko javnost 

in politični pluralizem. Prav meščanski razred in instrumenti javnega mnenja so sestavni del 

funkcioniranja meščanskega parlamenta. Od vsega začetka so bili množični mediji v zasebni 

lasti premožnih meščanov in so se kot taki razvili v sodobno industrijo množičnih sporočil. 

Danes pa so množična komunikacijska sredstva v lasti velikih korporacij, koncernov ali 

tiskovnih mogotcev meščanskega razreda. Poleg vsega tega se v nekaterih državah pojavlja tudi 
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državni kapital kot solastnik. Politične stranke so prav tako lastniki množičnih medijev, vendar 

predvsem v nekaterih evropskih deželah. Zlasti tam, kjer v sistem političnega pluralizma 

vstopajo leve stranke. Vreg je mnenja, da lahko ugotovimo, da so skoraj vsi množični mediji v 

večini primerov neposredno v lasti velikih korporacij. Državni kapital pa v nekaterih državah s 

svojo intervencijo še dodatno krepi obstoj korporacijsko-kapitalskega lastništva množičnih 

medijev. Allan (2004, 83) je mnenja, da »novinarski diskurz naturalizira kulturo in družbo ter 

opravičuje trenutno razdelitev vpliva in moči«. Van Dijk (2000, 155) pa meni, da lahko 

medijski diskurz vidimo kot obliko »hegemonije«, ki temelji na videz legitimnih ideologijah in 

obnašanjih, vsiljujejo pa jo člani dominantne večinske skupine. Gre torej za nadzor večine nad 

oblikami javnega diskurza, za politično in družbeno vodenje.  

Pinter (2003, 266) pravi: 

»Pojavlja se teza, da je javnost povsem arbitrarna kategorija; da v kibernetskem prostoru nima 

ustreznega empiričnega referenta in je kot takšna nepotrebna. V razmerah, kjer lahko vsak sam 

izgradi svoj del skupnega prostora, se priključi tej ali oni skupini in povsem po svoje opredeli 

meje svoje zasebnosti, svoje lastne varnosti in nedostopnosti, je teoretska dilema, kako 

obstoječa pojmovanja javnosti uporabiti za pojasnjevanje (in spreminjanje) prevladujočih 

razmer.« 

Po zgoraj navedenem bi lahko sklepali, da je doba množičnih medijev postala doba kreiranja 

realnosti. Proizvajajo se dogodki, ki so vsak trenutek vsakomur dostopni in so obsežno 

občinstvo pretvorili v predvidljivo in vodljivo množico. Vendar kljub temu mediji, tako 

televizija kot internet, morajo obstajati, izobraževati, zabavati in informirati, ne glede na to, ali 

se v dejanskem svetu resnično kaj dogaja ali ne, saj je obstoj množičnih medijev pogojen z 

obstojem dogodkov. V obdobju razvoja medijev v 60.  in 70. letih 20. stoletja so se razvila 

številna vprašanja. Denimo, ali je na vidiku nevarnost pred dehumanizacijo ter kako močno 

sredstvo je televizija, kadar govorimo o prenosu dogodkov na doživetje gledalca. Ali je 

subjektivno doživetje dogodkov realno primerljivo z doživetjem dogodka na kraju samem? Vsa 

ta vprašanja ostajajo odprta. Keane (1991, 95-109) pravi, da je v številnih zahodnih 

kapitalističnih državah kot tudi v postsocialističnih državah tržna svoboda tiska »okužena« z 

različnimi oblikami državne intervencije. Meni, da v večini od teh držav lahko še vedno 

zasledimo pet idealnih tipov politične cenzure, ki jo posredno ali neposredno vzdržuje država: 

državna varnost, laganje, državna reklama, vojaška tajnost in korporativizem. Erjavčeva  (1999, 

157) poudarja, da v Sloveniji prihaja do nasprotij med etičnimi zahtevami in njihovim 

dejanskim spoštovanjem. Raziskava Koširjeve iz leta 1993 je pokazala, da slovenski dnevniki 

kršijo etični kodeks. Netočno navajajo dejstva, številčne podatke, imena, nazive in funkcije 

nosilcev dogajanja. Izpuščajo čas dogajanja, ne navajajo  vira informacij, kršijo resničnost 

navedenih dejstev. Problem je, da istega dejstva ne preverjajo pri različnih virih, prav tako ne 

preverjajo objavljenih informacij. Ne ločujejo informacij in komentarjev, redko objavljajo 

popravke in ne spoštujejo poslovnih skrivnosti. Poleg vsega tega prav tako ne ločijo 
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novinarskega in oglaševalskega sporočila, ne spoštujejo zasebnosti ter ne domnevne 

nedolžnosti in še bi lahko naštevali.  

Koširjeva (2003, 48) trdi, da se slovenska vlada spreneveda, da naj ne bi vedela za velik pomen 

in vpliv medija RTV (Radiotelevizija) Slovenija. Obnaša se, kot da nam ne manjka kvalitetnega 

tiska, ki bi pomagal vzpostavljati demokracijo. Pravi, da prav zaradi tega nimamo osrednjega 

elitnega dnevnika. Meni pa, da prav vodstvu RTV ni treba odgovarjati za (ne)ustrezno 

programsko politiko v parlamentu. Kara-Murza (2011, 383) povzema po Chomskem (1988), ki 

je veliko svojih del posvetil analizi odrazov pomembnih dogodkov in problemov nasploh v 

informacijskem toku ameriških javnih medijev. Temeljno načelo je, da tista dejstva, ki so v 

nasprotju z interesi in privilegiji oblasti, ne obstajajo. V današnjem času je televizija glavni 

nosilec besedila. Tehnološki razpon je povzročil ogromen presežek informacij, ki prihajajo z 

veliko hitrostjo in ustvarjajo novo vrsto branja dialoga. Besedilo je na televiziji zgrajeno v 

obliki toka mikrodogodkov, ki so privedli do krize makrobesedil in so nam pojasnjevala svet in 

družbo. Obsežnost sprememb in oblika oblasti kaže, da so nam iz družbenega življenja 

odstranili sam problem politične izbire s pomočjo soočenja. Televizija lahko pooseblja socialna 

in politična protislovja. Predstavlja jih kot trčenje vodij in ne kot trčenje socialnih interesov. 

Osebnostna retorika izriva programsko. Politične razprave pa postajajo zrežirano gledališče. 

Koširjeva (2011, 65) meni, da so množični mediji le še v redkih primerih zavezani javnosti. 

Njihova temeljna usmeritev je predvsem pridobivanje dobička in ne pridobivanje za državljane 

pomembnih informacij. Kaj je se torej dogaja z množičnimi mediji v demokraciji in koliko 

prispevajo k artikulaciji za javnost pomembnih interesov?  

V množičnih občilih bi morala prevladati oblika samoregulacije in nikakor ne samocenzure. 

Novinarji, uredniki, lastniki in tudi javnost bi morali doseči konsenz ter oblikovati principe in 

pravila, ki bi preprečevala državi vmešavanje v medijsko neodvisnost. Hkrati pa bi omogočala 

prizadetim posameznikom ali ustanovam, tudi samim novinarjem, da bi prišli do nekakšnega 

dogovora, opravičila ali celo popravka predvsem hitreje, ceneje in enostavneje. Na primer v 

Veliki Britaniji, Skandinaviji in Nemčiji so ustanovili medijskimi svet in trenutne izkušnje so 

pozitivne. Pri regulaciji množičnih medijev bi bilo potrebno upoštevati tudi lokalne 

specifičnosti, predvsem politične, saj se namreč v postsocialističnih državah še vedno 

vzpostavljajo »pravi« principi demokratičnosti, kjer se spoštujejo etična načela in norme, kjer 

je odgovornost in spoštovanje pravil na prvem mestu. 

Razmere v slovenskem medijskem prostoru nujno potrebujejo bolj skrbno udejanjanje etičnih 

meril. Za zagotovitev večje kakovosti je potrebno celovitejše uresničevanje etičnih načel, ki pa 

so ključna za ustvarjalce množičnih medijev, pravi Erjavčeva (1999, 157).  Koširjeva (2003, 

52) v svojem delu navaja esej Janija Virka Veliko in majhno (Na robu resničnosti, Zbirka 

Brevir, Mihelač, Ljubljana 1992, str. 49), kjer piše: »Danes mediji zmorejo toliko plehkosti, da 

vsakodnevno izpisujejo politične biografije marginalnim vseprisotnim postavljačem, ki na naše 

začudenje in grozo celo vplivajo na socialni okvir našega življenja, ali pa zgodovino vračajo na 
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temačna razpotja, s katerih je sence dogodkov zbrisalo že pisanje v osemdesetih letih. (…) Vsaj 

tisti, ki so verjeli, da se bo v demokratično vzpostavljeni družbi marsikaj spremenilo tudi na 

kulturnem in duhovnem področju, morajo biti ob vsakodnevnem spremljanju medijsko 

perpetuiranih političnih in raznovrstnih primitivizmov globoko človeško prizadeti.« V Sloveniji 

nujno potrebujemo kvalitetnejše novinarstvo. To pa bi lahko dosegli s kompleksnejšo mrežo 

med seboj povezanih institucij, procesov in ljudi, ki bi omogočale nadzor, kritiko, dostopnost 

ter večjo zavest o kakovosti. Vse to bi lahko zagotovilo višji standard novinarske kakovosti na 

Slovenskem, še pravi Erjavčeva (1999, 161). 

Splichal (1992, 166-167) poudarja, da so se že v takratnem obdobju pojavljala razna trenja. 

Pomembno vprašanje, ki se poraja, je, ali se lahko in na kakšen način razvije postsocialistična 

civilna družba, torej družba, ki bi deregulirala odvisnost medijev od države ali trga in bi 

maksimirala svobodo komuniciranja. V Zahodni Evropi so demokratična prizadevanja 

usmerjena v razblagovljenje medijev in omejevanje načela maksimiranja profita. Vzhodna in 

Srednja Evropa pa se je pričela soočati s prvimi posledicami denacionalizacije in privatizacije. 

Komercialni motivi medijev so omejevanje državnega vmešavanja brez kakršnihkoli negativnih 

posledic. V komercializaciji medijev novinarji vidijo pomemben vzvod doseganja lastne 

avtonomije države. Kako mediji skrbijo za interese državljanov, pa je vprašanje. Dominacija 

države in medijskih profesionalcev je uperjena zoper občinstvo. Povzroča neravnotežje moči in 

dominacijo interesov manjšine v avtoritarnih sistemih ali večine v paternalističnih sistemih nad 

interesi tistih, ki niso vključeni v koalicijo. 

Vreg (1980, 181) poudarja, da množični mediji oblikujejo javno mnenje na način in v obliki 

prave mistifikacije avtentičnega javnega mnenja. S stereotipi in političnimi gesli ustvarjajo 

konsenz o zunanji in notranji politiki. Denimo v okvir političnega konsenza neke ameriške 

družbe ne sodijo nasprotna mnenja o zunanji politiki, še posebej če so kritična in zato tudi težko 

prodirajo v javnost. Če kritičnim glasovom uspe, se pričnejo soočati z ukoreninjenimi stališči, 

ki pa so lahko posledica večletnih izkrivljenih predstav in napačnih informacij. Širili pa so jih 

ravno javni mediji. Vsakodnevno ponavljanje istih tem in gesel je povzročilo, da javnost vse to 

sprejema na način, ki izključuje razumsko in kritično razmišljanje. Pravi, da so tudi v okviru 

politične razprave že začrtane meje. Kdorkoli bi poskušal prebiti te meje, bi se kaj kmalu lahko 

znašel v neenakopravnem položaju in bi se bil primoran soočiti s težkimi preizkušnjami.  

Dewey (1999, 19) pravi, da se »javnost konstituira kot javnost in oblikuje skupno voljo zaradi 

splošnih in trajnih posledic človeškega delovanja in zaznavanja posledic. Zavest o obsegu in 

teži teh posledic spodbuja nastajanje skupnega interesa … Javnost ne nastane s fizično 

prisotnostjo posameznikov; organizira se lahko samo tedaj, kadar obstajajo pomembni 

problemi, ob katerih se izoblikuje skupni imenovalec, in sicer v močno spremenljivih odnosih.« 

Oblak (2003, 42) poudarja, da je največja težava predvsem predpostavka o tem, da bo prišlo do 

večje demokratičnosti v komuniciranju in vloge javnosti preko interneta, ki se kaže v načelu 

dostopnosti. Vsa moderna komunikacijska tehnologija, vključno z internetom, je tesno 
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povezana s širšim razvojem komuniciranja. Demokratizacija pri vsem tem dokaj široko 

označuje večje možnosti za sodelovanje tako v političnem kot tudi v javnem življenju. 

3.3 Diskurz predstavnikov za odnose z javnostmi 

Nekakšen nov poskus vplivanja na medijsko vsebino je zaslediti skozi pritiske predstavnikov v 

službah za odnose z javnostmi, med katere spada tudi sponzoriranje. Odnosi z javnostmi 

sprožajo vrsto dejavnosti, ki so pri določenih ciljnih skupinah popularne zavoljo dobička, pravi 

Erjavčeva (1999, 143). Grunig in Hunt (1995, 6) menita, da odnosi z javnostmi predstavljajo 

formalno pot. Po njej organizacije komunicirajo s svojo javnostjo in tudi z okoljem in s tem 

upravljajo organizacijsko komuniciranje navzven. Cottle (2003, 3) pa jih definira kot namerni 

management javne podobe in informacij, ki zasledujejo interese določene organizacije. Morris 

in Goldsworthy (2008, 58) poudarjata, da »vstaja industrije za odnose z javnostmi predstavlja 

direktno kontrolo političnih, državnih in poslovnih interesov nad tokom informacij javnega 

značaja, ki ni v interesu racionalnega diskurza, ampak manipulacije«. 

Služba za odnose z javnostmi se je v zadnjih nekaj letih pričela posluževati veliko institucij in 

organizacij na državni ravni, še več pa na ravni ekonomije in gospodarstva. Z njihovo pomočjo 

so si izboljšali ali utrdili dostop do medijev in tudi do posredovanja informacij. Obvladovanje 

samega procesa pridobivanja informacij je le del obvladovanja množičnih medijev, kot tudi 

vpliva nanje. Vplivi množičnih medijev so na ravni oblikovanja moči mnenja in usmerjanja 

dogodkov v želeno smer pravi Strenz (1989, 3). Najpogostejši uporabljeni »psevdodogodki« so 

novinarske konference. Vse pogostejša je tudi uporaba sporočil za javnost. To je nekakšno 

standardno orodje oziroma tehnika pri odnosih z množičnimi mediji, ki pa so za novinarje 

uporabna, ker so napisana v obliki novinarskega besedila po načelu obrnjene piramide 

(padajoča pomembnost). Ravno zato jih tudi ni potrebno veliko spremljati, meni Poler Kovačič 

(2005, 95). Seib in Fiztpatrick (1997, 45) poudarjata, da so izvajalci odnosov z javnostmi 

zavezani normi točnosti, vendar je obseg same zaveze opredeljen v obliki interesov njihovih 

klientov. Oni dojemajo točnost in oblikujejo dvojni namen. Njihov namen je služenje potrebam 

javnosti na podlagi resničnih informacij in obenem (ali predvsem) uveljavljanje klientovega 

interesa, kjer se pogosto razširja selektivna resnica.  

