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POVZETEK 

Doktorska disertacija se ukvarja z načini, kako se diskurzivno razvija konstruiranje reprezentacij 

drugačnosti. Teoretična izhodišča zajemajo spoznanja o pomenu jezika, diskurzov in diskurzivnih 

praks za družbene prakse in ustvarjanje podob različnih družbenih skupin ter o socialni 

kategorizaciji in konstrukciji identitete družbenih skupin. Predstavljajo kritično diskurzivno analizo 

in njene pristope kot način raziskovanja in razumevanja družbenih odnosov ter položaja družbenih 

manjšin. Osvetljeni so temeljni pojmi in koncepti, ki so povezani z različnimi pristopi kritične 

diskurzivne analize: diskurz, ideologija, družbena moč, reprezentacija, konstrukcija družbenih 

manjšin. Kritična diskurzivna analiza je opredeljena kot teorija in metoda, predstavljena so njena 

teoretska in metodološka izhodišča, podrobneje pa je opisan Faircloughov tridimenzionalni model 

razumevanja in analize diskurza. Koncept »Drugega« kot koncept razmejevanja je označen z 

odnosom večinske družbe do manjšin oz. marginaliziranih družbenih skupin in razmerij moči. 

»Drugi« so najpogosteje označeni skozi stereotipe in predsodke, vendar je v sodobnih 

postmodernih družbah prišlo do kvalitativnega premika v izražanju le-teh, zato spregovorim še o 

novem rasizmu, diskriminaciji in strpnosti. Opisana je vloga medijev v sodobnih družbah pri 

konstruiranju podob realnosti in predstavljene so ključne ugotovitve raziskovanj o značilnostih 

medijskega poročanja o marginaliziranih družbenih skupinah.  

V izhodišču raziskovalnega problema je individualizacija subjektov in pluralizacija družbe na 

področju družbenih problemov. Socialnopedagoško delo v lokalnem okolju sproža strokovne 

dileme, kako razvoj stroke povezati z delovanjem v lokalnem okolju ter premostiti morebitna 

neskladja med teorijo in prakso. Problem odpira vprašanje, kdo so »drugi« v lokalnem okolju in 

kako so reprezentirani v lokalnih medijih. Takšen raziskovalni interes je bil do sedaj redko fokus 

raziskovanj, prisotno je tudi pomanjkanje literature. Pojavljajo se diskurzivne analize reprezentacij 

posameznih družbenih skupin, vendar raziskava, ki bi povezovala analizo reprezentacij 

marginaliziranih družbenih skupin v lokalnih medijih z uporabo kritične diskurzivne analize in bi se 

pri tem umeščala v polje socialne pedagogike, še ni bila izvedena. 

Tako je bil v empiričnem delu osnovni namen dela ugotoviti, kako se diskurzivno konstruira večina 

in kako so konstruirane in reprezentirane odklonske skupine, ter videti, kateri akterji se ob tem 

pojavljajo in uveljavljajo, na primeru dveh mest z različnim zgodovinsko-družbenim razvojem skozi 

diskurzivno analizo dveh lokalnih časopisov v treh izbranih letih v razponu dveh desetletij.  

Rezultati kažejo, da analizirana lokalna medija nastopata predvsem kot nosilca trenutne družbene 

ureditve v konkretnem zgodovinskem obdobju. V lokalnem kontekstu je mogoče analizirati 

posamezne družbene skupine, ki jih prepoznava tudi literatura o globalnem svetu. Tranzicija se 

odraža v prispevkih obeh časopisov, saj se v izbranem časovnem obdobju nakazuje trend vedno 

večje individualizacije subjektov. Večja družbena neenakost prinaša pojav družbenega obrobja, se 

pravi marginalizirane družbene skupine.  

Splošna podoba marginaliziranih družbenih skupin se v obeh lokalnih okoljih zarisuje skozi 

najpogostejše teme, o katerih lokalna medija poročata. Tako oba časopisa tematizirata teme 



 
 

zaposlovanja, brezposelnosti in stanja med delavci, socialne stiske, prestopništva in kriminalitete, 

odvisnosti, bolezni in zdravljenja, duševne stiske, migracij in strpnosti, verske pripadnosti, 

mladine, starosti in umiranja. V celjskem časopisu se odprejo še teme življenja na podeželju, 

enakopravnosti gejev, nasilja v družini in rejništva.  

V prispevkih so pripadniki marginaliziranih družbenih skupin večinoma povezani s težavami. Redko 

so izpostavljeni pozitivni vidiki in še takrat le v povezavi z ozkim segmentom življenja 

posameznikov ali družbene skupine. Prav tako je redko prisoten kritičen pogled na položaj 

marginaliziranih družbenih skupin, ki bi opozarjal na neenakopravnost in stremel k družbenim 

spremembam. V vseh obdobjih in v obeh časopisih kot ključni viri o marginaliziranih družbenih 

skupinah nastopajo uradni, institucionalni in strokovni viri. Pojavlja se nek krovni diskurz 

drugačnosti, ki ustvarja in utrjuje razlikovanje mi/oni. Tako medija z reprodukcijo lastnosti in vlog 

oblikujeta in vzdržujeta obstoječe reprezentacije pa tudi razmerja moči. 

Delo zaključujem s kritičnim razmislekom o značilnostih diskurzov in reprezentacij marginaliziranih 

družbenih skupin v lokalnem kontekstu, s čimer želim prispevati k razširjanju védenja o 

konstruiranju podob marginaliziranih družbenih skupin v (lokalni) javnosti in k razumevanju 

problematike socialne izključenosti, o možnostih strokovnega delovanja z namenom izboljševanja 

položaja marginaliziranih družbenih skupin na področju socialne pedagogike in drugih sorodnih 

ved, o smernicah nadaljnjega raziskovanja tega polja in z željo po večji prisotnosti kritične 

miselnosti v znanosti, strokovnih praksah in vsakodnevnem življenju ljudi, ki pomeni tudi odprtost 

za spremembe in s tem drugačne svetove. 

 

Ključne besede: marginalizirane družbene skupine, socialna kategorizacija, kritična diskurzivna 

analiza, reprezentacije, lokalni mediji. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The PhD thesis deals with the ways of how constructing representation of otherness develops 

discursively. The theoretical starting points encompass the knowledge of the importance of 

language, discourses and discursive practice for social practice as well as for creating images of 

various social groups and of social categorization and construction of social groups’ identity. They 

represent critical discourse analysis and its approaches as a means of research and understanding 

of social relations and the position of social minorities. The thesis highlights the basic notions and 

concepts connected with different approaches of critical discourse analysis namely, discourse, 

ideology, social power, representation, construction of social minorities. Critical discourse analysis 

is defined as a theory and method together with its theoretical and methodological starting points 

whilst Fairclough’s three-dimensional model of the discourse’s understanding and analysis is 

described in detail. The concept of “the other” as a concept of demarcation and distinction is 

represented by means of general society’s attitude to minorities or marginal social groups and 

power relations. “The others” are most frequently marked by stereotypes and prejudice. 

However, in current postmodern societies there has been a quality breakthrough concerning their 

expression, so it is necessary to speak out about the new racism, discrimination and tolerance. 

The thesis describes the role of media in constructing reality’s images in modern societies and 

represents key findings of researching characteristics of media reporting about marginal social 

groups. 

In the starting point of the research issue is the individualization of subjects and pluralisation of 

society within the field of social problems. Social pedagogical work within the local context 

triggers special dilemmas on how to combine the expert development with the performance in 

the local environment and how to surpass possible incoherence between theory and practical 

work. The issue brings out the question of who "the others" in the local environment are and how 

they are represented in the local media. Such research interest has so far only rarely been the 

focus in research additionally accompanied by the lack of literature. There have been discourse 

analyses of representations of marginal social groups, but there has not been a research carried 

out which would combine the analysis of representations of marginal social groups in the local 

media with the use of critical discourse analysis and would there-by be included in the field of 

social pedagogy. 

The fundamental goal in the empirical part of this study was to establish how the majority 

constructs itself discursively and how deviant groups are constructed and represented as well as 

to see which agents appear and establish themselves. This was carried out on the basis of two 

cities with different historical and social development through discourse analysis of two local 

newspapers in three selected years within a period of two decades. 

The results indicate that the two analysed local media perform the role of representatives of the 

current social organization in the specific historical period. Within the local context it is possible to 

analyse individual social groups, which are also recognized by literature globally. The transition is 



 
 

reflected in the articles of the two newspapers since the trend of even greater individualization of 

subjects is indicated in the selected period of time. Greater social inequality brings the 

appearance of social margin that is to say marginal social groups. 

The general image of marginal social groups in both local contexts is reflected through most 

frequent topics reported on by the two local media. In this sense, both newspapers deal with the 

topics of employing, unemployment and the state among workers, social hardships, delinquency 

and crime, addictions, illnesses and treatments, mental issues, migrations and tolerance, religious 

background, youth, aging and dying. The newspaper from Celje also deals with the topics of 

country life, gay equality, family violence and foster families. 

In the articles the members of marginal social groups are mostly related to trouble. Positive 

aspects are rarely represented and in most cases in connection with narrow segment of an 

individual’s or a social group’s life. What is also rarely present is the critical view of the marginal 

social groups’ position, which would alert to the inequality and contribute to social changes. In all 

periods and in both newspapers the key sources on marginal social groups are official, 

institutional and expert sources. There is some sort of general discourse on otherness creating 

and firming the distinction us-them. Therefore, the two media by means of reproducing features 

and roles form and sustain the existing representations as well as power relations. 

The work is completed with a critical reflection about the characteristics of discourses and 

representations of marginal social groups within a local context, which is aimed at spreading 

knowledge about constructing images of marginal social groups in (local) public and at 

understanding the problem of social exclusion. The work would also like to emphasize the 

possibilities of professional practice with the purpose of improving the situation of marginal social 

groups in the field of social pedagogy and other related sciences, and suggest the guidelines for 

further research in this area with a wish for greater critical thinking in science, professional 

practice and everyday life of people which also means openness to changes and therefore to 

different worlds. 

 

Key words: marginal social groups, social categorisation, critical discourse analysis, 

representations, local media. 
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UVODNE BESEDE 
 

Življenje v sodobnih postmodernih družbah tveganja postaja vse bolj kompleksno. Življenjski stili 

se spreminjajo, zanje je značilna intenzivna individualizacija (Beck, 1992). Menim, da se posledice 

kažejo tudi v neuravnoteženem splošnem družbenem razvoju, prav tako problem socialne 

izključenosti nekaterih družbenih skupin postaja vse bolj kompleksen. Medtem ko prihaja do 

razvoja civilne družbe in uveljavljanja alternativnih življenjskih stilov po eni strani, pa po drugi 

strani pripadniki različnih manjšinskih družbenih skupin oziroma posamezniki, ki so v nekem 

pogledu »drugačni« od večine, vsakodnevno izkušajo različne posredne ali neposredne oblike 

diskriminacije in stigmatiziranja.  

Problematiko bi lahko zajela z različnih aspektov, vendar je osnovni interes disertacije v tem, kako 

se diskurzivno razvija tema manjšin na lokalni ravni, zato odgovore iščem skozi diskurzivno analizo 

konstrukcije in reprezentacij drugačnosti na primeru medijskih diskurzov in praks v lokalnih 

kontekstih dveh manjših slovenskih mest.  

V izhodišču raziskovalnega problema, ki ga lahko začrtam na osebno strokovni, širše družbeni in 

znanstveni ravni, je individualizacija subjektov in pluralizacija družbe na področju družbenih 

problemov, pojmovanje odgovornosti za položaj posameznika in družbenih skupin v družbi ter 

vprašanje uravnoteženega razvoja družbe. Socialnopedagoško delo v lokalnem okolju pogosto 

sproža strokovne dileme, kako razvoj stroke povezati z delovanjem v lokalnem okolju, ki je 

omejeno z določenimi socialnimi, ekonomskimi, kulturnimi in drugimi viri, ima svoje specifične 

značilnosti in omejene možnosti širokega strokovnega povezovanja, zaradi česar lahko prihaja do 

razhajanj med teorijo in prakso. Vsako družbeno okolje ima svoje »druge« in »drugačne«, kar 

pomeni, da se v lokalnih okoljih pojavljajo marginalizirane družbene skupine, zato se zastavlja 

vprašanje, kako analizirati potrebe različnih družbenih skupin v lokalnem okolju ter kritično 

pogledati na prepletenost družbenega življenja in strokovnega delovanja v tem kontekstu. Hkrati 

se problem na znanstveni ravni kaže v pomanjkanju literature in raziskav, ki bi se osredotočale na 

lokalne kontekste tiskanih medijev v povezavi s splošno problematiko družbenega obrobja. 

Pojavljajo se diskurzivne analize reprezentacij posameznih družbenih skupin, ki večinoma 

analizirajo vodilne nacionalne časopise in revije ali druge medije, ki pokrivajo širše geografsko 

območje (npr. Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000; Fang, 2001; Flowerdew, Li in Tran, 2002; Hrženjak 

idr., 2002; Huckin, 2002; Khosravinik, 2009; Kuhar, 2003a; Kuzmanić, 1999; Pietikäinen, 2003; 

Razpotnik in Dekleva, 2007; Teo, 2000; idr.), z izjemo nekaj diplomskih del ali krajših raziskav, ki 

imajo omejen domet. Nisem pa zasledila raziskovanja, ki bi zastavljalo vprašanje, kdo sploh so 

»drugi« v specifičnem lokalnem okolju, ki bi povezovalo analizo reprezentacij marginaliziranih 

družbenih skupin v lokalnih medijih z uporabo kritične diskurzivne analize in ki bi se pri tem 

umeščalo v polje socialne pedagogike. To je tudi eden ključnih razlogov, zakaj se je fokus raziskave 

od izhodiščne ideje, ki je temeljila na interesu po razvijanju nove vednosti za strokovno delovanje 

in na oblikovanju smernic za programe proti družbeni neenakosti, preusmeril predvsem v 



16 
 

raziskovanje konstruiranja podob marginaliziranih družbenih skupin in v poglobljeno razumevanje 

načinov oblikovanja in izražanja lokalnih pomenov drugačnosti ter diskurzov v lokalnih medijih 

manjših mest.  

Teoretično, metodološko in analitično je polje diskurzivnih analiz zelo raznoliko. Diskurz je 

pogosto uporabljena beseda, že kar moderna, ki se nanaša na priljubljen koncept. V literaturi je 

mogoče najti zelo različne opredelitve diskurza in načine, kako bi naj termin uporabljali 

(Richardson, 2007). Diskurzi so del družbenega, kritična diskurzivna analiza pa je »vrsta 

diskurzivnega analitičnega raziskovanja, ki primarno raziskuje načine, kako se zloraba družbene 

moči, nadvlada in neenakost uveljavljajo, reproducirajo in upirajo s pomočjo teksta in govora v 

družbenem in političnem kontekstu. S takšnim disidentskim raziskovanjem raziskovalci v kritični 

diskurzivni analizi zavzemajo ekspliciten položaj in tako želijo razumeti, izpostaviti in se v končni 

fazi upreti družbenim neenakostim« (van Dijk, 2008, str. 352). Po Erjavec in Poler Kovačič (2007) 

ima kritična diskurzivna analiza jasne družbeno-politične cilje in želi doseči spremembo 

diskriminacijskih politik do marginaliziranih družbenih skupin.  

Mediji s svojim poročanjem soustvarjajo podobe ljudi in veljajo poleg drugih dejavnikov za enega 

najmočnejših vplivov na oblikovanje stališč in vrednot, hkrati pa predstavljajo tudi osnovni vir 

informacij o zunanjem svetu. S prednostnim tematiziranjem, specifičnim načinom selekcije in 

interpretacije posredovanih vsebin, vplivajo na našo percepcijo realnosti in tako (so)oblikujejo 

svet. Prav gotovo mediji niso edini odgovorni za stigmatizacijo marginaliziranih družbenih skupin, 

vendar pa sodelujejo pri pletenju negativnih podob znotraj družbe in prispevajo k njihovemu 

vzdrževanju (Jaschke, 1992, str. 56). Mediji torej niso nevtralni akterji, saj dogodkov ne opisujejo 

pasivno ali jih zgolj oblikujejo v prispevke, temveč jih aktivno konstruirajo (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007, str. 26). Po Van Dijku (1991, str. 68) so množični mediji tisti, ki največ prispevajo k 

(re)produkciji rasizma in nestrpnosti do različnih marginalnih družbenih skupin.  

Osnovno raziskovalno vprašanje v raziskavi je ugotoviti, kako se diskurzivno konstruira (moralna) 

večina in kako so konstruirane in reprezentirane odklonske skupine v dveh lokalnih 

socialno/prostorskih kontekstih dveh mest z različnim zgodovinsko-družbenim razvojem skozi 

diskurzivno analizo dveh lokalnih časopisov v treh izbranih letih v razponu dveh desetletij, ter 

ugotoviti, kateri akterji se ob tem pojavljajo in uveljavljajo.  

Tako disertacija zajema spoznanja o pomenu jezika, diskurzov in diskurzivnih praks za družbene 

prakse in ustvarjanje podobe različnih družbenih skupin, o socialni kategorizaciji in konstrukciji 

identitete družbenih skupin ter predstavlja prispevek k raziskovanju reprezentacij in položaja 

marginaliziranih družbenih skupin v lokalnem kontekstu. 
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DISKURZ 
 

Pojma »diskurz« in »diskurzivna analiza« sta v družboslovnem raziskovanju postala pogosta v 

zadnjih dveh desetletjih. Različne opredelitve diskurz razumejo različno široko. Jørgensen in 

Phillips (2002, str. 1) predlagata, da sprejmemo osnovno opredelitev diskurza kot specifičnega 

načina govora o svetu in razumevanja sveta ali enega njegovih vidikov. Schiffrin (1994, v 

Richardson, 2007) pravi, da obstajata dva splošna pristopa k opredeljevanju diskurza. 

Formalistična ali strukturalistična definicija diskurza se osredotoča na obliko, ki jo jezik zavzema, 

funkcionalistična opredelitev pa zagovarja, da moramo diskurz preučevati kot uporabo jezika, kar 

pomeni, da če želimo razumeti diskurz, moramo narediti več, kot le analizirati odnose med stavki 

in kako stojijo skupaj kot kohezivno in koherentno besedilo. Ugotoviti moramo, kaj avtor besedila 

počne skozi diskurz in kako je to povezano s širšim medosebnim, institucionalnim, družbeno-

kulturnim in materialnim kontekstom (Richardson, 2007). V tem pogledu ločimo med diskurzom, 

ki se osredotoča le na jezikovne znake, in diskurzom, ki upošteva družbenost in zgodovinskost. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 17) pojasnjujeta, da se v splošnem pomenu termin diskurz 

uporablja za jezik (tudi za vizualne podobe) kot element družbenega življenja, ki je dialektično 

povezan z drugimi elementi, vendar pa ga uporabljamo tudi bolj določeno. Namreč kot način 

izražanja, ki daje pomen izkušnjam iz določene perspektive. Ožje gledano je diskurz raba jezika na 

določenem področju, npr. medicinski, znanstveni, politični … Vsak ima svojo terminologijo, 

določen žargon, svoj način reprezentacije idej, svojo logiko, predpostavke in argumentacijo.  

Kamin (2004, str. 88) o diskurzu govori kot o omejeni celoti védenja in načinov njegove rabe, 

posebnem, prepoznavnem načinu pojmovanja pojavov, njihovega osmišljanja prek besed, podob 

in odnosov med njimi. Luthar (2001, str. 211) izpostavlja vlogo konstruiranja, ki jo diskurzi imajo, 

saj pravi, da so sistemi diskurzov predpogoj za komuniciranje in določajo ter presegajo vsak 

individualni namen. Diskurz zadeva vrsto pomenov, zgodb, izjav, ki producirajo posebno verzijo 

dogodkov in odnosov ter je najbolj učinkovit v normaliziranju oz. institucionaliziranju ne samo 

vedenja o nas in drugih, ampak tudi normaliziranju politike do vseh odmaknjenih od normativnega 

stališča. Gee (2002) dodaja, da diskurz obstaja v dialogu z družbo, saj jezik sočasno odseva 

realnost in jo tudi konstruira. Pravi, da diskurz predstavlja integracijo jezika z nejezikovnimi 

vsebinami: nenehno gradimo svet skozi jezik, ki ga uporabljamo v tandemu z aktivnostmi, 

interakcijami, nelingvističnimi simbolnimi sistemi, predmeti, orodji, tehnologijami in razlikovalnimi 

načini mišljenja, vrednotenja, čustvovanja in verovanja. Jezik tako predstavlja in prispeva k 

(re)produkciji družbene realnosti.  

Enoznačne opredelitve koncepta diskurza ni mogoče podati, saj so pristopi številni in v njihovem 

ozadju ni skupne splošne teoretične osnove. Macdonell (1987) pravi, da je med različnimi 

teorijami diskurza mogoče prepoznati nekaj skupnih lastnosti diskurza. Prva lastnost se nanaša na 

družbenost, saj za diskurz velja, da je družben, kajti osnovni pogoj zanj je dialog znotraj 

družbenega konteksta, ki je odvisen od institucij in družbenih praks, v katerih se pojavlja, ter od 
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pozicije sodelujočih v dialogu. Druga lastnost govori o izključevanju kot osnovni logiki diskurza. 

Izključevanje pomeni tudi naturalizacijo izrečenega. Namreč tisto, o čemer je mogoče govoriti, se 

zdi kot naravno, vendar pa je nekaj drugega skorajda neizrekljivo. Tretja lastnost pravi, da je vse, 

kar ima pomen, del diskurza. Tako diskurz ne sestavljajo kar katere koli izjave, pač pa tiste, ki 

imajo pomen, moč in vpliv znotraj družbenega konteksta.  

Sociološki pogled na diskurz je uvedel Foucault, ki kot diskurz razume prakso, ki v določenem času 

in prostoru oblikuje objekte ali področja védenja, o katerih govori (Foucault, 2001, v Kerševan 

Smokvina, 2007). Veliko sodobnih avtorjev teorij diskurza svoje prispevke postavlja v razmerju do 

Foucaulta. Mednje prištevamo Barthesa, Derridaja, Habermasa, Laclauja in Mouffeovo ter 

Fairclougha, ki velja za enega od utemeljiteljev kritične diskurzivne analize (prav tam). 

Po Foucaultu (2008) je diskurz produkcija vednosti preko jezika, je, kot povzema Hrženjak (2001) 

množici pravil podrejen način konstituiranja vednosti, ki poteka na osnovi formiranja smiselnih 

trditev, idej, dogodkov, objektov, subjektov in praks ter tako določa načine, na katere je 

govorjenje o nekem objektu ali praksi »smiselno«, »inteligentno«, »sprejemljivo«, ter s tem hkrati 

omejuje in izključuje drugačne diskurze. Foucault (2001, str. 54–55) želi pokazati, da »diskurzi« kot 

jih lahko razumemo in kot jih lahko beremo v formi tekstov, niso enostavno medsebojno križišče 

stvari in besed: nejasna zasnova stvari, manifestirana, vidna in pisana veriga besed. Diskurz ni 

nepomembna površina stičišča ali spopada med realnostjo in jezikom, ampak temelji na celoti 

pravil, ki so lastna diskurzivni praksi. Tako diskurze ne obravnava kot celote znakov, temveč kot 

prakse, ki sistematično formirajo objekte, o katerih govorijo. Diskurzi so sestavljeni iz znakov, toda 

tisto, kar počnejo, je več kot le uporabljanje teh znakov za označevanje stvari, kar jih naredi za 

nezvedljive na jezik in govor.  

S tem je povezana zgodovinskost diskurza. Večnih diskurzov namreč ni. Diskurzi se spreminjajo in 

porajajo se novi, s tem pa tudi nove prakse, subjekti in objekti védenja, ki se lahko pojavijo le v 

določenem diskurzu, ki vznikne v določenem zgodovinskem kontekstu. Na primer objekt »norosti« 

je nastal skozi to, kar je bilo o tem izrečenega in kako so ga določila pravila, merila diskriminacije 

in represije in temu podrejene prakse. Novi objekti vedenja prinašajo prakse, v katerih so se rodili 

subjekti – »duševni bolniki« (Hrženjak, 2001, str. 171).  

Skupno pristopom kritične diskurivne analize je, da diskurz razumejo kot obliko družbene prakse, 

kar nakazuje dialektičen, dvosmeren odnos med diskurzivnimi dogodki in situacijami, institucijami 

in družbenimi strukturami (Fairclough in Wodak, 1997). Poglejmo, kako diskurz opredeljujejo 

nekateri avtorji, povezani s pristopi kritične diskurzivne analize.  

Iz Foucaultove zapuščine izhaja Fairclough, kar se najbolj kaže pri njegovem preučevanju odnosov 

znotraj diskurzov in med diskurzi, kjer uvede pojma meddiskurzivnost in medbesedilnost 

(Fairclough, 1992). Fairclough (1995a, 1995b) diskurz opredeli kot družbeno prakso, ki se pojavlja 

v besedilu, govoru ali drugih semioloških sistemih oz. diskurzivnih dogodkih. Razlikuje med 

diskurzivnimi (npr. novinarstvo) in nediskurzivnimi (npr. gradnja ceste) družbenimi praksami, ki pa 

so med seboj v dialektičnem odnosu. Tako je diskurz družbeno konstituiran in hkrati 
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konstituitiven, kar pomeni, da situacije, institucije in družbene strukture, v katerih se pojavijo 

diskurzivni dogodki, sooblikujejo diskurz, hkrati pa ta povratno vpliva na družbeni okvir, saj 

oblikuje situacije, vedenje in družbene identitete odnosov.  

Van Dijk (1997) pravi, da je diskurz družbena uporaba jezika ali načina govora, ki vključuje tri 

pomembne dimenzije samega diskurza: uporabo jezika, komunikacijo (kognicijo) in interakcijo v 

družbenih situacijah. Uporabniki jezika v družbenih interakcijah, ki se odvijajo v različnih 

družbeno-kulturnih kontekstih, prevzemajo določene družbene vloge. Še več, Ule (2005, str. 37) 

poudarja, da diskurzi niso le govorna ali pisna praksa ljudi, temveč so mikroprakse, ki združujejo 

jezik, komuniciranje in interakcijo, simbolne sisteme in družbene odnose. So živi odnosi med 

ljudmi, ki konstituirajo identiteto posameznikov in skupin ter urejajo stvari v smiselni družbeni 

red. So tako materialna kot duhovna praksa ljudi. Fairclough in Wodak (1997) trdita, da je diskurz 

družbeno oblikovan, vendar hkrati tudi konstituira družbeno življenje: konstituira situacije, 

objekte védenja, družbene in osebne identitete ter odnose med ljudmi in med posameznimi 

skupinami ljudi.  

Diskurzi organizirajo načine, na katere nek fenomen mislimo, in načine, na katere se z njimi 

ukvarjamo. Neločljivo so povezani interesi družbeno močnih posameznikov in družbenih skupin 

ter s tem z odnosi moči in socialnimi, kulturnimi ter družbenoekonomskimi razmerami. Diskurzi 

nas v odnosu do drugih družbenih akterjev določajo kot družbene subjekte. Ponujajo okvire 

odnosov med samimi posamezniki ter med njimi in institucijami, okvire, s katerimi predpostavljajo 

določene »resnice« oziroma predstave o tem, kakšen je normalen odnos med, na primer, 

učiteljico in učencem. Edina stalnica diskurzov so spremembe, četudi so zelo počasne in prikrite. 

Diskurzi so hkrati vključevalni in izključevalni, saj določajo, kaj se sme reči ali razmišljati in storiti 

glede določene pojavnosti, kako se to sme ali ne sme reči, razmišljati ali storiti. Diskurzi skušajo 

postati prevladujoči ali hegemonični z omejevanjem in diskreditacijo drugih, alternativnih 

diskurzov in s promocijo sebe kot reprezentacijo popolne in končne resnice (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007, str. 17–23).  

Kress in Van Leeuwen (2001) pravita, da diskurz obstaja v jeziku. Izven konteksta jezika ali oblike 

komunikacijske interakcije, se naslanja na ideje in ideologije, ki so tako vkoreninjene v diskurzu. 

Povezanost med učenjem diskurzov in jezikom izpostavljata Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 

18), ko pravita, da je smisel sveta mogoče uvideti le prek prisvojitve jezika v diskurzu, saj jezik 

oblikuje naše razumevanje sveta. Torej družbena realnost ne obstaja zunaj jezika in stvari nimajo 

stalnega in določenega pomena same na sebi, z jezikom pa bi ta pomen le izrazili. Pojavom so v 

različnih jezikih in različnih diskurzih istega jezika pripisani različni pomeni. Tudi ti pomeni niso 

stalni, ampak se spreminjajo. Ko se učimo jezika, se učimo izražanj svojih izkušenj, izkušnjam 

dajemo pomen, jih razumemo in s tem oblikujemo način razmišljanja. Ta oblikuje našo zavest in 

pozicija, s katero se identificiramo, strukturira zaznavanja nas samih, našo subjektiviteto. Če 

zrastemo v določenem zaprtem sistemu pomenov in vrednot, bomo verjetno zaprti za druge 

možnosti.  
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Podobno tudi Burr (2000) pojasnjuje vlogo diskurzov pri oblikovanju osebnosti in identitete, ki se 

po avtoričini razlagi vzpostavlja prek interakcij z drugimi ljudmi in je odvisna od sodelovanja z 

drugimi. Avtorica pravi, da poststrukturalistična teorija opredeljuje posameznika kot osebo in 

njegovo identiteto kot produkt prevladujočih diskurzov o sebstvu, seksualnosti, starosti, rasi ipd., 

ki so kulturno dostopni. Tako diskurzi in diskurzivne prakse, ki so v diskurzih nastale, tvorijo 

surovine in proizvodne procese, iz katerih so proizvedeni ljudje. Vendar pa Davies in Harré (prav 

tam) menita, da ima oseba znotraj diskurzov in diskurzivnih praks nekaj manevrskega prostora in 

izbire. Nadalje Burr (prav tam) pojasnjuje, da nam diskurzi zagotavljajo konceptualne repertoarje, 

s katerimi predstavljamo sebe in druge. Ponujajo nam načine, da lahko opišemo osebo, kot npr. 

»ženstveno«, »mlado« … Vendar pa posamezen diskurz zagotavlja omejene možnosti subjektnih 

pozicij, ki so na voljo znotraj določenega diskurza. To pa ima implikacije za ljudi, ki so v diskurzih 

locirani, saj ima lahko posameznik zaradi omejenih možnosti glede identitet ali njihovega 

neskladja težave pri konstruiranju identitete v okviru razpoložljivih diskurzov. Diskurzi o 

seksualnosti nam, na primer, omogočajo malo možnosti, pri čemer sta poziciji »gay« in »straight« 

še najbolj na voljo. Določeni diskurzi so namreč široko sprejeti – v obliki »zdrave pameti« ali 

»resnice« – ker so v interesu razmeroma močnih družbenih skupin. Diskurzi so usidrani v 

razmerjih moči in imajo zato politične učinke. Oseba je lahko, tako sebi kot drugim, smiselna 

entiteta s pomenom le takrat, ko se jo da »brati«, razumeti z vidika diskurzov, ki so v tisti družbi 

razpoložljivi.  

Širše gledano diskurzev ne sestavlja le jezik, ampak jih določajo tudi določene institucionalne in 

organizacijske prakse, se pravi diskurzivne prakse, predstavljajo pa tudi obliko družbene prakse. 

Fairclough in Wodak (1997) menita, da ima lahko diskurzivna praksa pomembne ideološke 

posledice, saj lahko z načini reprezentacije in pozicioniranja pomaga pri produkciji in reprodukciji 

neenakih odnosov moči med družbenimi razredi, družbenimi skupinami, razumevanje diskurza kot 

družbene prakse pa nakazuje dialektični odnos med posameznimi diskurzivnimi dogodki in 

družbenimi razmerami, institucijami in strukturami. »Institucionalne prakse, ki jih ljudje izvajajo 

samodejno, ne da bi o njih razmišljali, namreč pogosto utelešajo predpostavke, ki posredno ali 

neposredno legitimirajo odnose moči. Ideologija se izvaja v diskurzu, ki ima največjo moč takrat, 

kadar ljudje vanj privolijo, ga reproducirajo in utrjujejo, skozenj pa utrjujejo in reproducirajo tudi 

obstoječe odnose v družbi.« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 24.) Tako sta diskurz in ideologija 

medsebojno povezana.  
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IDEOLOGIJA 
 

Van Dijk (1998, str. 5) postavi opredelitev, da so ideologije »sistem idej« in zato pripadajo 

simboličnemu polju misli in prepričanj, oziroma temu, čemur psihologija pravi »kognicija«. Bolj 

konkretno in za pričujočo raziskavo uporabno definicijo, ki nakazuje obstoj družbenih skupin z 

različno družbeno močjo, postavita Berger in Luckmann (1988), ko pravita, da »ko se posebna 

definicija realnosti pritrdi na konkretni interes moči, jo lahko imenujemo ideologija« (str. 114). 

Toda tudi ta opredelitev predstavlja šele začetek, saj podobno kot pri opredelitvah diskurza tudi 

pri opredeljevanju ideologije lahko rečemo, da je zmuzljiv koncept, ki ga je težko enostransko 

definirati. Dragoš in Leskošek (2003, str. 11–12) sta za ponazoritev zmede v definicijah ideologije 

strnila deset najpogostejših načinov opredelitve tega pojma: 

a) razsvetljenska opredelitev 

Z ideologijo se označuje vseobsegajoče enciklopedično znanje, ki je razumljeno kot nasprotje 

praznovernosti in predsodkov. 

b) legitimnostna opredelitev 

Ideologija je vsak idejni sistem, ki upravičuje podrejena razmerja med socialnimi skupinami. 

c) razredno pristranska opredelitev 

Ideologija je napačna zavest, ki pomeni idejno produkcijo razreda na oblasti. 

d) razredno nepristranska opredelitev 

Ideologija je vsaka partikularna zavest določene skupine, ki nasprotuje drugim skupinam.  

e) postmarksistična opredelitev 

Sem spadajo številne revizionistične variacije marksistično razumljene ideologije (npr. 

Gramscijeva hegemonija, Althusserjevi ideološki aparati države itd.). 

f) modernistična opredelitev (frankfurtska šola) 

Ideologija je porabniški mehanizem za transformacijo večpomenskih kulturnih resnic v 

enopomenske floskule, ki so pripravne za množico, da si jih iracionalno prisvoji kot lastno 

prepričanje; tako se s pomočjo ideologije pretvarja oz. potvarja racionalno v iracionalno, 

mišljenje v parolo, moralnost v moraliziranje, inventivnost v pozo, kultura pa v okrasno 

embalažo. 

g) postmodernistična opredelitev 

Ideologija je tisto, kar je v skladu z njeno definicijo, ki smo jo izbrali glede na problem, s 

katerim se ukvarjamo. 

h) strankarsko opozicijska opredelitev 

Ideologija označuje parole, koncepte in programe strank(e) na oblasti oz. celotne vladajoče 

politične garniture. 

i) vseizključujoča opredelitev 

Ideologija so vse ideje, ki nasprotujejo našim idejam. 
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j) vseobsegajoča opredelitev 

Ideologija je katerikoli sklop idej, trditev in s tem povezanih ravnanj kogarkoli na kateremkoli 

področju. 

Prav zaradi raznolikosti in paradoksalnosti opredelitev Richardson (2007, str. 32) predlaga, da raje 

sledimo zgodovini koncepta in njegovi uporabi. Zato si poglejmo nekaj vidikov opredelitev 

različnih teoretikov, na katere se naslanja razumevanje povezav med ideologijo, jezikom, 

diskurzom in družbenimi odnosi v kritični diskurzivni analizi.  

Besedo »ideologija« je prvi uporabil De Tracey v letih po francoski revoluciji in trdil, da ideje ljudi 

niso božji ali naravni produkt, ampak produkt družbenega okolja, kot ga razumemo s pomočjo 

čutil (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 21).  

Marx s konceptom ideologije pojasnjuje način, kako vladajoči razred lahko ohranja svoje 

ekonomske interese. V samem središču njegove teorije je predpostavka, da družbena baza 

(produkcijska sredstva in produkcijski odnosi) določa družbeno nadstavbo (kultura, politika, 

umetnost …). Trdi, da je ohranjanje nepravičnih družbenih odnosov mogoče zato, ker lastništvo 

materialnih produkcijskih sredstev omogoča vladajočim razredom tudi nadzor nad prevladujočimi 

idejami, vrednotami, načini mišljenja. Po Marxu pojem ideologije označuje dejstvo, da je družbena 

zavest v razrednih družbah vedno že izkrivljena, lažna zavest, saj izhaja iz parcialnih pogledov zgolj 

enega razreda. Zaradi tega izkoriščani ne prepoznajo svojega družbenega položaja in v svetu idej, 

ki so na voljo, ne najdejo nobenega drugega odgovora, kot to, da so obstoječe razmere edine 

normalne ali možne (Stankovič, 2002). To se zgodi, ker so ideje vladajočega razreda v vsakem 

obdobju tudi vladajoče ideje. Razred, ki ima na razpolago osnovna proizvodna sredstva, 

posledično tudi nadzoruje načine mentalne produkcije (Marx in Engels, 1974, v Richardson, 2007). 

Torej ima vladajoči razred v lasti tako proizvodna sredstva kot tudi prevladujoče ideje. Vendar pri 

razumevanju razmerij ideologije Larrain (1997, v Stankovič, 2002) opozarja, da pojem ideologije 

pri Marxu ne pomeni, da vladajoči razred zavestno zavaja pripadnike podrejenega razreda,  ampak 

se to dogaja bolj na abstraktni, sistemski ravni, saj resničnost tržnih odnosov sama oblikuje svet 

navideznosti, ki zavaja ljudi.   

Althusser (1980a) pravi, da je ideologija sistem predstav, ki obstaja v neki družbi in v njej igra 

zgodovinsko vlogo, saj nastane z razvijanjem miselnosti, ki se je v danem zgodovinskem obdobju 

ali trenutku pokazala za najbolj učinkovit okvir obstoječe stvarnosti. Podobno kot Marx, tudi 

Althusser (1980b) meni, da je ekonomija osnovna sfera družbe in da ima ideologija vladajočega 

razreda odločilno vlogo, vendar dodaja, da poleg represivnega aparata države obstajajo tudi 

ideološki aparati države: verski, šolski, družinski, pravni, politični, sindikalni, informacijski in 

kulturni. Tako državni aparat obsega dva korpusa: institucije represivnega aparata države in 

institucije ideoloških aparatov države. Slednji so nosilci ideologije in njihove prakse predstavljajo 

materialno eksistenco ideologije, ki interpelira ljudi v določene subjektne pozicije (Althusser, 

2000).  
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Jørgensen in Phillips (2002, str. 17–18) ugotavljata, da večina konceptov ideologije, vključno z 

Althusserjevim, predpostavlja, da je absolutna resnica dosegljiva. Ideologija tako izkrivlja resnične 

družbene odnose, do katerih lahko pridemo, če se ideologije osvobodimo. Pravita, da takšno 

razumevanje Foucault popolnoma zavrača, saj meni, da so resnica, subjekti in odnosi med subjekti 

ustvarjeni v diskurzu in ne obstaja možnost, da je zadaj za diskurzom »resničnejša« resnica. Zato 

Foucault koncepta ideologije niti ne potrebuje. »Foucault meni, da se je pomembno osredotočiti 

na zgodovinsko konstrukcijo resnice, ki nastaja znotraj diskurza, in ne na vprašanje, kaj je v 

diskurzu tisto, kar ustreza določeni »resnici« (Foucault 2000a: 119). /…/ Namesto s kritiko 

ideologije se Foucault ukvarja predvsem z izpostavljanjem učinkov oblasti. Znane so njegove 

analize discipliniranja telesa v zaporniškem sistemu in medicini. Foucaultova protiutež 

Althusserjevim ideološkim aparatom države so disciplinski postopki, ki se dogajajo na ravni 

»mikrooblasti«. S tem določi točko, v kateri se oblast neposredno vpisuje v telo, in tako zaobide 

ideologijo (Žižek 1994: 13).« (Vezovnik, 2008, str. 89.) 

Gramsci razume ideologijo kot množico idej, pomenov in praks, ki so, kljub temu da se 

predstavljajo kot univerzalne resnice, zemljevidi pomenov, ki podpirajo oblast določenih 

družbenih skupin (Barker, 2000, v Stankovič, 2002, str. 24). Na področje ideologije vpelje pojem 

hegemonije, ki je »ne smemo enačiti z ideologijo ali celo misliti, da je hegemonija zamenjava za 

koncept ideologije« (Vezovnik, 2008, str. 91). Hegemonijo lahko opišemo kot proces, v katerem 

vladajoči razred prepriča ostale razrede, da sprejmejo njihovo nadvlado in svojo podrejenost 

(Gramsci, 1971, v Richardson, 2007). Hegemonija tako vključuje nenehno pridobivanje in vnovično 

pridobivanje privolitev večine glede sistema, ki jih podreja. Dominantna ideologija se nenehno 

srečuje z odpori, ki jih mora premostiti, da bi lahko pridobila privolitev ljudi glede družbenega 

reda, ki ga promovira. Ena od poglavitnih hegemonskih strategij je oblikovanje »zdravega razuma« 

(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 22).  

Gramscijevo pojmovanje je imelo velik vpliv na načine, kako ideologijo razumeta van Dijk in 

Fairclough. Po van Dijku (1998, str. 5) so ideologije družbene in pogosto (čeprav ne vedno) 

povezane z interesi skupin, konflikti ali bojem. Služijo lahko kot legitimacija ali upor proti moči in 

prevladi ali simbolizirajo družbene probleme in kontradikcije. Povezane so lahko z družbenimi 

kolektivitetami, kot so družbeni razredi in skupine, pa tudi z institucijami, organizacijami in 

drugimi oblikami družbene strukture. Van Dijk (2001, str. 12) pravi, da so ideologije tudi 

kognitivne in jih s tega vidika opredeljuje kot posebno obliko socialne kognicije, ki si jo delijo 

družbene skupine. Tako ideologije oblikujejo osnovo družbenih reprezentacij in praks pripadnikov 

družbenih skupin, vključno z diskurzi, ki obenem služijo kot sredstvo ideološke produkcije, 

reprodukcije in izzivov.  

Z drugimi besedami, diskurzi igrajo ključno vlogo pri formulaciji ideologije in njene družbene 

reprodukcije. Raba jezika, besedilo, govor in komunikacija (diskurz) so potrebni, da se lahko člani 

različnih družbenih skupin učijo, izražajo, spreminjajo, potrjujejo, artikulirajo svoje ideologije, da 

posredujejo ideologije drugim članom skupine, jih vcepijo novim članom, jih branijo pred člani 

drugih skupin in o njih prepričujejo še neprepričane (van Dijk, 1998, str. 6).  
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Van Dijk (2001) tudi opozarja, da njegova definicija ideologije ni negativna, kot je to pogosto v 

mnogih tradicionalnih, še posebej marksističnih in antimarksističnih konceptih ideologije kot lažne 

zavesti. Ideologije so lahko dobre ali slabe, odvisno od posledic družbenih praks, ki na njih 

temeljijo. Ideologije služijo temu, da vzpostavljajo ali vzdržujejo družbeno dominantnost, kot tudi 

temu, da organizirajo razkol in odpor. Pod specifičnimi pogoji služijo temu, da organizirajo 

družbene misli in prakse katere koli družbene skupine. Nedvomno takšna nevtralna opredelitev 

koncepta ideologije ne preprečuje kritične analize in nasprotovanja slabim ideologijam, podobno 

kot splošna teorija družbene moči ne preprečuje kritike in nasprotovanja zlorabam moči in 

dominacijam.  

Fairclough (2007, str. 9–10) koncepte ideologije in hegemonije razume kot načine dominacije, ki 

temeljijo na zavezništvih, vključevanju podrejenih skupin in ustvarjanju soglasja in ki pripomorejo 

k nastajanju, reprodukciji in spreminjanju razmerij dominacije v diskurzu, s čimer, kot ugotavlja 

Kamin (2004, str. 92), v analizi diskurza združi dve raziskovalni težnji, in sicer skuša ugotoviti 

povezanost med spremembami in uporabami jezika ter širšimi družbeno-kulturnimi 

spremembami in razviti temu ustrezno kritiko družbe. 

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, str. 227, v Erjavec in 

Poler Kovačič, 2007). Namreč po Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 24) v družbi obstajajo ključni 

tipi diskurzov, ki utelešajo ideologijo, zato bolj ali manj neposredno legitimizirajo obstoječe 

družbene odnose, saj po Faircloughu (1996) diskurz kot nosilec ideologije določa temo oziroma 

vsebino, odnose med ljudmi in subjektivne pozicije, ki jih posamezniki lahko zavzamejo.  

 

IDEOLOGIJA, ZDRAVI RAZUM IN DRUŽBENA MOČ 
 

Ob pomoči ideoloških prvin med diskurzi poteka boj za prevlado. Diskurzi skušajo postati 

prevladujoči z omejevanjem in diskreditacijo drugih, alternativnih diskurzov in s promocijo sebe 

kot reprezentacijo popolne in končne resnice. Na primer, hegemonični diskurz je tisti, katerega 

jezik, termine, ideje in »znanje« se v javni razpravi uporablja prevladujoče, alternativne besede in 

pomen pa so zelo redki (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 23). Ko diskurz doseže tako 

dominanco, da ideološke prvine niso več vidne, dobi status »zdravega razuma« (Kamin, 2004). 

Bourdieu (2002, str. 232) v razpravi o načinih dominacije pravi, da so najbolj zanesljivi ideološki 

učinki tisti, ki za lastno uresničitev ne potrebujejo besed, temveč svobodo delovanja in molk 

pajdaštva. »Če so ideje vladajočega razreda sprejete kot zdravorazumske, npr. ne utemeljene na 

razredu, vedenju/prepričanju, potem je njihov ideološki namen dosežen in njihovo ideološko delo 

prikrito.« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 22.) S tem, ko večina ravna v skladu z nečim, kar se 

pojmuje kot samoumevno, naravno, normalno, se tudi ohranjajo obstoječi družbeni odnosi in 

razporeditev družbene moči. Tako tudi »konstrukcija družbenih manjšin ni naravno, temveč je 
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družbeno, še več, ideološko določena« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 9). Erjavec in Poler 

Kovačič (2007, str. 24) pravita, da ko posamezniki prevzamejo in ponotranijo vlogo, ki jim jo je 

dodelila ideologija, denimo vlogo potrošnika, bolnika, zaposlenega, postanejo integrirani v 

sisteme nadzora, za katere imajo občutek, da so povsem naravno njihov del. Taka privolitev je 

temeljna za izvajanje nadzora v sodobnih družbah. Zato je pomembna Faircloughova (1996) misel, 

da je več možnosti za spremembo v družbah, katere pripadniki imajo čim bolj različne poglede. 

Fairclough (1996, str. 91–92) pojasnjuje, če je v instituciji nek diskurzivni tip tako prevladujoč, da 

so drugi dominirani tipi diskurzov bolj ali manj povsem zatrti ali zamejeni, se nanj ne bo več 

gledalo kot le na enega od možnih načinov, kako videti stvari, in bo postal naraven in edini 

legitimen način. Avtor ta proces imenuje naturalizacija. Obseg, do katerega je določen diskurzivni 

tip naturaliziran, se lahko spreminja v skladu s spremembami v ravnovesju sil v družbenem boju. O 

povezavi med ideologijo in zdravim razumom Fairclough (prav tam) pravi, da je naturalizacija 

kraljevska pot do zdravega razuma. Ideologije postanejo ideološki zdravi razum do te mere, do 

katere diskurzivni tipi, ki ideologije utelešajo, postanejo naturalizirani. To pa je odvisno od 

družbene moči skupin, katerih ideologije in diskurzi so stvar boja za prevlado. V tem smislu je 

zdravi razum v svoji ideološki dimenziji tudi sam učinek družbene moči. Namreč tisto, kar postane 

sprejeto kot zdravorazumsko, je v veliki meri determinirano s tem, kdo ima v družbi ali določeni 

družbeni instituciji največ družbene moči, ali kot pravi Derrida (v Stankovič 2002, str. 50), gre pri 

tem zgolj za uspeh določene družbene skupine, ki je širši skupnosti vsilila svoje partikularne 

definicije. Zato razkrivanje takšnih razmerij moči, ki so nadvse subtilno skrita na tako temeljnih 

ravneh, kot je jezik, predstavlja ključni politično-emancipatorni naboj poststrukturalizma. 

Fairclough (1996, str. 92) razkriva, da se pri naturalizaciji diskurzov in ustvarjanju zdravega razuma 

zdi, da diskurzi/diskurzivni tipi izgubijo svoj ideološki značaj. Naturaliziran diskurz zaznavamo kot 

diskurz določene institucije in ne kot diskurz določene skupine znotraj institucije, zato se kaže kot 

nevtralen v bojih za moč. Ena od posledic se kaže v tem, da se učenje dominantnega tipa diskurza 

prikazuje le kot vprašanje pridobivanja potrebnih spretnosti za delovanje znotraj določene 

institucije. En primer bi bil naučiti se, kako delovati v učilnici, ko otroci prvič pridejo v šolo. 

Paradoksalno je prav navidezna praznost ideološke vsebine diskurzov temeljni ideološki učinek. 

Namreč ideologija deluje skozi prekrivanje svoje narave, pretvarjajoč se biti nekaj, kar ni. S 

pojavom zdravorazumskih praks se ustvarjajo tudi pojasnjevanja o primernosti, učinkovitosti in 

sprejemljivosti obstoječih praks. Pojasnjevanja bi morali videti kot racionalizacije, ki so del 

naturalizacije – skupaj z generiranjem zdravorazumskih diskurzivnih praks se generirajo tudi 

zdravorazumske racionalizacije teh praks, ki služijo za njihovo legitimizacijo.  

Bourdieu (2002, str. 231) pravi, da učinek legitimnosti vzpostavljenega reda ni zgolj delo 

mehanizmov, ki po tradiciji pripadajo redu ideologije. Sistem proizvajanja kulturnih dobrin in 

sistem proizvajanja proizvajalcev izpolnjujeta, prek same logike njunega funkcioniranja, tudi 

ideološke funkcije, in sicer zato, ker ostajajo mehanizmi, prek katerih prispevata k reprodukciji 

družbenega reda in k trajnosti razmerij dominacije, skriti. Izobraževalni sistem na primer ne 

ohranja privilegijev vladajočega razreda toliko prek ideologij, ki jih proizvaja ali privzgaja, kolikor 
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prek praktičnega zagovarjanja vzpostavljenega reda, za kar poskrbi tako, da hlini očitno povezavo 

med kvalifikacijami in službami. To povezavo med doseženimi nazivi in podedovanim kulturnim 

kapitalom beleži skrivaj pod videzom formalne enakosti.  

V povezavi z naturalizacijo Fairclough (1996, str. 108) prepoznava tri dimenzije diskurzivnega 

zdravega razuma: 

 v primeru pomenov lingvističnih izrazov in pomenskih sistemov naturalizacija privede do 

določenih zaprtih pomenov, ki so vidni v nespremenljivosti »slovarskih« pomenov besed in v 

očitni transparentnosti naučenih pomenov besed; 

 v primeru interakcijskih izmenjav je učinek naturalizacije samoumevnost konvencionalnih 

načinov interakcije in načinov, kako so te izmenjave povezane in razmejene; 

 v primeru subjektov in situacij sta njihova samoumevnost in očitna samostojnost od diskurza 

iluzorna učinka naturalizacije, saj je oboje v veliki meri prav produkt diskurza.  

Fairclough (1996, str. 78–85) poudarja, da je »zdrav razum« bistveno, vendar ne povsem, 

ideološki. Ideologija je najbolj učinkovita, ko je njeno delovanje najmanj vidno. Če se nekdo začne 

zavedati, da določen vidik zdravega razuma vzdržuje neenakosti v družbeni moči na njegov račun, 

potem preneha biti zdrav razum in morda izgubi zmožnost vzdrževati te neenakosti. Nevidnost je 

dosežena, ko so idelogije vpeljane v diskurz ne kot eksplicitni elementi besedila, temveč kot 

zaledne predpostavke (iz ozadja), ki vodijo po eni strani proizvajalca besedila, da ubesedi svet na 

določen način, in po drugi strani prejemnika sporočila, da besedila interpretira na določen način. 

Tako je iz ideološke perspektive pri interpretaciji besedila pomembno avtomatično »zapolnjevanje 

vrzeli«, ustvarjanje »manjkajočih členov«, ki so potrebni za koherentnost besedila, in avtomatično 

»umeščanje« besedila v odnosu do sveta. Bolj kot je funkcija ideološke predpostavke v ustvarjanju 

koherentnih interpretacij mehanska, manj je verjetno, da bo postala središče zavestnega 

zavedanja, in s tem je posledično njen ideološki status bolj varen. Smisel ali koherentnost besedila 

nastane v nekakšni kemični reakciji, ki jo dobimo, ko združimo tisto, kar je v besedilu, in tisto, kar 

je že v interpretu – to so zdravorazumske predpostavke in pričakovanja interpreta, del, ki ga je 

Fairclough (prav tam) poimenoval »members' resources«, kar pomeni skupne vire znanja vseh 

članov določene skupnosti, kolektivno védenje oz. zaledne vednosti, kot sta jih poimenovala Čepič 

in Vogrinčič (2003). Fairclough (1996, str. 141; 1995b, str. 44) pravi, da je del, ki ga imenuje 

»members' resources«, pogosto imenovan kot »background knowledge«, vendar pa je beseda 

znanje (knowledge) lahko zavajajoča zaradi ideološkosti predpostavk. Faircloughov (1995b, str. 

44) pravi, da koncept »background knowledge« zajema prepričanja, vrednote, ideologije in 

védenje in pomeni znana dejstva, ki so vkodirana v propozicije, te pa so jasno in transparentno 

povezane z njimi. Ideologija pa vključuje reprezentacijo sveta z določene perspektive tako, da 

odnos med propozicijo in dejstvom ni transparenten, ampak posredovan z delovanjem 

reprezentacije. Zato ideologije ne moremo zreducirati na védenje/znanje, ne da bi jo izkrivili.  

Chilton (2004, str. 61) poudarja, da pomen ni vsebovan v besedah in tudi ni nekaj, kar bi lahko 

odkrili ali razkrili, ampak ga ustvarjajo človeški umi na osnovi jezika, z uporabo jezika, skupaj z 
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ogromnimi količinami zalednega znanja. Ali kot pojasnjuje Fairclough (1996), povezave, ki jih kot 

interpreti naredimo med posameznimi deli besedila in med besedilom in našimi dosedanjimi 

izkušnjami sveta, da bi prišli do koherentne interpretacije, ne nastanejo na podlagi besedila 

samega, ampak moramo, da pridemo do teh povezav, črpati iz zalednih predpostavk in 

pričakovanj. Tako manjkajoče domneve ustvarjamo skozi avtomatični proces zapolnjevanja vrzeli 

ali skozi sklepalne procese, ki jih Čepič in Vogrinčič (2003, str. 324) opredeljujeta kot 

najpreprostejše logične operacije dedukcije iz premis v sklepe, ki jih nenehno izvajamo v vsakdanji 

konverzaciji. Med obema načinoma po Faircloughu (1996) ni ostre ločnice, saj verjetno obstaja 

lestvica domnev/členov, od katerih nekateri ne zahtevajo nikakršnega miselnega dela do tistih, za 

katere je potrebno vložiti več miselnega dela, ki poteka skozi sklepalne procese. Prav tako bo ena 

oseba avtomatično ustvarila določeno povezavo, prepoznala manjkajoči implicitni člen, medtem 

ko bo nekdo drug moral opraviti več »sklepalnega dela« (ali ista oseba ob kakšni drugi priložnosti). 