Koširjeva (2003, 13) navaja svojo raziskavo ter naslednja pomembna podatka. Meni, da so 

»zaskrbljujoči vplivi praktikov za odnose z javnostmi. Raziskave kažejo, da tiskovne agencije 

posredujejo že okoli 60 odstotkov sporočil, ki so jih ustvarile službe za odnose z javnostmi, 

piše Koširjeva (str. 64). Raziskava Leona Sigala (1973), ki jo kljub starejši letnici navajajo 

številni sodobni teoretiki novinarstva v svojih najnovejših knjigah (to pomeni, da se položaj v 

zadnjih desetletjih ni izboljšal), je razkrila, da kar tri četrtine novinarskih prispevkov izvirajo iz 

pasivne predelave informacij: iz rutinskih virov (uradne zadeve, sporočila za javnost, 

novinarske konference) in iz neformalnih priložnosti. Rezultati raziskave dejavnosti lokalnih 

televizijskih postaj pri odkrivanju informacij, ki jo je opravil McManus (1994, 105), podobno 
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potrjujejo, da prevladuje ekonomski model minimalno aktivnega odkrivanja: novinarska 

besedila izhajajo iz sporočil za javnost, telefonskih klicev predstavnikov za odnose z javnostmi, 

gradiv drugih novinarskih organizacij, rutinskih preverjanj pri policiji in službah nujne pomoči 

ipd.« 

Erjavčeva (2007, 156) je mnenja, da se v sporočilih za javnost mešajo nekateri elementi sporočil 

služb za odnose z javnostmi in elementi novinarskih prispevkov. Ti vsebujejo nespremenjene 

diskurzivne elemente predstavnikov odnose z javnostmi, ki so preoblikovani v novinarske 

prispevke, brez navedenega verodostojnega vira. Njihov osrednji namen je promocija 

organizacije, za katero delajo.  

Pinter (2003, 267) meni, da je predvsem bistvena definicija javnosti, ki jo opredeljuje kot neko 

specifično socialno kategorijo. Javnost se oblikuje kot interesno povezana družbena skupina, 

katere interes je ohranjanje povezanosti in je v nasprotju s politikami, ki jih želijo uvesti 

institucije oblasti. Strenz (1989, 65) meni, da so novinarske konference hitre in učinkovite. 

Omogočajo novinarsko poročanje na več mestih hkrati, profesionalci pa jih usmerjajo v odnose 

z javnostmi. Erjavčeva (1999, 143) pa poudarja, da tudi predstavniki za odnose z javnostmi 

učinkovito vplivajo na novinarstvo. Predvsem zato, ker so novinarji podvrženi velikemu 

časovnemu pritisku. Kar 60 odstotkov sporočil, po nekaterih ocenah celo 80 odstotkov, 

objavljenih v ameriških medijih, novinarji pridobijo po rutinskih kanalih. Med takšne kanale 

sodijo tudi novinarske konference in poslana sporočila za javnost.  
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4 Manipulacija 

Danes smo zapadli v nekakšen prostor med dvema različnima tipoma življenjske ureditve. 

Močno se nas potiska k tistemu bregu, kjer postaja glavno vodilo nadvlade manipulacija s 

posameznikovo zavestjo. To je le eden izmed tistih dejavnikov, ki določajo način življenja v 

sodobni družbi, vendar pa je zelo pomemben, saj lahko veliko razkriva o samem bistvu 

človekove življenjske ureditve. Če se bomo o tem elementu seznanili, bomo lažje razumeli 

celoto. Kirschner (1994, 11) pravi, da je danes ogromno ambicioznih in marljivih ljudi, vendar 

jim kljub temu lahko spodletijo vsi lepi nameni in načrti. Nekateri posamezniki žal ne obvladajo 

zakonov in metod vplivanja na druge ljudi. Manipulatorji so tisti ljudje, ki ne morejo uresničiti 

svojih ciljev in  namenov ali pa jih dosežejo samo delno. Dokaj hitro si prenehajo prizadevati 

da bi se uveljavili. Polni so samopomilovanja, zato raje drugim naprtijo krivdo za svoj neuspeh. 

Kara-Murza (2011, 410) poudarja, da je »pomemben pogoj uspešne manipulacije rušenje 

človekove psihološke zaščite, tistih stališč, na katerih stoji njegova sposobnost, da informacije 

sprejema kritično«.  

Velik kritik Van Dijk (2006, 361) pravi, da je manipulacija družbeni fenomen, ki vključuje 

interakcijo in zlorabo moči. Je kognitivni fenomen, ki vedno vključuje manipulacijo z mislimi 

prejemnikov. Služi oblikovanju izkrivljenih miselnih modelov, reprezentacij in ideologij. Je 

diskurziven fenomen, ki se udejanja skozi tekst, govor in vizualna sporočila.  

Kara-Murza (2011, 24) nas seznanja s samo besedo manipulacija, ki ima korenine v latinski 

besedi »manus« in pomeni »roka« (manipulus - prgišče, peščica). Velikokrat jo lahko zaznamo 

v evropskih slovarjih jezikov. Tam je razložena kot ravnanje z objekti z določeno namero (na 

primer ročno upravljanje, zdravniški pregled bolnika z rokami itd.). V tehniki se te naprave za 

upravljanje z mehanizmi, ki so na nek način podaljšek rok (vzvodi, ročice), imenujejo 

manipulatorji. Takšno vplivanje mora vsebovati spretnost in praktičnost. Kirschner (1994, 12) 

meni, da »je sama beseda manipulacija v sodobnem času dobila negativen pomen in v 

pogovornem jeziku zveni kot skupek zahrbtnih trikov, s katerimi pribijemo ljudi na križ. Kot 

zlonamerno zavajanje. Ali kot izkoriščanje neumnejših, s katerimi se začuda radi 

identificiramo. Sama beseda manipulacija sumljivo diši po nepoštenem, nedovoljenem in 

neodgovornem.« Van Dijk (2006, 363) poudarja ključno razliko med manipulacijo in 

prepričevanjem, kjer pri prepričevanju sogovorniki samostojno verjamejo, mislijo in presodijo. 

»Prejemniki pri manipulaciji pa imajo zgolj pasivno vlogo. So žrtve in ne razumejo resničnih 

namenov, posledic ali dejanj manipulatorja, manjka jim namreč specifično vedenje.« Van Dijk 

(2006, 363) poudarja ključno razliko med manipulacijo in prepričevanjem, kjer pri 

prepričevanju sogovorniki samostojno verjamejo, mislijo in presodijo. Pri manipulaciji imajo 

prejemniki pasivno vlogo. Ne razumejo resničnih namenov, posledic ali dejanj manipulatorja. 

Kara-Murza (2011, 148) prav tako meni, da je v sami naravi manipulacije prisotno dvojno 

delovanje. Odkrito poslano sporočilo manipulator pošilja prejemniku s skritim, zakodiranim 
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signalom, ki mora v zavesti prejemnika ustvariti tiste podobe, ki jih manipulator potrebuje. 

Umetnost manipulacije je v tem, da človek skritega delovanja ne sme opaziti.  

Alan Were (1981, 163-166) utemeljuje, da če želimo govoriti o manipulaciji, bi morali 

izpolnjevati štiri predpostavke: 

‒ Odločitve, način življenja, vrednote in okus osebe B ter razlogi zanje so drugačni, kot bi 

bili, če oseba A ne bi vplivala nanjo. 

‒ Oseba B se ne zaveda, da oseba A vpliva nanjo. 

‒ Oseba A je onemogočila alternativne možnosti, med katerimi bi oseba B lahko izbirala, ali 

pa jih je oseba A predstavila na tak način, da bo oseba B najverjetneje izbrala točno 

določeno možnost, ki je v interesu osebe A. 

‒ Moralno odgovorna je oseba B, ne oseba A. Oseba A je odgovorna le za pomanjkanje 

informacij, ki jih je nudila osebi B. 

Kara-Murza (2011, 58) je mnenja, da se danes veliko število mislecev zaveda, da je Zahod 

naredil napako in zašel v slepo ulico s tem, ko je »manipulacija z zavestjo postala glavna 

tehnologija gospostva«. Vzroki se skrivajo v tem, da se manipulacija z zavestjo vedno izvaja 

prikrito. V večini primerov gre za odvzem svobode. Poudarja, da lahko žrtve manipulacije v 

celoti izgubijo možnost racionalne izbire, ker so njene želje programirane od zunaj. Kirschner 

(1994, 14) nas seznanja, da je manipulacija po švicarskem strokovnjaku Adolfu Portmannu, 

»osnovni fenomen naše človečnosti«. Profesor Walther G. Pnecoke, ki je odlični ameriški 

poznavalec ljudi, pa trdi: »Kadarkoli človek odpre usta, da bi s kom govoril, ima pravzaprav v 

mislih samo eno: s sogovorcem hoče manipulirati in si s tem pridobiti kar največjo korist zase.«  

Kara-Murza (2011, 216) poudarja Nietzschejev zapis: »Bolni za mrzlico vidijo le privide stvari, 

tisti, katerih temperatura je normalna, pa vidijo le sence stvari; oboji pa potrebujejo enake 

besede. Ko ljudi pripravljajo na velik manipulativni program in odstranjujejo njihovo 

psihološko zaščito ter povečujejo nagnjenost k sprejemanju sugestij, s tem pravzaprav višajo 

temperaturo. Ko ljudje slišijo iste besede kot prej, vidijo le privide stvari in pojavov. Te privide 

neopazno ustvarja manipulator. Istočasno je rešitev vsakega v tem, da ne verjame prividu in 

najde jasen pomen besed. Vendar pa za to ni dovolj časa.« Van Dijk (2006, 359) pa meni, da 

manipulatorji proizvajajo družbeno zavest in na ta način pošiljajo velik tok lažnih pojmov, 

katerih pomen je težko določiti. Njegovo mnenje je, da se manipulacija bistveno razlikuje od 

prepričevanja ali nudenja informacij. Tako za slednja velja, da sta za razliko od manipulacije 

legitimna. Manipulacija je torej nelegitimna, ker utrjuje družbeno neenakost in je vedno v 

interesu močnejše družbene skupine in proti interesom podrejene družbene skupine.  

4.1 Manipulacija, diskurz in mediji 

Diskurzivne prakse same po sebi niso manipulativne. Res pa je, da so določene prakse lahko 

uspešnejše v manipuliranju od drugih. Kot ugotovljeno, je »pristranskost v novinarskem 

poročanju dejstvo«, navaja Koširjeva (2003, 46). Dvajseto stoletje je bilo prelomno obdobje v 
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manipulaciji s kolektivno zavestjo. Razvila se je znanost, ki se je prav s tem problemom tudi 

ukvarjala - socialna psihologija. Njen temelj je položil Le Bon s svojim naukom o množici. 

Pojavili so se tudi nekateri teoretični koncepti. Vzporedno se je razvijala inovativna praksa 

oblikovanja množic. Pojavila so se tudi nova tehnološka sredstva, ki so omogočila intenzivno 

propagando in posledično istočasno zajezitev milijonov ljudi. Prav tako so se pojavile različne 

organizacije, ki organizirajo velike politične spektakle v obliki množičnih dejanj in prizorišč, 

pravi Kara-Murza (2011, 330).  

Pritožbe »novih elit« ne zadevajo slabosti novinarjev. Skrb vzbujajoč je način, kako naj bi bili 

novinarji objektivni. Predvsem katere dogodke naj bi izbirali in o njih poročali ter katera 

poročila naj bi bila objavljena na najbolj uglednih mestih. »Vlade vsepovsod obravnavajo 

kritične glasove v medijih kot opozicijo demokratičnim spremembam, ne pa kot kritiko 

določenih politik in odločitev, ki jih sprejemajo tisti na oblasti. Njihovo razumevanje 

demokracije je podobno tistemu, ki dostikrat prevladuje v deželah v razvoju, kjer so 

demokratične pravice in svoboščine državljanov omejevane z ohlapnim, nedefiniranim 

nacionalnim interesom,« meni Splichal (1992, 79). O manipulaciji govorimo s človeško 

zavestjo in vedenjem, s pomočjo zakonitih in raziskovalnih sredstev. »Ta predstavlja 

tehnologijo, ki jo v skladu s svojimi službenimi obveznostmi in za majhno plačo uporablja 

stotine tisoč zaposlenih, ne glede na svojo osebno nrav, ideologijo in umetniške okuse. To je 

tista tehnologija, ki pronica v vsak dom, pred katero se človek načeloma ne more skriti, lahko 

pa preuči njene instrumente in prijeme ter tako ustvari svoja posamezna in kolektivna zaščitna 

sredstva,« poudarja Kara-Murza (2011, 19). Lahko rečemo, da je manipulacija tudi tehnično 

usmerjeno vplivanje na posameznika z nekim določenim ciljem. Na družbeni ravni je 

manipulacija lahko tudi politična. V času povečanja množičnih medijev že sama uporaba 

medijev aplicira njihovo manipulacijo in zajema ves proces od produkcije do konzumacije. 

Avtorja sta mnenja, da v tem primeru ne gre za vprašanje, ali so mediji manipulativni, ampak 

kdo manipulira z mediji (Wardrip-Fruin in Montfort 2003, 265). 

V zadnjih desetletjih lahko opazimo izpostavljenost prebivalstva razvitih zahodnih držav 

predvsem stalnemu delovanju množične kulture in televizije. Spreminja se v »ogromno 

virtualno tolpo«, ki se ne nahaja na trgu, vendar v udobnih stanovanjih pred televizijskimi 

sprejemniki. Le-ta je »strukturirana in posluša iste vodje in preroke, namesto da bi z njimi 

vstopala v dialog«, pravi Kara-Murza (2011, 348).  »Osrednja metoda manipulacije je prikaz 

majhnih podrobnosti kot osrednjega problema,« meni Kirschner (1994, 154). V množičnih 

medijih se manipulacija najbolj pogosto izraža z jezikom in vsebino. »Kapitalski, politični in 

državni upravljalci z mediji poskušajo lastne interese prikazati kot skupne ali obče. 

Manipulacija z javnostjo se pogosto zakriva z vseobčimi standardi, normami in vrednotami«, 

poudarja Vreg (2000, 61). Kara-Murza (2011, 396) nas prav tako seznanja s tem, da množični 

mediji »konstruirajo na zunaj kaotičen tok sporočil tako, da bi pri bralcu in gledalcu ustvarili 

lažno podobo resničnosti, ki je potrebna lastnikom (oz. če gledamo širše, vladajočemu 

razredu).« Kirschner (1994, 59) še dodaja, da ne bo nikomur mar naša korist, če bo nekomu v 
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škodo. Ravno zaradi tega moremo v igri manipulacije posamezniki varovati svoje lastne 

interese.  

Nekateri ljudje s pomočjo manipulacije lahko na določen način vplivajo na vedenje 

posameznika s posredovanjem znanosti, umetniškega ustvarjanja ter vsakdanjih izkušenj. 

»Znanost, ki mora resničnost raziskovati nevtralno in nepristransko ter brez moralnih ocen, 

večinoma opisuje strukturo samega procesa manipulacije, njeno tehniko, prijeme in sisteme. 

Gre za tehnološki pristop,« meni Kara-Murza (2011, 20). Množični mediji so lahko nosilci 

manipulativnih impulzov ožje skupine na množico. Vse to nekritično sprejemamo in verno 

poslušamo. Kar pa kritično preverimo, lahko pridemo do spoznanja, da so v ozadju skrite 

povezave in nameni, poudarja Kirschner (1994, 28). »Vera v mistično moč manipulatorjev 

paralizira voljo, tako da je ustvarjanje te vere (s pomočjo govoric, člankov, razkrinkavanja in 

priznanj) sama po sebi sredstvo za manipulacijo z družbeno zavestjo,« še meni Kara-Murza 

(2011, 12). Kirschner (1994, 84) nas še opominja, da »kdor si zna do svojih čustev pridobiti 

kritično distanco, si ustvari predpogoj za to, da jih nasprotnik ne bo uporabil v njegovo škodo.« 

Po Dichterjevem mnenju so v ZDA oglaševalske agencije postale »najnaprednejši laboratorij 

psihologov, kjer manipulirajo z motivacijo in človekovo željo ter ustvarjajo potrebo po blagu. 

Ljudje tega še ne poznajo ali pa takšnega blaga ne bi želeli kupiti,« pravi Kara-Murza (2011, 

84). Danski avtor Lindstrom (2011, 47) nam v svojem delu poudarja, da je v članku zaslediti 

zapise o političnem trgovanju s strahom, objavljen je bil »na levici«, vendar naklonjen spletni 

strani Daily Kos, kjer je bilo zapisano sledeče: »Ko telo zazna nevarnost, preide v avtomatični 

način delovanja in preusmeri kri iz določenih delov telesa ter ven iz možganov. Tudi dihalni 

odziv zmanjša dotok krvi v možgane, kar dejansko pomeni, da človek ne more jasno razmišljati. 

Z drugimi besedami pomanjkanje krvi v možganih lahko človeka dejansko poneumi. Poleg tega 

akademska študija z naslovom Razširjeni vzporedni model procesiranja razlaga, da ljudje, ki so 

izpostavljeni pozivom k strahu, natančno premislijo o odzivih, ki jih ti pozivi predlagajo, in 

potem ubogajo nasvet v teh prepričljivih pozivih, da bi s tem nevarnost nevtralizirali.« 

Manipulatorji so usmerjeni v prejemnika z namenom, da bi razumel informacije na način, kot 

to želijo oni sami. Ključnega pomena je to, da prejemnik tvori mentalne modele, kot to želi 

manipulator, ne glede na omejevanje njegove svobode interpretacije informacij in možnosti. 

Prejemnik  bo razumel dogodek na način, ki nasprotuje interesom manipulatorjev, meni Van 

Dijk (2006, 370). 

V pojem manipulacije ne vključujemo bontona. Vplivanje na vedenje okolice s pomočjo 

prispodob in molčanja ter jezika znakov lahko razumemo le v dani kulturi. »Če človek znak 

razume, razume tudi pomen nagovora in namere tistega, ki vpliva na njegovo vedenje, zanj niso 

skrivnost,« pravi Kara-Murza (2011, 27). Potrebno je manipulatorjevo korist vedno zaviti v 

takšno embalažo, da bo nasprotnik v tej manipulativni igri videl izpolnitev želja in ciljev. Uspeh 

bo odvisen le od tega, kako bo pridobil svojo korist, meni Kirschner (1994, 66).  
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Košir (2003, 66) nas seznanja:  

»Medijska igra zrcaljenja sveta je za nekritičnega sprejemnika prepričljiva. Verjame ji, kot 

verjame risalcem zemljevidov, da so zmogli prikazati ozemlje samo. Saj išče varnost v tem 

kaotičnem svetu, išče oporne točke za svoj položaj. Prisotnost drugih, ki vidijo, kar mi vidimo, 

in slišijo, kar mi slišimo, pa nam zagotavlja realnost sveta in nas samih,« ugotavlja H. Arendt 

v knjigi Vita activa (1996). Še nikoli v zgodovini človeštva ni bilo toliko kazalcev, da tudi drugi 

vidijo prav to, kar vidimo mi, in slišijo, kar slišimo mi, kot jih je v tem času množičnih občil. 

Zato je bolj kot kdaj prej treba premisliti medijsko igro in znati prepoznati scenarije, ki jih zanjo 

pišejo njeni režiserji. 

Lahko rečemo, da je interpretacija dejansko odkrivanje pomena besed in dejanj ljudi, ki so želeli 

ta dejanja ali pomen množici skriti. K temu moramo pristopiti na način raziskovanja, kjer 

moramo že v samem začetku vedeti, da je vidni pomen dejanj in besed le ena od mnogih različic. 

Torej moramo pristopiti kot preiskovalci, ki želijo slišati prvotno izjavo osumljenca. Mogoče 

bi lahko s takšnim načinom preprečili ali vsaj ublažili kršitve predpostavk o nedolžnosti. Vsega 

ne smemo takoj sprejeti za »sveto« resnico, ampak moramo si želeti ugotoviti dejansko resnico. 

Eno izmed nepisanih pravil manipulacije je ta, da je uspeh lahko odvisen od tega, kako močno 

je manipulatorju uspelo prejemnika informacije izolirati od zunanjih vplivov. Mogoče se ena 

izmed rešitev skriva v večji odsotnosti alternativnih in nenadzorovanih virov informacij ter 

mnenj. Gourley (1999, 10) se strinja, da so novice ustvarjene in izdelane ter na videz 

verodostojne. Sporočila ustvarjajo z orodji in vizualnimi efekti, ki lahko izzovejo negativne 

konotacije, na primer z različnimi kričečimi naslovi in s senzacionalnimi fotografijami. 

Novinarski konstrukt nastane z namenom prepričevanja, prodaje in vplivanja na ravnanje. 

Ali se je sploh mogoče pred manipulacijo zaščititi? Rešitev se mogoče skriva v uporu s 

pravilnim pristopom. Potrebne bi bile javne razprave na to temo ter iskanje rešitev. Do resnice 

se lahko dokopljemo, le če preučujemo manipulatorjevo taktiko in orožje. 

Van Dijk (2006, 367) poudarja, da je »manipulacija z ljudmi vedno manipulacija z njihovim 

umom, verovanji, znanjem, mnenji, ideologijami in posledično z njihovimi dejanji.« Vedeti je 

potrebno, da manipulacija na kognitivni stopnji pomeni vplivanje na procesiranje informacij v 

kratkoročnem spominu prejemnikov. Prav tako na oblikovanje potencialno izkrivljenih 

mentalnih modelov v dolgoročnem spominu in na oblikovanje izkrivljenih družbenih 

reprezentacij, ideologij, norm in vrednot. Prevladujoče skupine želijo spodbuditi razmišljanje, 

ki je v skladu z njihovimi interesi ter preprečiti tisto, česar sploh ni.  

Ali obstaja možnost, da preprečimo prevlado »elitnih skupin«? V množici ljudi, ki so lahko 

vodeni ali celo zatirani, je potrebno ravno tej skupini odvzeti »moč«. Kara-Murza (2011, 160) 

pravi, da je »v sodobnemu Zahodu prišlo do pojava, ki je dobil ime demokracija šuma. 

Ustvarjena je takšna zvočna (in šumna) ureditev okolice, da povprečni človek nima dovolj 

trenutkov tišine, da bi se osredotočil in do konca povezano razmislil. To je pomemben pogoj za 
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njegovo nezaščitenost pred manipulacijo z zavestjo. Elita prav nasprotno ceni tišino in ima 

ekonomske možnosti, da si življenje uredi izven demokracije šuma.« Pri manipulaciji tako 

prihaja do različnih efektov, kjer imajo nekateri večje in drugi manjše posledice. Lahko rečemo, 

da je pogosta posledica manipulacije tudi dezinformacija, ki nastopi kot napačno oziroma 

nepravilno pojmovanje informacij. 

4.2 Strategije in taktike manipuliranja  

Kara-Murza (2011, 25-26) nam razlaga, da moramo opredelitve, ki nam jih podajo ugledni 

raziskovalci manipulacije, izpisati in jih razdeliti na dva glavna znaka. V prvem gre za obliko 

duhovnega psihološkega vpliva (ne za fizično nasilje ali njegovo nevarnost), kjer je cilj 

manipulatorja duševnost oziroma psihična struktura človeške osebnosti. V drugem pa gre za 

»prikrito vplivanje«, ki ga sam objekt manipulacije ne sme opaziti. Eden izmed vodilnih 

strokovnjakov v ameriških javnih medijih, profesor Kalifornijske univerze H. Schiller, opaža: 

»Za doseganje uspeha mora manipulacija ostati neopažena. Uspeh manipulacije je zagotovljen, 

ko manipulirana oseba verjame, da je vse, kar se dogaja, naravno in neizbežno. Če se izrazimo 

drugače, je za manipulacijo potrebna ponarejena resničnost, v kateri ta ne bo opažena.«  

Najbolj vplivna oblika manipulacije je osredotočena na bolj splošna in abstraktna verovanja, 

kamor spadajo tudi znanje, odnosi in ideologije. Vplivanje na odnos pomeni vplivanje na 

celotno družbeno skupino. Ko manipulator pridobi vpliv do določene problematike v družbenih 

odnosih, mu je že uspelo doseči, da bo posameznik deloval v skladu s temi »zmanipuliranimi 

prepričanji« in družbenimi znanji, ki pa jih je sprejel kot svoja lastna, pravi Van Dijk (2006, 

372). »Ključ do manipuliranja z množičnimi mediji je vedeti, kaj novinarji iščejo in o čem želijo 

poročati. Če jim to lahko zagotovi vir, je ta tudi sposoben usmerjati samo medijsko poročanje,« 

meni Strenz (1989, 47).  

Pri manipulaciji je najlažje vplivati na spomin in pozornost. Manipulatorjeva naloga je ta, da 

prepriča ljudi o nečem. Njegov cilj se skriva v posameznikovi pozornosti na posredovana 

sporočila, ne glede na to, kako so izražena. Pomembno je le to, da si posameznik to sporočilo 

zapomni. »Prepričljivo je tisto, kar ostane v spominu,« poudarja Kara-Murza (2011, 326). 

Mediji so »nosilci manipulativnih impulzov ožje skupine na množico, nosilci reklame in 

propagande. Ker množica nekritično sprejema in verno posluša, manjšine s pomočjo medijev 

usmerjajo prejemnike,« pravi Kirschner (1995, 28). Pomemben objekt za manipulacijo je 

posameznikovo mišljenje ter njegovo čustveno področje. Mogoče je celo to glavno ali pa vsaj 

prvo področje, na katero je usmerjen vpliv. Čustva so bolj gibljiva in popustljiva, če pa jih 

uspemo zbuditi, postane samo mišljenje bolj dojemljivo za manipulacijo. Lahko bi rekli, da je 

»prav igranje na čustva v vsaki manipulaciji obvezna etapa«, meni Kara-Murza (2011, 255). 

Za udejanjanje manipulacije v elektronski dobi je ključnega pomena manipulatorjev dostop do 

družbenih virov informacij. To so tudi množični mediji, skozi katere lahko uveljavljajo svoj 
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diskurz. »Diskurzivni vpliv je na misli indirekten vpliv na dejanja. Sredstva množičnega 

komuniciranja služijo predvsem vladajočim družbenim skupinam, ki imajo dostop do medijev 

in s tem možnost za manipuliranje z množicami in njihovim političnim razpoloženjem,« meni 

Markovič (1979, 152). Van Dijk (2006, 374) hkrati poudarja, da je osrednja strategija 

manipulacije na podlagi informacij osredotočanje na tiste kognitivne in družbene karakteristike 

posameznikov, ki jih naredijo bolj ranljive in s tem tudi lažje dovzetne za manipulacijo. 

Handelman (2009, 10) pa pravi, da ima ustvarjen problem le en sam cilj, odziv javnosti. 

Velikokrat gre za preusmerjanje pozornosti javnosti od pomembnih problemov k 

nepomembnim informacijam. Nenavajanje oziroma prikrivanje pomembnih informacij je ena 

izmed učinkovitejših metod manipuliranja. Ena izmed strategij je skrivanje resničnih ciljev in 

namenov manipuliranja. Za dosego cilja manipulacije je potrebno na različne načine delovati 

na vse oblike človekovega spomina.  

Slovenska avtorica Poler Kovačič (2005, 91) v svojem delu govori tudi o politični manipulaciji 

v novinarstvu, za katero meni, da poteka v »popolnoma nadzorovanih« dogodkih. Nastane v 

primeru, ko politiki prevzamejo določeno vlogo subjektov na vseh ravneh konstrukcije 

dogodka, ter v delno nadzorovanih dogodkih, ko politiki vlogo subjekta včasih izgubljajo. 

Dogaja se v nenadzorovanih dogodkih, kjer ima novinar največjo možnost, da prevzame vlogo 

subjekta. Kara-Murza (2011, 268) nas opozarja, da je eno izmed glavnih čustev pri manipulaciji 

z zavestjo strah. »Obstaja celo naslednja formula: Družba, ki je izpostavljena vplivu 

neprimernega strahu, izgublja splošni razum. Ker je strah temeljni dejavnik, ki določa 

človekovo vedenje, ga vedno uporabljajo kot instrument za upravljanje … Manipulaciji je 

najbolj zanimiv prav neprimeren, iluzoren strah in načini, kako ga ustvariti, še posebej v pogojih 

razcepljene zavesti, poleg tega pa tudi odklop, zatiranje resničnega, rešilnega strahu, kar pomeni 

doseganje apatije, ravnodušja, psihološke prilagoditve na resnično nevarnost, ali pa takšno 

pretiravanje v dojemanju strahu, ki vzpodbuja k pogubnim dejanjem.«  

Metode, ki so uporabljene pri uveljavljanju manipulacije skozi medijske tekste, potekajo skozi 

uporabo detajlov. Prav tako skozi uporabo splošnega ali specifičnega poimenovanja z 

natančnimi ali okvirnimi določili. Tudi z eksplicitnim ali implicitnim poimenovanjem. Z 

uporabo besed s pozitivno in negativno konotacijo ter z uporabo aktivnega in pasivnega 

glagolskega načina. Nenazadnje z uporabo hiperbol, evfemizmov, metafor in metonimij, s 

katerimi lahko poudarimo negativne ali pozitivne lastnosti, povzeto po Van Dijk (2006, 372). 

Lahko bi rekli, da prihaja do različnih projekcij, med katere sodi tudi sodobno elektronsko 

promiskuiteto zavajanja subjekta ali objekta. Manipulacija je lahko v množičnih medijih 

podkrepljena tudi z oglaševalsko dejavnostjo. Vse vrste oglasov, od raznih »spotov, jinglov, 

flajerjev, bilbordov,« ki postanejo novi prostori, v katerih se lahko oblikuje mesto za 

manipulacijo. Povezava je v tem primeru ekonomska, saj se množični mediji financirajo z 

oglasi, tako da potrošniki posredno plačujejo ogled manipulacije preko množičnih medijev; le-

ti omogočajo oglase, da bi se lahko manipuliralo v samih oglasih. Ta krog manipulacija-

množični mediji-medijski prostor-potrošniki vzpostavlja posebne razmere za manipulacijo.  
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Danski pisatelj in kolumnist Lindstrom (2011, 76-77) v svojem kritično diskurzivnem delu 

pravi: 

»Dejstvo je, da smo ne glede na to, koliko si domišljamo, da se imamo pod nadzorom, ob 

soočenju s silovito željo pogosto nemočni pred sprožilci (fizični ali čustveni impulzi iz okolja). 