Vendar pa je prisotna določena stopnja eksplicitnosti v iztočnicah, ki jih jezik oz. ljudje, ki 

proizvajajo izjave, zagotavljajo prejemnikom besedila, dodaja Chilton (2004) in meni, da imajo 

proizvajalci besedila določeno stopnjo izbire pri besedišču, s čimer pozivajo prejemnike besedila, 

da izkusijo točno določene pomene. To pa prejemnika besedila, kot opozarja Fairclough (1996) 

postavlja v položaj, da mora vsaj začasno sprejeti predlagane implicitne predpostavke, da lahko 

razume pomen besedila. Podobno Sperber in Wilson (v Justin, 2001, v Čepič in Vogrinčič, 2003) 

zaledne domneve neposredno pojmujeta kot premise za deduktivno sklepanje, ki dopolni 

prebrano oz. slišano izjavo. Z izbiro premis, ki najbolj povečajo relevantnost sporočila, nas 

besedilo dobesedno prisili uporabiti natančno določeno predpostavko – pri tem sicer ni treba, da 

naslovljenec vanjo verjame, mora pa jo uporabiti za to, da pravilno razume izjavo. Pomemben 

poudarek je v tem, da se ob ponavljanju istih ali sorodnih premis, ki jih izvabljajo teksti, sčasoma 

vsilijo določene predstave. S premišljeno kombinacijo eksplicitnih in implicitnih pomenov lahko 

namreč pisci ali govorci deloma določajo ali pa vsaj vplivajo na to, katere zaledne predpostavke 

bodo bralci uporabili kot premise. Fairclough (1996) izpostavlja, da na srečo bralci vedno ne 

pristanejo na položaj, v katerega jih postavijo pisci, saj je ideološka raznolikost povezana z 

različnimi interesi in položaji družbenih skupin. Kadar pa prejemnik besedila pristane na ponujeni 

položaj in ustvari ideološko ustrezno interpretacijo, sodeluje pri reprodukciji obstoječe ideologije.  

Fairclough (1995b) meni, da so temeljni družbeni odnosi razredni odnosi, vendar pa odnosov moči 

ni mogoče zreducirati le na razredne odnose. Avtor (1996) to pojasnjuje s tem, ko pravi, da 

obstajajo tudi odnosi moči med družbenimi skupinami in institucijami, med moškimi in ženskami, 

med etničnimi skupinami, med mladimi in starimi … Eden od problemov analiziranja sodobnega 

kapitalizma, ki ga Fairclough (prav tam) pojmuje izhajajoč iz Marxove teorije kapitalistične družbe, 

je v tem, kako videti povezanost med razrednimi odnosi in temi drugimi tipi odnosov. Po eni strani 

ni nobene transparentne povezave, ki bi upravičila redukcijo vseh odnosov na razredne odnose. 

Vendar po drugi strani razredni odnosi definirajo naravo družbe in imajo temeljni vpliv na vsa 

področja družbenega življenja, vključujoč vse ostale odnose.  
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Fairclough (prav tam) trdi, da so odnosi moči vedno odnosi boja med družbenimi skupinami z 

različnimi interesi. Razredni boj je značilna lastnost družbenega sistema, v katerem je 

maksimizacija dobička in moči enega razreda odvisna od izkoriščanja drugega razreda ter 

dominacije nad njim. Van Dijk (1995, str. 10) družbeno moč opredeli kot družbeni odnos med 

skupinami ali institucijami, ki vključuje nadzor oz. prevlado močnejše skupine ali institucije (in 

njenih članov) nad delovanjem in mišljenjem pripadnikov skupine z manjšo družbeno močjo. 

Takšna moč predpostavlja tudi privilegiran dostop do družbeno cenjenih virov, kot so moč, 

bogastvo, dohodek, znanje ali družbeni status. Fairclough (1996, str. 32–34) predpostavlja, da je 

država ključni element v vzdrževanju dominantnosti kapitalističnega razreda, in pravi, da odnosi 

med družbenimi razredi sicer izhajajo iz ekonomske produkcije, vendar je moč kapitalističnega 

razreda odvisna tudi od njegove zmožnosti nadzorovati državo, pri čemer se v »dominantni blok« 

združuje cela vrsta družbenih institucij, kot so izobraževalni sistem, pravo, mediji idr. V običajni 

družbeni situaciji nosilci moči v teh institucijah niso neposredno povezani s kapitalističnim 

razredom, vendar prepričljivo ohranjajo obstoječi sistem, saj lastne interese zaznavajo v povezavi 

s kapitalizmom. Vendar je ideologija še pomembnejši dejavnik. Institucionalne prakse, ki jih ljudje 

izvajajo, namreč pogosto vsebujejo predpostavke, ki neposredno ali posredno legitimizirajo 

obstoječe odnose moči. Za prakse, ki se zdijo univerzalne in zdravorazumske, se pogosto izkaže, 

da izvirajo iz dominantnega bloka in so postale naturalizirane. Kadar so prakse in diskurzi v funkciji 

vzdrževanja neenakih odnosov moči, delujejo ideološko.  

Na splošno obstajata dva načina, kako tisti, ki imajo moč, moč izvajajo in ohranjajo: s prisilo drugih 

in fizičnim nasiljem ali smrtjo kot končno sankcijo ali s soglasjem ali vsaj privolitvijo drugih. V 

praksi se prisila in soglasje pojavljata v različnih kombinacijah. Država ima represivne sile, vendar 

je za vsak vladajoči razred ceneje in manj tvegano, če vlada s soglasjem. Ideologija je ključni 

element vladanja s privolitvijo in ker je diskurz najbolj ugodno vozilo za ideologijo, ima precejšnjo 

družbeno pomembnost (Fariclough, 1994, str. 33–34). 

 

Erjavec in Poler Kovačič (2007) opozorita še na povezavo med ideologijo in mediji. Pravita, da je 

predpostavka ideologije množično sprejetje med člani določene družbene skupine. Kroženje 

ideologije med somišljeniki je v sodobnem svetu najbolj učinkovita v medijih. Mediji obdelujejo 

gradiva družbenega življenja in jih vključujejo v skladen ideološki sistem. Pri tem skušajo osmisliti 

svet, pojasniti občinstvu, za kaj v svetu gre. Mediji občinstvo ali odvračajo od njihovih ideoloških 

pozicij ali jih še bolj utrjujejo. Torej, ker ideologije izvirajo iz družbenih ali materialnih praks in jih 

mediji artikulirajo in reproducirajo, imajo ti pomemben politični učinek na reprodukcijo ideologij v 

družbi. Avtorici poudarjata, da mediji nikakor niso nevtralni akterji. Vsak medij ima svojo pozicijo v 

ideološki in politični strukturi dane družbe, ki določa, kako bodo družbeni dogodki predstavljeni. 

Mediji ne opisujejo dogodkov pasivno ali jih le oblikujejo v prispevke, ampak jih aktivno 

konstruirajo, v glavnem na temelju njihovih ideoloških povezav. Več o medijih v poglavju Mediji.  
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REPREZENTACIJA, POMEN IN JEZIK 
 

Koncept reprezentacije povezuje prej omenjene prvine pa tudi pripadnike neke skupnosti ali s 

Hallovimi (2004) besedami reprezentacija povezuje pomen in jezik s kulturo, je bistven del 

kompleksnega procesa, s katerim pripadniki neke kulture proizvajajo in izmenjujejo pomene, kar 

vključuje uporabo jezika, znakov in podob, ki reprezentirajo stvari. Povedano drugače 

»reprezentacija je termin, ki ga uporabljamo za prakso povezovanja različnih znakov, da bi z njimi 

razumno in smiselno posredovali skupek abstraktnih konceptov« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, 

str. 13). 

Najbolj osnovna opredelitev pravi, da je reprezentacija produkcija pomena skozi jezik in 

predstavlja povezavo med koncepti in jezikom, ki nam omogoča, da se nanašamo na »realni« ali 

namišljeni svet predmetov, ljudi in dogodkov (Hall, 2004). 

Hall (prav tam), eden vodilnih avtorjev na tem področju, opisuje dva procesa oziroma sistema 

reprezentacije.  

Prvi je »sistem«, v katerem vsakovrstni predmeti, ljudje in dogodki korelirajo z vrsto konceptov 

oziroma duševnih reprezentacij, ki jih imamo v glavi in s katerimi smiselno interpretiramo svet. 

Pomen je torej odvisen predvsem od sistema konceptov in podob v naših mislih, ki lahko 

»reprezentirajo« svet ter nam omogočajo, da govorimo tako o stvareh, ki so v naši gIavi, kot tudi 

tistih zunaj nje. Govorimo o konceptualnih zemljevidih, ki pa se lahko med ljudmi razlikujejo. Kljub 

temu da vsak posameznik svet razume na svojstven način, smo sposobni komunicirati, ker so naši 

konceptualni zemljevidi vsaj okvirno enaki in si zato svet lahko razlagamo in ga osmišljamo na 

podobne načine (Hall, 2004, str. 37–38).  

Jezik je drugi sistem reprezentacije, ki sodeluje v splošnem procesu konstruiranja pomena. Zgolj 

skupni konceptualni zemljevid namreč ni dovolj. Pomene in koncepte si moramo biti sposobni tudi 

reprezentirati in si jih izmenjevati. Če hočemo svoje koncepte in ideje korelirati z določenimi 

pisanimi besedami, govorjenimi zvoki ali vizualnimi podobami, moramo svoje skupne 

konceptualne zemljevide prevesti tudi v skupni jezik. Splošni strokovni izraz, ki ga uporabljamo za 

besede, zvoke in podobe z določenim pomenom, je znak. Znaki nadomeščajo oziroma 

predstavljajo koncepte in konceptualne odnose med njimi, ki jih imamo v svoji glavi, skupaj pa 

ustvarjajo pomenske sisteme naše kulture. Pri tem je izraz »jezik« uporabljen široko in lahko 

pomeni: pisni in govorjeni jezik, vizualne podobe, »jezik« obrazne mimike ali telesne govorice, 

»jezik« mode, oblek ali semaforjev, celo glasbo (Hall, 2004, str. 38). 

Vizualne znake imenujemo ikonske znake, kar pomeni, da so po obliki vsaj deloma podobni 

predmetu, osebi ali dogodku, na katerega se nanašajo. Pisne ali govorjene znake pa imenujemo 

indeksične, ki niso v očitni povezavi s stvarmi, na katere se nanašajo. Črke D, R, E, V, O niso v 

ničemer podobne drevesom v naravi. Pri teh sistemih reprezentacije je odnos med znakom, 
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konceptom in predmetom, na katerega se nanašajo, povsem arbitraren, se pravi, da bi nam 

povsem isto uspelo s katero koli kombinacijo črk in zvokov (Hall, 2004, str. 40–41). 

Hall (2004, str. 41–44) trdi, da pomen ne leži v samem predmetu, osebi ali reči, niti ga ni v besedi, 

ampak ga mi sami na tak način utrdimo, da se nam sčasoma zdi naraven in neizogiben. Pomen 

konstruiramo s pomočjo sistema reprezentacije, konstruiramo in utrdimo pa ga s pomočjo koda, 

ki določi korelacijo med našim konceptualnim in jezikovnim sistemom.  

Tako reprezentacije povezujejo pomen in jezik s kulturo. Prav skupni konceptualni zemljevidi, 

jezikovni sistemi in kodi so eden od načinov, kako razmišljati o kulturi. Ko se naučimo sistema in 

konvencij reprezentacije, kodov svojega jezika in kulture, se opremimo s kulturnim znanjem in 

izkušnjami, ki nam omogočajo, da delujemo kot kulturno kompetentni subjekti. Pripadati neki 

kulturi pomeni pripadati približno enakemu konceptualnemu in jezikovnemu svetu. Zgodnji 

antropologi so celo trdili, da smo pravzaprav zaklenjeni v svoja kulturna prepričanja in je jezik 

najboljši ključ do konceptualnega sveta. Takšna ugotovitev je temelj kulturnega in jezikovnega 

relativizma (prav tam). Podobno Erjavec in Poler Kovačič (2007) opozarjata na ključno vlogo jezika 

v interpretacijah družbene realnosti. Jezik je namreč pomemben zato, ker sveta ne opisuje, 

temveč ga konstruira. Ko govorimo, ustvarjamo in spreminjamo svoje dojemanje in obnašanje. 

Diskurzi so sistemi pomenov in reprezentacije nas samih in našega družbenega sveta, ki ne določa 

le tega, kaj mislimo in govorimo, pač pa tudi, kako čutimo in delamo. Med jezikom in realnim 

svetom ni preprostega odnosa reflektiranja, posnemanja, ampak je odnos med njima notranji in 

dialektičen. Ko se učimo jezika, se učimo izražanja svojih izkušenj, izkušnjam dajemo pomen, jih 

razumemo in s tem oblikujemo način razmišljanja. Ta oblikuje našo zavest in pozicija, s katero se 

identificiramo, strukturira zaznavanje nas samih, našo subjektiviteto. Če zrastemo v določenem 

zaprtem sistemu pomenov in vrednot, smo verjetno zaprti za druge možnosti.  

Hall (2004, str. 42) poudarja, da »pomena ni v stvareh oziroma v svetu. Pomen je konstruiran in 

proizveden. Je rezultat označevalske prakse – prakse, ki proizvaja pomen in zaradi katere stvari 

nekaj pomenijo«. Velja pa tudi, da če jezik ni posledica nečesa, kar je določeno zunaj, ampak je 

rezultat družbenih, kulturnih in jezikovnih konvencij, potem pomen nikoli ne more biti dokončno 

utrjen. Fairclough (1995a) pravi, da je reprezentacija del družbenega konstruiranja in ne nevtralen 

odsev realnosti, saj je odvisna do družbenega položaja, interesov in namenov oblikovalcev 

reprezentacije. »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 (npr. ekonomska 

produkcija), pomembno, vendar pogosto zapostavljeno jezikovno osnovo.« (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007, str. 16.) 
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TEORIJE REPREZENTACIJE 
 

V splošnem poznamo tri pristope, ki pojasnjujejo, kako deluje reprezentacija pomena prek jezika. 

Hall (2004) jih imenuje reflektivni, intencionalni in konstruktivistični pristop in vsakega od njih 

razume kot poskus odgovora na vprašanje, od kod so pomeni in kako vemo, kateri so »pravi«. 

Po reflektivnem pristopu naj bi bil pomen vsebovan že v samem predmetu, osebi, ideji ali 

dogodku iz resničnega sveta. Jezik naj bi zgolj kot ogledalo le odseval oz. reflektiral ta pomen, ki v 

svetu že obstaja. V teh t. i. mimetičnih teorijah reprezentacije obstaja nekaj resnice, saj delna 

povezava med vizualnimi znaki in obliko predmetov, ki jih znaki predstavljajo, obstaja. Toda po 

drugi strani je na primer dvorazsežnostna vizualna podoba vrtnice znak in ga ne smemo 

zamenjevati s pravo rastlino s trni in cvetovi, ki raste v vrtu (Hall, 2004, str. 45).  

Drugi pristop zagovarja nasprotno stališče in trdi, da je avtor besedila tisti, ki s pomočjo jezika 

svetu nalaga svoj enkratni pomen. Torej po intencionalnem pristopu besede pomenijo to, kar 

njihov avtor hoče, da pomenijo. Drži, da kot posamezniki vsi uporabljamo jezik za komuniciranje o 

stvareh, ki so enkratne za nas same in naš pogled na svet, vendar je kot splošna teorija 

reprezentacije tudi intencionalni pristop pomanjkljiv. Bistvo jezika je komunikacija, ki je odvisna 

od skupnih jezikovnih konvencij in skupnih kodov, zato ne moremo biti edini vir pomena, saj bi to 

pomenilo, da bi se izražali v povsem zasebnih jezikih. Zato se morajo pomeni podrediti jezikovnim 

pravilom, kodom in konvencijam, če hočemo, da jih bodo drugi z nami delili in jih razumeli (prav 

tam). 

Konstruktivistični pristop prepoznava družbenost jezika in pravi, da niti stvari same na sebi niti 

posamezni uporabniki jezika ne morejo sami utrditi pomena v jeziku. Pomen konstruiramo z 

uporabo reprezentacijskih sistemov. Pristop pravi, da ne smemo zamenjevati materialnega sveta, 

v katerem obstajajo stvari in ljudje, s simbolnimi praksami in procesi, skozi katere delujejo 

reprezentacija, pomen in jezik. Konstruktivisti ne zanikajo obstoja materialnega sveta, toda trdijo, 

da so družbeni akterji tisti, ki za konstruiranje pomena, osmišljanje sveta in smiselno 

komuniciranje o svetu z drugimi uporabljajo konceptualne sisteme svoje kulture ter jezikovne in 

druge reprezentacijske sisteme (Hall, 2004, str. 46). 

Konstruktivisti pravijo, da so vsi znaki »arbitrarni«, kar pomeni, da med znakom in njegovim 

pomenom oziroma konceptom ni naravnega razmerja. Ker rdeča barva na semaforju pomeni 

»ustavi«, saj tako deluje kod, bi načeloma lahko uporabili katero koli drugo barvo, vključno z 

zeleno. Kod je tisto, kar utrdi pomen, ne barva sama. Za teorijo reprezentacije in pomena v jeziku 

ima to širši pomen. Znaki sami namreč ne morejo utrditi pomena. Le-ta je odvisen od odnosa med 

znakom in konceptom, ki ga določa kod. Konstruktivisti bi dejali, da je pomen »relacijski« (Hall, 

2004, str. 48).  

S tretjim pristopom so povezana izhodišča kritične diskurzivne analize. V relaciji med jezikom in 

družbeno močjo Wodak (2002a, str. 11) poudarja, da za kritično diskurzivno analizo jezik sam po 

sebi nima moči. Moč dobi, ko ga uporabljajo ljudje, ki imajo družbeno moč. Zato Van Dijk (1986, 
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prav tam, str. 1) pravi, da kritično diskurzivno analizo zanima perspektiva tistih, ki najbolj trpijo, in 

kritično analizira tiste, ki imajo družbeno moč, odgovornost, sredstva in možnosti za reševanje 

družbenih problemov.  

Če določen diskurz prevladuje in je zanj značilna uporaba specifičnih jezikovnih sredstev, potem se 

bo brez kritičnega razmisleka ta določena uporaba jezika zdela kot edina logična izbira in diskurz 

kot edina možnost. Fairclough (2001) pravi, da če ima nekdo moč določiti, katere besede ali 

jezikovne norme so v določenem diskurzu legitimne, ustrezne, potem je s tem že izražen 

pomemben segment družbene in ideološke moči in s tem izvor ideoloških spopadov. Čeprav moč 

ne izhaja iz jezika, se lahko z uporabo jezika družbeno moč izziva, omaje ali kratko- ali dolgoročno 

drugače porazdeli (Wodak, 2002a, str. 11). 

 

DVE RAZLIČICI KONSTRUKTIVIZMA 
 

Oglejmo si še dve različici konstruktivizma, katerih implikacije so relevantne za teorije 

reprezentacije in, kot bomo videli kasneje, tudi za analizo besedil v okviru diskurzivnih analiz. Prva, 

ki jo imenujejo semiotika, temelji na delih Saussurja in Barthesa in se osredotoča na način, kako 

jezik in označevanje proizvajata pomene, druga izhaja iz Foucaultovega dela in se osredotoča na 

način, kako diskurz in diskurzivne prakse proizvajajo vednost.  

 

Saussurjeva in Barthesova dediščina (Hall, 2004, str. 51–59) 

 

Velik vpliv na družbenokonstruktivistični pogled na jezik in reprezentacijo je imelo delo lingvista 

Ferdinanda de Saussurja. Njegova pomembna poteza je bila, da je znak razdelil v dva elementa, in 

sicer je trdil, da obstajata forma (beseda, fotografija ipd.) in ideja oziroma koncept, s katero je 

forma povezana. Prvi element je imenoval označevalec, drugega, ki ga označevalec sproži v naših 

mislih, pa označenec. Oba morata proizvesti pomen, vendar pa Ie odnos med njima, ki ga utrdijo 

naši kulturni in jezikovni kodi, podpira reprezentacijo. Vztrajal je, da med označevalcem in 

označencem ni neke naravne povezave. Kar po Saussurju označuje, ni RDEČA ali bistvo »rdečosti«, 

pač pa razlika med RDEČO in ZELENO. Binarna nasprotja so Saussurja pripeljala do sklepa, da jezik 

sestavljajo označevalci, ki pa morajo biti organizirani v »sistem razlik«, če naj proizvedejo pomen, 

saj so prav razlike med označevalci tisto, kar označuje. Tudi razmerje med označevalcem in 

označencem ni utrjeno za vedno. Pomeni se spreminjajo, s tem pa tudi konceptualni zemljevidi 

kulture v različnih zgodovinskih trenutkih. Implikacije tega argumenta pa so za teorije 

reprezentacije zelo pomembne. Namreč če je odnos med označevalcem in označencem posledica 

sistema družbenih konvencij, ki so specifične v vsaki družbi in posameznih zgodovinskih trenutkih, 

potem so vsi pomeni proizvedeni znotraj zgodovine in kulture, kar pomeni, da so vedno podvrženi 

spremembam in da ne obstaja nespremenljiv, univerzalen, »pravi« pomen. Toda če se pomen v 
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času spreminja in ni nikoli dokončno določen, potem mora »sprejemanje pomena« vključevati 

dejaven proces interpretacije. Pomen, ki ga sprejemamo kot gledalci, braIci ali občinstvo, ni nikoli 

natančno tisti, ki ga je določil govorec, pisatelj ali pa drugi gIedaIci.  

Saussure je jezik razdelil na dva dela. Prvega sestavljajo splošna pravila in kodi določenega 

jezikovnega sistema, ki morajo biti skupni vsem njegovim uporabnikom, če naj bodo uporabni kot 

komunikacijsko sredstvo. To osnovno strukturo jezika je Saussure imenoval langue (jezikovni 

sistem). Drugi del sestavljajo partikularna govorna, pisna ali risana dejanja, ki jih ob uporabi 

strukture in pravil, ki vladajo langue, ustvarja dejanski govorec ali pisec. Ta dejanski govor ali 

pisanje je Saussure imenoval parole. Tako je Saussure ločil družbeni del jezika (langue) od 

posameznih komunikacijskih dejanj (parole) in s tem prekinil zdravorazumsko pojmovanje 

delovanja jezika, ki pravi, da je avtor besedila tudi izvor pomena. Po Saussurjevem pojmovanju se 

avtor sicer odloči, kaj hoče povedati, vendar se ne more odločati o tem, ali bo uporabil pravila 

jezika, če hoče, da ga drugi razumejo. Vsi se v jezik, njegove kode in pomene, rodimo. Pravil jezika 

si ne moremo izmišljati sami, saj je njihov izvor v družbi in ne v naravi ali posameznem subjektu. 

Za Saussurja je jezik zato družbeni pojav.  

Povedali smo, da je Saussure kombinacijo označevalca in označenca imenoval znak. Barthes vpelje 

še drugo, širšo raven, ki znake povezuje s širšimi, kulturnimi temami, koncepti ali pomeni. Prvo, 

opisno raven je imenoval raven denotacije, drugo pa raven konotacije. Obe pa zahtevata uporabo 

kodov.  

Denotacija je preprosta, temeljna, opisna raven, kjer obstaja širok konsenz o pomenu (»obleka«, 

»kavbojke«). Na drugi ravni, ravni konotacije, pa označevalci, ki nam jih je na preprosti ravni 

uspelo odkodirati s pomočjo svojih konvencionalnih konceptualnih klasifikacij (o tem, kaj pomeni 

»obleka«) in prebrati njihov pomen, vstopijo v drugo, širšo vrsto koda (v »jezik mode«). Slednji jih 

povezuje s širšimi temami in pomeni oziroma nečim, čemur bi lahko rekli semantična polja kulture 

(s predstavami o »eleganci«, »sproščenem« videzu ipd.). Ta drugi, širši pomen ni več opisna raven 

očitne interpretacije, ampak začnemo znake interpretirati v smislu širših področij družbene 

ideologije. Barthes pravi, da se ta druga raven označevanja ukvarja s fragmenti ideologije, 

označenci pa so v tesni zvezi s kulturo, vednostjo, zgodovino, z njihovo pomočjo svet kulture 

prežema sistem reprezentacije.  

 

Foucault in njegov vpliv (Hall, 2004, str. 63–76) 

 

Foucault ni preučeval jezika, pač pa diskurz kot sistem reprezentacije. Avtor poudarja, da 

koncepta diskurza ne uporabljamo zgolj kot lingvistični koncept, ampak gre za jezik in prakse. Po 

Foucaultu diskurz definira in proizvede objekte védenja, obvladuje način, na katerega lahko o temi 

smiselno govorimo in razmišljamo ter vpliva na to, kako ideje uresničujemo v praksi. Pomen in 

smiselna praksa sta torej konstruirana znotraj diskurza.  



36 

 

Tako kot semiotiki je bil tudi Foucault »konstruktivist«, vendar ga je zanimalo ustvarjanje pomena 

prek diskurza in ne jezika. Med tema različicama je nekaj podobnosti, obstajajo pa tudi razlike.  

Foucault pravi, da imajo stvari lahko svoj realni, materialni obstoj v svetu, vendar nič nima smisla 

zunaj diskurza. Tako je ideja, da fizične reči in dejanja obstajajo, vendar pa postanejo smiselna in 

objekti vednosti le znotraj diskurza, osrednja pri konstruktivistični teoriji pomena in 

reprezentacije. Ker imamo lahko vednost o rečeh le, če imajo te pomen, je diskurz tisti in ne reči 

same na sebi, ki proizvaja vednost, meni Foucault. Subjekti, kot so »norost«, »kaznovanje«, 

»seksualnost«, obstajajo smiselno le znotraj diskurza, ki govori o njih in nastane v določenem 

zgodovinskem kontekstu. Foucault meni, da z oblastjo povezana vednost dobi avtoriteto 

»resnice« in tudi moč, da samo sebe razglasi za resnično. Ko je vednost uporabljena za 

uravnavanje vedenja ljudi, nujno povzroči omejevanje, reguliranje in discipliniranje praks. Zato ni 

odnosa oblasti brez soodvisnega konstituiranja polja vednosti, niti ni vednosti, ki obenem ne bi 

predvidevala in konstituirala odnosov oblasti.  

Toda Foucault je razvil tudi povsem novo pojmovanje oblasti. O oblasti navadno razmišljamo, kot 

da prihaja iz določenega vira – vladajočega razreda ipd. Toda po Foucaultu oblast ne deluje v 

obliki verige, pač pa kroži. To napeljuje na misel, da smo do neke mere vsi ujeti v njenem kroženju 

– tako zatirani kot zatiralci. Odnosi oblasti prežemajo vse ravni družbenega obstoja in tako 

vplivajo na vse ravni družbenega življenja. Oblast ni le negativna, temveč tudi produktivna – 

povzroča ugodje, oblike vednosti, ustvarja diskurze. Kazenski sistem, na primer, proizvaja knjige, 

razprave, predpise, nove strategije nadzorovanja in odpora, parlamentarne razprave, pogovore, 

priznanja, sodne spise in prilive, režime usposabljanja zaposlenih v zaporu itd.  