Podjetja to vedo, zato namerno opremljajo embalažo in oglase z »nezavednimi signali« - 

impulzi, ki ciljajo tik pod našo zavest, in to natanko v tistih trenutkih, ko lahko pričakujemo 

napad silovite želje. Pri Coca-Coli se tržniki na primer ure in ure pogovarjajo o tem, koliko 

mehurčkov se mora videti na tiskanem oglasu in koliko na hladilniku v trgovini. Zavedajo se, 

da mehurčki vzbujajo silovito željo – zaradi njih pomislimo na tisti prijetno hladen, osvežujoč 

občutek, ko ogljikov dioksid poboža naše brbončice – in nekateri so mi zaupno povedali, da so 

prišli do formule, s katero so natanko izračunali, koliko mehurčkov je potrebnih, da nam 

vzbudijo silovito željo. Prav tovrstni nezavedni simboli, ki vzbujajo silovito željo, so bili tisto, 

kar so v omenjenem podjetju, ki me je najelo, spregledali v svojih analizah upadanja prodaje 

… Ste kdaj opazili, da so na kozarcih, pločevinkah ali steklenicah vedno vodne kapljice – 

tržniki iz pijačarskega posla jim pravijo potne kapljice - ki na videz polzijo navzdol? Zavestno 

jih morda niste opazili. Kar pa nam te kapljice potu podzavestno sporočajo, je, da pijača ni le 

mrzla, temveč ledeno mrzla, zaradi česar je gazirana pijača milijonkrat okusnejša in bolj 

osvežujoča. Verjemite ali ne, ampak te drobne kapljice, ki jih vsi proizvajalci pijač uporabljajo 

že desetletja, v naših možganih aktivirajo impulz silovite želje. A podjetje, ki sem mu svetoval, 

se je v neki točki odločilo, da so te kapljice potu – kot smo ugotovili, kali silovite želje – videti 

kaotično in preveč zapleteno in jih je zato umaknilo s svojih oglasnih podob, prodaja pa je 

začela upadati. In to ni bila samo moja teorija: ko smo pogledali podatke o prodaji, se je 

izkazalo, da je trenutek umika teh nezavednih simbolov sovpadal z začetkom nižanja prodajnih 

številk.« 

Glavni metodični prijemi, ki povečujejo učinkovitost medijev pri manipulaciji z zavestjo, so: 

Potvarjanje dejstev (neposredna laž), na ta način politiki in zaposleni pogosto izjavljajo, da 

mediji ne uporabljajo neposredne laži, saj je takšno ravnanje drago in nevarno. Izbor dogodkov 

iz resničnosti za sporočila, kjer je glavni pogoj za učinkovito programiranje mišljenja nadzor 

nad človekovimi informacijskimi obroki. Siva in črna propaganda, kjer je mišljeno, da so v 

drugi polovici 20. stoletja javni množični mediji pričeli uporabljati tehnologije psihološke 

vojne, povzeto po Kara-Murza (2011, 377-385). Kirschner (1995, 68) je mnenja, da je trditev 

manipulatorja toliko uspešnejša in verjetnejša, kolikor vztrajneje in bolj prepričljivo jo 

ponavlja. Uspeh se zgodi, če človek mnogokrat sliši eno in isto sporočilo. Prejemnike sporočil 

je potrebno zavajati v časopisih, na televiziji, radiu tudi s plakati in podobnimi pripomočki. 

Manipulatorji povsod prikazujejo svoja sporočila, dokler jih nihče ne more več preslišati. Kdor 

jih ni videl ali slišal danes, jih bo zagotovo jutri ali pojutrišnjem. Uspeh propagande je, ko nam 

stvar postane znana. Posameznik sporočilo sprejme, verjame dani obljubi ali sledi pozivu. Na 

takšen način se prodajajo izdelki in vsiljujejo ideologije. Handelman (2009, 16) meni, z 

»zastraševanjem manipulator vpliva na človekove odločitve«, zato si manipulatorji prizadevajo 
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prejemnika ohromiti in podrediti ter ga na koncu uporabiti v svojo korist. Poudarja, da če bi 

nanj vplivali direktno, bi obstajala velika možnost upora, pri manipulaciji pa gre za indirekten 

vpliv, zato je možnost upora manjša.  

Semantika v manipulaciji je sprememba pomena besed in pojmov. Raznolikost laži se kaže v 

konstruiranju sporočil v tisku, iz odlomkov izjave ali videoposnetkov. Lahko se spremeni 

kontekst, prihaja do poenostavljanje ter stereotipizacije. Iz istih besed se ustvarja povsem 

drugačen pomen. Celota, ki jo je zmontiral reporter ali urednik, z resničnostjo včasih nima nič 

skupnega. Množični mediji so za razliko od visoke kulture predvideni ravno za množico. Zaradi 

tega prihaja do omejitev zapletenosti in izvirnosti sporočil. Poenostavljanje omogoča, da 

izrečemo misel, ki jo moramo vsiliti publiki, v kratki, energični in privlačni obliki, torej v obliki 

trditve (kot ukaz hipnotika, ukaz brez ugovarjanja). Drobljenje in nujnost. Delitev celostnega 

problema na posamezne fragmente je temeljno načelo mozaične kulture. V časopisu članke 

razbijajo na dele in jih postavljajo na različne strani, besedilo ali televizijsko oddajo pa razbijajo 

z oglasi. Uporaba senzacij omogoča zagotavljanje defragmentacije problemov in drobljenja 

informacij. Na ta način posameznik nikoli ne bi dosegel popolnega in končnega vedenja, 

povzeto po Kara-Murza (2011, 390-399). »Kje se bo torej vse to končalo? Čas bo pokazal. 

Gotovo je le eno: najsi gre za usmerjanje silovitih želj, dodajanje kemično aditivnih substanc 

ali sprevračanje nakupovanja in zapravljanja za igro, ki je ne moremo nehati igrati, podjetja in 

tržniki bodo vedno boljši v manipuliranju naše psihe in naših želja s ciljem pritegniti nas k 

njihovim izdelkom in blagovnim znamkam,« meni Lindstrom (2011, 91). 
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5 Kritična diskurzivna in družbena analiza 

V nalogi je kritična diskurzivna analiza najprimernejša metoda za raziskovanje uveljavljanja 

manipulacije v medijih. Namreč s to metodo lahko raziskujemo, »kaj ljudje počnejo z uporabo 

govora in teksta ter ali z uporabo jezika in govora posamezniki manipulirajo«, pravi Richardson 

(2007, 25). V pripravi za življenje moramo predvsem omeniti negovanje sposobnosti, da ga 

lahko mirno preživljamo kljub negotovosti in nejasnostim. Z različnimi mnenji lahko 

ustvarjamo nezmotljivo in zaupanja vredno avtoriteto. Pomembno je umestiti toleranco do 

različnosti in voljo do spoštovanja drugačnosti. Pomeniti mora tudi krepitev kritičnih in 

samokritičnih sposobnosti in seveda tudi pogum, ki ga potrebujemo za prevzemanje 

odgovornosti za svoje odločitve in soočanje s posledicami. Hkrati pa moramo uriti veščine za 

»spreminjanje okvira in upiranje skušnjavi, da bi pobegnili pred svobodo, ki poleg tesnobe in 

neodločenosti prinaša tudi navdušenje nad novim in še neraziskanim,« poudarja Bauman (2001, 

138). Ravno zato mora kritična diskurzivna analiza vključevati tudi »analizo družbenih 

kulturnih praks in družbenih kulturnih dogajanj, katerih del je specifični dogodek; torej 

situacijski kontekst, širši kontekst in institucionalne prakse,« pravi Fairclough (1995, 75). 

Kritična analiza novinarskega diskurza je v deželi svobode tiska skovala mit, ki kaže, da je 

takšno preprosto sklepanje naivno. »Odstotki, ki jih prinašajo oglaševalci v medijske blagajne, 

so tako visoki, da imajo tisti, ki prispevajo največji delež, zagotovo pomemben vpliv. Ne samo 

ekonomskega, temveč tudi politični in kulturni,« poudarja Košir (2003, 93). 

Smo narod s skupno kulturo, povezana skupnost, ki ima nadosebni razum in kolektivni spomin. 

Zaradi zastoja v družbeni zavesti preživljamo globoko ekonomsko ter kulturno krizo. 

Premagamo jo lahko le s povrnitvijo kulturne identitete. Osvojiti moramo nov položaj v našem 

duhovnem prostoru, meni Kara-Murza (2011, 11). Množični mediji so torej kraj izrekanja 

najpomembnejših resnic o svetu in o nas samih. Mediji ves čas govorijo o tem, kdo smo in kaj 

naj bi bili. Tudi o tem, kaj moramo postati, da se bomo skladali s podobami, ki so zavezujoče 

za ta čas in skupno globalno podobo, meni Koširjeva (2003, 195). Ali je manipulacija v 

razumnih mejah dopustna? Ali priznanje manipulacije kot upravičenega sredstva vladanja 

pomeni preskok v kakovostno drugačno družbo, se sprašuje Kara-Murza (2011, 13). »Kdor ima 

informacije, ima moč, je geslo informacijske revolucije, ki, kakopak z zamudo, osvaja tudi našo 

zavest. Kot gesla mnogih revolucij tudi to sprevrača realna družbena razmerja in obljublja moč 

tistim, ki bodo imeli informacije. Praviloma pa ima informacije tisti, ki ima moč: politično, 

finančno,« poudarja Košir (2003, 198). Bralci morajo »dekodirati« pomene tekstov z uporabo 

znanja in verovanj svojega družbenega okolja. Tako lahko dalje tudi ti teksti soustvarjajo znanja 

in verovanja tega istega bralca,  meni Richardson (2007, 45). Novice v množičnih medijih lahko 

najbolj poglobljeno raziskujemo s kritično diskurzivno analizo. To je interdisciplinarni pristop, 

ki obravnava tekst in kontekst. Diskurzivni dogodki in kontekst dogajanja so v dialektičnem 

odnosu in tako lahko vplivajo eden na drugega, pravi Van Dijk (1988, 17). 
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»Naloga množičnih občil je v sistemu državnomonopolističnega prisvajanja kapitala določena 

z interesi tega kapitala, z interesi lastnikov in upravljalcev nad kapitalom. Ustvarjati morajo 

možnosti za neposredno obračanje kapitala in za kroženje blaga, kar pomeni kapitaliziranje 

vseh področij in dejavnosti družbe in aktiviranje blagovno-denarnih odnosov. Množična občila 

ustvarjajo pogoje za reprodukcijo mezdne delovne sile s socializacijskimi procesi in opravljajo 

funkcijo integracije družbe in politične stabilizacije,« poudarja Vreg (1981, 16). 

Slovenska novinarka, publicistka in javna intelektualka, ena izmed redkih, ki je javno 

spregovorila o tematiki v naši nalogi, Manca Košir (2003, 204) pravi: 

»Množična občila imajo tako pomembno vlogo, da sem si jo upala označiti z besedo usodno, 

zato ker so eden od najpomembnejših družbenih mehanizmov za konstruiranje našega sveta 

vsakdanjega življenja, ki je primarna in prevladujoča stvarnost, naša realnost par excellence. V 

ljudeh je težnja po prepoznavnosti sveta, v katerem živimo, po smiselnosti in redu tega sveta. 

Svet je za nas smiseln samo, če imamo občutek, da o njem nekaj vemo, da njegove pojave 

razumemo in imamo nanje vsaj minimalen vpliv. Da imamo vpliv, se nam dostikrat potrjuje z 

iluzijo razumevanja sveta, ki je v iluziji pregleda nad njim. Ta nevarni občutek, da vplivamo na 

svet, če vemo, kaj se v njem dogaja, pa bistveno soustvarjajo prav množični mediji, ki po 

definiciji obstajajo zato, da to iluzijo preglednosti producirajo.« 

Zakaj smo se v nalogi odločili preučevati kritično diskurzivno analizo (v nadaljevanju besedila 

KDA)? Takšen pristop je pomemben, ker povezuje jezikovno analizo z družbeno. Jezik se 

analizira v odnosu na družbeni kontekst, v katerem je uporabljen in v skladu z družbenimi 

posledicami njegove uporabe. Analitik v tem primeru raziskuje odnos med diskurzi in njihovimi 

družbenimi pogoji, ideologijami in odnosi moči. »Glede na novinarski diskurz KDA meni, da 

so družbene in diskurzivne prakse produkcije potrošnje novinarskih tekstov v dialektičnem 

odnosu. KDA želi ugotoviti, kako so spremembe jezika in njegove uporabe povezane s širšimi 

družbenimi in kulturnimi spremembami, in razviti ustrezno kritiko družbe,« pravita Erjavčeva 

in Poler Kovačičeva (2007, 9). Fairclough (1995, 7) pa je mnenja, da je KDA tako teorija kot 

metoda. Razvila se je kot odgovor na tradicionalno ločitev disciplin med jezikoslovjem, ki se 

osredotoča na mikroanalizo besedila in interakcije, in drugimi družboslovnimi vedami, ki 

analizirajo družbene probleme na makroravni (kot na primer sociologija, politologija, 

komunikologija).  

KDA skuša empirično jezikovno analizo prispevati k razreševanju družboslovnih vprašanj. V 

nasprotju z jezikoslovci, ki svoja raziskovalna vprašanja definirajo znotraj svojega 

disciplinarnega okvira, KDA obravnava širša družboslovna vprašanja in ugotavlja, kako se 

družbene spremembe kažejo na mikroravni teksta in interaktivnih dogodkov. Ob analizi 

družbenih praks je potrebno upoštevati povezanost produkcije in potrošnje. Novinarski 

prispevki nastajajo z mislijo na določeno ciljno publiko – njihov družbeni razred, izobrazbo, 

vrednote, prioritete … Na drugi strani pa je občinstvo, ki novinarske tekste konzumira in 
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interpretira. Upoštevajo producenta torej medijsko hišo z vsemi njenimi političnimi 

preferencami in novičarskimi vrednotami, pravi Richardson (2007, 114).  

Erjavčeva in Poler Kovačičeva (2007, 44) sta povzeli »temeljne principe Wodakova (1996), ki 

spada med utemeljitelje KDA (še zlasti to velja za njen kulturno-zgodovinski pristop)«, ki meni: 

‒ KDA se ne ukvarja z rabo jezika, ampak z družbenimi problemi in je ravno zato 

interdisciplinarna. 

‒ KDA se ukvarja z močjo v diskurzu in močjo nad diskurzom. Z diskurzom so lahko 

povezani tudi odnosi moči.  

‒ Družba in kultura sta prav tako dialektično povezani z diskurzom. Kultura in družba 

oblikujeta diskurz in nasprotno. »Vsaka uporaba jezika reproducira ali preoblikuje družbo 

in kulturo, vključno z odnosi moči.« 

‒ Raba jezika je lahko ideološka. Za preverjanje tega moramo analizirati besedilo, njegovo 

interpretacijo, recepcijo in družbene učinke. 

‒ »Diskurz je zgodovinsko pogojen in ga je mogoče razumeti le v kontekstu. Po 

Wittgensteinu pomen izraza temelji na njegovi uporabi v določeni situaciji.« 

‒ Tekst in družba sta povezana posredno preko posrednikov. To kaže tudi sociokognitivni 

proces v širšem sociopsihološkem modelu razumevanja teksta. 

‒ »Diskurzivna analiza je interpretativna in pojasnjevalna. Kritična analiza upošteva 

sistematično metodologijo ter odnos med tekstom in njegovimi družbenimi okoliščinami, 

ideologijami in odnosi moči. Interpretacija je vedno dinamična ter odprta za nove kontekste 

in nove informacije.« 

‒ Diskurz je oblika družbenega življenja, kjer KDA lahko razumemo kot družbeno 

znanstveno disciplino, ki se ukvarja s praktičnimi družbenimi vprašanji. 

Fairclough (1992, 80) trdi, da se lahko znotraj reda diskurza razlikuje med dvema kategorijama 

diskurzivnega tipa: diskurzom in »žanrom«. Diskurz je oblikovan na podlagi določenega 

področja izkušnje in znanja; »žanr« pa je povezan z določenimi tipi dejavnosti, kot je npr. 

novinarski intervju. Diskurzivna analiza tako pomeni analizo odnosov med konkretno uporabo 

jezika ter širšimi družbenimi in kulturnimi strukturami. Analiza diskurza kot diskurzivne prakse 

je analiza povezave med tekstom in družbeno prakso. Vključuje proces produkcije, distribucije 

in interpretacije (ali recepcije, potrošnje), ki temelji na vzajemnem odnosu med viri, ki jih 

morajo udeleženci procesa ponotranjiti ter vnesti v procesiranje teksta in v sam tekst, kar je v 

njem vidno kot »sled«. Richardson (2007, 42) pa nas opozarja, da je vsaka točka diskurzivne 

mediacije – med družbo in diskurzom ter med diskurzom in družbo dialektičen odnos. Prvič, 

družba in družbena formacija (zgodovinske, ekonomske, politične in ideološke značilnosti 

družbe) oblikujejo ogrodje, ki strukturira delovanje novinarjev. Toda, ne smemo si 

predstavljati, da družbena formacija deluje kot »stvar« zunaj same sebe. Družbena formacija je 

struktura v oblikovanju in jo sestavljajo neenake prvine, ki si nasprotujejo; momenti in 

spremembe omogočajo boj med prvinami. »Trditev manipulatorja je toliko uspešnejša in 

verjetnejša, kolikor vztrajneje in bolj prepričljivo jo ponavljamo. Prejemnike je treba »napadati 
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na več frontah«; v časopisih, na televiziji in s plakati. Povsod manipulatorji »bobnajo« svoje 

sporočilo – kdor jih ni videl ali slišal danes, jih bo zagotovo jutri ali pojutrišnjem. Ko 

propagandi uspe in je postala znana, ne bo potrebno več dolgo, da ljudje sprejmejo sporočilo, 

verjamejo obljubi ali sledijo pozivu. Natančno na tak način se prodajajo izdelki in vsiljujejo 

ideologije,« meni Kirschner (1995, 68). Lahko rečemo, da konstantno ponavljanje diskurza v 

ukinjanju »socialnega kolektiva« vsiljuje določena verovanja posameznikom. 