Zdi se, da je Foucaultov »subjekt« proizveden prek diskurza v dveh smisIih ali na dveh mestih. 

Najprej sam diskurz proizvede »subjekte« – like, ki utelešajo določene oblike vednosti, ki jih ta 

diskurz proizvaja. Ti subjekti imajo pričakovane atribute, saj jih opredeljuje diskurz: norec, 

histeričarka itd. Ti liki so specifični v specifičnih diskurzivnih režimih in zgodovinskih obdobjih. 

Toda diskurz proizvede tudi mesto subjekta (torej bralca ali gledalca, ki je prav tako »podvržen« 

diskurzu), s katerega sta njegova posebna vednost in pomen najbolj smiselna. To ne pomeni, da 

bodo vsi posamezniki v določenem obdobju postali subjekti določenega diskurza prav v tem 

smislu in s tem postali nosilci njegove oblasti/vednosti. Toda če hočejo to napraviti, se morajo 

postaviti na položaj, s katerega je ta diskurz najbolj smiseln, in torej postati njegovi »subjekti« 

tako, da se »podvržejo« njegovim pomenom, oblasti in regulaciji. Vsi diskurzi torej konstruirajo 

samo tiste subjektne položaje, iz katerih so smiselni.  

To pa pomeni bistvene implikacije za teorijo repezentacije. Ključna ideja pristopa pravi, da sami 

diskurzi konstruirajo subjektne položaje, s katerih postanejo smiselni in učinkoviti. Tako se 

posamezniki lahko razlikujejo po pripadnosti družbenemu razredu ter spolnih, »rasnih« in etničnih 

značilnostih (med drugim), vendar pa pomena ne morejo sprejeti, dokler se ne poistovetijo s 

položaji, ki jih diskurz konstruira, se podvržejo njegovim pravilom ter tako postanejo subjekti 

njegove oblasti/vednosti.  
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KRITIČNA DISKURZIVNA ANALIZA  
 

DISKURZIVNE TEORIJE  
 

Kritična diskurzivna analiza se nahaja znotraj širšega področja diskurzivnih teorij oz. analiz. Torfing 

(2005, v Vezovnik, 2008) pravi, da so se diskurzivne teorije pojavile kot presečišče disciplin, ki so si 

prizadevale združevati poudarke jezikoslovja in hermenevtike s ključnimi idejami družbenih in 

političnih ved.  

Van Dijk (1985) pravi, da je diskurzivna analiza tako stara kot nova disciplina. Njeni izvori segajo 

vse do študij jezika, javnega govora in literature več kot 2000 let nazaj. Vezovnik (2008) povzema, 

da na razumevanje jezika vplivata nastanek zgodovinskega in primerjalnega jezikoslovja v začetku 

devetnajstega ter rojstvo strukturalne analize jezika v začetku dvajsetega stoletja. V tem času so 

ruski formalisti – literarni kritiki pomembno vplivali na praški strukturalizem in Bahtinov 

neomarksizem (Steiner 1995, prav tam), deloma pa tudi na francoski (post)strukturalizem in 

semiotiko, v okviru katere so pomembno vlogo odigrala dela Rolanda Barthesa in Umberta Eca 

(van Dijk, 1985a, prav tam), ki so sodobnim diskurzivnim teorijam podala okvire za študije 

naracije, mita, literature in filma. Dela Michela Foucaulta in Michela Pêcheuxa so vplivala na 

oblikovanje konceptov ideologije in oblasti v sodobnih diskurzivnih teorijah, avtorja pa sta 

opozorila še na pomen družbeno-kulturno spremenljivega konteksta pri analizi jezika. Tudi teorija 

govornih dejanj, razvoj slovnice, prevlada kognitivne paradigme nad behaviorizmom, prodor 

fenomenologije v sociologijo in razvoj etnografske metode so prav tako vplivni dejavniki razvoja 

sodobnih diskurzivnih teorij (van Dijk 1985a; van Dijk 1997, prav tam).  

V drugi polovici sedemdesetih let dvajsetega stoletja so se v Veliki Britaniji pojavile pobude za bolj 

sistematično analiziranje medijskih diskurzov. Pobudniki so prisegali na kritičnost in bili večinoma 

vezani na skupino Glasgow University Media Group. Kritičnost je bila značilnost tudi 

birminghamskega kulturološkega Centre for Contemporary Cultural Studies, ki ga je v tistem času 

vodil Stuart Hall. Delovanje Hallovega centra je pomenilo prelomnico pri pojmovanju medijskih 

besedil, saj predstavlja oddaljitev od klasičnega ameriškega kvantitativnega pristopa analiziranja 

medijskih vsebin (van Dijk 1985b, v Vezovnik, 2008, str. 82).  

Burr (2000, str. 1–5) pravi, da socialni konstruktivizem predstavlja teoretično orientacijo vseh 

novejših pristopov, ki ponujajo radikalne in kritične alternative v psihologiji, socialni psihologiji in 

drugih disciplinah na področju družbenih ved in humanistike. Opozarja, da je težko podati en opis, 

ki bi ustrezal vsem socialno konstruktivističnim pristopom, vendar našteje štiri premise, ki so 

značilne za vse pristope, pri čemer gradi na delu Gergna (1985, prav tam): 

 Kritičen pristop do samoumevnega védenja. 

Védenja o svetu ne smemo obravnavati kot objektivno in samoumevno resnico. Realnost je 

dosegljiva le skozi kategorije, s katerimi pojasnjujemo svet in niso nujno utemeljene v naravi 
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stvari, ki bi se odkrila pri opazovanju sveta. Tako naše védenje in reprezentacije sveta niso 

odsevi zunanje realnosti, temveč bolj produkt našega kategoriziranja sveta. 

 Zgodovinska in kulturna specifičnost.  

Načini, kako razumemo svet, ter kategorije in koncepti, ki jih uporabljamo, so zgodovinsko in 

kulturno specifični. To tudi pomeni, da so vsi načini razumevanja zgodovinsko in kulturno 

relativni – so produkt določene kulture in zgodovinskega trenutka in odvisni od prevladujočih 

družbenih in ekonomskih okoliščin v določeni družbi, saj bi naši pogledi na svet in identitete 

lahko bili drugačni in se lahko spreminjajo skozi čas. 

 Povezanost med védenjem in družbenimi procesi.  

Družbeni procesi ustvarjajo in vzdržujejo načine razumevanja sveta. Védenje se ustvarja skozi 

socialno interakcijo. Različne izmenjave v vsakodnevnem življenju ljudi so tiste prakse, v 

katerih konstruiramo skupno védenje o tem, kaj je res(nica).  

 Povezanost med védenjem in družbenim delovanjem.  

Vsaka družbena konstrukcija sveta za družbena bitja prinaša drugačne družbene aktivnosti. 

Tako družbene konstrukcije vzdržujejo določene družbene aktivnosti in izključujejo druge. 

Nekatere oblike družbene aktivnosti postanejo naravne, medtem ko so druge nemisljive. 

Različna družbena razumevanja sveta vodijo do različnih družbenih aktivnosti in tako ima 

družbeno konstruiranje védnosti in resnice družbene posledice.  

Torfing (2005, v Vezovnik, 2008, str. 83) diskurzivne teorije deli na tri generacije, ki se med seboj 

razlikujejo na osnovi opredeljevanja diskurza:  

Prva generacija analizo diskurza omejuje na jezikovni pomen, ki ga nosi govorjeno ali pisano 

besedilo, in se osredotoča na njegove semantične značilnosti. Pristopi se osredotočajo tudi na to, 

kako posamezni govorec uporablja jezik. Sem spadajo predvsem Searlova teorija govornih dejanj, 

Sacksova in Schegloffova analiza konverzacije, diskurzivna psihologija Potterja in Wetherellove ter 

kritična lingvistika Fowlerja, Kressa in Hodga.  

Druga generacija diskurz pojmuje širše, saj se ta nanaša na družbene prakse, pojmovanje pa 

temelji predvsem na Foucaultovem razumevanju diskurza kot polja, znotraj katerega nastaja 

vednost in v katerem se reproducirajo razmerja oblasti. Foucaultove koncepte prevzemajo mnogi 

pristopi znotraj kritične diskurzivne analize.  

Tretja generacija pojmovanje diskurza še dodatno razširi in meni, da diskurz zajema vse družbene 

pojave. Takšno pojmovanje je značilno za poststrukturalistične teoretike, kot so Derrida, Barthes, 

Kristeva, za postmarksista Laclaua in C. Mouffe ter za nekatere druge avtorje z univerze v Essexu, 

ki so vezani na teoretsko tradicijo Laclauove diskurzivne teorije. »Osnovna razlika med drugo in 

tretjo generacijo je torej ločevanje oz. neločevanje med diskurzivnimi in zunajdiskurzivnimi 

elementi družbe. Foucault in Fairclough za razliko od omenjenih poststrukturalistov in 

postmarksistov menita, da diskurz definirajo zunajdiskurzivne silnice, npr. institucije, politični 

dogodki, ekonomske prakse in procesi (Foucault, 2001: 174; Fairclough, 1992a, 1994, 1995a; 

Chouliaraki in Fairclough, 1999), medtem ko poststrukturalisti zavračajo delitev na diskurzivne in 
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zunajdiskurzivne elemente oz. polje idej in realne objekte (Howarth 1995: 118), kajti »vsak objekt 

je konstituiran kot diskurzivni objekt« (Laclau in Mouffe 1987: 90).« (Vezovnik, 2008, str. 83.) 

Čeprav med diskurzivnoanalitičnimi pristopi obstajajo razlike v izhodiščih, Jørgensen in Phillips 

(2002, str. 12) menita, da so si enotni v štirih glavnih točkah, ki sporočajo:  

 Jezik ni odsev predobstoječe realnosti.  

 Jezik je strukturiran v vzorcih ali diskurzih – ne obstaja en generalni sistem pomenov kot v 

Saussurjevem strukturalizmu, ampak obstaja serija sistemov ali diskurzov, pri čemer se 

pomeni spreminjajo v odvisnosti od diskurzov.  

 Ti diskurzivni vzorci se vzdržujejo ali preoblikujejo, spreminjajo v diskurzivnih praksah. 

 Vzdrževanje in spreminjanje diskurzivnih vzorcev naj bi raziskovali z analizo specifičnih 

kontekstov, v katerih jezik deluje.  

V nadaljevanju si oglejmo temeljna teoretična izhodišča kritične diskurzivne analize, njene 

značilnosti in pristope.  

 

 

KRITIČNA DISKURZIVNA ANALIZA KOT ŠOLA 
 

Kritična diskurzivna analiza je danes uveljavljena paradigma v lingvistiki (Wodak, 2002a, str. 4). 

Pojma kritična lingvistika in kritična diskurzivna analiza sta pogosto uporabljena kot sopomenki, 

vendar se v zadnjem času pogosteje uporablja izraz kritična diskurzivna analiza, kritična lingvistika 

pa se pojmuje kot predhodnica in tudi eden od pristopov kritične diskurzivne analize. Tako je 

danes pojem kritična diskurzivna analiza uporabljen bolj specifično in označuje kritičnolingvistični 

pristop raziskovalcev, ki kot osnovno enoto komunikacije razumejo daljšo diskurzivno enoto 

besedila (Wodak, 2002a; Chilton in Wodak, 2005).  

Formalna mreža raziskovalcev kritične diskurzivne analize se je vzpostavila na simpoziju v 

Amsterdamu januarja 1991, na katerem so sodelovali Teun A. van Dijk, Norman Fairclough, 

Gunther Kress, Theo van Leeuwen in Ruth Wodak. Razpravljali so o teorijah in metodah 

diskurzivnih analiz, še posebej o kritični diskurzivni analizi in njenih pristopih. Začetke šole kritične 

diskurzivne analize je zaznamoval tudi izid van Dijkove revije Discourse and Society, ki je začela 

izhajati v letu 1990, in objava različnih del utemeljiteljev posameznih pristopov kritične 

diskurzivne analize (Wodak, 2002a, str. 4). Van Dijk (2008) povzema, da začetke kritične 

diskurzivne analize lahko prepoznamo v idejah Frankfurtske šole in Habermasa še v obdobju pred 

drugo svetovno vojno, kritično osredotočenost na jezik, diskurz in družbeni kontekst pa razvijejo t. 

i. kritični jezikoslovci v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja predvsem v Veliki Britaniji in 

Avstraliji. »Kritična komponenta v diskurzivni analizi torej opozori na distanciranje od jezikovno 

usmerjenih raziskovalcev diskurza, ki analizirajo zgolj izbiro besedišča, ne da bi jo umestili v širši 

družbeni kontekst, ne da bi problematizirali odnose moči v diskurzu in analizirali potencialni naboj 
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diskurza za družbene (ne)spremembe.« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 41.) Utemeljitelji 

kritične diskurzivne analize v devetdesetih v ospredje analize postavijo odnose moči, ki se 

odražajo v diskurzu, in raziskovanje samega diskurza, njegovega konstruiranja družbe in njegovo 

konstituiranje skozi družbo (Kamin, 2004, str. 91).  

Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 41) pravita, da se je termin »kritični jezikoslovci« prvič pojavil v 

povezavi s Hallidayevimi študijami uporabe jezika v organizacijah. Pojav kritične perspektive med 

jezikoslovci lahko razumemo tudi kot reakcijo na delo sodobnih pragmatikov. Ta pogled temelji na 

trditvah Kressa in Hodga (1979, prav tam), da diskurz ne more obstajati brez družbenih pomenov 

in da obstaja močna povezava med jezikovno in družbeno strukturo. Po mnenju Wodakove 

(2002a) se je Hallidayeva funkcionalna sistemska lingvistika izkazala kot najpomembnejša za 

tekstovno analizo, ki jo je šola razvijala. Ostale korenine kritične lingvistike in kritične diskurzivne 

analize izvirajo iz klasične retorike, besediloslovja in sociolingvistike, kot tudi iz uporabnega 

jezikoslovja in pragmatike. Med posamezniki ima na izhodišča kritične diskurzivne analize velik 

vpliv Michel Foucault, saj je, kot pravi Vezovnik (2008), Foucault s svojim pojmovanjem 

konstrukcije vednosti v povezavi z oblastjo in delovanjem diskurza oblikoval poglede domala vseh 

pripadnikov kritične diskurzivne analize.  

Fairclough in Wodak (1997, str. 260–262) menita, da je, poleg Foucaultovega vpliva, osnovno 

teoretsko izhodišče kritične diskurzivne analize »zahodni marksizem« in z njim dela Gramscija, 

Frankfurtske šole in Habermasa in Althusserja, s področja lingvistike in literarnih študij pa dela 

Bakhtina, Volosinova in Kristeve. Med teoretskimi vplivniki so navedeni še Pêcheux, Bourdieu in 

Giddens (Vezovnik, 2008).  

Zahodni marksizem bolj kot druge oblike marksizma poudarja, da so kapitalistični družbeni odnosi 

ustvarjeni in vzdrževani v veliki meri znotraj kulture (in s tem znotraj ideologije) in ne zgolj v 

ekonomski osnovi (Fairclough in Wodak, 1997, str. 260). Pomemben prispevek so dale tudi 

Gramscijeve ideje, ki je trdil, da je politična struktura v družbi odvisna od določene kombinacije 

politike/institucij in civilne družbe. Da bi pod pritiskom politične družbe dosegli soglasje večine, 

mora biti oblikovana kolektivna volja, ki jo je mogoče razviti samo z ideološkimi sredstvi (Erjavec 

in Poler Kovačič, 2007, str. 41).  

Vezovnik (2008, str. 84) pravi, da se pod imenom šole združujejo pristopi, ki se kritično 

opredeljujejo do analiziranih tekstov in prav to je ključni element, po katerem se pristopi kritične 

diskurzivne analize razlikujejo od jezikovno-stilnih analiz, ki jezika ne obravnavajo v navezavi na 

družbo, posledično pa ne tematizirajo odnosa med jezikom, oblastjo in ideologijo. 

Interdisciplinarnost ter metodološka in teoretska heterogenost kritične diskurzivne analize ne 

predstavlja njene šibke točke, temveč raziskovalno prednost, saj pripomore k ohranjanju dinamike 

kritične diskurzivne analize.  

Vendar pa raznolikost pristopov pomeni neenotnost pri opredeljevanju samega pojma kritična 

diskurzivna analiza.  
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Ena osnovnih opredelitev kritične diskurzivne analize pravi, da je kritična diskurzivna analiza 

multidisciplinaren pristop, ki proučuje rabo jezika in komuniciranja v družbeno-kulturnem 

kontekstu (Van Dijk, 2008). Ključno vlogo jezika izpostavlja tudi Richardson (2007) in v definiciji 

pravi, da je kritična diskurzivna analiza teorija in metoda analize načinov, kako posamezniki in 

institucije uporabljajo jezik. Van Dijk (2008, str. 352) kritično diskurzivno analizo bolj natančno 

opredeli kot enega od tipov diskurzivno analitičnega raziskovanja, ki preučuje načine, kako jezik 

(besedila in govor) v družbenem in političnem kontekstu vpliva na sprejemanje in reproduciranje 

zlorab družbene moči, dominantnosti in družbene neenakosti in na upor proti temu. S takšnim 

disidentskim raziskovanjem kritična diskurzivna analiza želi razumeti, razkriti družbeno neenakost 

in se ji navsezadnje upreti. Vezovnik (2008) ugotavlja: »Pojem kritična diskurzivna analiza ima v 

osnovi tri pomene: s KDA najprej označujemo način pristopa k analizi teksta, nato lahko o skupini 

omenjenih pristopov govorimo kot o šoli, hkrati pa je to tudi uveljavljen naziv za pristop Normana 

Fairclougha (1995a), ki deluje znotraj šole KDA« (str. 85).  

Kljub različnim poudarkom, ki so zajeti v opredelitvah, in multidisciplinarnosti na različnih ravneh, 

je Wodak (1996, v Erjavec in Poler Kovačič, 2007; v Richardson, 2007; v Titscher, Meyer, Wodak in 

Vetter, 2007) takole povzela temeljne principe kritične diskurzivne analize: 

 Kritična diskurzivna analiza se ukvarja z družbenimi problemi. Ne ukvarja se z jezikom in 

uporabo jezika samo po sebi, ampak je usmerjena k lingvističnim vidikom družbenih in 

kulturnih procesov in struktur.  

 Odnosi moči so povezani z diskurzom in kritična diskurzivna analiza se ukvarja z reprodukcijo 

moči preko diskurza, z močjo v diskurzu in z močjo nad diskurzom.  

 Družba in kultura sta dialektično povezani z diskurzom: družbo in kulturo oblikuje diskurz in 

hkrati družba in kultura konstituirata diskurz. Vsak del uporabe jezika prispeva k reprodukciji 

ali preoblikovanju družbe in kulture, vključno z odnosi moči.  

 Raba jezika je lahko ideološka. Da bi to ugotovili, je potrebno analizirati besedilo, njegovo 

interpretacijo, recepcijo in družbene učinke.  

 Diskurz je zgodovinski in ga je mogoče razumeti le v kontekstu, saj je spremenljiv glede na čas 

in prostor. Po Wittgensteinu pomen izraza temelji na njegovi uporabi v določeni situaciji. 

Vedno se povezuje z diskurzi, ki so nastali pred njim, kot tudi z diskurzi, ki nastajajo 

vzporedno.  

 Tekst in družba nista povezana neposredno, ampak prek posrednikov, kot kaže socio-

kognitivni proces v širšem socio-psihološkem modelu razumevanja teksta. Gre za vprašanje, 

kako govoreči/pišoči v diskurzu realizira svoje namene, prepričanja in ideologije, in kako 

občinstvo interpretira določen tekst, kar je odvisno od različnih čustvenih, formalnih in 

kognitivnih shem, ki jih imajo poslušalci/bralci.  

 Diskurzivna analiza je interpretativna in pojasnjevalna. Kritična diskurzivna analiza upošteva 

sistematično metodologijo ter odnos med tekstom in njegovimi družbenimi okoliščinami, 



42 

 

ideologijami in odnosi moči. Interpretacija je vedno dinamična ter odprta za reinterpretacijo 

znotraj novih kontekstov in informacij.  

 Diskurz je oblika družbenega življenja. Kritično diskurzivno analizo razumemo kot družbeno 

znanstveno disciplino, ki se ukvarja s praktičnimi družbenimi vprašanji.  

Jørgensen in Phillips (2002, str. 60–64) pravita, da lahko identificiramo pet značilnosti, ki so 

skupne različnim pristopom kritične diskurzivne analize. V svojih ugotovitvah se približata 

Wodakovi v tem, kako kritična diskurzivna analiza razume diskurz in njegovo vlogo pri oblikovanju 

družbenega sveta, pri prepoznavanju pomembnosti ideoloških učinkov, pri postavljanju v ospredje 

analize konkretno rabo jezika in pri prepoznavanju družbene angažiranosti kritične diskurzivne 

analize. Ugotovitve Jørgensenove in Phillipsove (prav tam) lahko strnemo v naslednjih točkah: 

1. Jezikovno-diskurzivni značaj družbenih in kulturnih procesov in struktur. 

Diskurzivne prakse, skozi katere so besedila producirana in interpretirana, predstavljajo 

pomembno obliko družbene prakse, ki prispeva h konstituciji družbenega sveta, vključno s 

socialnimi identitetami in družbenimi odnosi. Družbena in kulturna reprodukcija in družbeno-

kulturne spremembe se deloma dogajajo skozi diskurzivne prakse v vsakodnevnem življenju, iz 

česar sledi, da nekateri družbeni pojavi nimajo jezikovno-diskurzivnega značaja. Namen 

kritične diskurzivne analize je osvetliti jezikovno-diskurzivno dimenzijo družbenih in kulturnih 

pojavov in procesov sprememb v pozni moderni.  

2. Diskurz je konstitutiven in konstituiran.  

Za kritično diskurzivno analizo je diskurz oblika družbene prakse, ki konstituira družbeni svet 

in ki ga hkrati konstituirajo druge družbene prakse. Diskurz kot družbena praksa je v 

dialektičnem odnosu z drugimi družbenimi dimenzijami. Ne prispeva le k oblikovanju in 

preoblikovanju družbenih struktur, ampak je tudi njihov odsev.  

3. Raba jezika naj bi bila empirično analizirana znotraj svojega družbenega konteksta.  

Kritična diskurzivna analiza se ukvarja s konkretno jezikovno analizo rabe jezika v socialni 

interakciji, kar jo razlikuje od drugih smeri analize diskurza.  

4. Diskurz deluje ideološko. 

Kritična diskurzivna analiza trdi, da diskurzivne prakse prispevajo k ustvarjanju in reprodukciji 

neenakih odnosov moči med družbenimi skupinami, npr. med družbenimi razredi, ženskami in 

moškimi, etničnimi manjšinami in večinsko družbo. Te vplive razume kot ideološke. Kritična 

diskurzivna analiza je kritična v tem pogledu, da želi razkriti vlogo diskurzivnih praks pri 

ohranjanju družbenega sveta in prispevati k družbenim spremembam v smeri bolj enakih 

odnosov moči v komunikacijskih procesih v družbi na splošno.  

5. Kritično raziskovanje.  

Kritična diskurzivna analiza ne želi biti politično nevtralna, ampak je zavezana družbeni 

spremembi in se v imenu emancipacije postavlja na stran zatiranih družbenih skupin.  

Richardson (2007, str. 27) povzema ključne teme kritične diskurzivne analize in pravi, da se 

nanašajo na značaj diskurza, ki je oblikovan in hkrati oblikuje, na moč in družbene odnose v 
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diskurzu, na ideologijo in na hegemonijo, saj kritična diskurzivna analiza preučuje odnos med 

besedilom in njegovimi družbenimi pogoji, ideologijami in odnosi moči. Van Dijk (1993a) 

pojasnjuje, da osredotočenost na odnose dominantnosti in neenakosti, pomeni, da glavni cilj 

kritične diskurzivne analize ni prispevati k specifični disciplini, paradigmi ali diskurzivni teoriji. Njen 

ključni interes je v razumevanju družbenih vprašanj skozi diskurzivno analizo. Teorije, metode in 

empirično raziskovanje so izbrani glede na relevantnost za doseganje družbeno-političnega cilja, 

kar pa ne pomeni, da teorija ni pomembna. Resni družbeni problemi so običajno kompleksni, kar 

pomeni uporabo multidisciplinarnega pristopa in kompleksna teoretična izhodišča. Fairclough in 

Kress (1993, v Wodak, 2002a, str. 2) poudarjata, da v nasprotju s paradigmami drugih diskurzivnih 

analiz, za kritično diskurzivno analizo predmet raziskovanja niso le pisna ali govorjena besedila. 

Celovita »kritična« obravnava diskurza zahteva teoretizacijo in opis tistih družbenih procesov in 

struktur, ki so povzročili nastanek besedila, in tistih, v katerih posamezniki ali skupine kot 

družbeno zgodovinski subjekti ustvarjajo pomene v interakciji z besedili. Posledično, dodaja 

Wodak (prav tam), so del kritične diskurzivne analize trije koncepti: koncept moči, koncept 

zgodovine in koncept ideologije.  

Fairclough (1995b) pravi, da je temeljni namen kritične analize odkrivanje povezav med besedilom 

in družbenimi procesi in relacijami moči, ki so običajno skrite tako ustvarjalcem kot prejemnikom 

besedila. Kritična diskurzivna analiza se, kot opisujeta Fairclough in Kress (1993, v Wodak, 2002a), 

skuša izogniti vzpostavljanju preprostega determinističnega odnosa med besedili in družbenim. Z 

upoštevanjem stališča, da je diskurz odvisen od nadvlade, da je zgodovinsko ustvarjen in 

interpretiran, kar pomeni, da je postavljen v določen čas in prostor, in da so dominantne strukture 

legitimirane z ideologijami skupin z večjo družbeno močjo, je s pomočjo kompleksnega pristopa, ki 

ga predlagajo pripadniki kritične diskurzivne analize in kritične lingvistike, mogoče analizirati 

pritiske od zgoraj in možnosti odpora proti odnosom neenake družbene moči, ki se pojavljajo kot 

družbene konvencije. S tega vidika dominantne strukture stabilizirajo družbene konvencije in jih 

naturalizirajo, kar pomeni, da so učinki moči in ideologije v ustvarjanju pomena zastrti in da 

pridobivajo stabilne in naravne oblike – vzeti so kot »vnaprej dani«. Tako je odpor videti kot zlom 

konvencij in stalnih diskurzivnih praks v dejanjih »kreativnosti«.  

Preučevanje razmerja med besedili ter družbenimi procesi in pojavi pomeni povezovanje mikro- in 

makroravni, kar je prav tako ena od značilnosti kritične diskurzivne analize, saj se je razvila »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« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 41). Van Dijk (2008) pravi, da raba jezika, diskurz, 

verbalna interakcija in komunikacija sodijo na mikroraven družbenega reda. Družbena moč, 

dominantnost in neenakost med družbenimi skupinami pa so pojmi, ki so del analize na 

makroravni. To pomeni, da mora kritična diskurzivna analiza premostiti »razkorak« med mikro in 

makro pristopi analize. V vsakdanjih interakcijah in izkušnjah makro- in mikroravni, pa tudi 

vmesne mezoravni, tvorijo celoto. Na primer, rasistični govor v parlamentu predstavlja diskurz na 
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mikroravni družbene interakcije v specifični situaciji parlamentarne razprave, hkrati pa je lahko 

konstitutiven del zakonodaje ali reprodukcije rasizma na makroravni.  