Namen KDA v nalogi je prispevati k izboljšanju mišljenja ljudi in opozoriti na številne motive 

manipulacije množičnih medijev. Za nekatere si lahko predstavljamo, da določeni posamezniki 

sploh še niso opazili ali zadovoljivo pojasnili motive za manipulativno ravnanje. Opozoriti 

želimo predvsem na probleme, ki pri tem nastajajo. Številni načini političnega taktiziranja so 

dobro zasnovani in izpeljani. Ena izmed pomembnih ugotovitev je enostavno in hitro 

prepoznavno dejstvo, da »paranoidizacija« državljanov vodi k večji manipulativnosti. Že samo 

povečanje dovzetnosti za paranojo in strah vpliva na lažje obvladovanje in vodljivost. Kakšno 

vlogo bi lahko imele »teorije zarot« v produkciji medijskih vsebin? Vprašanje je nekoliko 

zapleteno in nenavadno. Lahko bi rekli, da »teorije zarot« zasedajo določeno mesto v tisku in 

nasploh v svetu množičnih medijev ter povečujejo posameznikovo radovednost in jo hkrati 

nadgrajujejo. Pod vprašaj se na tem mestu postavlja moralna presoja vsebin, ki vključuje 

vsakega posameznika. Kopičenje sumov in dvomov, razne povezave in naključja, so za avtorje 

lahko dostikrat podlaga za produciranje različnih scenarijev, v katerih lahko vedno najdemo 

delček resnice. Ravno zaradi tega ne morejo v celoti obveljati kot neresnične in izmišljene.  

Bistvena sestavina današnjega vsakdana je sovraštvo, ki je prav tako projicirana oblika naše 

notranje tesnobe. V tem primeru bi si morali pomagati z javno razpravo, argumentacijo in 

racionalno analiza. Eden izmed pomembnih dejavnikov je ozaveščanje predvsem starejših ljudi, 

saj so oni tisti, ki se množično udeležujejo volitev, in ki bi lahko veliko prispevali k spremembi 

demokratičnega sistema, na boljše. V demokratičnem sistemu je človekova pravica svobodna 

izbira odločanja, ki bi jo lahko veliko bolje upravičili z večjim ozaveščanjem družbe. Kako 

sodobni človek zaznava korporativnost množičnih medijev? V realnosti se spreminja pomen 

stvari, in sicer v dobi odraščanja vsak posameznik lahko na primer svojo preteklost vidi jutri 

drugače, kot pa jo je včeraj. Če se odločimo, da se bomo podredili temu »kaotičnemu« svetu, 

potem se moramo kot posameznik zavestno tako odločiti. Če je hkrati ne razumemo, to pomeni, 

da se moramo vprašati, v kakšni realnosti sploh živimo in kako smo se v njej znašli ter kako je 

do tega stanja sploh prišlo. Če povzamemo po vsem do sedaj navedenem v nalogi, je medijska 

realnost skonstruirana s strani korporacij in od nas posameznikov je odvisno, ali se ji bomo 

podredili ali jo bomo zavrnili in ali bomo kaj spremenili.  

Tudi v slovenskih medijih je že mogoče zaznati trditve znanega ameriškega jezikoslovca in 

filozofa Noama Chomskega (1988), ki pravi, da bi morali na prvem mestu predvsem državljani, 

na katerih sloni demokratično odločanje v moderni medijski družbi, kritično pristopiti do 
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medijskih tekstov in se na tak način sami zaščiti pred medijsko manipulacijo. Seznanja nas z  

desetimi najbolj pogostimi načini manipulacije v množičnih medijih: 

1) Preusmerjanje pozornosti 

Pozornost javnosti lahko preusmerjamo od pomembnih problemov k nepomembnim s pomočjo 

velikega števila nepomembnih informacij. Njegove ugotovitve pravijo, da »čim bolj je javnost 

zaposlena, tem manj bodo ljudje razmišljali se zanimali za družbene probleme«.  

2) Ustvarjanje problema 

To metodo lahko poimenujemo »problem-odziv-rešitev«, kjer je potrebno ustvariti nek 

problem, da se bo del javnosti nanj lahko odzval. Na primer sprožiti ali predvajati je potrebno 

nasilje, z namenom, da bi javnost lažje sprejela omejitev svobode, ekonomsko krizo ali da bi se 

tako lažje opravičilo rušenje socialne države.  

3) Postopnost sprememb 

Javnost bi lahko lažje sprejela nek nesprejemljiv ukrep, če bi ga manipulatorji postopoma 

uveljavljali. Spremembe, vpeljane s pomočjo politike, ki bi bile vpeljane v kratkem časovnem 

obdobju, bi lahko povzročile upor. Njegovo mnenje je, da se na ta način svet spremeni na način 

nevzbujanja zavesti o narejenih spremembah.  

 

4) Odlaganje 

Je  eden izmed načinov za pripravo javnosti na nepriljubljene spremembe, in sicer z vnaprejšnjo 

napovedjo. Posameznik v začetku ne začuti teže sprememb, ampak se nanje lahko zgolj začne 

privajati. Poleg tega pa upanje v boljšo prihodnost olajša posameznikovo sprejemanje.  

5) Uporaba otroškega jezika 

Odrasle se naslavlja v otroškem jeziku. Na ta način lahko dosežemo dva koristna učinka. 

Občinstvo potlači svojo kritično zavest in s tem sporočilo dobi večjo moč vplivanja. Poudarja, 

da se takšen »sugestivni mehanizem« v veliki meri uporablja tudi v oglaševanju.  

6) Zbujanje čustev 

Ena izmed običajnih tehnik je zloraba čustev, ki pomaga pri sprožanju kratkega stika v razumni 

presoji. Kritično zavest tako nadomestijo čustveni impulzi, kot so jeza, strah in tako dalje. 

Uporaba čustev omogoča dostop do nezavednega, kamor je mogoče vpeljevati različne ideje, 

želje, skrbi, bojazni ali prisile tudi vzpodbujanje določenih dejanj.  

7) Nevednost 
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Njegove ugotovitve kažejo, da manipulatorji razmišljajo v smeri, da je potrebno nižje 

izobraženim slojem preprečiti dostop do razumevanja mehanizmov za manipulacijo, ki je nad 

njihovo lastno privolitvijo. Kakovost izobraževanja nižjih družbenih slojev naj bo po njihovem 

čim bolj povprečna in slaba, saj bi na ta način prepad med znanjem nižjih in višjih slojev ostal 

nepremostljiv.  

8) Poveličevanje neumnosti 

Poveličevanje neumnosti je mišljeno kot, spodbujanje javnosti na čim večji sprejem 

povprečnosti. Množico je potrebno prepričati, da je v sodobnem času »modno biti neumen«, 

vulgaren in neveden, hkrati pa v njej vzbujati odpor do kulture in znanosti.  

9) Ustvarjanje občutka krivde 

Prepričevanje posameznika v samo krivdo za lastno nesrečo predvsem zaradi pomanjkljivega 

znanja, omejenih sposobnosti ali lastnega nezadostnega truda. Posameznik se bo na ta način 

podcenjeval in spoznal sebe za krivega. Na ta način se bo lažje odrekel boju proti pravim 

vzrokom njegovega stanja, namesto da bi se uprl ekonomskemu sistemu.  

10) Zloraba znanja 

Hiter razvoj znanosti je v zadnjih 50-ih letih ustvaril velik prepad med znanjem javnosti in 

tistim, ki ga posedujejo. Predvsem takšnega uporabljajo »vladajoče elite«. Sistem je deležen 

naprednega znanja o človeku na fizični in psihični ravni, kar pa ideološki voditelji s pridom 

izkoriščajo, povzeto po (Chomsky, 24 kul.si, 2015).  
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6 Ugotovitve in priporočila 

Množično medijsko manipuliranje je tema, ki smo jo raziskovali zaradi več različnih motivov, 

porojenih iz radovednosti. Našo pozornost je deloma pritegnila zato, ker  jev Sloveniji le stežka 

najti strokovno literaturo o tem področju, deloma pa tudi zaradi neozaveščenosti ljudi o tej 

problematiki. Drugače je s tujo strokovno literaturo, saj najdemo zapise o množičnem 

medijskem manipuliranju že v davnem letu 1927. V nalogi tako preučujemo različna vprašanja, 

ki si jih zastavljajo posamezniki, in se sprašujemo o njihovi glediščni točki glede na določene 

situacije, hkrati pa smo osredotočeni na teoretične principe določene znanosti samo do določene 

točke. Pomembno je, da v vlogi raziskovalca ne raziskujemo samo, kar zanima nas, temveč kar 

je pomembno tudi z vidika raziskovane tematike. Osnovni motiv raziskovanja je radovednost, 

ki mora biti prisotna za dosego relevantnih rezultatov. Pomemben motiv raziskovanja je želja 

po obvladanju in rešitvi določenih problemov. V skoraj dveletni raziskavi opazovanja 

množičnih medijev smo pridobili različne podatke o subjektivnosti, kljub temu da v določenih 

primerih niso skladni s teorijo. Ravno tako smo se soočili z raznimi nepričakovanimi 

spremenljivkami. V vlogi raziskovalca smo ostali odprti za raznolike podatke o družbeni 

stvarnosti. Zavzeli smo receptivno držo, držo pozornega poslušalca in opazovalca, katerega 

pozornost je enakomerno porazdeljena na različne ravni in vidike. Poskušali smo ohraniti 

lebdečo pozornost (po Freudu), ki je pomembnejša od analitične pozornosti. Za dosego takšne 

pozicije smo se morali zavedati, da naše znanje ni superiorno glede na znanje udeležencev (v 

našem primeru so udeleženci različni avtorji, ki so že raziskovali obravnavano tematiko). V 

vlogi raziskovalca smo se odpovedali vzvišenemu stališču znanstvenika. 

Preučevali smo ljudi kot posameznike, skupine in skupnosti kot celote v njihovem realnem 

vsakdanjem okolju oziroma kontekstu, brez redukcije na socialne enote ali na posamezne 

entitete, spremenljivke, saj nismo opazovali samo posameznih elementov. Vsak posameznik 

(skupina ali skupnost) je neločljivo povezan s svojim okoljem, ki tvori njegov družbeno-

kulturni in naravni kontekst, ki pomembno vpliva na doživljanje in vedenje ljudi. S 

poznavanjem same narave kontekstov lahko razumemo ravnanje človeka. V razmislek smo 

vzeli tudi medigro in integracijo opazovanih enot (v našem primeru množičnih medijev) v enote 

višjega reda. V raziskovalnem procesu smo uporabili analitično indukcijo, s pomočjo katere 

smo poskušali izdelati ustrezna raziskovalna vprašanja, na osnovi katerih smo izbirali dodatne 

primere, ki smo jih še dodatno predstavili v nadaljevanju. Zastavili smo si teorijo na podlagi 

podatkov, torej množično medijsko manipuliranje. Prvi korak je bil zbiranje podatkov, nato 

postavljanje kategorij in hierarhije kategorij, ki smo jo v našem primeru utemeljili z izbiro 

različnih dodatnih tem (poglavij v nalogi). Iskali smo povezave med njimi ter na koncu postavili 

teoretično shemo. V nalogi je bila ena izmed uporabljenih metod analiza vsebine, kjer smo se 

osredotočili na vzorce ali oblike, ki so se pojavili v podatkih, vključno s predhodnimi in 

posledičnimi vzorci, ki lahko vključujejo tudi prekrivanje prioritetnih konceptov ali kategorij 

podatkov.  
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V nalogi je ena izmed uporabljenih metod analiza vsebine, kjer smo se osredotočili na vzorce 

ali oblike, ki so se pojavili v podatkih, vključno s predhodnimi in posledičnimi vzorci, ki lahko 

vključujejo tudi prekrivanje prioritetnih konceptov ali kategorij podatkov. S poskusno teorijo 

smo ustvarili razlagalni model človeškega vedenja v odnosu do množičnega medijskega 

manipuliranja, in sicer s pomočjo strokovne literature. V teoretičnem delu smo uporabili 

zastavljene metode, kot so: metoda kompilacije, s pomočjo katere smo zbrali različna spoznanja 

in stališča različnih avtorjev iz različnih časovnih obdobij; metoda komparacije, s pomočjo 

katere smo primerjali mnenja in ugotovitve, ter metoda klasifikacije, s katero smo opredelili 

različne pojme in definicije. Za analizo tekstov pa smo uporabili deskriptivno metodo, s katero 

smo interpretirali pomen besedil z upoštevanjem izrečenega v kontekstu. Prav tako smo 

upoštevali pomen konstituiranega besedila skozi interakcijo med tistimi, ki besedilo 

proizvajajo, in tistimi, ki ga prejemajo. 

V različnih razpravah na temo množičnega medijskega manipuliranja, bilo jih je zelo malo, smo 

lahko zaznali poveličevanje individualizma, ki svojo pozornost namenja občinstvu in 

posamezniku, ki so prejemniki medijskega sporočila. Opazili smo, da množični mediji v veliki 

meri prikazujejo sporočila tudi s svojim dodanim posploševanjem. Teoretiziranje o zmožnostih 

posameznika, da se osvobodi institucionalne proizvodnje resnice, se odraža z vero v družbeno 

in ekonomsko kompetenco posameznika. Proces pošiljanja in prejemanja sporočil v različnih 

institucijah z vidika kritičnega branja posameznika sta lahko teoretska in zgodovinska 

mehanizma družbenega komuniciranja. Množični mediji lahko določajo teme pogovorov, 

osamljajo posameznike v vlogi občinstva ali zgolj kot prejemnikov sporočila na podlagi 

podanih informacij. Opaziti je odnos med politiko in tehnologijo. Lahko bi rekli, da je dostop 

do komunikacijske tehnologije postal prioriteta zaradi porasta ekonomskih in političnih deležev 

pri razporeditvi same »moči« v širši javnosti. Ravno zaradi tega ne moremo pojasniti stalnega 

razvoja novih množičnih medijev in tehnologije samo s poudarjanjem družbenega napredka ter 

naraščajoče želje po znanju nižjega razreda. Množični mediji imajo v boju za prevlado v družbi 

vodilno vlogo, saj uspešno nadzirajo množico s svojim načinom informiranja in so postali 

nenadomestljiv »podaljšek moči«.  

V sodobni družbi nastaja vse več medijskih »imperijev« in s tem posledično prihaja tudi do 

pomanjkanja raznolikosti medijev. Ravno zaradi tega se nam v danem trenutku javno lastništvo 

množičnih medijev mogoče dozdeva kot ena izmed možnih alternativ za celotno družbo, katere 

namen je predvsem zaščititi pravico do enakih možnosti in pravico do spoštovanja razlik ter 

dostopa do predstavitvenih potez, ki podajajo informacije. V dvajsetem stoletju zasebna 

lastnina ne izpolnjuje več zahtev po demokratičnem sistemu komuniciranja, saj je namreč 

dobičkonosnost postala uničujoča lastnina medijske norme o odgovornosti do javnosti. Pristali 

smo v rokah tistih, ki nadzorujejo splošno vedenje in zamejujejo realnost. Določeni 

posamezniki in skupine so pripravljeni ponuditi le delno učinkovite različice resnice, tudi 

politične argumente, s katerimi bi lahko dokončno spremenili naš življenjski prostor, ki ga 

določa »vladajoči režim«, ali drugače povedano, vse bolj pogosto uporabljena pogovorna 
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različica »elite«. S pojmom »elite« lahko opredelimo tiste posameznike in skupine, ki tvorijo 

nekakšen »vrh družbe«, kot bi se najverjetneje sami označili za »zgornje« sloje družbe. Mednje 

lahko štejemo tudi tiste posameznike, ki se nahajajo na ključnih oblastnih pozicijah in imajo v 

svojem okrilju skoncentrirano večino »družbene moči«. Ukvarjajo se predvsem z urejanjem in 

doseganjem lastnih ciljev, ki jih vrednotijo glede na njihovo učinkovitost, torej z njihovimi 

dosežki. V smislu vodenja določenih družbenih področij imajo »elite« tudi simbolno in moralno 

vlogo. Na tem mestu lahko poudarimo, da gre pri moralni vlogi »medijske elite« za dokaj 

visoko stopnjo moralne diferenciranosti, kar lahko zaznano v različnih vrednostnih podsistemih 

in principih delovanja, ki pa so seveda povezani z različnimi vrednotami človekove družbe. 

»Medijska elita« igra zelo pomembno integracijsko vlogo, saj mora nenehno ohranjati stike z 

ostalimi »strateškimi elitami« in na ta način nastopa kot moralni povezovalec, vendar pod 

pogojem, da imajo njeni člani zadostno veliko sposobnost empatije. Zaradi negativnih 

usmeritev, ki se pojavljajo v sodobnem času, smo začeli dvomiti v pravično in moralno 

delovanje množičnih medijev. 

 

Slika 1: Lastniške povezave med največjimi medijskimi korporacijami, ki delujejo v EU 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 170). 

Med prvovrstne evropske korporacije sodi RTL Group, ki je v 90,4-odstotni lasti Bertelsmanna, 

Mediaset/Fininvest, Modern Times Group, Canal+ Group in News Corporation, ki je četrta 
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največja medijska korporacija na svetu. Drugovrstni sta SBS Broadcasting, ki ima v lasti 10 

televizijskih in 53 radijskih programov, ter CME (Central European Enterprises), ki ima v lasti 

osem televizijskih programov v petih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Ameriške 

korporacije, ki imajo lastniške deleže v evropskih medijih, najdemo družbe Disney, Viacom, 

Time Warner in Liberty Media. Za primer vzemimo Viacom, ki je po letnem prometu druga 

največja medijska korporacija na svetu in ima v lasti televizijsko mrežo CBS, studio Paramount 

Pictures, med katere sodijo tudi nam znani programi MTV, Nickelodeon in The Movie Chanel. 

Disney je peta medijska korporacija sveta in ima v lasti ameriško nacionalno televizijo CBS ter 

številne televizijske in radijske programe v Združenih državah Amerike, med katere v Evropi 

sodita tudi Disney Channel in History Channel (skupaj s Hearstom in General Electricom). Prav 

tako ima Disney lastniške deleže v SBS Broadcastingu, RTL2 in Tele-Munchnu. Liberty Media 

je v večinski lasti Johna Malona, med katere spadajo televizijski programi, kot je Discovery 

Channel, Travel Channel in Animal Planet. Njegova družba pa ima 18-odstotni delež v 

Murdochovi News Corporation, 4 odstotke v Time Warnerju, 21 odstotkov v SBS 

Broadcastingu ter manjše deleže v Vivendiju in Viacomu in je večinski lastnik družbe 

UnitedGlobalCom, katere del je postal tudi največji slovenski kabelski operater Telemach, 

povzeto po Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 170-171). 

 

Slika 2 Število korporacij, ki nadzorujejo ameriške medije (časopise, revije, RTV-

programe, založništvo, glasbo, film in internet) 

Vir:  Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 247). 

Največja svetovna korporacija Time Warner je lastnica številnih založb (Time Warner Book 

Group), televizijskih kabelskih in satelitskih programov (Time Warner Cable, med katerimi so 

dobro poznani programi HBO, Cartoon Network in CNN), filmske in televizijske produkcije, 

revije (med 50 so revija Time, Fortune, Life in Sports Illustrated), internetnih storitev (mednje 

spadajo AOL, AOL Instant Messaging, Netscape Communications in Legend, ki ima kar 49-

odstotni delež uporabnikov interneta na Kitajskem), trgovin, tematskih zabaviščnih parkov in 

športnih klubov. Zadnje ugotovitve iz leta 2004, ki jih je predstavil Ben Bagdikian, kažejo, da 

ima večino ameriških medijev v lasti samo pet korporacij (Time Warner, Disney, News 

Corporation, Bertelsmann in Viacom), povzeto po Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 247). Glede 

na prikazano bi lahko sklenili, da bi morale medijske korporacije svojo demokratično funkcijo 
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opravljati pod pogojem izražanja z ustrezno stopnjo neodvisnosti (tako gospodarskih kot tudi 

političnih »elit«), da bi sledile vsem ustreznim standardom profesionalizma ter bi dosegale 

notranjo pluralnost. Pomembno bi bilo nepodrejanje različnim »centrom moči« ter zavedanje 

družbene odgovornosti in ne zlorabljanje svojega položaja. Na ta način bi lahko v  množičnih 

medijih delovali tudi posamezniki, ki bi zastopali različna politična stališča in nazore s tem bi 

vsi državljani imeli možnost čimbolj nepristranskega in poštenega informiranja. 

Danes je posameznik v medijski industriji deležen velike pozornosti, kjer se nekako uresničuje 

zagotovljeno svobodo govora s pomočjo izvajalcev in ustvarjalcev določenih avtorskih del, 

objavljenih v medijskih produktih. Na tem mestu bi se lahko osredotočili na novinarske izdelke, 

ki v velikem številu primerov niso avtorski. Ob podrobnem opazovanju in spremljanju 

množičnih medijev in njihovih vsebin nam dokaj hitro postane jasno, da dobršen del le-teh 

zavzemajo predvsem razne druge vsebine, ki pa so premalokrat avtorske. Najbolj opazna 

novinarska dejavnost v odnosu do občinstva je prav njihovo izražanje (slikovno, govorno ali 

pisno). S tem postane svoboda izražanja osrednji instrument za svobodno opravljanje 

novinarskega poklica. Ne govorimo o specifični novinarski svobodi, temveč za temeljno 

človekovo pravico, ki jo zagotavlja najvišji mednarodni in nacionalni pravni dokument. Na 

mednarodni ravni je svoboda izražanja temeljna človekova pravica, ki je opredeljena v 19. členu 

Splošne deklaracije človekovih pravic, zagotavlja pa jo tudi Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in sicer v 10. členu.  V Ustavi Republike Slovenije 

je v 39. členu zapisano, da imamo vsi državljani svobodo »izražanja misli, govora in javnega 

nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno 

izbira, sprejema in širi vesti in mnenja.« Ta svoboda kot nobena druga ni absolutna, je pa seveda 

potrebno razlikovati med zakonsko določenimi in zunanjimi mejami ter večinoma 

neformalnimi omejitvami, ki se pojavljajo v medijskem prostoru. Dandanes imajo določeni 

posamezniki, ki upravljajo množične medije, možnost manipuliranja z javno zavestjo. Z 

manipulacijo torej lahko zavajajo državljane. Ne moremo spregledati tudi dejstva, da so 

množični mediji pogosto mediator, ki lahko državljanom predstavlja določeno politično zavest. 

Tudi s pomočjo odnosov z javnostmi lahko politične stranke in njeni voditelji vplivajo na sam 

potek in izid glasa ljudstva. Poleg tega imajo množični mediji tudi izjemno priložnost, da pri 

posameznih ukrepih združujejo ljudi. Tudi to je nekakšna propaganda, ki je lahko pogosto 

usmerjena le v interes družbe in ne oblasti. Veliko je lahko odvisno, kako je nek dogodek s 

strani novinarjev predstavljen in na kakšen način predstavlja določeno dejstvo, saj je novinar v 

odvisnosti od odnosa z družbo. Množični mediji uvajajo določene vedenjske vzorce, ki lahko v 

veliki meri vplivajo na samo dojemanje realnosti ter lahko manipulirajo z individualnimi 

potrebami, željami in izbirami ali vsaj kažejo na znake manipulativnosti. 

Dokaz o manipulaciji se nahaja v enemu izmed oblastnih prirejanj javnih anket, kjer je prisotna 

»akutna odsotnost« politične kulture in sramu. S tega vidika je pomenljiv članek, objavljen pod 

naslovom »Politična kultura sramu«, Večer, 3. 5. 2008, in sicer na portalu Multimedijskega 
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centra RTV Slovenija. Članek govori o tem, kako so nedavno tega bili tarča »še enega« 

organiziranega prirejanja rezultatov ankete o priljubljenosti politikov. Dnevnikova novinarja 

sta razkrila, glede na kratek čas in imena, ki so nenadoma postala zmagovita, da je potrebno 

avtorje pretvorbe iskati v vrstah stranke SDS (Socialni demokrati Slovenije). V zadnjih treh 

urah so se pripisane številke tri tedne trajajoče ankete »povsem spremenile«, saj je namreč 

zmagal Janez Janša in z njim še vrsta njegovih ministrov. Pravita, da se to ni zgodilo prvič. 

Namreč pred nekaj meseci je v oddaji Ime tedna na Valu 202 prvo mesto odnesel Anže Logar, 

sicer direktor vladnega Urada za komuniciranje. Zanj v kontaktu po radiu ni glasoval nihče, po 

poslanih telefonskih sporočilih pa je bil šele tretji. Na koncu je prepričljivo slavil, moderator 

oddaje pa tega »čudeža« ni znal pojasniti. Logar je postal zmagovalec šele po tem, ko je 

novinarjem podal iz konteksta iztrgane citate, »domnevno dokazajoče«, in sicer da slovenski 

novinarji s svojimi obtožbami o političnih pritiskih ne mislijo resno. »Igra prepričevanja tujih 

institucij ni bila uspešna, saj je bila reakcija sekretarja Mednarodne zveze novinarjev na to 

okorno gesto ostra - Slovenija je po njegovem padla na enem izmed prvih izpitov pri vodenju 

Evropske unije, vse skupaj pa je sramoten začetek nečesa, kar naj bi bil ponosen trenutek v 

zgodovini slovenske demokracije«. Nadalje članek govori tudi o tem, kako je takratni 

predsednik vlade postal stalni zmagovalec anketnih glasovanj tudi v Voduškovi oddaji Vroči 

stol. Takrat naj bi proti Borutu Pahorju slavil s 85 odstotki proti 15, glasovalo pa je kar 

presenetljivo veliko število ljudi, podobno kot že velikokrat poprej oziroma vselej kadar je šlo 

za omenjeno osebo, pravita novinarja. »Odveč je pripomniti, da Pahor sicer po vseh raziskavah 

vodi, v lestvicah osebnosti sploh. In ker se je zgodilo že tretjič ali četrtič, je moderator te oddaje, 

kot da bi se želel distancirati, ob branju številk celo javno zavzdihnil: Očitno so se v SDS-u 

zelo potrudili«. Članek se z dokaznim gradivom še vedno ne zaključi, namreč Vodušek je 

»posredno posumil« v zrežirane ankete. Njihovo režijo na portalu Žurnal24 so »priznali kar v 

štabu takratne največje vladne stranke«. »Sum, da je anketo nekdo zlorabil, so potrdili skrbniki 

spletne strani in odkrili krivca. Za manipulacijo je bil kriv računalnik, ki je bil v omrežje 

prijavljen prek domene v lasti SDS-a. Ker ni šlo drugače, so v stranki priznali poseg. Njena 

tiskovna predstavnica Sandra Letica je pozneje požela kar nekaj ogorčenja zaradi teh besed: V 

SDS nismo prirejali anket, saj smo se poslužili sistema, ki ga spletna anketa Žurnal24 

omogoča«, poudarja Vezjak (2010, 257-258). 

Zadnja leta lahko opazimo manjšo »krizo« v množičnih medijih. Ena izmed kolateralnih škod 

globalne ekonomske krize je  tudi medijska industrija. Opazno se večajo profiti, plače se seveda 

manjšajo. Zakon o medijih (Zmed) Uradni list RS, št. 35/01 je v 62. členu, da iz državnega 

proračuna zagotovi 300 milijonov takratnih tolarjev na leto, za potrebe zagotavljanja javnega 

interesa na področju medijev. 
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Slika 3 Sofinanciranje programskih vsebin v Sloveniji (zneski v takratnih tolarjih) 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 280). 

V letih 2002 in 2003 je država na podlagi 4. člena Zakona o medijih (Zmed), Uradni list RS, št. 

35/01 financirala samo okoli 193 takratnih milijonov tolarjev, namesto z zakonom zahtevanih 

600 milijonov proračunskih sredstev. Za ta sredstva lahko zaprosijo vsi mediji, ki delujejo v 

Republiki Sloveniji, pod pogojem, da ustvarjajo vsebine javnega interesa. Zanimivo je 

vprašanje, kateri mediji in za katere programske vsebine so prejemali ta sredstva. Leta 2002 je 

bilo na razpis prijavljenih devet izdajateljev programov posebnega pomena, ki sploh še niso 

imeli pridobljenega statusa. Od skupno 97 milijonov razpisanih sredstev (v takratnih tolarjih) 

so prejeli kar 38 odstotkov, to je 36,9 milijona takratnih tolarjev. Na razpisu je leta 2003 devet 

izdajateljev programov posebnega pomena prejelo 22,7, milijona takratnih tolarjev od skupnih 

69 milijonov. Nekateri od teh celo v času razpisa še vedno niso imeli pridobljenega statusa, 

povzeto po Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 280).  

 

Slika 4 Število prebivalcev in radijskih programov po statističnih regijah decembra 2004 

v Sloveniji 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 217). 

Podatki, pridobljeni decembra leta 2004 v Sloveniji, prikazujejo, da je takrat delovalo kar 80 

radijskih programov. To pomeni, da na celotno število prebivalcev v Sloveniji na en radijski 

program pride 24.550 prebivalcev. Povprečje se razlikuje po posameznih statističnih regijah, 

če primerjamo samo število prebivalcev teh regij. Med vsemi še posebej izstopa 

osrednjeslovenska regija s 484.000 prebivalci, kjer ima sedež 19 odstotkov radijskih postaj. To 

znaša 3,93 radijskih programov na 100.000 prebivalcev, povzeto po Bašić Hrvatin in J. Kučić 
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(2005, 217). S to sliko smo želeli prikazati pluralnost radijskih postaj, ki ravno tako lahko 

prejemajo sredstva iz državnega proračuna. Poraja se nam vprašanje, ali jih imamo v Sloveniji 

premalo ali preveč in koliko od tega je kvalitetno reprezentativnih. 