Naslednji pomemben moment v raziskovanju je družbena moč, o kateri je bilo marsikaj že 

povedanega. Van Dijk (2008) poudarja, da zapiranje kroga diskurz-moč pomeni, da tiste skupine, 

ki imajo nadzor nad najbolj vplivnimi diskurzi, imajo tudi več možnosti nadzirati um in delovanje 

drugih. Takšna razlaga sicer predstavlja določeno poenostavljanje, vendar omogoča, da vprašanje 

diskurzivne moči razdelimo na dve osnovni vprašanji za raziskovanje znotraj kritične diskurzivne 

analize: 

1) Kako družbeno skupine z večjo družbeno močjo nadzirajo javni diskurz? 

2) Kako tak diskurz nadzira um in delovanje družbenih skupin (z manj družbene moči) in kakšne 

so družbene posledice takšne kontrole, kot je družbena neenakost? 

Če sprejmemo, da ima diskurz svojo vlogo pri produkciji in reprodukciji družbenih neenakosti in če 

v odgovor kritična diskurzivna analiza stremi k vplivu na družbeno prakso in družbene odnose 

(Titscher idr., 2007, str. 147), potem se bo kritična analiza diskurzivnega dogodka osredotočala na 

različne ravni družbene organizacije: lahko bo vključevala ožji situacijski kontekst, širši kontekst 

institucionalnih praks, v katere je dogodek vgrajen, ali širši okvir družbe in kulture (Fairclough, 

1995b, str. 134).  

Erjavec in Poler Kovačič (2007) pravita, da kritična diskurzivna analiza skuša z empirično jezikovno 

analizo prispevati k razreševanju družboslovnih vprašanj. Van Dijk (1993a) med kriterije dela 

kritične diskurzivne analize uvršča tudi solidarnost s tistimi, ki najbolj potrebujejo pomoč. Kritična 

diskurzivna analiza se ukvarja z resnimi družbenimi problemi, ki ogrožajo življenja in blagostanje 

mnogih, in se v prvi vrsti ne ukvarja s teoretskimi problemi opisovanja diskurzivnih struktur ali s 

problemi tistih z večjo močjo, vključno s problemi, ki jih le-ti imajo s tistimi, ki se temu upirajo. 

Njena kritika diskurza pomeni politično kritiko tistih, ki so odgovorni in sodelujejo v reprodukciji 

dominantnosti in neenakosti. Takšne kritike se naj ne bi izvajalo ad hoc, individualno ali naključno, 

ampak splošno, strukturirano in osredotočeno na skupine in odnose moči med skupinami. 

Raziskovalci kritične diskurzivne analize naj bi bili tako družbeni in politični preučevalci, kot tudi 

družbeni kritiki in aktivisti. Z drugimi besedami: vsaka kritika predpostavlja uporabo etike. Poleg 

povedanega, van Dijk (prav tam) izrazi mnenje, da je kritična diskurzivna analiza daleč od tega, da 

bi bila enostavna, in predstavlja daleč največji izziv znotraj širše discipline, saj zahteva resnično 

multidisciplinarnost in upoštevanje zapletenih odnosov med besedilom, govorom, socialno 

kognicijo, močjo, družbo in kulturo. Navsezadnje se njen uspeh meri z njenim prispevkom k 

spremembam. V tem smislu je skromnost pomembna, saj so morda lahko akademski prispevki v 

procesih družbenih sprememb le marginalni. V teh procesih so tisti neposredno vpleteni in njihova 

dejanja odpora resnično učinkoviti dejavniki sprememb.  

Zaključimo lahko, da kritična diskurzivna analiza ni nepolitična in distancirano objektivna družbena 

veda, saj nastopa na strani zatiranih družbenih skupin (Kuhar, 2003a). Kritična diskurzivna analiza 

ima jasne politične cilje, na primer spremembo diskriminacijske politike do marginalnih družbenih 
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skupin, saj diskurz razume kot osnovno sredstvo, s katerim so ljudje konstituirani kot posamezniki 

in kot družbeni subjekti (Erjavec in Poler Kovačič, 2007). Namreč v diskurzu vedno obstaja 

možnost za spremembo, zato je naloga analize razkriti in pokazati na vtkane diskurze, vidne in 

nevidne odnose (ne)moči, dominantnosti in diskriminacije. 

 

 

RAZLIČNI PRISTOPI KRITIČNE DISKURZIVNE ANALIZE  
 

Pristopi znotraj kritične diskurzivne analize imajo večinoma skupna ali vsaj podobna 

epistemološka, teoretska in metodološka izhodišča. Za kritično diskurzivno analizo je značilen 

eklekticizem, saj jo zaznamujeta neenoten teoretski okvir in metodološki aparat, zato kritična 

diskurzivna analiza ni disciplina ali teorija (Vezovnik, 2008). Meyer (2002) pravi, da v njej najdemo 

epistemološke teorije, splošne družbene teorije, teorije srednjega dosega ter mikrosociološke, 

socialnopsihološke, diskurzivne in jezikoslovne teorije. Vezovnik (2008) ugotavlja, da se pod tem 

imenom v grobem združujejo pristopi, ki se kritično opredeljujejo do analiziranih tekstov in 

obravnavajo jezik v navezavi na družbo. Raznolikost pristopov lahko v prvi vrsti pripišemo 

interdisciplinarni naravnanosti, ki naj bi bila obenem ena od raziskovalnih prednosti kritične 

diskurzivne analize.  

Interdisciplinarnost predvideva vključevanje različnih raziskovalnih pristopov in metod, hkrati pa 

je pomembno sodelovanje različnih disciplin ali transdisciplinarnost. Tako se discipline razvijajo 

skozi skupen proces raziskovanja, v katerem vsaka sprejema logiko druge kot pomoč pri napredku 

svojega raziskovalnega pristopa (Fairclough, 2005). Ali drugače, kritično diskurzivno analizo lahko 

združujemo s katerim koli pristopom ali disciplino humanističnih ali družboslovnih ved (Van Dijk, 

2002).  

Meyer (2002) pravi, naj izbira metodologije ustreza analiziranemu gradivu, saj je odvisna od 

specifičnih raziskovalnih vprašanj in podatkov. Kritična diskurzivna analiza je, tako kot vse oblike 

diskurzivne analize, predvsem interpretativna in kvalitativna metoda, zato obstoječa metodologija 

diskurzivne analize ne prinaša »receptov« ali preverljivih in eksaktnih metodoloških pravil, kar je 

značilno za del kvantitativne metodologije. Rezultati in sklepi raziskave so zato bistveno avtorsko 

delo (Kuhar, 2003a), kar pa ne pomeni, da je kritična diskurzivna analiza manj znanstvena v 

primerjavi z drugimi raziskovalnimi pristopi: standardi natančne, rigorozne in sistematične analize 

se z enako veljavo kot pri drugih pristopih uporabljajo tudi pri kritični diskurzivni analizi 

(Fairclough in Wodak, 1997, str. 259).  

Meyer (2002) poudarja, da v diskurzivni analizi ni tipičnega načina zbiranja podatkov. Prav tako 

zbiranje podatkov ni mišljeno kot faza, ki mora biti zaključena, preden se začne analiza. Ko se 

zberejo prvi podatki in se opravijo prve analize, se na osnovi teh rezultatov generirajo nova 

vprašanja, na katera lahko odgovorimo le z nadaljnjim zbiranjem podatkov ali ponovnim 
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analitičnim obravnavanjem že zbranih. Posledice se kažejo v tem, da ne moremo popolnoma ločiti 

zbiranja in analize podatkov, zato kritična diskurzivna analiza svojo metodologijo uvršča bolj v 

hermenevtično kot v analitično-deduktivno tradicijo.  

Fairclough in Wodak (1997, str. 262–268) med pristope kritične diskurzivne analize prištevata 

francosko diskurzivno analizo, kritično lingvistiko, socialno semiotiko, pristop k preučevanju 

odnosov med družbeno-kulturnimi spremembami in diskurzivnimi spremembami, sociokognitivne 

študije, diskurzivno-zgodovinsko metodo, analizo branja (Lesartenanalyse) in duisburško šolo.  

Po pregledu literature ugotavljam, da se med različnimi pristopi znotraj kritične diskurzivne 

analize najpogosteje izpostavlja sociokognitivni pristop Teuna A. van Dijka, tristopenjski 

diskurzivnopraktični model Normana Fairclougha, zgodovnisko-diskurzivni pristop Ruth Wodak in 

dispozitivna analiza Siegfrieda Jägra.  

Van Dijk (2005, v Vezovnik, 2008) v svojem pristopu prevzema socialnopsihološki model procesa 

družbene kognicije kot komponente interpretacije konteksta. Zanj je kontekst mentalni model ter 

kognitivni vmesnik med družbeno okolico in diskurzom. Ugotavlja torej, kako kognitivni modeli 

vplivajo na razumevanje in produkcijo tekstov, pri tem pa koncept kognicije razume kot vezni člen 

med strukturo diskurza in družbeno strukturo. 

Fairclough (1992a, 1995a, 1995b, 1998, 2003, prav tam) ne zavzema kognitivistične perspektive. 

Svojo metodo gradi na trinivojskem modelu razumevanja diskurza in njegov model predstavlja 

spojitev treh različnih teoretskih tradicij: jezikovne analize, interpretivistične ali mikrosociološke 

tradicije, ki družbene prakse pojmuje kot produkte družbenih akterjev, in makrosociološke 

tradicije analize družbenih praks v odnosu do družbenih struktur.  

Utemeljitelj zgodovinske diskurzivne metode je dunajski krog, do nedavnega zbran okrog Ruth 

Wodak. Zgodovinska diskurzivna metoda se od drugih metodoloških pristopov kritične diskurzivne 

analize razlikuje predvsem zaradi vpeljave analize zgodovinske dimenzije diskurzivnih dejanj, tako 

da analizira načine, na katere so določeni žanri diskurzov podvrženi časovnim spremembam 

(Wodak, 2001, str. 65, prav tam). Raziskovanje diskurzivno-zgodovinskega pristopa je usmerjeno 

na politično področje in se osredotoča predvsem na zgodovinske, organizacijske in politične teme 

in besedila, pri čemer uporablja seznam topikov. Skuša vključiti večjo količino že znanega o 

zgodovinskih virih ter ozadjih družbenih in političnih polj, v katere so vpeti diskurzivni dogodki. 

Pristop z vključevanjem družbenih teorij skuša pojasniti t. i. kontekst. Pri tem Wodak podpira 

Mouzelisovo idejo »konceptualnega pragmatizma« kot možnega načina izhoda iz krize teorije v 

družbenih znanostih. Namreč po Mouzelisu je osnovna naloga družbene teorije pojasniti 

konceptualna orodja in konstruirati nova po načelu uporabnosti in ne resnice. Avtorica poudarja, 

da tak pristop pomeni, da naj se raziskovalci ne ukvarjajo toliko z vprašanjem, ali potrebujemo 

velike teorije, ampak katera konceptualna orodja so relevantna za določen družbeni problem ali 

kontekst (Wodak, 2002b).  

Jäger (2002) se opira predvsem na Foucaulta in Laclaua. Pravi, da je vednost osnova, ki ustvarja 

pogoje za oblikovanje realnosti in družbe, zato je možno analizirati diskurzivne prakse, pa tudi 
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nediskurzivne prakse in takoimenovane manifestacije/materializacije in odnose med temi 

elementi. Prepletanje teh elementov imenuje dispozitiv. Meni, da diskurzi in realnost sobivajo z 

objekti, so elementi dispozitiva, ki je povezujoča mreža teh elementov. Diskurzi imajo lastno 

realnost, zato tudi analizo razume kot analizo produkcije realnosti skozi diskurz in pri tem kot 

pomemben način oblikovanja diskurzivne realnosti omenja kolektivni simbolizem. Avtor meni, da 

vezi med elementi v dispozitivu obstajajo v obliki človeške čutne zaznave. Pravi, da realnost, ki ima 

pomen, obstaja, ker ji posameznik podeli pomen ali ker so ji pomen dodelili naši predniki ali 

sosedje in je za nas še vedno pomembna.  

 

 

FAIRCLOUGHOV PRISTOP KRITIČNE DISKURZIVNE ANALIZE  
 

Fairclough (1995b) je razvil tristopenjski model za analizo diskurza, za katerega Jørgensen in 

Phillips (2002) pravita, da je zaradi svoje interdisciplinarnosti najbolj dovršen. Poleg tega je model 

v analizah pogosto uporabljen in predstavlja tudi osnovo za analizo v tej raziskavi, zato o njem še 

nekaj več besed.  

Fairclough (2004) pravi, da je jezik bistven element družbenega življenja, ki je dialektično povezan 

z drugimi elementi družbenega življenja, kar pomeni, da je eden od produktivnih načinov 

družboslovnega raziskovanja skozi fokus na jezik in z uporabo ene od oblik diskurzivne analize. 

Fairclough (1995b) verjame, da je njegov pristop primeren za raziskovanje družbenih in kulturnih 

sprememb, saj predpostavlja povezave med družbeno prakso in jezikom ter sistematično 

preučevanje povezav med naravo družbenih procesov in značilnostmi jezikoslovnih besedil. Tako 

Faircloughov model združuje jezikoslovno analizo besedila, analizo diskurzivne prakse oziroma 

procesov produkcije, distribucije in potrošnje besedil ter analizo diskurzivnih dogodkov kot 

primerov družbeno-kulturne prakse.  

Po eni strani je potrebno analizo povezati s teoretičnimi vprašanji o učinkih diskurza na 

konstruiranje sveta, po drugi strani pa nobeno resnično razumevanje družbenih učinkov diskurza 

ni mogoče brez podrobnega pogleda v to, kaj se zgodi, ko ljudje govorijo ali pišejo. Diskurzivna 

analiza tako niha med fokusom na specifična besedila in fokusom na red diskurza, povezava pa je 

narejena z načinom, kako so besedila v kritični diskurzivni analizi analizirana. Analiza besedila ni le 

lingvistična analiza, ampak vključuje »interdiskurzivno analizo«, ki besedila vidi z vidika diskurzov, 

žanrov in stilov, iz katerih črpa (Fairclough, 2004).  

Pa poglejmo nekatere ključne pojme in izhodišča Faircloughovega pristopa ter model analize.  
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KLJUČNI KONCEPTI 
 

Meyer (2002) meni, da Fairclough zavzema pozicijo teorij srednjega dosega, čeprav to ni 

neposredno izraženo: osredotoča se na družbeni konflikt in marksistično tradicijo ter skuša odkriti 

manifestacije v diskurzih, še posebej elemente dominantnosti, razlikovanja in odpora. Po 

Faircloughu ima vsaka družbena praksa semiotični element. Proizvodna aktivnost, proizvodna 

sredstva, družbeni odnosi, družbene identitete, kulturne vrednote, zavest in semioza (vključno z 

jezikom) so dialektično povezani z drugimi elementi družbenih praks. Kritično diskurzivno analizo 

razume kot dialektični odnos med semiozo in drugimi elementi družbenih praks. Ti semiotični 

vidiki družbene prakse so odgovorni za konstituiranje žanrov in stilov. Semiotični vidik družbenega 

reda imenuje red diskurza. Njegov pristop kritične diskurzivne analize niha med fokusom na 

strukturo in fokusom na dejavnost. Obe strategiji pa morata biti problemsko orientirani, saj mora 

kritična diskurzivna analiza zasledovati emancipacijske cilje. 

Fairclough (1995b) meni, da jezikovna analiza besedila ne bi smela biti ločena od analize 

diskurzivnih in družbenih praks, znotraj katerih je besedilo umeščeno. To je skladno s 

pojmovanjem diskurza kot konstitutivne in konstituirane oblike družbene prakse, predpostavlja pa 

tudi delitev družbenih praks na diskurzivne in nediskurzivne. Po Faircloughu (prav tam) so 

posledica diskurzivnih praks diskurzivni dogodki, ki so pisna ali govorjena besedila, vsak 

nelingvističen kulturni izdelek, na primer kulturni artefakt, slika, zgradba, lahko tudi veriga 

lingvističnih ali nelingvističnih besedil. Analiza povezuje besedilo z diskurzivno prakso in ugotavlja, 

kako in do kakšne mere je besedilo umeščeno znotraj določenega reda diskurza, ki ga Fairclough 

povzema po Foucaultu in ga označuje kot celoto diskurzivnih praks znotraj določene institucije ali 

družbenega polja, njegova razmerja in meje. Red diskurza je vidik nekega družbenega polja. Tako 

kot je odnos med diskurzivno in družbeno prakso dialektičen, tudi diskurzivni dogodek in red 

diskurza vzajemno vplivata drug na drugega, kar pomeni, da se zaradi medsebojnih vplivov lahko 

tudi spreminjata. S tem so predstavljeni ključni poudarki Faircloughovega pristopa, zdaj pa 

poglejmo posamezne elemente bolj natančno. 

 

TEKST IN DISKURZIVNI DOGODEK 

Fairclough (2004) razume pojem besedilo zelo široko. Zanj besedilo pomeni pisane in tiskane 

tekste, kot so nakupovalni seznami in časopisni prispevki, pa tudi prepisi pogovorov in intervjujev, 

televizijski programi in spletne strani. Pravi celo, da je vsak primer rabe jezika besedilo, še več, 

sem prišteva tudi vizualne podobe in zvočne učinke.  

Diskurzivni ali komunikativni dogodek pa je konkreten primer uporabe jezika, primer konkretnega 

besedila, na primer določen časopisni prispevek, film, intervju ipd. (Fairclough, 1995a, 2004). 

Jørgensen in Phillips (2002) pravita, da se lastnost diskurza udejanja v diskurzivnem dogodku, zato 

je posamezen diskurzivni dogodek temelj analize. Fairclough (2007) pravi, da diskurzivni dogodek 
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lahko prispeva k ohranjanju in reprodukciji tradicionalnih razmerij ali k njihovemu preoblikovanju, 

saj imajo kumulativne učinke na družbena nasprotja in boje, ki potekajo okoli njih.  

 

DISKURZ, ŽANR, RED DISKURZA 

Diskurz se v družbenih praksah kaže na tri načine, pojasnjuje Fairclough (2004). Najprej kot del 

družbene aktivnosti znotraj prakse, na primer opravljanje določene službe pomeni tudi rabo jezika 

na določen način. Diskurz je tudi del reprezentacij. Družbeni akterji znotraj katere koli prakse 

proizvajajo reprezentacije drugih praks in svoje lastne prakse ter jih tako rekontekstualizirajo v 

skladu s tem, kako so pozicionirani znotraj prakse. Reprezentacija je proces družbene konstrukcije 

prakse. In tretjič, diskurz se kaže v načinih oblikovanja identitet. Diskurz kot del družbene 

aktivnosti konstituira žanre. Žanri so raznoliki načini delovanja, proizvajanja družbenega življenja 

na semiotični način, na primer vsakdanji pogovor, sestanki v različnih organizacijah, knjižne 

recenzije, ali kot pravi Fairclough (1995a) na drugem mestu, je žanr določena raba jezika, ki 

sodeluje in konstituira del določene družbene prakse (na primer intervju, novica, oglas kot žanr).  

Diskurz v reprezentacijah družbenih praks konstituira diskurze. Tako Fairclough (2004, 2007) loči 

diskurz kot neštevni in kot števni samostalnik. Na splošno diskurz kot neštevni samostalnik 

pomeni rabo jezika kot družbene prakse. Diskurz kot števni samostalnik pomeni raznolike 

reprezentacije družbenega življenja, na primer življenje revnih ljudi je reprezentirano skozi 

različne diskurze v družbenih praksah oblasti, politike, medicine in družbenih ved in skozi različne 

diskurze znotraj teh praks v skladu z različnimi pozicijami družbenih akterjev.  

Fairclough (2007, str. 64–65) predlaga, da razumemo rabo jezika kot obliko družbene prakse in ne 

le kot individualno dejavnost. To pomeni, da je diskurz način delovanja, način, po katerem ljudje 

ravnajo v odnosu do sveta in drug do drugega. Predpostavlja pa tudi dialektičen odnos med 

diskurzom in družbeno strukturo. Namreč družbena struktura oblikuje in omejuje diskurz v 

najširšem smislu na vseh ravneh: z družbenim razredom in drugimi družbenimi odnosi na družbeni 

ravni, z odnosi, ki so specifični za določene institucije, s sistemi klasifikacije, z normami … 

Strukturna determiniranost specifičnega diskurzivnega dogodka je odvisna od družbene domene 

ali institucionalnega okvirja, v katerem je ustvarjen. Po drugi strani pa je diskurz družbeno 

konstituitiven. To pojmovanje temelji na Foucaultovi razpravi o diskurzivni formaciji objektov, 

subjektov in konceptov. Diskurz prispeva k oblikovanju vseh teh dimenzij družbene strukture, ki ga 

hkrati neposredno ali posredno oblikujejo in omejujejo: njegove lastne norme, konvencije, odnosi, 

identitete in institucije. Tako diskurz ni le praksa reprezentiranja sveta, temveč tudi praksa 

označevanja, konstituiranja in konstruiranja sveta.  

Družbene prakse, ki so na določen način povezane v mrežo, po Faircloughu (2004) tvorijo družbeni 

red. Diskurzivni oz. semiotični vidik družbenega reda Fairclough (prav tam) imenuje red diskurza. 

To je način, kako so razni žanri, diskurzi in stili povezani v mrežo, je določena družbena urejenost 

razmerij med različnimi načini ustvarjanja pomena. Z drugimi besedami, je red diskurza 

konfiguracija vseh tipov diskurza, ki so uporabljeni znotraj družbene institucije ali družbenega 
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polja, pri čemer tipe diskurza sestavljajo diskurzi in žanri (Fairclough, 1995a, str. 66). Chouliaraki in 

Fairclough (2001) red diskurza združita z Bourdieujevim konceptom polja in red diskurza 

opredelita kot diskurzivni vidik določenega družbenega polja, ki ga sestavljajo različne institucije in 

posamezniki in razmerja med njimi (npr. družbeno polje medijev) in predstavlja potencialno 

konfliktno konfiguracijo diskurzov znotraj družbenega polja. Znotraj reda diskurza pa se pojavljajo 

diskurzivne prakse, v katerih so besedila proizvedena in interpretirana.  

En vidik tega reda, urejenosti razmerij je tudi dominantnost, saj obstajajo dominantni ali 

prevladujoči načini ustvarjanja pomena, medtem ko so drugi marginalni, nasprotni ali alternativni. 

Na primer, obstaja dominanten način, kako poteka pregled pacienta pri zdravniku. Pri analizi 

redov diskurza je zato uporaben koncept hegemonije. Določena družbena strukturiranost 

semiotičnega razlikovanja lahko postane hegemonična in del zdravega razuma, ki ohranja 

razmerja dominantnosti, vendar je vedno del hegemoničnega boja. Tako red diskurza ni zaprt ali 

rigiden sistem, temveč odprt, izpostavljen tveganju glede na dogajanje v dejanskih interakcijah 

(Fairclough, 2004, str. 206–207).  

Fairclough (1996) govori o zdravorazumski naravi diskurza in ideološkosti diskurzivnega zdravega 

razuma. Vendar pa ideologija ni zdravorazumska sama po sebi, ampak si ta status pridobi v 

ideoloških bojih med različnimi tipi diskurza. Dominantni diskurz je podvržen procesu 

naturalizacije, v katerem izgubi povezave z določenimi ideologijami in postane zdravorazumska 

praksa institucije. Fairclough (2007, str. 90–91) pravi, da bodo ljudje morda težko razumeli, da 

imajo njihove prakse specifične ideološke vložke. Prav tako ni nujno, da se posameznik v primeru 

prakse, ki služi odporu in ideološki spremembi, povsem zaveda ideološkega vnosa. Tako obstaja 

močan argument za tak način poučevanja jezika, ki poudarja kritično zavedanje ideoloških 

procesov v diskurzu, saj se tako ljudje lahko bolj zavedajo lastne prakse in postanejo bolj kritični 

do ideološkosti diskurzov, katerim so jim podrejeni. Vendar vsi diskurzi niso ideološki v enaki meri, 

tako je na primer oglaševanje bolj ideološko kot fizika.  

Fairclough (2007, str. 64–65) razlikuje tri vidike učinkov diskurza, in sicer diskurz prispeva h 

konstrukciji družbenih identitet, pomaga graditi družbene odnose med ljudmi in sodeluje pri 

konstruiranju sistemov védenja in verovanja. Ti trije učinki so v skladu s tremi funkcijami jezika in 

dimenzijami pomena, ki soobstajajo v diskurzu, in jih avtor imenuje identitetna, odnosna in idejna 

funkcija jezika. Diskurzivna praksa je konstituitivna na konvencionalen in ustvarjalen način, saj 

prispeva tako k reprodukciji družbe (družbenih identitet, odnosov in sistemov védenja in 

verovanja) kot k transformaciji družbe. Na primer, identitete učiteljev in učencev in odnosi med 

njimi so odvisni od konsistentnosti in dolgotrajnosti vzorcev govora znotraj in okoli teh odnosov, 

predvsem ko gre za reprodukcijo. So pa odprti tudi za transformacije, ki lahko vsaj deloma izvirajo 

iz diskurza, v načinu govora v učilnici, na igrišču, v zbornici itn.  

Odnos med diskurzom in drugimi elementi družbene prakse je dialektičen – diskurz internalizira 

druge elemente in je hkrati internaliziran s strani drugih elemenotv družbene prakse, pri tem pa 

različnih elementov ni mogoče zreducirati drug na drugega. Če razmišljamo o dialektiki diskurza v 
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zgodovinskih pojmih sprememb, se pojavi vprašanje, na kakšne načine in pod katerimi pogoji 

potekajo procesi internalizacije. Diskurzi vključujejo reprezentacije o tem, kakšne so stvari in 

kakšne so bile, pa tudi imaginarne reprezentacije o tem, kakšne bi lahko ali morale biti. Te 

imaginarne reprezentacije so lahko uzakonjene in postanejo dejanske prakse. Takšne uzakonitve 

(angl. enactment) vključujejo tudi materializacijo diskurzov, na primer ekonomski diskurz postane 

materializiran v instrumentih ekonomske produkcije (stroji, sistemi vodenja itn.). V povezavi s tem 

se pojavlja tudi izraz vtisnjenje ali vbijanje (angl. inculcation) in gre za proces vsiljenja novih 

diskurzov, ko ljudje začnejo delovati, razmišljati in se doživljati v smislu novih diskurzov. 

Pomemben korak je uvajanje retorike novega diskurza, čeprav je mogoče, da ljudje kljub uporabi 

nove retorike ohranjajo distanco do novih diskurzov. Lahko pa se zgodi, da z novo retoriko ljudje 

nezavedno postanejo pozicionirani znotraj diskurza. Dialektični proces pa se ne konča z 

uzakonitvijo in vsiljenjem. Družbeno življenje je refleksivno. Ljudje namreč tudi interpretirajo in 

reprezentirajo sami sebi in drug drugemu, kar počnejo, in te interpretacije in reprezentacije 

oblikujejo in preoblikujejo njihovo ravnanje (Fairclough, 2004, str. 207–208). 

 

INTERTEKSTUALNOST IN INTERDISKURZIVNOST  

Fairclough (1992, 1995a, 1995b) koncept intertekstualnosti v osnovi razume kot značilnost, kako 

besedilo vključuje odlomke iz drugih že obstoječih besedil. Intertekstualnost je eden notranjih 

mehanizmov diskurza in gonilna sila tako družbenih sprememb kot ohranjanja obstoječega reda v 

družbi. Ključno vprašanje je, kako so različni diskurzi izraženi v besedilu, na kar se nanaša koncept 

interdiskurzivnosti. Z novimi artikulacijami diskurzov se spreminjajo meje znotraj reda diskurza in 

med različnimi redi diskurza.  

Interdiskurzivnost je oblika intertekstualnosti. Intertekstualnost se nanaša na dejstvo, da vsi 

komunikativni dogodki črpajo iz prejšnjih dogodkov, posameznik se namreč ne more izogniti 

uporabi besed, ki so jih drugi uporabili že prej. Na besedilo lahko gledamo kot na vez v 

intertekstualni verigi – v seriji besedil, v kateri vsako besedilo vključuje elemente drugih besedil 

(na primer novinar v besedilo vključi dele raziskovalnega poročila, bralci pa potem dele 

medijskega besedila vključijo pri konstrukciji novega besedila) (Fariclough, 1995b).  

Še bolj natančno Fairclough (2007) loči med manifestno intertekstualnostjo, ki pomeni 

neposredno črpanje iz drugih besedil (npr. citiranje), in interdiskurzivnostjo ali konstitutivno 

intertekstualnostjo, ki pomeni heterogeno konstitucijo besedil iz elementov različnih redov 

diskurza. Koncept intertekstualnosti razume besedila v njihovi zgodovinskosti, v kateri se 

obstoječe konvencije in predhodna besedila združijo v sedanjosti. Ustvarjalne diskurzivne prakse, 

v katerih se diskurzivni tipi združijo v novih in kompleksnih načinih v nove »interdiskurzivne 

mešanice«, so znak družbeno-kulturnih sprememb. Po drugi strani pa so diskurzivne prakse, v 

katerih se diskurzi mešajo na konvencionalne načine, znak stabilnosti dominantnega reda diskurza 

in s tem tudi dominantnega družbenega reda. 
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Tako »Fairclough razvije obširen model, ki omogoča tako analizo intertekstualnih kot tudi 

interdiskurzivnih elementov tekstov in diskurzov, kar nam omogoča empirično preverjanje in 

analiziranje konstrukcije, artikulacije in reartikulacije določenega diskurza« (Vezovnik, 2008, str. 

93).  

 

NAČRT RAZISKOVANJA, METODE IN ANALIZA  

 

Fairclough (2004) pravi, da njegov pristop sloni na Hallidayevi sistemski funkcionalni lingvstiki, ki 

jo zanimajo razmerja med jezikom in drugimi elementi družbenega življenja, vendar pa se njena 

perspektiva povsem natančno ne ujema s kritično diskurzivno analizo zaradi različnih ciljev. Zato je 

pristop k analizi potrebno razvijati v transdisciplinarnem dialogu z različnimi perspektivami.  

Fairclough (v Meyer, 2002) predlaga večstopenjski postopek analize in daje prednost 

pragmatičnemu, problemsko orientiranemu pristopu, v katerem je prvi korak prepoznati in opisati 

družbeni problem, ki bo analiziran. Predlaga naslednje: 

1. Osredotočite se na specifičen družbeni problem, ki ima tudi semiotičen vidik. Poglejte 

problem zunaj teksta in ga opišite.  

2. Identificirajte prevladujoče stile, žanre in diskurze, ki konstituirajo semiotični vidik. 

3. Razmišljajte o razponu razlik in raznolikosti v stilih, žanrih in diskurzih. 

4. Prepoznajte odpor proti procesom kolonializacije, ki jih vršijo dominantni stili, žanri in 

diskurzi.  

Po teh pripravljalnih korakih, ki so v pomoči tudi pri izbiri gradiva, avtor predlaga strukturno 

analizo konteksta, interakcijsko analizo, ki se osredotoča na jezikovne značilnosti, kot so: akterji, 

čas, modalnost, skladnja, in analizo interdiskurzivnosti, ki primerja dominantna področja diskurza 

in tista na strani odpora. 

Fairclough (1995b, str. 97) trdi, da njegov pristop temelji na tridimenzionalni koncepciji diskurza, 

in v skladu s tem pojmovanjem razvije tridimenzionalno metodo diskurzivne analize. Pravi, da 

diskurz in vsak specifičen primer diskurzivne prakse lahko vidimo in analiziramo kot: 

i) jezikovno besedilo, govorjeno ali zapisano; 

ii) diskurzivno prakso, ki vključuje produkcijo in interpretacijo besedila, in  

iii) družbenokulturno prakso na različnih ravneh: v neposredni situaciji, v širši instituciji ali 

organizaciji in na splošni družbeni ravni.  

Prva raven analize je deskriptivna in predvideva jezikovno analizo teksta, tukaj se avtor naslanja 

na kritično in Hallidayevo lingvistiko. Druga raven zahteva interpretacijo odnosa med tekstom in 

interakcijo. Empirično se posveča analizi diskurzivne prakse, ki obsega procese produkcije, 

distribucije in porabe teksta. V ospredju je razširjena različica Bahtinovega koncepta 

intertekstualnosti oz. žanra. Tretja raven predvideva razlago odnosa med interakcijo in družbenim 

kontekstom. Tu Fairclough diskurz pojmuje kot družbeno prakso, zato ga na tej ravni zanima 
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preučevanje diskurza v odnosu do ideologije, hegemonije in oblasti. Sklicuje se na Pêcheuxove, 

Gramscijeve in Foucaultove ideje (Vezovnik, 2008).  

Fairclough (1995b) pravi, da njegova metoda diskurzivne analize vključuje jezikovno deskripcijo 

besedila, interpretacijo odnosa med diskurzivnimi procesi in besedilom ter pojasnitev odnosa med 

diskurzivnimi in družbenimi procesi. Produkcija in interpretacija teksta, v smislu iz katerih redov 

diskurza diskurzivne prakse in konvencije črpajo in kako so skupaj artikulirane, je odvisna od 

narave družbeno-kulturnih praks, katerih del je diskurz. Narava diskurzivne prakse produkcije 

besedil oblikuje besedilo in pušča »sledi« v površinskih značilnostih besedila. Prav tako narava 

diskurzivne prakse interpretacije besedil določa, kako bodo površinske značilnosti oziroma 

iztočnice v besedilu interpretirane. Slika 1 prikazuje dimenzije diskurza in dimenzije diskurzivne 

analize.  

 

Slika 1: Dimenzije diskurza in diskurzivne analize (prirejeno po Fairclough, 1995b, str. 98 in Fairclough, 
1996, str. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairclough (1996, str. 26–27) pravi, da lahko to, kar se dogaja na posamezni ravni, imenujemo 

analiza, vendar moramo vedeti, da se narava analize spreminja pri prehajanju iz ene ravni na 

druge. Še posebej se analiza na deskriptivni ravni razlikuje od analize na interpretativni in 

pojasnitveni ravni. V primeru deskripcije analiza pomeni predvsem identificiranje značilnosti 

besedila v kategorijah deskriptivnega okvirja. Ko preidemo na raven interpretacije in pojasnitve, 

Družbeni pogoji produkcije 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Družbeni pogoji interpretacije 
 

Družbena praksa 
(situacijska, institucionalna, družbena) 

 
Kontekst  

Proces produkcije 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces interpretacije 

 
Diskurzivna praksa 

 
Interakcija  

 

Tekst 
Deskripcija 
(tekstualna analiza) 

Interpretacija  
(analiza procesov) 

Pojasnitev  
(družbena analiza) 

Dimenzije diskurza Dimenzije diskurzivne analize 



54 

 

analize ne moremo razumeti v smislu postopka, ki ga uporabimo na predmetu analize, saj je tisto, 

kar analiziramo, manj določeno. V primeru interpretacije so to kognitivni procesi udeležencev in v 

primeru eksplanacije odnosi med družbenimi (diskurzivnimi) dogodki, interakcijami in bolj trajnimi 

družbenimi strukturami, ki oblikujejo te dogodke, vendar so hkrati tudi preoblikovani s strani 

dogodkov. V obeh primerih je raziskovalec v poziciji, ko mora ponuditi interpretacije kompleksnih 

in nevidnih odnosov.  

Fairclough (1996) še dodaja, da sta tudi deskripcija in transkripcija govora v končni fazi odvisni od 

»interpretacije« raziskovalca v širšem smislu. To, kar posameznik »vidi« v besedilu, kar se mu zdi 

vredno opisati in katere poudarke predstavi v opisu, je odvisno od tega, kako ta posameznik 

besedilo interpretira. Obstaja pozitivistična tendenca, da bi jezikovna besedila obravnavali kot 

»predmete«, katerih formalne značilnosti lahko mehanično opišemo brez interpretacije. Vendar 

tudi če poskušamo, ne moremo preprečiti sodelovanja na človeški, se pravi interpretativni, način.  

Splošni namen tridimenzionalnega modela je podati analitični okvir za analizo diskurza, ki temelji 

na principu, da besedila ne moremo razumeti ali ga analizirati v izolaciji, ampak ga lahko 

razumemo v odnosu do mrež drugih besedil in družbenega konteksta (Jørgensen in Phillips, 2002).  

V kasnejših delih (gl. Fairclough, 2004, Chouliaraki in Fairclough, 2001) avtor zamenja 

tridimenzionalni model s konceptualizacijo besedila kot dela procesa artikulacije. Jørgensen in 

Phillips (2002) pojasnjujeta, da koncept artikulacije deloma sloni na razumevanju družbene prakse 

kot proizvodu soartikulacije različnih elementov Laclaua in Mouffeove, vendar se razlikuje glede 

na naravo elementov. Laclau in Mouffe razumeta družbene prakse kot povsem diskurzivne, zato 

pojasnjujeta vse procese artikulacije v diskurzivni logiki, medtem ko Chouliaraki in Fairclough 

ločujeta med nediskurzivnimi in diskurzivnimi momenti družbene prakse, zato zanje veljajo 

različne vrste logik. Za konceptualizacijio različnih logik je pomemben kritični realizem (Bhaskar, 

1986, Collier, 1994, prav tam), še posebej teorija, ki pravi, da družbeno življenje deluje na vrsti 

mehanizmov, pri čemer ima vsak od njih svoj lasten »generativni učinek« na dogodke, vendar pa 

so vsi povezani v poizvodnji določenega dogodka (Chouliaraki in Fairclough, 1999, prav tam).  

Tako Fairclough (gl. Fairclough, 2004, Chouliaraki in Fairclough, 2001) ponuja nov okvir za analizo, 

ki sloni na Bhaskarjevi pojasnjevalni kritiki, in vključuje naslednje faze:  

1) Družbeni problem  

Osredotočite se na problem, ki ima semiotični vidik in izhaja iz aktivnosti družbene prakse 

(konkretno dejanje) ali refleksivne konstrukcije družbene prakse (idejni problemi, problemi 

reprezentacije. V skladu s kritičnim namenom tega pristopa izhajamo iz konkretnega 

družbenega problema in ne iz splošnih raziskovalnih vprašanj.  

2) Ovire za obravnavanje problema 

Prepoznajte ovire za obravnavanje problema z:  

a) analizo mreže praks, znotraj katere se nahaja problem, 
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b) analizo odnosa semioze (diskurza) z drugimi elementi znotraj določene prakse,  

c) analizo diskurza (semioze) samega, ki jo sestavljajo: 

i) strukturna analiza: red diskurza 

ii) tekstualna/interakcijska analiza – interdiskurzivna ter lingvistična in semiotična 

analiza. 

Tu je cilj razumeti, kako se problem pojavlja in kako je ukoreninjen v načine organizacije 

družbenega življenja, pri čemer se osredotočamo na ovire za njegovo premagovanje oziroma 

na tisto, kar ga ne naredi bolj ali manj nepremagljivega.  

 

3) Funkcija problema, ki jo ima za prakso 

Razmišljajte o tem, ali družbeni red (mreže praks) »potrebujejo« problem. Bistvo je v 

vprašanju, ali so tisti, ki imajo največ koristi od trenutnega načina organizacije družbenega 

življenja, zainteresirani za to, da se problem ne reši.  

4) Možne poti mimo ovir 

Identificirajte možne načine, kako zaobiti ovire. Ta faza ključno dopolnjuje drugo fazo, saj išče 

doslej že nerealizirane možnosti za spremembe v načinih, kako je družbeno življenje trenutno 

organizirano. 

5) Refleksija analize 

Kritično se ozrite na potek analize (na faze 1–4). Ta faza ni nujno del Bhaskarjeve 

pojasnjevalne kritike, vendar je pomemben dodatek, saj od raziskovalca zahteva, da reflektira 

tudi svojo lastno družbeno pozicijo.  

Jørgensen in Phillips (2002) menita, da nova konceptualizacija v primerjavi s tridimenzionalnim 

modelom morda nekoliko bolje opredeljuje smernice za analizo tistih ravni, ki sta v 

tridimenzionalnem modelu poimenovani kot diskurzivna in družbena praksa. Vendar pa v odnosu 

do implikacij metode za empirično raziskovanje novo razumevanje ni tako zelo drugačno od 

tridimenzionalnega modela, katerega vrednost je v tem, da odnos med besedilom in kontekstom 

prikazuje na izrazito pedagoški način. Avtorici tudi menita, da ima nova koncepcija enake šibkosti 

kot tridimenzionalni model, saj še vedno ostaja nejasno, kako raziskovati dialektičen odnos med 

diskurzivnimi in nediskurzivnimi momenti družbene prakse in med diskurzivnimi in 

nediskurzivnimi praksami.  

Na podlagi ugotovljenega ogrodje analize v tej raziskavi predstavlja tridimenzionalni model, pri 

čemer upoštevam tudi poudarke nove konceptualizacije. Za lažje razumevanje si oglejmo 

posamezne ravni analize v tridimenzionalnem modelu še nekoliko podrobneje.  
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Tekstualna analiza 

»Tekstualna analiza proučuje, kako so strukturirane, kombinirane in razvrščene propozicije, ki jih 

razume kot trditve, kot najmanjši del, ki lahko denotira dejstva o določeni vsebini.« (Erjavec in 

Poler Kovačič, 2007, str. 44.) Kritična diskurzivna analiza predpostavlja, da je vsak vidik tekstualne 

vsebine rezultat izbire, zato je analiza diskurza kot tekstualne analize analiza oblike in vsebine 

(prav tam). Fairclough (2004, str. 26–27) pravi, da imajo v skladu s sistemsko funkcionalno 

lingvistiko vsi teksti pomensko, medosebnostno in tekstualno funkcijo. Tako besedila istočasno 

reprezentirajo vidike sveta (fizični, družbeni, miselni svet), odrejajo socialne odnose med 

udeleženci v družbenih dogodkih in njihova stališča, želje in vrednote ter povezujejo besedila z 

njihovimi situacijskimi konteksti in dele besedila v koherentno in kohezivno celoto. Tekstualno ali 

tekstovno analizo lahko predstavimo tudi shematsko, kar prikazuje slika 2.  

 

Slika 2: Tekstovna analiza (Richardson, 2007, str. 38) 

 

 

 

 

 

Fairclough (1995a, str. 104) trdi, da obstajata dva glavna vidika reprezentacij v besedilih. Prvi ima 

opraviti s strukturo propozicij, drugi pa s kombinacijo in zaporedjem propozicij. Prvi vidik 

obravnava, kako so dogodki, odnosi in situcije reprezentirani. Pri tem gre predvsem za jezikovno 

analizo stavčnih členov, ki reprezentirajo procese, udeležence in okoliščine. Drugi vidik 

reprezentacij v besedilih obravnava relacije koherentnosti med stavčnimi členi (kako so členi 

kombinirani v stavke, kakšni odnosi so med njimi in katere oblike argumentacij so uporabljene) in 

splošno strukturo besedila (kakšne so izbire med možnimi žanri in tipi aktivnosti).  

Zato analiza poteka od mikro analize besed, prek analize stavkov do makroanalize organizacije 

pomena prek celotnega teksta in različnih prispevkov kot celote in da bi se lahko lotili same 

tekstualne analize, moramo poseči po različnih orodjih, ki so predstavljena v sliki 3 (prav tam). 

 

  

Tekst 

 

Reprezentacija (pomenska funkcija) 

Identiteta in družbeni odnosi (medosebna funkcija) 

Kohezivnost in koherentnost (tekstualna funkcija) 
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Slika 3: Orodja za tekstualno analizo (prirejeno po Erjavec in Poler Kovačič, 2007) 

 

 

 

Vsebinska analiza je ena oblika tekstualne analize, ki pa, če je uporabljena kot edina raziskovalna 

metoda, ni dovolj, da bi lahko raziskali vlogo, ki jo ima npr. novinarstvo pri vzdrževanju oz. 

spreminjanju družbenih neenakosti. Razlika z bolj interpretativno (nekateri bi rekli kritično) 

tekstovno analizo je v tem, da analitik preučuje, kaj je v tekstu prisotno in kaj bi lahko bilo 

prisotno, vendar ni. Namreč vsak vidik vsebine teksta je rezultat izbire – izbira enega načina 

opisovanja osebe, aktivnosti ali procesa in ne drugega, izbira uporabe enega načina gradnje stavka 

in ne alternativnega, izbira vključiti določeno dejstvo, mnenje ali argument in ne nekega drugega 

(Richardson, 2007, str. 38).  

 

Analiza diskurzivne prakse 

Za Fairclougha (1995b) ima diskurzivna praksa povezovalno vlogo med tekstom in družbeno 

prakso. »Diskurzivna analiza pomeni analizo odnosov med konkretno uporabo jezika in širšimi 

družbenimi in kulturnimi strukturami. Po Faircloughovi terminologiji gre za odnos med določenim 

komunikacijskim dogodkom, kot je časopisni prispevek in celotno strukturo reda diskurza.« 

(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 43.) 

Ta raven analize vključuje proces produkcije, distribucije in interpretacije (ali recepcije, potrošnje) 

besedila, 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« procesa produkcije 

ali kot »vodilo« procesa interpretacije in analizo, ki se osredotoča na odnos med diskurzivnim 

dogodkom in diskurzivnim redom in na vprašanje, katere diskurzivne prakse vključuje diskurz in v 

kakšni kombinaciji. Na tej ravni analiza postane diskurzivna in ne le tekstualna (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007).  

Jasno in očitno je, da proizvajalec in način produkcije besedila vkodirata pomen v besedilo s tem, 

ko proizvajalec izbere eno zgodbo in ne neke druge, izpostavi en pogled in ne drugega, izbere eno 

besedo in ne druge. Vendar tudi besedilo vpliva na proizvajalca, saj oblikuje način zbiranja 

informacij in njihove predstavitve glede na pravila, ki veljajo za oblikovanje določenega 

besedilnega žanra. Sporočila besedila skušajo oblikovati razumevanje bralca. Besedila sprejemajo 
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bralci, ki imajo lastne perspektive in znanje, ki se morda radikalno razlikuje od tistega, kar je 

vkodirano v besedilu. Bralci bodo morda vzpostavili distanco, se uprli ali celo povsem drugače 

razumeli vkodiran pomen prispevka. Zadeva je še malo bolj zapletena. Diksurzivni pomen ni 

enostavno rezultat kodiranja in dekodiranja manifestne vsebine besedila. Na naše ocenjevanje 

pomena besedila pogosto vpliva mnenje, ki ga imamo o tistem, ki je besedilo proizvedel. Namreč 

bolj verjamemo pričevanjem ljudi in institucij, ki jim zaupamo, in tistim s praktičnim znanjem. 

Podobno se pri produkciji besedil razmišlja o verjetni ali ciljni skupini porabnikov besedila in o 

tem, kakšnim vrstam besedila dajejo prednost (Richardson, 2007, str. 40–41).  

Zato bi morala analiza diskurzivnih praks vključevati kombinacijo mikro- in makroanalize. Prva 

pomeni razlago, kako udeleženci proizvajajo in interpretirajo besedila na osnovi svoje zaledne 

vednosti. Vendar pa je mikroanalizo potrebno dopolniti z makroanalizo, da bi lahko spoznali 

naravo zalednih vednosti, iz katere udeleženci črpajo, da lahko proizvajajo in interpretirajo 

besedila, in ugotovili, ali iz njih črpajo na normativne ali ustvarjalne načine (Fairclough, 2007, str. 

85). Tako je v Faircloughovem modelu analiza na tej ravni predvsem analize intertekstualnosti in 

interdiskurzivnosti.  

 

Analiza družbene prakse 

Analiza tretje ravni diskurzivnega dogodka je analiza družbene prakse. Na tej ravni analiza skuša 

pojasniti ugotovitve tekstualne analize na makro družbeni ravni in lahko vključuje različne ravni 

družbene organizacije: ožji situacijski kontekst, širši kontekst institucionalnih praks, v katere je 

dogodek vgrajen, ali širši okvir družbe in kulture (Fairclough, 1995b). Na tej točki dobimo 

odgovore na vprašanja, kaj tekst sporoča o družbi, v kateri je nastal, in o družbi, ki ji je namenjen. 

Na tej ravni diskurzivna analiza postane kritična diskurzivna analiza. Vključuje analizo tega, kako 

diskurz (jezik v družbeni rabi) vpliva na reprodukcijo družbenih odnosov, še posebej na 

vzdrževanje neenakopravnih, nepravičnih in diskriminacijskih odnosov moči. Analiza ohranja 

tekstualno (jezikovno analizo) in diskurzivno analizo (analizo produkcije in potrošnje teksta), toda 

obe razširja na družbeno raven (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 47).  

Jørgensen in Phillips (2002) izpostavljata, da Fairclogh (1995) v svojih kasnejših delih izraz 

»družbena praksa« zamenja z izrazom »družbeno-kulturna praksa«.  

Richardson (2007) pravi, da se na tej ravni raziskovalec sprašuje, kaj besedilo pove o družbi, v 

kateri in za katero je bilo proizvedeno, in kakšen vpliv ima na družbene odnose, še posebej na 

reprodukcijo neenakih in diskriminatornih odnosov moči. Jørgensen in Phillips (2002) dodajata, da 

proučevanje tega dialektičnega odnosa zahteva interdisciplinarnost.  

Fairclough (2004) pravi, da imajo besedila vzročne učinke, saj vplivajo na naše znanje, prepričanja, 

stališča, vrednote itn. Vendar pri tem ne gre za enostavno mehansko vzročnost, saj mnogo drugih 

dejavnikov znotraj konteksta vpliva na učinke, ki jih bo določeno besedilo imelo. Poudarja, da so 

mnoge socialno konstruktivistične teorije bolj idealistične kot realistične v razlagah o vlogi jezika v 
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konstrukciji družbenega sveta. Fairclough (prav tam) pojasnjuje, da realističen pogled sicer pravi, 

da so vidiki družbenega sveta konstruirani, vendar kot taki potem predstavljajo realnost, ki vpliva 

na jezikovno (ali diskurzivno) konstrukcijo družbenega. Ločevati moramo med konstrukcijo (angl. 

construction) in konstruiranjem kot interpretacijo (angl. construal): družbeni svet lahko 

konstruiramo (reprezentiramo, zamišljamo, interpretiramo) na določen način, vendar pa je od 

različnih kontekstualnih dejavnikov odvisno, ali bodo naše reprezentacije in pojasnjevanja imela 

vpliv na spreminjanje konstrukcije družbenega sveta.  

 

ŠIBKE TOČKE IN OMEJITVE FAIRCLOUGHOVEGA MODELA  

 

Jørgensen in Phillips (2002) pravita, da naj bi analiza diskurzivnega dogodka na ravni družbene 

prakse odkrivala in pojasnjevala morebitne družbene spremembe. Pokazala naj bi tudi na 

nediskurzivne vidike, na širši kontekst obravnavane diskurzivne prakse, kot je njen institucionalni, 

ekonomski okvir, vendar Fairclough primera te analize ne pokaže. Avtorici menita, da je to ena od 

treh Faircloughovih slabosti. Čeprav Fairclough poudarja vlogo diskurzov pri oblikovanju 

družbenega sveta, njegove analize ne ustvarjajo novega znanja ali hipotez o širših družbenih 

strukturah. En od virov problema je verjetno v tem, da je njegova analiza omejena na posamezna 

besedila. Lažje je prikazati, kako dinamične diskurzivne prakse sodelujejo pri konstituiranju in 

spreminjanju družbenega sveta, kadar analiziramo reprodukcijo in transformacijo diskurzov na 

razponu več besedil. 

Druga pomanjkljivost izvira iz ločevanja diskurzivnih in nediskurzivnih elementov družbenih praks 

in samih praks. Jørgensen in Phillips (prav tam) pojasnjujeta, da ima teoretično razlikovanje med 

diskurzivnim in nediskurzivnim nejasne posledice za empirično raziskovanje. Tako ostajajo 

vprašanja, kako naj raziskovalec empirično pokaže, da je nekaj v dialektičnem odnosu z nečim 

drugim, kako naj odkrije mejo med dvema ali več stvarmi, ki so dialektično prepletene, kako lahko 

natančno pokaže, kje in kako nediskurzivni momenti vplivajo na diskurzivne in obratno. Tako je en 

vidik problema v ločevanju med diskurzivnim in nediskurzivnim in drugi v tem, kako bi raziskovalci 

sploh kdaj lahko analizirali tisto, kar je izven diskurza. Avtorici kot rešitev teoretičnega problema 

razlikovanja med diskurzivnim in nediskurzivnim predlagata, da to razlikovanje obravnavamo le 

analitično in ne tudi empirično, kar pomeni, da pri analizi diskurzivnega dogodka združimo analizi 

diskurzivne in družbene prakse ter tudi družbene prakse obravnavamo kot del diskurza.  

V povezavi z ločevanjem med diskurzivnim in nediskurzivnim Vezovnik (2008) izpostavlja še en 

povezan vidik. Fairclough (1992a, prav tam) ideologijo definira kot konstrukcijo pomenov, ki 

pripomorejo k nastajanju, reprodukciji in spreminjanju razmerij dominacije. Po njegovem mnenju 

so sicer vse oblike diskurzov do neke mere odprte za ideološke vnose, vendar ne do enake mere. 

Oglaševanje naj bi bilo tako bolj »ideološko« kakor fizika. Fairclough torej predlaga nekakšen 

modificiran pogled na kritiko ideologije, v katerem trdi, da so nekatere reprezentacije sveta (ali 

diskurzi) resničnejše od drugih. Tovrstna interpretacija v osnovi izhaja iz razlikovanja med mislijo 
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in realnim objektom oz. diskurzivnimi in zunajdiskurzivnimi elementi družbe in je na ravni 

operacionalizacije problematična, saj implicira raziskovalčevo »razsodbo« o bolj ali manj 

ideoloških vsebinah, implicira pa tudi nekatere epistemološke probleme, kot je npr. znanstvena 

refleksivnost. 

Tretja pomanjkljivost, ki jo Fairclough deli z drugimi pristopi kritične diskurzivne analize, kot 

pravita Jørgensen in Phillips (2002), je v šibkem razumevanju procesov oblikovanja skupin in 

identitet subjektov ter vprašanj o subjektivizaciji, subjektivnosti in količini nadzora, ki ga ljudje 

imajo pri rabi jezika. Fairclough sicer poudarja, da diskurzi sodelujejo pri konstruiranju družbenih 

identitet in družbenih odnosov, kar pomeni, da popolnoma ne zanemarja teh socialnopsiholoških 

vidikov, vendar kljub temu predstavljajo najbolj šibek element njegove teorije.  

 

 

KRITIČNI POGLED NA KRITIČNO DISKURZIVNO ANALIZO 
 

Poleg že omenjenih pomanjkljivosti Faircloughovega modela kritične diskurzivne analize kritiki 

izpostavljajo še nekatera druga odprta vprašanja pristopov kritične diskurzivne analize.  