Spodnja slika (Slika 5) prikazuje pomanjkljivosti obstoječe medijske zakonodaje. Hkrati pa tudi 

nezainteresiranost pristojnih ustanov za urejanje medijskega področja. Radijske postaje s 

statusom programa posebnega pomena se ne smejo in ne morejo združevati v mreže. Samo 

pridobivanje statusa temelji na zagotavljanju lokalnih vsebin lastne produkcije. Prirejena so 

območju, v katerem delujejo. Produkcija takšnih programskih vsebin je draga, zato so ti 

programi glede na pridobljeni status deležni posebnih finančnih ugodnosti. Leta 2004 so se na 

javnem razpisu za financiranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov pomena 

prijavile tri radijske postaje. Vse so vključene v mrežo Infonet in so dobile več kot 43 milijonov 

takratnih slovenskih tolarjev za financiranje programskih vsebin lastne produkcije. Katere 

informativne programe predvajajo te postaje? Program Infoneta ali program, za katerega so 

prejeli javna sredstva? Hkrati se poraja vprašanje odgovornosti glede spoštovanja določb 

zakona o medijih. Kdo je v tem primeru odgovoren za posamezne programske vsebine? Kdo je 

odgovorni urednik? Postaje, združene v mrežo, teh je na spodaj prikazani sliki 14, so s posebnim 

aktom imenovale odgovornega urednika. Ostalih 14 postaj pa tega ni storilo, ker formalno niso 

del mreže. Vprašanje je, kdo je torej glavni urednik programa vseh teh postaj. Po pregledu 

delovanja neformalnih in formalnih radijskih mrež lahko sklenemo, da Zakon o medijih 

(Zmed), Uradni list RS, št. 35/01, v omenjenih primerih, ki so z zakonom prepovedani, ne 

določa nobenih sankcij, povzeto po Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 221-222). 

 

Slika 5 Mreža podjetja Infonet v Sloveniji 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 222). 
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Vplivi političnih elit in cenzura se kažejo tudi v politični krizi. Hkrati pa ne smemo pozabiti 

etične krize, ki se kaže v obliki senzacionalizma, primanjkljaja v raziskovalnem novinarstvu in 

zmanjšanja objektivnosti. Potemtakem lahko krizo množičnih medijev razumemo kot politično 

in ekonomsko krizo ter etično in moralno krizo, lahko pa jo razumemo tudi kot krizo 

dominantnih komunikacijskih oblik in načinov sporočanja. Tukaj ne gre za moralno obsodbo o 

senzacionalizmu in komercializaciji, ampak za tisto krizo, ki temelji na dominantni paradigmi 

delovanja množičnih medijev. Odločilno vlogo igrajo kolumnisti, komentatorji in uredniki, ki 

tvorijo nekakšno medijsko »elito«, ki bi jo lahko vključili kot sestavni del kulturne »elite« v 

določeni družbi. Danes že obstajajo primeri, ko se na primer novinarji, ki se ne strinjajo z 

usmeritvijo medijskega lastnika, preprosto poslani na cesto, vendar poročanja o tem ne bomo 

nikoli zaznali v samih medijih. Nekateri so primorani celo opustiti svoj poklic, saj niti nimajo 

možnosti zamenjati službe, ker imamo v Sloveniji tako majhen medijski prostor in jo je zaradi 

koncentracije lastništva vse težje poiskati tudi na večjih trgih. Tisti, ki pa se odločijo za 

opustitev poklica, niso zelo pogrešani, saj jih nemudoma nadomestijo nove »produkcijske sile«. 

 

Slika 6 Lastniške povezave slovenskih splošnoinformativnih dnevnikov 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 211). 
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V slovenskem medijskem prostoru so bili že leta 2004 množični mediji deležni slabo prikritih 

političnih pritiskov. Deavtomatizacija množičnih medijev je bila opažena in kritizirana tudi s 

strani tujih institucij nadzora. Tako smo lahko zaznali kar tri vsiljene predpostavke političnega 

prevzema medijev, in sicer da so mediji premalo demokratični in pluralni ter da se zdravljenje 

medijev za demokratičnost in pluralnost skriva predvsem v spremenjeni zakonodaji množičnih 

medijev ter lastniškem in kadrovskem prestrukturiranju. Kot zadnja je zagotovo najosnovnejša 

vsebina in zavoljo dobrega, prvih dveh navedenih predpostavk, zamolčana natanko tako, da so 

množični mediji končno postali demokratični in kredibilni, kadar politično ustrezajo in se 

ravnajo v skladu z voljo naročnika. Lahko rečemo, da se politično prevzemanje množičnih 

medijev dogaja v načinu razmišljanja, kot je logika maske, kjer je glavno vodilo pretvarjanje, 

da so preobrazbe medijskega prostora strokovne in v korist državljanom ter v skladu z 

demokratičnimi standardi. 

 

Slika 7 Lastniki DZS in njihove povezave v letu 2005 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 203). 

Mediji so lahko nosilci smisla in nesmisla, s čimer nas prisilijo v dvojni nerešljiv položaj. Na 

eni strani lahko nanje projiciramo ideale glede njihove odgovornosti, avtonomnosti, 

neodvisnosti in družbeni zavesti, po drugi strani pa pristajamo na njihovo simulacijo, 

spektakularizacijo družbenega in manipulacijo. Fenomenološka predpostavka je skrita v 

pogledu na stanje medijskega prostora. V navidezni vojni z mediji v prid političnim 

protagonistom, ki jo zaznavajo po svoje, si je potrebno množične medije podrediti in jih 

prevzeti, saj so kot neposlušni otroci, ki na noben način ne želijo spremeniti svojega stališča. 

Polastitev in podreditev medijev je tako želja marsikatere oblasti, predvsem takšne, ki nima 

afinitet z demokratičnimi standardi.  
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Slika 8 Lastniki Dela in Večera v letu 2005 

Vir: Bašić Hrvatin in J. Kučić (2005, 207). 

Kot je razvidno, so se že v takratnem obdobju naredile določene spremembe v medijskem 

prostoru. Novo realnost je dobesedno konstituiral drugačen zorni kot, kjer gre za faze 

realizacije, ki so se spontano oblikovale v nekakšno »vojno stanje« v odnosu z množičnimi 

mediji. Navedli smo jih zgolj paradigmatsko, saj je zanje značilno, da množični mediji niso več 

razlog za prestrukturiranje realnosti. V tem primeru je to prisilna sprememba ene realnosti v 

drugo, koncipirana po našem okusu in naših predstavah. Prva faza je svarilo pred vojno in 

dojemanje medijske realnosti kot nekakšno »vojno stanje«. Medijski prevzem oblastnikov se je 

zgodil skoraj na militarističen način, skratka v našem primeru z napovedjo »vojne«. Druga faza 

je spremljanje dejavnosti sovražnika. Sovražnik je v tem primeru množični medij, ki ga je bilo 

potrebno slikati in videti kot hudobnega, tistega, ki nam dela zlo. V tretji fazi sledi 

prepričevanje, da naj bi množični mediji spregledali, da so v zmoti, kadar gre za upiranje 

oblasti. V četrti fazi pa se prepozna ogroženost in »vojno stanje«, ki nasprotuje samemu 

programu sprostitve tudi v slovenskem medijskem prostoru. Vse bi lahko bila dobra razlagalna 

podlaga za razumevanje samega poteka dogodkov v medijskem prostoru nasploh. V tem 

primeru nas kot posameznike ne zanima vloga države in politike. V praksi pa se odraža v obliki 

politične instrumentalizacije in klientelizma v množičnih medijih ter v vplivih na medije skozi 

oglaševanje in podobno. Uvidimo lahko, da je medijska situacija vidno pristranska in tudi 

politično instrumentalizirana. S tem se pojasnjuje manipuliranje in dojemanje medijske 

realnosti kot ogrožajoče. Na tem mestu se nam postavlja vprašanje, kakšni sploh so množični 

mediji in kakšni bi morali biti. 
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Ali lahko zatremo zlorabo svobodnega govora? Ali si želimo predati nekomu »moč« za nadzor 

v medijskem prostoru? Množični mediji so del demokratičnega in političnega procesa. Politiki 

bi morali biti izločeni iz medijskega prostora, saj imajo pogostokrat le lastne interese in namene 

za razliko od tistih, ki množičnim medijem sledijo in jih spremljajo. Politika je tista, ki bi lahko 

s sprejemanjem zakonodaje poskušala omogočiti javnosti vpogled v njihovo delovanje in 

prispevati k boljšemu delovanju množičnih medijev v korist javnosti. Pomembno je, da lastniki 

medijev, uredniki, novinarji in tudi javnost ne prepustijo določanje meja v množičnih medijih 

samo in absolutno zakonodaji in politiki. Ena izmed možnih rešitev bi bila združitev v tem boju 

proti prevzemu »vladajočih elit«. Na ta način bi lahko začeli samostojno odločati in pričeti 

urejevati ključna etična vprašanja ter razreševati vse dileme, ki se nam porajajo. V pomoč ali 

kot osnova bi lahko bili že zapisani Zakon o medijih (ZMed-UPB1), Uradni list RS, št. 10/2006, 

stran 11328; Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), stran 9945, Uradni list RS, št. 

96/2005, in Kodeks novinarjev Slovenije. Potrebno bi bilo določiti nova pravila na vseh 

področjih v množičnih medijih, tudi elektronskih, z upoštevanjem etičnih in moralnih norm in 

vrednot. Poudariti moramo, da se je že nekaj evropskih držav odločilo za takšen korak zaradi 

vseh navedenih razlogov. Eden izmed teh je državna regulacija ali intervencija, ki lahko kaj 

hitro postane cenzuriranje vseh novinarskih prispevkov, še posebej kadar gre za objave tajnih 

ali celo državnih spornih dokumentov. Drugi razlog je transparentnost delovanja, ki si ga bomo 

morali še izboriti.  

Potrebno se je zavedati, da sam novinarski kodeks ni zadosten mehanizem za zagotavljanje 

odgovornosti delovanja množičnih medijev. Prvi francoski kodeks iz leta 1918 nakazuje, da je 

to kodeks poklica, ki ni omejen z licenčnim dostopom do opravljanja. Novinarsko delo naj bi 

temeljilo na osnovni človekovi pravici, svobodnemu izražanju mnenj in izmenjavi informacij. 

Problem je, da ima danes možnost opravljanja novinarskega poklica vsakdo, ne glede na 

zahteve po akademski izobrazbi. Nujno potrebna bi bila samoregulacija množičnih medijev, v 

katero spada tudi novinarski kodeks, ki je le prostovoljni interni kodeks, njegova določila pa 

niso pravno zavezujoča. Za primer vzemimo Dansko in Litvo, ki imata zakonsko zavezujočo 

medijsko samoregulacijo. Ali smo kaj takšnega sposobni zakonsko sprejeti tudi pri nas? 

Slovenski kodeks zaenkrat velja samo za člane društva, ki so ga napisali ravno njegovi člani in  

izpolnjuje vsa izhodišča za oblikovanje koncepta samoregulacije. Menimo, da je eden izmed 

možnih ukrepov tudi preprečitev posegov političnim strankam v novinarsko delo in na ta način 

z določenimi omejitvami ohranjati svobodo govora v množičnih medijih. Novinarski kodeks 

govori o večji transparentnosti in o javnosti lastnega poklica, ki bi moral skrbeti za odgovoren 

pretok informacij. Ali je transparentnost v slovenskih množičnih medijev sploh opazna? Tudi 

etika in morala sta v sodobnem času opazno odsotni v našem medijskem prostoru. Počasi, 

vendar z gotovostjo spoznavamo, kako globoko smo zabredli, in to kljub temu, da vsak dan 

govorimo o porastu kršenja človekovih pravic, o kršenju ustavnih določil, o razmahu krivosodja 

in tudi o zavestnem preigravanju pravil parlamentarne demokracije. 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=2006110#!/Uradni-list-RS-st-110-2006-z-dne-26-10-2006


 

69 

Leta 2009 je bila narejena anketa, v kateri so spremljali in vrednotili medije v slovenskem 

medijskem prostoru. Na medijsko občinstvo se v razpravah o svobodi, kakovosti in raznolikosti 

sklicujejo vsi udeleženci. Sistematičnega vpogleda, kako družba v Sloveniji obravnava, razume 

in vrednoti medije, pa je zelo malo. Malo je prizadevanja za sistematično krepitev družbe, za 

kritično spremljanje medijev in uveljavitev aktivnega državljanstva pri uporabi množičnih 

medijev. Anketni vprašalnik, ki je bil opravljen oktobra in novembra 2008, je produkt skupnega 

dela Brankice Petković, Marka Prpiča, Neve Nahtigal in Sandre Bašić Hrvatin, ki so ga 

ovrednotili v publikaciji z naslovom Spremljanje in vrednotenje medijev. Anketa med študenti, 

etičnimi manjšinami in politiki v Sloveniji, izdani v Ljubljani na Mirovnem inštitutu leta 2009. 

 

Slika 9 Levi prikaz - Ali so študentje in študentke pripravljeni ukrepati, ko medijske 

vsebine zbudijo njihovo pozornost? Desni prikaz - V katerem mediju so dobili največ 

informacij o vprašanju, ki jih je vznemirilo? 

Vir: Bašić Hrvatin in drugi (2009, 58-60). 

Anketiranci  (vzorec je bil narejen na podlagi 1281 anketiranih študentov) so imeli na izbiro 

več možnosti za pritožbo zaradi medijskih vsebin, kjer se zanje najbolj pogosto odločajo 

družboslovci kot naravoslovci in ta razlika je statistično značilna. Največ se jih je odločilo za 

pritožbo v pismih bralcev (6,1 odstotka), za klic uredniku ali novinarju skoraj polovica manj 

(3,5 odstotka). Pravico do popravka in odgovora je uveljavljalo 1,9 odstotka anketirancev. Za 
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prijavo medijske vsebine inšpektorju se jih je odločilo samo 0,5 odstotka. Na novinarsko častno 

razsodišče se bi pritožilo 0,2 odstotka in na programski svet RTV Slovenija ravno tako 0,2 

odstotka. Skoraj polovica anketirancev (47,4 odstotka) sploh ni opazila vsebin, zaradi katerih 

bi se odločili za pritožbo in med temi je bilo več študentov (53,1 odstotka) kot študentk. 

Zaskrbljujoče je, da kar 38,2 odstotka anketiranih ni odgovorilo na to zastavljeno vprašanje. Na 

tem mestu je potrebno poudariti, da je avtorica Sandra Bašić Hrvatin ena izmed redkih, ki se je 

odločila javno izpostaviti in objavljati o perečih temah v medijskem prostoru tako v Sloveniji 

kot tudi drugod po svetu. 

Na podlagi opazovanj in naših ugotovitev smo kritično diskurzivno analizirali manipulacijo v 

množičnih medijih, ki lahko temelji na popravljeni laži ali delni resnici. Urednik ali novinarji 

lahko iz vsake izjave posameznika objavijo le tisto, kar se njim zdi primerno, in tisto, kar je 

bilo pomembno samemu intervjuvancu. Na ta način lahko sami ali po navodilih izbirajo le 

določene sogovornike in postavljajo vprašanja, ki imajo nek skriti namen. Ni jim pomembno 

poročanje o tistih dogodkih ali informacijah, ki bi lahko razjasnile marsikatero zagato, in vendar 

poročajo samo o posledicah in še vedno v večini primerov ne iščejo samih vzrokov. Nekateri 

novinarji so lahko zelo kritični, vendar če primerjamo njihovo podajanje informacij, lahko 

dokaj hitro ugotovimo njihovo kritičnost samo do določenih posameznikov, s spremljanjem 

imen oseb ali političnih strank, ki jih omenjajo v svojih prispevkih ali člankih v povezavi z 

negativnimi primeri in tudi imena v povezavi s pozitivnimi primeri. Objektivno novinarstvo 

danes ni več aktualno predvsem s stališča prelahkega izpeljevanja vpliva »moči« in lastninjenja. 

To se je dogajalo in se še vedno udejanja ob rušenju moralnih vrednot, kontrolnih mehanizmov 

in z manipulacijo množice. Določenim posameznikom je preprosto pomembno ukvarjanje s 

tem, kako podzavestno vplivati na mnenje ljudi in kako jih pripraviti do tega, da bodo sprejeli 

njihovo informacijo in ne katerokoli drugo. Lahko rečemo, da razvpita propaganda s skritimi 

reklamnimi gesli, kot v nalogi naveden primer  s pijačo Coca-Cola, ki jo večina ljudi kupuje in 

uživa, danes presega že skoraj vse meje. Že rimski imperatorji so dobro vedeli, da je množico 

lažje obvladovati s kruhom in igrami, vendar so kljub temu v ozadju imeli pripravljene legije.  