Podobno kot Jørgensen in Phillips (2002), tudi Philo (2007, v Vezovnik, 2008) kritični diskurzivni 

analizi očita, da v ospredje postavlja le analizo teksta. Čeprav Fairclough v svojem pristopu 

oblikuje tridimenzionalni model, se analitično osredotoča le na raven teksta, ostalih ravni pa ne 

tematizira posebej. Zato ima kritična diskurzivna analiza težave predvsem s tem, da pokaže, od 

kod izvirajo posamezni konkurenčni diskurzi in kako so povezani z različnimi družbenimi interesi. Iz 

tega sledi tudi težava pri razpoznavanju različnih zunanjih, predvsem ideoloških dejavnikov 

reprezentacije in pomanjkanje analiz, ki bi pokazale, kako različna občinstva interpretirajo 

posamezne tekste. 

Stubbs (1997, prav tam) se osredotoča ne teoretska izhodišča kritične diskurzivne analize in 

poudarja, da se kritična diskurzivna analiza ne spušča v problematiziranje uporabljenih teoretskih 

nazorov in se ne posveča analizi svoje teoretske dediščine ali soočanju zelo različnih teoretskih 

vplivov, ki jih uporablja.  

Značilnost kritične diskurzivne analize, da zavzame stališče do analiziranega družbenega 

problema, je za nekatere raziskovalce sporna in ji celo nasprotujejo. Vendar pa bi morali priznati, 

da je vsak raziskovalni diskurz proizveden v socialni interakciji ter je del družbene strukture in 

konteksta in tako družbeno-politično umeščen, če nam je to všeč ali ne. Raziskovanje, ki zavzame 

nevtralen ali nepristranski pristop k družbeni nepravičnosti, ne reši problema. Pravzaprav bi lahko 

zagovarjali, da akademska nevtralnost prispeva k ohranjanju takšne nepravičnosti (Richardson, 

2007, str. 1–2).  
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Chilton (2005) je do kritične diskurzivne analize kritičen z več vidikov. Poglejmo nekaj ključnih. 

Avtor dvomi o uporabi kritične diskurzivne analize kot sredstvu družbene pravičnosti in meni, da 

bi se morala ločiti od političnih ciljev, če si postavlja znanstveno-raziskovalne cilje. Kritični 

diskurzivni analizi očita, da zanemarja spoznanja psihologije, kognitivnih znanosti in kognitivne 

lingvistike ter pravi, da če kritična diskurzivna analiza proučuje jezik, razumevanje in znanje, 

potem bi jo moralo zanimati, kaj se dogaja v možganih udeležencev interakcije. Prav tako tudi 

dvomi v teoretski doprinos kritične diskurzivne analize k družboslovnim znanostim, še posebej k 

lingvistiki.  

Widdowson (2004) kritični diskurzivni analizi oporeka pristranskost. Analiza naj bi pomenila 

raziskovanje različnih interpretacij, kritična diskurzivna analiza pa si že na začetku izbere besedila, 

ki potrjujejo izbrano interpretacijo in ideološko prepričanje. Pravi, da če upoštevamo 

predpostavko, da gre za kompleksno analizo značilnosti besedila in tudi tistega, kar v besedilu ni 

prisotno, potem obstaja neskončno veliko delov besedila za interpretacijo. V praksi pa se zgodi, da 

raziskovalec vzame le tu in tam kak del in ga izolira. Za ta fragment pa je potem rečeno, da 

konstituira določene reprezentacije stvarnosti. Trdi, da če naj bi analiza zares služila svojemu 

namenu, potem ne more biti izvedena selektivno, ampak mora slediti jasnim principom v 

postopku in biti sistematično, kot je le mogoče. Predlaga, da bi kritična diskurzivna analiza lahko 

več črpala iz pristopov, ki se ukvarjajo s teksti kot celoto in ko-tekstualnimi odnosi.  

Wodak (2002a) med odprta vprašanja kritične diskurzivne analize, ki so se pokazala skozi leta in še 

niso bila primerno preučena, prišteva naslednje: 

 problem teorij in povezovanje lingvističnih dimenzij z družbenimi dimenzijami,  

 uporabna lingvistična teorija (pogosto se uporablja somešanica lingivističnih spremenljivk za 

jezikovno analizo besedil brez teoretske osnove ali teorije slovnice v ozadju), 

 pojem konteksta (ki je definiran zelo široko ali zelo ozko; pojavi se vprašanje, koliko informacij 

potrebujemo za analizo besedil, kakšen vpliv imajo teorije),  

 obdolžitev pristranskosti (vprašanje, kako utemeljiti in potrditi določen način branja in 

razumevanja besedil),  

 inter- ali transdisciplinarnost še ni postala integralni del tekstualne analize.  

Odgovore na posamezne kritične poglede bi lahko iskali znotraj posameznih pristopov kritične 

diskurzivne analize. Velja pa tudi, da še ostaja odprt prostor, kako določena odprta vprašanja 

začrtati bolj poglobljeno in pristope kritične diskurzivne analize še dopolnjevati. Še vseeno je 

mlada veda, v svojem začetnem obdobju razvoja, kot pravi Van Dijk (2008).  
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KONSTRUIRANJE DRUGAČNOSTI 
 

TEORIJA DRUGOSTI 
 

De Beauvoir (1999, str. 14, 103) trdi, da človek misli samega sebe vedno tako, da misli Drugega; 

svet dojema v znamenju dvojnosti. Pravi, da je kategorija Drugega ravno tako izvorna kakor zavest 

sama. V najprimitivnejših družbah, v najstarodavnejših mitologijah vedno najdemo dvojnost, ki je 

dvojnost med Istim in Drugim; tako je drugost temeljna kategorija človeškega mišljenja.  

Zaviršek in Bercht (2012, str. 64) pravita, da je že sam koncept »drugačnosti« del 

diskriminatorskega procesa denormalizacije, ki nekaj, kar je del običajnega življenja, naredi za 

manjvredno in potisne na čustveno distanco. Koncept drugega ali drugosti izhaja iz filozofske 

tradicije francoske kritične teorije, iz filozofije dekonstruktivizma, foucaultovske diskurzivne 

teorije in postkolonialnih študijev. Povezan je s konceptoma mejnosti in meje, saj drugost nastane 

z vzpostavitvijo meje, ki loči skupino »mi«, ki je v simbolnem smislu »prva«, od »kulturno drugih«, 

torej tujih. Meja, ki določa drugost, ni nevtralna, temveč označuje hierarhije in dominacije. 

Koncept drugosti je povezan z identiteto, ki je vedno že konstruirana na podlagi razlike, torej le po 

zaslugi relacije do »drugega«, do tistega, kar nekdo ni. Kot poudarjajo številni avtorji, lahko 

identitete delujejo kot točke identifikacije in navezanosti le zato, ker imajo sposobnost, da 

izključijo, »pustijo zunaj« nekaj, kar je na drugi strani. Meja ne določa konca, temveč šele 

omogoči, da nekaj začne obstajati. Drugost pomeni kulturno, družbeno, spolno in drugo 

manjvrednost in simbolno tujost.  

Ko razmišljamo o konceptu »drugega«, moramo po Hallu (2003) iskati odgovore na vprašanja, kot 

so: Zakaj je »razlikovanje« kot tema tako privlačno? Kaj je v skrivnostni fasciniranosti z 

»drugačnostjo«? Kakšne so tipične oblike in prakse reprezentacij, ki predstavljajo »razlikovanje« v 

sodobni popularni kulturi? Od kod te popularne podobe in stereotipi izvirajo? Hall (2003) opisuje 

štiri izhodišča, ki pojasnjujejo, zakaj je koncept razlikovanja tako nujen kot tudi nevaren: 

1. Prva razlaga izhaja iz lingvistike in pravi, da je razlikovanje pomembno, ker brez razlikovanja 

pomeni ne bi obstajali, saj je pomen odvisen od razlikovanja med nasprotji. Tako je pomen 

relacijski, saj je razlikovanje med dvema pojmoma nosilec pomena.  

2. Druga pojasnitev je prav tako povezana s teorijami jezika, vendar drugi argument pravi, da je 

razlikovanje potrebno, saj pomene lahko konstruiramo le skozi dialog z »drugim«. Vse, kar 

povemo, je spremenjeno v interakciji z drugo osebo. Pomen vznikne skozi razlikovanje med 

udeleženci v dialogu.  

3. Tretji način pojasnjevanja je antropološki in pravi, da kultura daje pomen stvarem s tem, ko 

jim pripisuje različne pozicije v klasifikatornem sistemu s pomočjo razlikovanja med njimi. 

Označevanje razlik je tako osnova simbolnega reda, ki mu rečemo kultura.  
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4. Četrta razlaga je psihoanalitična in se povezuje z vlogo, ki jo ima razlikovanje v psihičnem 

življenju posameznika. Ta argument pravi, da je »drugi« ključen za oblikovanje jaza, za nas kot 

subjekte in za našo spolno identiteto.  

Torej je razlikovanje izhodišče, da lahko mislimo sebe in druge. Toda razlike nujno še ne pomenijo 

neenakih odnosov. Dragoš in Leskošek (2003) opozarjata, da družbenih razlik ne smemo mešati z 

družbeno neenakostjo, ker je prvi pojem širši od drugega. Pravita, da z družbenimi razlikami 

opisujemo razlike med skupinami, ki so socialno pomembne. Poznamo družbene razlike dveh vrst: 

takšne, ki so nastale povsem neodvisno od narave, in pa vrednotno kvalificirane naravne razlike. 

Najpogostejše družbene razlike so: razlike med spoloma, razlike med starostnimi, lingvističnimi, 

etničnimi, poklicnimi kategorijami, razlike v duševnih in telesnih zmožnostih oz. sposobnostih, 

razlike v krajevnem izvoru, v družinskem poreklu, v veroizpovedi, v stilih oblačenja … Vendar pa 

posamezniki in posameznice s svojimi prirojenimi in pridobljenimi lastnostmi ne začnejo živeti v 

nevtralnih in nestrukturiranih (nestratificiranih) okoljih, saj smo ljudje že na začetku življenja 

vrženi v različne družbene prostore, ki pomembno določajo pogoje, priložnosti in dosežke v 

življenju. Nekatere razlike socialno okolje spodbuja z nagrajevanjem in neenakim 

porazdeljevanjem najpomembnejših in omejenih družbenih dobrin, kot so bogastvo, moč in ugled, 

kar povzroči, da se nekatere skupine ljudi dvignejo nad druge, nastalo razdaljo med njimi pa 

opisujemo s terminom družbena neenakost, kar prikazuje slika 4.  

 

Slika 4: Shema družbene neenakosti in različnosti (Dragoš in Leskošek, 2003, str. 23) 
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Razlikovanje med neenakostjo in različnostjo je pomembno zaradi treh poudarkov: 

 da ne mešamo lastnosti in okoliščin, ki so odločilne za eno dimenzijo, z vsemi drugimi, ki 

nimajo zveze s porazdelitvijo dobrin in zato ne vodijo v vertikalno razvrščanje položajev; 

 ker ena in ista lastnost ali okoliščina lahko v različnih časih in prostorih obstaja brez socialne 

konotacije, lahko pa si jo pridobi in postane razlog bodisi za družbeno razlikovanje bodisi za 

družbeno neenakost (npr. v skupini, kjer vsi uporabljajo isti jezikovni sistem oz. narečje, 

govorica ne bo socialno kvalificirana oz. diskriminirana, medtem ko bo ista govorica v govorno 

mešanih okoljih razlikovana od drugih in vrednotena kot kulturna značilnost govorca ali pa 

hierarhizirana glede na njegov ugled, položaj, izvor, premoženjski status itd.);  

 ker kvaliteta življenja prebivalstva, po kateri presojamo socialno (ne)sprejemljivost konkretnih 

družb, ni odvisna od količine naravnih surovin, količine pridobljenega bogastva, civilizacijske 

stopnje razvitosti produkcijskih sil, izobraženosti ljudi ali tržnega položaja na notranjem ali 

zunanjem trgu; (ne)sprejemljivost družbenih sistemov je odvisna od tega, kakšno kombinacijo 

neenakosti in različnosti ključni akterji vrednotijo za pozitivno ali negativno, v kolikšni meri jim 

uspe želeno kombinacijo uresničiti, in seveda, ali obe dimenziji med sabo sploh razlikujejo 

(Dragoš in Leskošek, 2003, str. 24).  

 

Kaže, da obstaja kvalitativna razlika med različnostjo in drugačnostjo. Posameznike in skupine 

zaznamujejo razlike, ki pa niso nujno povezane z družbeno neenakostjo in družbeno močjo, čeprav 

so osnova za prepoznavanje sebe in drugih ter s tem za odnose med posamezniki in skupinami.  

Bauman (2002, str. 142) v luči boja za človekove pravice celo trdi, da so razlike osnova za pravice. 

Namreč določena skupina  ali kategorija posameznikov mora imeti neko skupno razliko, ki lahko 

postane pravica. Boj za pravico pa intenzivno gradi skupnost. Tako razlika postane sama po sebi 

vrednota, kvaliteta, za katero se je vredno boriti. Vendar pa je razliko najprej potrebno 

prepoznati, jo skonstruirati in tudi priznati. To pa nujno pomeni tudi vzpostavljanje novih meja. 

Tako avtor princip človekovih pravic dojema kot katalizator, ki sproži produkcijo in 

samoohranjanje razlike.  

De Beauvoir (1999, str. 16, 207) pravi, da takoj ko se subjekt poskuša uveljaviti, potrebuje 

Drugega, četudi ga ta omejuje in negira: samega sebe doseže samo skozi to realnost, ki ni on sam. 

Vendar se noben subjekt že v začetku in samodejno ne postavi kot nebistven; Enega ne definira 

Drugi, ki se definira kot Drugi: kot Drugega ga postavlja Eno, ki se postavlja kot Eno. A zato, da ne 

pride do obrata od Drugega k Enemu, se mora Drugi podrediti temu tujemu gledišču. Z drugimi 

besedami, Drugi je kot tak v odnosu glede na nekoga, ki postavlja merilo razlikovanja in ki 

označuje.  

Zaviršek in Bercht (2012, str.  64–65) pojasnjujeta, da se pojem »drugačnost« praviloma že 

uporablja tako, da označuje drugost, vendar na prikrit način. Oblikovanje lastne identitete na 

podlagi govora o »drugačnih« že temelji na izključevanju drugega, torej na hierarhiji. Prvo dobi 

pozitivne, zaželene lastnosti, drugo pa obstaja le v razliki s prvim in na način, da se od njega razloči 
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tako, da je nosilec negativnih lastnosti (žensko v razliki z moškim, črno v razliki z belim, 

hendikepirano v razliki z nehendikepiranim in heteroseksualno v razliki s homoseksualnim).  

Said (1996) koncept »drugega« opredeli z analizo orientalizma in pokaže, kako se je oblikovalo 

razlikovanje med »Orientom« in »Okcidentom«, oziroma kako je »Zahod« oblikoval podobo 

»Orienta«. Orient je kulturni tekmec evropske civilizacije in ena najpogostejših podob Drugega. 

Pokaže se, da neznani prostor onkraj lastnega naseljuje vse mogoče vrste domnev, asociacij in 

fikcij. Avtor pravi, da je vsaka reprezentacija drugega zaobjeta najprej v jezik, nato pa v kulturo, 

institucije in politično okolje tistega, ki predstavlja. Tako nastaja antiempirični sistem 

reprezentiranja, za katerega sta značilni zaprtost vase in črpanje moči iz samega sebe, sistem, v 

katerem so objekti to, kar so, zato ker so, kar so, enkrat in za vselej, iz ontoloških razlogov, ki jih 

noben empiričen material ne more ovreči ali spremeniti. Na podlagi tega je tudi islam postal zgled 

nečesa zunanjega, v nasprotju s čimer se je evropska civilizacija utemeljevala vse od srednjega 

veka dalje.  

Kearney (2005) pravi, da ljudje pogosto projiciramo na druge tiste nezavedne strahove, ki jih v 

sebi zavračamo. Raje, kot da prepoznamo drugost v sebi, ki nas vznemirja, razvijemo različne 

strategije utaje, med drugimi skušamo poenostaviti lastno bivanje s prenašanjem krivde na grešne 

kozle – tujce (angl. aliens). Izumimo preobrazbe žrtvovanega tujca v pošast ali fetiš boga. Kakor 

koli že, odklanjamo prepoznati tujca pred nami kot posameznika, ki se posledično odziva na 

individualno drugačnost v vsakem od nas. Zavračamo priznavanje nas samih kot drugih. Zaviršek 

in Bercht (2012, str. 65) pojasnjujeta, da psihoanaliza pokaže, da manj ko so v določeni družbi 

nezavedni impulzi kulturno ozaveščeni in regulirani, verjetneje bodo ljudje konstruirali »tujost« za 

to, da bodo vanjo projicirali lastne potlačene impulze. »Drugačen« je dobro projekcijsko platno za 

vse tiste lastnosti in značilnosti, ki jih človek pri sebi in v skupini, ki jo konstruira kot »svojo«, ne 

želi imeti. Jaz pridobi ob tem pozitivne značilnosti, kot so sposobnost, kompetentnost, čistost in 

stabilnost, »drugi« pa negativne, kot so simbolna nečistost, manjša sposobnost, kaos. Drugačnost 

postane zaznamovanost, ki prekrije, kar je enako in podobno, da bi se vzpostavila socialna 

distanca do osebe, ki je objekt kulturnega stereotipiziranja, in da bi se hkrati prikril zavesten ali 

nezaveden interes tistega, ki govori o »drugačnih«. Pri tem se je potrebno vprašati, kakšen je 

namen tistega, ki označi neko osebo ali skupino kot »drugačno«.  

Ena od interpretacij tega procesa je, da »drugačnost« temelji na občutku tujosti. Kot tuje 

dojemamo vse, kar je »drugačno« ali čemur pripisujemo drugačnost. Predvsem pa je tuje tisto, kar 

nam je neznano in čemur ne zaupamo (Ruhrmann idr., 1995). Rommelspacher (2002, v Zaviršek in 

Bercht, 2012) pravi, da narediti nekoga za tujega pomeni, da se drugega potisne kognitivno, 

čustveno in socialno na določeno razdaljo/distanco. Razdalja se ohranja, ko se predstavo o 

drugem polni s podobami, ki so nasprotujoče tistim podobam, ki naj predstavljajo sebe. Tako je 

vse, kar je skupno, iz zaznave izključeno, različno pa se tako močno poudarja, da postane 

najpomembnejše. S tem razlikovanje postane vse bolj samoumevno in tako nekaj »normalnega« 

in »naravnega«. Čepič in Vogrinčič (2003) pravita, da v identitetnih opredelitvah tuje predstavlja 

podobo drugega, ki nam preko negativne identifikacije vedno znova omogoča enostavno 
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samodefinicijo. Tuje je tisto, kar ni »naše«, »domače«; nas same zato definira ravno razločenost 

od tega drugega. Kot pravi Schlesinger (v Morley in Robins, 1995, prav tam), je identiteta tako 

stvar vključevanja kot izključevanja. Vse identitete so konstruirane znotraj sistema relacij in 

reprezentacij ter zahtevajo recipročno prepoznanje drugih. 

Torej naj bi kot drugačno dojemali tisto, česar ne poznamo. Zaviršek in Bercht (2012) se pri tem 

sprašujeta, ali so res vsi odzivi ljudi na neznano, »drugačno« povezani z občutkom tujosti, ali pa 

tudi z radovednostjo in željo, da bi drugačno spoznali. Zaključujeta, da je tujost vedno odnosna, 

spreminjajoča se in kontekstualna kategorija. Pri tem Rommelspacher (2002, prav tam) poudarja, 

da »drugega« ne smemo razumeti zgolj kot prazno projekcijsko platno, na katero se lepijo naše 

predstave in fantazije. V te projicirane podobe so vpleteni tudi odnosi, ki so ustvarjeni med osebo 

in »drugačnim«, ali bolje rečeno, odnos do zbirke zgodovinsko utrjenih podob o drugem. Drugače 

bi se vsaka razlika lahko interpretirala kot »drugost«, vendar se ne. Razloge za to, da določene 

razlike postanejo negativno stereotipizirane in posameznika izključujejo, je treba razumeti v 

zgodovinski perspektivi. Bolj ko se poudarjajo razlike, ki se umestijo v stare zgodovinske 

stereotipe, bolj postaja oseba, ki se jo vidi kot »drugačno«, tudi nekaj sovražnega. Drugačnost 

drugega postane nekaj, kar je uperjeno proti osebi sami, in tisti, ki je viden kot tuj ali drugačen, 

postaja objekt negativne primerjave, s čimer se socialna distanca povsem utrdi. 

V zgodnjem otroštvu je meja med domačim in tujim predvsem prostorska in je tuje vse, kar ni 

vezano neposredno na domače okolje in ljudi. Pozneje pa prostorsko tujost nadomesti socialna in 

kulturna, povezana s socialnim statusom, etničnostjo in drugimi značilnostmi družine, ki začne 

otroka negativno označevati. Proces ustvarjanja »drugosti«, ki pokaže, da nekdo »ne sodi zraven«, 

nekateri poimenujejo defamilializacija in za »Drugega« pomeni izključenost iz socialnega polja. 

Osebo, ki je konstruirana kot »drugačna«, zaznamujejo procesi stigmatizacije in zavedanje 

zaznamovanosti s stigmo. Otroci, ki niso stigmatizirani, pa v takšni družbeni matrici dobijo 

sporočila o tem, kaj je dovoljeno, zaželeno in prepovedano, naučijo se torej tega, kje naj se 

gibljejo in česa naj se izogibajo. Bolj ko so meje med ljudmi konfliktne in vodijo v nestrpnost, bolj 

se odnosi pojasnjujejo z »drugačnostjo«. Če temu dodamo še pragmatične razloge, torej da imajo 

nekateri zaradi izključitve drugega več v ekonomskem in moralnem smislu, in so vrednote 

nekaterih videne kot prave, vrednote drugih pa kot neprave, je možnost za konstruiranje tujstva 

še večja (Zaviršek in Bercht, 2012, str. 66–67).  

»Iz vsega tega ni težko razumeti, zakaj za lastno prepoznanje in (samo-) oprijemljivost nujno 

potrebujemo drugega, saj lahko (samo) v njem odčitamo svojo identiteto, se zrcalimo in 

ogledujemo. In nenazadnje je tudi razumljivo, da je, če ne gre drugače – za ceno lastne 

prepoznavnosti – drugega, tujca nujno potrebno tudi (umetno) skonstruirati. S tega vidika je 

podoba tujca največkrat dvojna: obstaja tujec, v odnosu do katerega se definiramo kot boljši, in 

tujec, v odnosu do katerega se definiramo kot slabši ‘mi’.« (Čepič in Vogrinčič, 2003, str. 319.) 
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DRUŽBENE MANJŠINE IN PROCESI DELITVE SOCIALNEGA PROSTORA 
 

»Nobena skupnost se ne definira kakor Eno, ne da bi sebi nasproti nemudoma postavila 

Drugega.« (De Beauvoir, 1999, str. 14.) Vsaka družbena skupina se mora, da se lahko identificira 

kot taka, razlikovati od notranjih in zunanjih »drugih«. Pomen »mi« in »oni« implicira 

identifikacijo »z« in razlikovanje »od« drugih. Vendar pri tem ne gre za ontološki, temveč za 

ideološki mehanizem. Tako konstrukcija družbenih manjšin ni naravno, temveč družbeno, še več, 

ideološko določena. Temeljna funkcija socialne kategorizacije je konstruiranje večinske in 

manjšinske skupine (Erjavec in Poler Kovačič, 2007).  

S procesi socialne kategorizacije in socialne primerjave se socialni prostor deli na večinske in 

manjšinske  skupine. Ti procesi, kot pravi Ule (1997) opredeljujejo socialne identitete, socialno 

percepcijo in utrjujejo razmerja med močjo skupin. Segajo od pozitivnih primerov medsebojnega 

spoštovanja in sodelovanja v socialnem polju do produkcije iracionalnih predstav in strahov pred 

drugimi in drugačnimi, ki lahko povzroči medsebojno izključevanje, nasilno spreminjanje socialne 

identitete in celo nasilno medsebojno obračunavanje. Socialna kategorizacija razvrsti ljudi v 

različne kategorije in jim pripisuje različne specifične lastnosti, sposobnosti, pomanjkljivosti ali 

prednosti. Pomeni pa tudi določanje mesta v odnosu do različnih skupin, "samoumeščanje" 

posameznika v socialnem svetu. Socialna kategorizacija je več kot zgolj kognitiven proces, saj 

vsebuje tudi motivacijo in emocionalno naravnanost do objektov kategorizacije.  

Ti procesi potekajo ves čas v socialnem prostoru. De Beauvoir (1999) pravi, da je dovolj že, če se v 

kupeju po naključju zberejo trije potniki, pa že vsi potniki razen njih postanejo »drugi«, ki so na 

nejasen način sovražni. Za vaščana so vsi ljudje, ki niso pripadniki njegove vasi, sumljivi »drugi«, 

domačinu iz neke dežele se vsi prebivalci iz drugih dežel razen njegove kažejo kot »tujci«. Avtorica 

navaja Levi-Straussa, ki sklene, da prehod iz naravnega stanja v kulturno stanje določa človekova 

zmožnost, da biološka razmerja misli v obliki sistemov opozicij: dvojnost, menjavanje, nasprotje in 

simetrija, ne glede na to, ali se kažejo v določenih ali v nejasnih oblikah. Kuhar (2010) pojasnjuje, 

da se v diskurzih, ki so družbene in politične prakse, zrcalijo kulturni kodi in binarne opozicije (na 

primer heteroseksualnost/homoseksualnost, moškost/ženskost, svetlo/temno … ), pri čemer je 

prva v dvojici vedno razumljena kot višje pozicionirana in pozitivno ovrednotena kategorija. 

Binarne opozicije, v foucaultovskem jeziku, delujejo kot kategorije vedenja, ki strukturirajo 

identitete, družbene norme, relacije moči in podobno. Ti diskurzivni pomeni hkrati prispevajo k 

oblikovanju družbenih hierarhij in strukturirajo način, na katerega razmišljamo o sebi in na osnovi 

katerega organiziramo svoje izkušnje. De Beauvoir (1999) dodaja, da teh pojavov ne bi bilo 

mogoče razumeti, če bi bila človeška realnost zgolj Mitsein, ki bi temeljil na solidarnosti in 

prijateljstvu. Nasprotno, razjasnijo se, če v navezavi na Hegla v zavesti sami odkrijemo temeljno 

sovražnost do vsake druge zavesti, kar pomeni, da se subjekt vzpostavlja samo skozi nasprotnost: 

uveljaviti se hoče kot bistveno in drugega postaviti kot nebistveno, kot objekt. Vendar pa mu 

druga zavest nasproti postavlja recipročno hotenje: domačin, ki se odpravi na potovanje, zgroženo 

opazi, da so v sosednjih deželah domačini, ki zdaj njega gledajo kot tujca. Ideja drugega se razkrije 
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kot relativna in izgubi svoj absolutni pomen. Namreč med vsami, klani, narodi, razredi obstajajo 

vojne, potlači, trgovanja, sporazumi, boji, kar pomeni, da so individui in skupine prisiljeni priznati 

recipročnost medsebojnega odnosa.  