Tudi informacija je na nek način lahko blago, ki ga prodajajo različne agencije, nekaterim 

večjim mednarodnim je uspelo pridobiti celo monopol. Takšne agencije oblikujejo novice v 

množičnih medijih z namenom, da jih lahko čim bolje tržijo. Lahko rečemo, da tudi zato prihaja 

do velikih medijskih vojn in prefinjenih političnih igric, ker se monopoli združujejo z interesi 

velikih sil. Cilj takšnih igric je ustrahovanje in manipuliranje z množico. Nekatere medijske 

hiše in uredništva veliko poudarjajo svojo politično neopredeljenost in objektivnost, vendar se 

pri svojem delu poslužujejo vseh možnih oblik manipulacije ter v velikih primerih zavajajo 

svoje občinstvo. 

Prav takšni pogosto pripravljajo soočenja enako mislečih, okrogle mize in na ta način dajo 

možnost politično opredeljenim, ki uradno niso pripadniki nobene politične stranke. Ti 

posamezniki lahko skrivoma delujejo v korist političnih strank, te pa jim v zameno lahko tudi 
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plačujejo oziroma jih nagrajujejo. Skrivajo se za intervjuji, anketami ter izjavami strokovnjakov 

na račun različnih izgovorov, seveda v njihovo korist. Za vsakega posameznika je zelo 

pomembno nevsiljevanje ničesar in nezavajanje, saj je le tako lahko v danem trenutku to, kar si 

želi biti. Z vidika korporativnega kapitalizma takšnih stvari korporacije ne upoštevajo, saj 

potemtakem ne morejo vplivati na posameznika. Z vidika starega plemenitega časa in prostora 

je na primer Sokrat v svojem obdobju za razmišljanje potreboval predvsem čas, kar pa ga v 

sodobnem času posameznik nima, saj živimo v hitrem tempu življenja. Prav je, da se soočimo 

z dejstvom, da ljudje manipulirajo s sočlovekom ravno zaradi določene koristi. Vsak 

posameznik bi moral opustiti prepričanje, da so na svetu le prijazni in spoštljivi ljudje, ki živijo 

v skladu z etičnimi in moralnimi pravili. Ne smemo se zadovoljiti z dejstvom, da tako je ter da 

na tem ničesar ne moremo postoriti. Prisluhniti moramo samemu sebi in spoštovati svoja 

stališča. O tem ni potrebno prepričevati nikogar, ne sosedov, ne dobromislečih, ne partnerja, 

ampak in samo samega sebe. Sami sebe moramo samoaktivirati za samoobrambo pred 

manipulacijami.  

Množico, ki je preko nevidnih žic radijskih in televizijskih valov pritrjena na »nevidno oblast«, 

je najlažje manipulirati in hkrati obvladovati z vzbujanjem strahu. Strah se lahko hitro širi tudi 

na primer s terorizmom, ki smo mu priča danes in pomeni vsako organizirano nasilno dejanje, 

ki je usmerjeno proti civilni družbi. Zato lahko rečemo, da je terorizem v večini primerov javno 

dejanje, saj želijo teroristi na ta način s pomočjo množičnih medijev doseči čim večjo množico 

ljudi in tako vplivati na mnenje vsakega posameznika v njej. Tudi največji voditelji v preteklosti 

so bili mnenja, da je ljudi najlažje voditi takrat, ko jih je strah nenadne smrti. Ali ni potemtakem 

terorizem in ustrahovanje na nek način v »enakem košu« kot manipuliranje, katere cilj je ravno 

tako načrtno ustrahovanje množice? Nekateri manipulatorji se poslužujejo citatov znanih oseb 

tako, da jih vzamejo iz vsebinskega konteksta in jih dodajo v svoj kontekst. To lahko počnejo 

na zgodovinskih, statističnih in tudi na podlagi znanstvenih dokazov in dejstev. Manipulator, 

ki želi učinkovito ustrahovati množico, mora na nek način ustrahovati tudi novinarje, saj so oni 

tisti glavni mejnik do končne množice. Ker se danes veliko ljudi bori za golo preživetje, jih 

lažje upravljajo tudi z raznimi grožnjami z odpovedjo, povečanjem norm, zmanjšanjem plač, 

mobingom.  

Določene manipulacije se lahko pripetijo tudi zaradi nespoštovanja pravil pisanja in neznanja. 

Z njo lahko zakrivajo prvotne in najpomembnejše podatke, ki jim omogočajo vrednotenje 

informacij. Pogosto prihaja tudi do zamolčanja različnih dogodkov in problemov, tudi oseb, 

krajev in države. Manipulatorji nekatere dogodke ne omenjajo in jih tudi zamolčijo, saj se v 

takšnem primeru navidezno naj ne bi zgodili. V množičnih medijih lahko zaznamo umetno 

ustvarjanje strahu pred političnimi in gospodarskimi krizami, naravnimi katastrofami, revščino, 

prihajajočem »koncem sveta« in tudi nalezljivimi boleznimi. Ko prispemo tako daleč, nas bi 

moralo resnično pričeti vsaj malo skrbeti. Za vsem tem se skrivajo cilji določenih oseb, ki 

nimajo nikakršnega spoštovanja do etičnih ter moralnih načel in vrednot.  
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Gospodarske krize so lahko ravno tako povezane z razkrojem moralnih vrednot in lahko 

postanejo odlična priložnost za vzbujanje strahu in prevzem oblasti. Na tem mestu govorimo 

tudi o ustrahovanju pred priseljenci, manjšinami, drugačnimi. Prihaja do okoriščanja z 

neznanim in drugačnim, to je lahko uporabna metoda v smislu širjenja sovraštva in končnim 

ciljem utrjevanja oblasti. Množičnih medijev je vse več, zato lažje prihaja do večje manipulacije 

z ljudmi. Neresnica, laž, nepopolna laž ali prilagojena resnica je zasnovana z namerno lažjo ali 

celo z izmišljeno zanimivo lažjo, ki jo je večkrat potrebno ponavljati, da ji množica v končnem 

smislu prisluhne. Tako lahko na osnovi neresnice razvijajo različne scenarije in zgodbe, ki 

ustrezajo samo tistim, ki to počno in izključno zaradi lastne koristi, večje gledanosti in tudi za 

pomoč političnim strankam za pridobivanje glasov in večje »moči«.  

 

V nalogi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih potrdili ali ovrgli. Na 

vprašanje, ali bo kritična analiza množičnih medijev pri uveljavljanju manipulativnega diskurza 

pri reprezentaciji in konstrukciji izkrivljene realnosti pokazala določene znake 

manipulativnosti, lahko z gotovostjo odgovorimo pritrdilno. Pri drugem raziskovalnem 

vprašanju smo ugotovili, da so medijske podobe izkrivljene in lažne ter se lahko razlikujejo od 

stvarnosti. Prav tako smo ugotovili, da je in bi bila v informacijski družbi potrebna in 

pomembna medijska vzgoja za kritično sprejemanje sporočenih in reprezentativnih vsebin ter 

da se je dominantni politični in medijski diskurz, in posledično tudi javno mnenje,  spremenilo 

v primerjavi s polpreteklim obdobjem (od leta 1970 dalje).  

 

Cilj naloge je vsakemu bralcu ponuditi možnost za razmislek o lastnem bivanju v družbi in na 

podlagi ozaveščenosti prikazati, da ima vsak posameznik možnost izbire in kritične analize pri 

prejemanju informacij množičnih medijev in v življenju nasploh. Sodobna družba je prišla do 

točke preloma med dvema svetovoma, dvema različnima vrstama družbene ureditve. Ena 

temelji na večanju manipulacije s posameznikom znotraj družbe, ki utegne preoblikovati 

celotno civilizacijo, vodeno s strani »elitne manjšine«, in druga, ki lahko postane svobodnejša 

in je nujno kritično osamosvojena ter prežeta z lastnim mišljenjem in zavedanjem. 

6.1 Prispevek naloge k stroki 

 

V nalogi smo na podlagi raziskovanja ugotovili, da množični mediji lahko manipulirajo z 

informacijami ter da so podane informacije v množičnih medijih resnične in izkrivljene. 

Preučili smo znanstveno in strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev (od leta 1927 dalje), 

ki obravnavajo manipulacijo v množičnih medijih. Preučili smo pomen in vpliv množičnih 

medijev, preučili in opredelili smo dostopnost, kakovost in verodostojnost informacij. Raziskali 

smo manipuliranje z informacijami ter kakšne so strategije in taktike manipuliranja. Podali smo 

KDA množičnih medijev pri podajanju informacij ter na koncu predstavili ugotovitve in 

priporočila raziskovalne teme, ki so podkrepljena z dokaznim gradivom. 
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Glavni prispevek naloge k stroki je sistematičen pregled področja množičnega medijskega 

manipuliranja in izvedena raziskava, ki prinaša določene ugotovitve in nakazuje možne smeri 

nadaljnjega razvoja tega področja in potrebna zavedanja vsakega posameznika o vplivih 

množičnega medijskega manipulriranja na njegovo delovanje in življenje nasploh ter hkrati 

nakazuje možne smeri nadaljnjega raziskovanja te zelo aktualne problematike. 
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7 Sklep 

Današnje postmoderno obdobje je egocentrično individualno, subjektivno, relativno, vse je zelo 

prepleteno in postavljeno na glavo. V nam je skoraj vse dosegljivo z brezsmiselnim 

prilaščanjem. Razvoj boljših medijskih sistemov bi lahko prinesel nove priložnosti za 

demokratizacijo medijev in vsekakor nove prijetnejše izkušnje za sodobno družbo. Zahodna 

medijska »vladajoča elita« vidi priložnosti v privatizaciji medijev v postsocialističnih državah, 

saj bodo lahko le tako lažje konkurirali nacionalnim akterjem, ki jim primanjkuje kapitala. 

Načelo maksimiranja moči in profita (privatni in državni kapital) se v komunikacijski sferi 

povezujeta v škodo tistemu delu globalne družbe, ki ga ti načeli ne obvladujeta. Posledično so 

procesi množičnega komuniciranja podrejeni tem načelom preko manipulacije in cenzure, s 

katerima upravljajo država in zasebne korporacije. Pravice posameznikov so bile v večini 

prenesene na »pravne osebe«, kot so korporacije, ter hkrati politične stranke in državo, ki 

obvladujejo množične medije. Neposredno kot lastniki in posredno z obvladovanjem 

najpomembnejšega informacijskega in mnenjskega vira. Pogost posreden vpliv je težko 

razkriti, ravno tako vpliv korporativne politike na uredniške odločitve množičnih medijev, 

vendar ni nemogoče. 

Danes moramo množične medije sprejemati kot instrument ideologije in ne informacij, saj 

agresivno izvajajo manipulacijo s posameznikom znotraj družbe. Ker si brez informacij 

današnjega vsakdana ne moremo predstavljati, ne smemo vsega,  kar nam je ponujeno, sprejeti 

in »prijeti za vabo«. Naša naloga je postala izločanje informacij, ki so primerne in neprimerne, 

resnične in neresnične, kar lahko dosežemo le s širokim spektrom zbiranja informacij in 

vklopom zdravega razuma ter izklopom čustev. Pomembno je, da tako pri ljudeh kot tudi samih 

mislih poskušamo nasprotovati spreminjanju posameznika. Lahko bi sprejeli nadvlado nad 

množico in se prepustili toku dogodkov ter na koncu »podležemo«, lahko pa se upremo in 

manipulacijo na dolgi rok preprečimo, predvsem z velikim ozaveščanjem ljudi o tem, kaj se 

dogaja okoli nas. Vsak posameznik mora zaščiti temeljna etična in moralna načela, saj še niso 

povsem uničena, sicer bomo v nasprotnem primeru pristali v manipulacijski družbi. Zavedati 

se moramo, da je bila to nekakšna »šola«, s katero se bo narod kvečjemu okrepil in obnovil. 

Naslednjim generacijam pa bo preprečil nastanek množice pod vplivom manipulacije. Vsako 

dejanje posameznika pri ohranitvi, ustvaritvi ali obnovitvi človeških vezi je lahko velik korak 

na poti odvzema prevlade manipulatorjem. Prav tako je potrebno pričeti kot zdravilo jemati 

utrjujoče kulturne vrednote in norme ter vso tradicionalno znanje, ki nam ga nikoli nihče ne 

more odvzeti.  

Vpliv svetovnega spleta ima vedno večji pomen v vsakdanjem življenju posameznika. 

Dostopnost in obseg informacij za uporabnika še nikoli doslej nista bila tako velika, gledano s 

pozitivne smeri. Do težav prihaja ob veliki količini in raznolikosti. Vedeti moramo, da 

informacije niso trajne, saj lahko pravkar prebrana informacija na spletu ne obstaja več ali pa 

je bila spremenjena. Tako mora vsak posameznik spoznati lastne zmožnosti selekcije. Če 
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posameznik teh informacij ne zna ali pa jih ne zmore vrednotiti, lahko govorimo o negativnem 

vplivu svetovnega spleta. Ali imajo kaj skupnega npr. določene vsebine medijev, sovražni 

govor, diskreditacije, nacionalistične strasti, ki se pri nas vse pogosteje pojavljajo in projicirajo. 

Lahko bi rekli, da je za vzpon sovražnega govora krivo »vsebinsko predrugačenje«, ki se 

pojavlja v množičnih medijih. Pri njihovem prepoznavanju imata danes stroka in širša javnost 

kar nekaj dilem. 

Množičnim medijem danes rapidno upada kvaliteta. Prav tako se pojavlja njihova vse večja 

»neprebavljivost«, še posebej pri informativnih vsebinah. Namesto resnično podanim zgodbam 

je potrebno prisluhniti in prevzeti »politično govorico« ter diskurz negativnih označb o 

udeležencih, ki so stkani v lastne mreže povezav. Vso to dogajanje postaja vedno bolj 

alarmantno in utesnjujoče. Vpliv in razvoj medijev pomaga pri nastajanju obširne konspirativne 

mentalitete, ki jo lahko preprečimo le z višjo zavestjo o novinarskem profesionalizmu in 

ureditvijo morebitnih kršitev novinarskih kodeksov. Vendar sklicevanje na demokratične 

standarde in lastna vest ne bo samo po sebi dovolj učinkovito, če se ljudje ne bodo ozavestili in 

pripravili na spremembe. S takšnim načinom bi le lahko tako v politiki kot tudi v novinarskih 

vrstah izoblikovala razna združenja, ki bi lahko »sproducirala« svoja »častna razsodišča« z 

namenom zaščite celotne družbe.  

Potrebno bi bilo razbiti stare ideale in vrednote ter očrniti vse povezano s »starim« sistemom. 

Velike korporacije so potihoma prevzele množične medije, pričele širiti strah, poskušale 

prevrednotiti zgodovino ter zrahljati vezi med ljudmi. Danes »vladajoče elite« v množičnih 

medijih delujejo iz ozadja, saj jih imajo v svoji lasti, kar pa je posledično privedlo tudi do 

zmanjšanja ugleda parlamenta in sodstva, nezaupanja v javne institucije in izpeljavo napačne 

kadrovske selekcije. Navidezno se prikazuje enakopravnost, demokracijo ter svobodo govora 

in tiska. Zato je ključnega pomena, da se zavemo stvari, ki se dogajajo okoli nas in množično o 

tem spregovorimo, saj si velika večina še vedno zatiska oči. Potrebno se bo ponovno zavzeti za 

svobodo govora in neodvisno novinarstvo, saj prihaja do vedno bolj prefinjenih prijemov v 

manipulaciji množičnih medijev, ki postajajo čedalje bolj skriti. 
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