Ule (1997) ugotavlja, da so številni eksperimenti in opazovanja pokazali, da smo ljudje žrtve 

sistematičnih napak v percepciji in presoji razlik med skupinami. Predvsem smo nagnjeni k 

previsokemu vrednotenju lastne skupine in prenizkemu druge, kar se zgodi celo pri povsem 

naključno in ad hoc sestavljenih skupinah. Vendar pa sežejo procesi kategorizacije in primerjave še 

globlje. De Beauvoir (1999, str. 22) razkriva začaran krog in pravi, da kadar je individuum ali 

skupina individuov potisnjena v manjvredni položaj, so dejansko manjvredni. Manjvredni položaj 

pomeni, da jim njihova situacija odpira manj možnosti. Toda vprašanje je, ali mora takšno stanje 

stvari trajati večno.  

Pri tem je eden od problemov, da se ne problematizira odnosov in praks, ki posameznike in 

skupine konstruirajo kot drugačne. Kuhar (2010) poudarja, da se pri tem ne vidi, da je ta razlika 

med posamezniki in skupinami družbeno sproducirana in da ima tovrstna družbena produkcija 

točno določen cilj – krepiti razcep. Pravi, da je problem torej v tem, da obstoječi demokratični 

procesi razumejo individualne pravice kot pot do formalne enakosti, namesto da bi se hkrati 

osredotočili tudi na družbene pogoje, ki producirajo neenakost. Young (1994, prav tam) 

pojasnjuje, da se zatiranje dogaja prav zaradi tega, ker smo ljudje razdeljeni in svoje identitete 

opredeljujemo na osnovi pripadnosti določenim družbenim skupinam. Poudarja, da družbene 

pravičnosti ni mogoče doseči z odstranjevanjem razlik, pač pa, prav nasprotno, s spoštovanjem in 

promocijo teh razlik. Enaka obravnava namreč pomeni, da vse sodimo po istih merilih in 

standardih, ti pa seveda niso nevtralni, saj v družbi, kjer so nekatere skupine favorizirane, druge 

pa zatirane, zakoni, politike in podobno ponavadi reflektirajo izkušnje favoriziranih skupin, ker 

njihove specifične izkušnje implicitno postavljajo normo. Liberalizem torej ni oznaka za enakost 

med različnimi posamezniki, pač pa za dominacijo ideala enakosti nad razlikami. Problem je 

namreč, kot pravi, v »dilemi različnosti«. Po eni strani morajo skupine, ki se borijo za 

enakopravnost, vztrajati na ideji, da med moškim in žensko, belcem in črncem, homoseksualcem 

in heteroseksualcem ne obstaja nobena esencialistična razlika, in hkrati trditi, da obstajajo razlike. 

To so skupinsko bazirane razlike, kar pomeni, da striktna aplikacija principa enakih pravic 

določene skupine ponovno postavlja v neenakopraven položaj. Paradoks demokracije je po 

njenem namreč v tem, da družbena moč povzroča razlike med državljani – tako so eni bolj 

enakopravni kot drugi in imajo več moči. Rešitev je v vsaj institucionalnem prepoznavanju teh 

razlik in zagotavljanju predstavništva za zatirane skupine.  

V različnih diskurzih, literaturi in raziskavah so manjšinske družbene skupine različno 

poimenovane – kot oni, »drugi«, drugačni, tuji, kar se z analitičnega vidika kažejo kot zatirane, 

marginalne, stigmatizirane, diskriminirane, manjšinske, neintegrirane, deviantne, odklonske 

skupine, skupine na robu družbe (npr. Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000; Leudar, Marsland in 

Nekvapil, 2004; Matouschek in Wodak, 1995; Razpotnik, 2004; Razpotnik in Dekleva, 2007; Teo, 

2000; van Dijk, 1991 idr.). Pajnik (2003a) pravi, da se uporablja izraz marginalizirane in ne 
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marginalne skupine, kadar želimo poudariti, da je marginalizacija proces, ki poteka od zunaj, da 

gre za etiketiranje s strani drugih in da ljudje primarno ne prepoznavajo sami sebe kot 

»marginalizirane«, ampak jih kot take prepoznava »družba«, zato je to poimenovanje 

najpogosteje uporabljeno tudi v tej raziskavi, vendar so prisotna tudi druga, saj so vsa relevantna.  

Young (1994, v Kuhar, 2010, str. 117) pravi, da so zatirane skupine vse tiste, ki izpolnjujejo enega 

ali več od naslednjih pogojev:  

 izkoriščanje (kadar se kakšna skupina okoristi z delom ali vloženo energijo drugega, ne da bi te 

koristi vrnila);  

 marginalizacija (izključenost iz glavnih družbenih aktivnosti, ki v naši družbi prvenstveno 

pomenijo izključenost z delovnega mesta);  

 nemoč (kadar nekdo živi ali dela pod avtoriteto drugega in mu primanjkuje avtonomnosti nad 

lastnim delom in samim seboj;  

 kulturni imperializem (kadar je skupina stereotipizirana, izkušnje in položaj članov in članic pa 

so v družbi nevidni in imajo hkrati majhne možnosti za izražanje svojih izkušenj in videnj 

družbenih dogodkov);  

 nasilje (kadar so pripadniki določene skupine izpostavljeni različnim oblikam nasilja in 

nadlegovanja, ki ga vzpodbujata sovraštvo ali strah pred to skupino). 

Vendar ni nujno, da so vse manjšinske družbene skupine tudi marginializirane, zatirane ali 

odklonske. Maas s sodelavci (1982, v Ule, 1997) je uvedel razliko med enojnimi in dvojnimi 

manjšinami. Za enojne manjšine je značilno, da se sicer razlikujejo od večine, vendar so vključene 

v večinsko skupnost. Dvojne manjšine pa so na različne načine izključene iz večine, npr. na podlagi 

ekonomske, politične in jezikovno-kulturne diskriminacije, zato predstavljajo za večino "zunanje" 

(out-groups) skupine. Ule (1997) meni, da bi morali razlikovati med odklonskimi manjšinskimi 

skupinami in alternativnimi manjšinskimi skupinami. Prve predstavljajo konsistentne manjšine, ki 

se razlikujejo od večine, vendar pa nimajo zadostne fleksibilnosti, da bi lahko premagale mejo 

drugačnosti. V najboljšem primeru ostanejo neobvladane manjšine. So v nenehni nevarnosti, da 

izgubijo identiteto manjšine ali se znova asimilirajo z večino ali pa se zatečejo v rigidnost in 

dogmatizem, ta potem ostane neplodna partikularna pozicija. Alternativne manjšine vsebujejo 

latentno, morda pa tudi že jasno definirano "univerzalnost", ki ima vse razloge, da problematizira 

trenutno vladajočo "univerzalnost" in jo morda zamenja. Namreč drugo polovico 20. stoletja so 

močno zaznamovala gibanja ustvarjalnih manjšin, ki so usodno pripomogla k družbenim 

spremembam v tem obdobju. Prav manjšinskim skupinam lahko pripišemo velik del ključnih 

družbenih inovacij: širjenje in poglabljanje ekološke zavesti, relativiziranje razlik med zasebnim in 

javnim ter družbenimi sferami nasploh, detabuizacijo spolnosti in užitka, uvajanje novih družinskih 

in partnerskih oblik, afirmiranje drugačnosti in strpnost do le-te. Tako se je namesto sheme 

dominacija večin nad manjšino ter konformizem manjšine z večino v zadnjih desetletjih uveljavilo 

bolj obojestransko razmerje. Pri tem večine oblikujejo svoj vpliv nad manjšinami s tem, da 

zmorejo inkorporirati nekatere njihove družbene, kulturne in idejne inovacije, manjšine pa 

sprejemajo večine v toliko, v kolikor se čutijo integrirane v družbo, ki jo določa večinska skupnost.  
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Moscovici (1976, prav tam) pravi, da večina deluje na manjšino neposredno in eksplicitno, s svojo 

ekonomsko ali politično močjo, manjšina pa posredno in implicitno, s svojo privlačnostjo in 

inovativnostjo, z alternativami, ki jih odpira tudi večini. Najpomembnejši načini, kako manjšina 

lahko vpliva na večino so trije: konsistentnost v vedenju in stališčih manjšine, vztrajanje pri svojih 

stališčih in opaznost v očeh večine. Moč manjšin je paradoksalno ravno v njihovem robnem 

položaju. Vendar pa, kot pravi Ule (prav tam), predstavlja stigma zaradi drugačnosti poglavitno 

oviro, s katero ima opraviti manjšina v svojem poskusu preboja iz marginalnosti. Šele ko si 

manjšina v večinski skupnosti pribori toleranco do svoje drugačnosti in priznanje legitimnosti 

svojih prizadevanj za spremembo socialne klime v večini, lahko deluje na večino in morda 

spremeni socialno klimo sebi v prid. Manjšine, ki so integrirane v večino in jih ta prizna, imajo 

bistveno več možnosti za svoj povratni vpliv na večino kot pa socialno neintegrirane ali izrinjene 

manjšine.  

Pri tem velja opozoriti na nekatere morda preuranjene sklepe o uveljavljanju manjšinskih 

družbenih skupin. Tudi Ule (prav tam) opozarja na preoptimistične sklepe o splošnem ukinjanju 

logike dominance in podrejanja v vsesplošni "pluralizem razlik" in o emancipaciji manjšin v 

postmodernih družbah. Ugotavlja, da diferenciacija in pluralizacija družbe namreč ne zajemata 

vseh družbenih skupin v enaki meri. Podatki o novi družbeni stratifikaciji v razvitih družbah kažejo, 

da se nove in stare družbene elite čedalje bolj diferencirajo in pluralizirajo, nasprotno pa se 

nekatere marginalne skupine čedalje bolj stapljajo med seboj in notranje homogenizirajo.  

Vsakodnevno razumevanje in znanje, implicitne teorije, ki jih ustvarjamo v vsakdanjem življenju, 

so prava sidrišča ideologij, praks opravičevanja in racionaliziranja družbenih sistemov. Človek tu ni 

naiven in omejen mislec, kot se zdi iz perspektive vsakdanjosti, temveč je nenehno vpleten v 

različne oblike diskurza, kjer mora braniti svoja stališča ali kritizirati druga. Šele kompleksna 

analiza teh oblik diskurza pokaže na ideološke okrajšave, pristranosti, predsodke. Brez 

zgodovinskega in kritičnega stališča se niti ne prebijemo do teh ideologij v vsakdanjem 

razumevanju in govoru ali pa jih imamo za poenostavljanje in napake v mišljenju (Bilig, 1995, v 

Ule, 2005).  

Tako so »drugi« najpogosteje označeni skozi stereotipe in predsodke, vendar je v sodobnih 

postmodernih družbah prišlo do kvalitativnega premika v izražanju le teh, pravi Ule (2005) in 

dodaja, da je zanje značilno, da se antipatija do določenih družbenih skupin ne izraža več 

neposredno, temveč prikrito, simbolno. Spreminjajo se tudi diskurzi in ideološke oblike, ki tipično 

uokvirjajo diskriminacije. Po van Dijku (2000) je v starem rasizmu prevladovalo sovraštvo in 

odkrito nasilje, ljudje so izražali stereotipe in predsodke v neposrednih stikih s člani drugih 

družbenih skupin, danes prevladuje ignoriranje, distanca, izogibanje stikov z njimi, cinizem. Van 

Dijk (2000) temu pravi novi rasizem oziroma demokratični rasizem, ki hoče zanikati, da je rasizem. 

Manjšine tako niso biološko manjvredne, ampak imajo »drugačno kulturo«. »Kakšne možnosti 

bodo imeli, kako bodo živeli, kakšna bo njihova usoda, kako bodo z njimi ravnali drugi ljudje in 

navsezadnje, kako bodo razumeli sami sebe, je odvisno od tega, v kakšen položaj jih postavljajo 
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tisti z družbeno močjo. Z lahkoto izrečena beseda ima učinek na vsakdanje življenje konkretnega 

človeka.« (Leskošek, 2005, str. 81.) Zato si natančneje oglejmo mikroideologije vsakdanjega sveta.  

 

STEREOTIPI 
 

Whitley in Kite (2010) pravita, da ne obstaja univerzalna resnica o družbenem svetu, na katero bi 

se lahko ljudje zanesli. Zato v dobrem in slabem izkušnje in pogledi ljudi obarvajo pokrajino 

njihovih prepričanj in z njimi krmarijo svoj družbeni svet.  

Lippmann (1999) je zapisal, da »v večini primerov ni tako, da najprej vidimo in potem določimo, 

ampak najprej določimo in potem vidimo. Iz tiste buhteče, brenčave zmešnjave zunanjega sveta 

izberemo tisto, kar nam je kultura že določila, in običajno opazimo le tiste stereotipne oblike, ki 

nam jih je kultura utrdila« (str. 79). Skratka, stereotipi nam o svetu govorijo prej, preden ga 

vidimo.  

Stereotipizacija je poenostavljena kategorizacija. Stereotip je verbalni izraz določenega 

prepričanja o določeni družbeni skupini ali posamezniku kot članu skupine (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007). Stereotipi so tipizirane sodbe, kar pomeni, da ne upoštevajo individualnih razlik 

med posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih sodb razvrščajo v posamezne skupine. 

So oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi delnih informacij, ali miselni predali, v katere 

razvrščamo ljudi in tisto, kar se okrog nas dogaja. Vendar je zanje značilno preveliko 

posploševanje in tipiziranje, zato z njimi spregledamo raznovrstnost sveta in nianse znotraj njega 

(Kuhar, 2009). 

Dyer (1977, v Hall, 2003) opozori na pomembno razliko med tipiziranjem in stereotipiziranjem. 

Brez uporabe tipov bi bilo praktično nemogoče osmisliti svet. Svet lahko razumemo, ker 

predmete, ljudi in dogodke razvrščamo v klasifikatorne sheme lastne kulture. Tako lahko 

prepoznamo mizo, ki je še nikoli nismo videli, ker imamo v glavi splošen koncept mize, ki je raven 

predmet z nogami, na katerega postavimo stvari. Tako tudi o drugem posamezniku nekaj vemo, 

ko razmišljamo o vlogah, ki jih ima (starš, otrok, delavec, ljubimec, upokojenec …). Pripišemo mu 

članstvo določeni skupini glede na razred, spol, starostno skupino, narodnost, raso, jezikovno 

skupino, spolno izbiro itn., mu odredimo tiposebnosti glede na to, ali je vesel, resen, depresiven 

ipd. Sliko o osebi si zgradimo na podlagi informacij, ki jih zberemo s pozicioniranjem. Na splošno, 

tip je vsaka enostavna, živa, zapomnljiva, zlahka doumljiva in široko prepoznana karakterizacija, 

pri kateri osnovo tvorijo le nekatere lastnosti, spremembe pa ostajajo minimalne.  

Hall (2003) poudarja, da je razlika med tipom in stereotipom v tem, da stereotip zreducira vse o 

neki osebi na nekaj teh karakteristik, o njih pretirava, jih poenostavi in fiksira do večnosti. Tako 

stereotipiziranje reducira, esencializira, naturalizira in fiksira razlikovanje. Poleg tega uvaja 

strategijo razmejevanja oziroma ločevanja, saj loči normalno in sprejemljivo od nenormalnega in 

nesprejemljivega in tako izloči vse, kar ne sodi, kar je drugačnega. Stereotipi so tako eden od 
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mehanizmov razmejevanja, saj simbolno fiksirajo meje in izključijo vse, kar ne pripada 

določenemu področju. Kuhar (2009) pravi, da stereotipe oblikujemo na osnovi posploševanja, 

pomanjkljivih dejstev, generaliziranih informacij ali celo dezinformacij. S pomočjo stereotipnih 

predstav urejamo heterogenost sveta, v katerem živimo. Ta nam namreč ponuja toliko informacij 

in dražljajev, da vsega ne moremo predelati.  

Tako imajo stereotipi svoje funkcije. Tajfel (1981, v Kuhar, 2009) navaja pet funkcij stereotipov:  

1. kognitivna funkcija – stereotipi omogočajo redukcijio heterogenosti sveta,  

2. motivacijska funkcija - stereotipi ohranjajo in reprezentirajo pomembne družbene vrednote 

določene skupine,  

3. normativna funkcija – stereotipi ustvarjajo skupinske norme in prepričanja, 

4. razlagalna funkcija – stereotipi razlagajo družbene pojave,  

5. razlikovalna funkcija – stereotipi ohranjajo razlike med skupinami v korist lastne skupine, ki 

pomeni ustvarjanje in ohranjanje binarnih opozicij mi-oni, kar naj bi izhajalo iz potrebe po 

pozitivni samo-ocenitvi lastne družbene identitete. 

Downing in Husband (2005) pravita, da gre za kognitivne strategije, ki se same vzdržujejo: 

 ker se izogibamo tistih, ki jih ne maramo, posledično tudi stereotipov ne moremo ovreči; 

 ker s selektivno percepcijo stereotipe vzdržujemo in  

 ker kadar smo prisiljeni priznati, da nekdo ne ustreza stereotipu, ne popravimo stereotipa, 

ampak posameznika označimo kot izjemo, ki potrjuje pravilo.  

Stereotipi se ne pojavljajo kot znak, kot predstava, ki proizvaja pomene, marveč kot »signal«, ki 

avtomatično sproži eno samo možno interpretacijo. Gre za zamenjavo atributa in bistvenega, kar 

omogoča stalen prenos posameznega k splošnemu, enkratnega h kolektivnemu (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007, str. 31). Ta proces po Kuharju (2009) povzroča, da stereotipi vodijo do dveh vrst 

napak. Prva je ta, da ljudi, o katerih imamo stereotipne predstave, obravnavamo kot bolj podobne 

skupini, ki ji pripadajo, in kot bolj različne od članov drugih skupin, kot v resnici so. Druga napaka, 

ki predstavlja izhodišče diskriminatorne obravnave, pa je ta, da praviloma skupino, ki ji 

pripadamo, ocenjujemo kot boljšo od tistih, ki jim ne pripadamo. Kot primer so zagotovo najbolj 

razširjeni etnični stereotipi, ki jih je poln tudi vsakdanji jezik. 

Večina sodobnih raziskovalcev (Schneider, 2004, v Whitley in Kite, 2010) več ne predpostavlja, da 

so vsi stereotipi povsem napačni, ampak dovoljujejo, da vsebujejo nekaj resnice, saj so posledica 

opazovanj družbenega sveta. Strinjajo se, da v večini primerov ta delček natančnosti postane 

pretiran in pripisan vsem pripadnikom skupine. Tako je lahko nek stereotip ustrezen, če vzamemo 

neko skupino kot celoto, vendar neustrezen za nekatere pripadnike te skupine.  

Lippmann (1999, str. 86) pojasnjuje še druge razloge, zakaj se oklepamo stereotipov. Pravi, da je 

sistem stereotipov bistven del naše identitete in obramba našega položaja v družbi. Stereotipi so 



73 
 

urejena slika o svetu, ki smo mu prilagodili svoje navade, okus, zmožnosti, udobje in upe. V tem 

svetu, čeprav ne predstavlja popolne slike, imajo ljudje in stvari svoj znani prostor in počnejo to, 

kar od njih pričakujemo. Zato se vsako prevračanje stereotipov zdi kot napad na same temelje 

našega vesoljstva. Gre pa še za nekaj več. Stereotipni vzorec je jamstvo za spoštovanje nas samih; 

je projekcija naših lastnih sodb o tem, koliko veljamo, kakšen je naš položaj in kakšne so naše 

pravice. So trdnjava naše tradicije in tako se počutimo varne.  

Vendar pa stereotipi niso naše osebne sodbe, pač pa so nam posredovani prek družbene 

interpretacije, dodaja Kuhar (2009) in opozarja, da funkcije stereotipov, vključujoč kognitivno 

ekonomijo, seveda niso »opravičilo« za uporabo stereotipov, če so ti izhodišče za diskriminacijo. 

Uporaba stereotipov namreč ni zgolj psihološki proces, ki ga uporabljamo, da reduciramo 

heterogenost sveta okrog sebe in da zadostimo potrebi po pozitivni samopodobi, ampak so hkrati 

tudi politični proces, kar pomeni, da človekova kognicija ni nekaj povsem individualnega oziroma 

zasebnega, ampak je dovzetna tudi za skupinske vplive, družbene norme, vrednote in podobno. 

Proces predelave informacij ne poteka izven konteksta družbe, ampak je posameznikovo 

delovanje (tudi v skladu s stereotipi) vedno (tudi) družbeno posredovano. Pojasnjevanja vzrokov 

za nestrpnost in diskriminacijo ne moremo zreducirati na vprašanje nekih psiholoških karakteristik 

določenih (nestrpnih) posameznikov, saj gre tudi za politični vprašanji, ki se kažeta v politikah 

držav, v zakonodaji, v zagotavljanju (ali nezagotavljanju) socialnih in ekonomskih možnosti za vse 

in podobno. 

 

PREDSODKI 
 

Barker (2003, v Arhin in Thyer, 2004) predsodke definira kot mnenje o posamezniku, skupini ali 

pojavu, ki se razvije brez sistematičnega dokazovanja. Sodbe so lahko ugodne, vendar se 

pogosteje dogaja, da so negativne. Kogovšek in Petković (2007) pravita, da se v primeru 

predsodkov na miselne sodbe, ki predstavljajo stereotipe, nalepijo še čustva, zato pri predsodkih 

nista več v ospredju kognicija in kognitivna ekonomija, pač pa čustva in čustveno obarvane 

vnaprejšnje sodbe. Predsodki se zato okrepijo še posebej v kriznih časih, ko se delitve med nami in 

njimi še bolj zaostrijo. Žrtve predsodkov in stereotipov so namreč priročni grešni kozli, družbene 

skupine, ki jih obdolžimo za naše lastno slabo počutje, slabo ekonomsko stanje in podobno. 

Lippmann (1999) pravi, da si večino stvari predstavljamo, preden jih doživimo. Če izobraževanje 

ne izostri naše zavesti, lahko predsodki globinsko upravljajo z našo percepcijo in določene 

predmete označijo kot znane ali tuje, poudarjajoč razlike tako, da se tisto rahlo znano zdi zelo 

znano, tisto nekako tuje pa slikovito tuje. 

Predsodki nastajajo na podlagi stereotipnega prepričanja. Težava je v tem, da so predsodki 

neobčutljivi na strategije prepričevanja, argumentiranja in boljših medosebnih stikov, razen kadar 

je to del obsežnih sprememb v družbenem okolju in kontekstu, v katerem se ustvarjajo in 

ohranjajo predsodki (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 32).  
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Poznamo več teorij o obstoju predsodkov. V tabeli 1 predstavljam pregled teorij, ki razlagajo, zakaj 

se predsodki pojavijo in obstajajo, in v tabeli 2 pregled tistih, ki pojasnjujejo, zakaj predsodki 

ostajajo in vztrajajo, kot jih navajajo Mason, Pratt, Patel, Greydanus in Yahya (2004). 

 

Tabela 1: Pregled vidnejših družbenih teorij o razlogih, zakaj predsodki obstajajo 

Teorija  Kratka razlaga 

Socialna kategorizacija Kategorizacija ljudi v skupine je nujna za prilagojeno funkcioniranje. Predmete 

kategoriziramo glede na to, kakšni so in kako funkcionirajo, da zreduciramo 

kompleksnost fizičnega sveta. Prav tako je socialna kategorizacija potrebna, da 

zreduciramo kompleksnost družbenega sveta.  

Socialno učenje in 

zgodnje izkušnje 

Predsodkov se naučimo in jih razvijemo skozi izkušnje in skozi osnovne procese 

kot ostala stališča. Otroci pridobijo negativna stališča do določenih družbenih 

skupin z izkušnjami v odnosu do staršev, učiteljev … Ob tem se tudi naučijo 

družbenih norm lastne skupine, ki ji pripadajo.  

Neposreden 

medskupinski konflikt: 

tekmovanje kot vir 

predsodkov 

Predsodki se razvijejo iz tekmovanja med družbenimi skupinami za cenjene 

dobrine ali možnosti (boj za službe, šole …). Zaradi bojev se pripadniki različnih 

skupin doživljajo kot sovražne, nasprotne in zarisujejo jasne meje med njimi.  

Teorija družbene 

identitete 

Predsodki se razvijejo, ko posamezniki gradijo občutek lastne vrednosti z 

identificiranjem s pozitivnimi atributi lastne skupine in razvrednotenjem druge 

družbene skupine.  
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Tabela 2: Pregled vidnejših družbenih teorij o razlogih, zakaj predsodki vztrajajo in ostajajo 

Teorija  Kratka razlaga 

Dvig samopodobe Predsodke vzdržujemo, ker tako krepimo lastno samopodobo. Z razvrednotenjem 

skupine, proti kateri gojimo negativne poglede, utrdimo lastno samovrednotenje 

in se počutimo superiorne. 

Bližnjice  Eden od razlogov za predsodke in stereotipe je kognitivna ekonomija. Z njihovo 

pomočjo ni potrebno sistematično procesiranje, ampak se zanašamo na bližnjice v 

procesiranju in vnaprejšnja prepričanja.  

Homogenost »zunanje 

skupine« 

Pripadniki večine vidijo druge skupine kot »zunanje skupine« in homogene v 

lastnostih, mnenjih in vedenjih. Medtem ko prepoznavajo in cenijo raznolikost 

znotraj lastne skupine, tega ne prepoznajo med pripadniki »zunanjih skupin«, 

zato so fraze »vsi so enaki« pogoste. Ena od implikacij je tudi ta, da osebe ne 

doživljamo kot individua,  ampak le kot pripadnika določene družbene skupine. 

Samouresničujoče se 

prerokbe 

Pričakovanja do drugih vplivajo na interakcijo z njimi, zato se lahko zgodi, da se 

drugi odzove v skladu z našim pristopom, ki nato le še potrdi naša negativna 

pričakovanja in stereotipe.  

Ule (2005) pravi, da tako vsebina predsodkov postane tudi vsebina njihove 

samopodobe in njihovih praks. Tako pride do znane 'samoizpolnjujoče se 

napovedi', ko žrtve predsodkov same s svojim obnašanjem legitimirajo 

predsodke. Krog se sklene. Tisti, ki izraža predsodke, dobi argumente za svoja 

ravnanja, argumente pa dobi ravno od žrtve.  

 

Allport (1954, v Kuhar, 2009) omenja pet stopenj izražanja predsodkov: 

1. opravljanje, ki se izvaja predvsem skozi humor (šale in vice) o drugih skupinah; 

2. izogibanje oziroma vzpostavljanje socialne distance do skupin, do katerih gojimo predsodke; 

3. diskriminacija, pri čemer ima v mislih tisto dejanje, ki je neposredno usmerjeno proti drugim 

skupinam, ki jim preprečujemo enakopravnost (npr. v dostopu do določenih dobrin); 

4. nasilje, ki je povezano s fizičnim ogrožanjem skupin,  

5. genocid kot najbolj ekstremna oblika izražanja predsodkov.  

Podobno kot pri stereotipih lahko tudi v primeru predsodkov govorimo o njihovi funkciji. Herek 

(1991, v Kuhar, 2009) loči med tremi: eksperimentalno-shematsko funkcijo, samo-ekspresivno 

funkcijo, kjer lahko ločimo med vrednotno- in družbeno-ekspresivno funkcijo, in defenzivno 

funkcijo. Eksperimentalno-shematska funkcija predsodkov je tista, ki osmišlja pretekle izkušnje z 

določenimi posamezniki ali skupinami in uravnava nadaljnje vedenje. Če so bile pretekle izkušnje 

negativne, te zgolj utrjujejo predsodek. Eksperimentalno-shematska funkcija je edina, ki temelji na 

izkušnji. Samo-ekspresivna funkcija, povezana z izražanjem predsodkov, je v utrjevanju 

posameznikove samopodobe, ki se utrjuje na dva možna načina: prek izražanja (in utrjevanja) 

vrednot, ki so v središču posameznikovega razumevanja samega sebe (vrednostno-ekspresivna 
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funkcija), in prek izražanja stališč, za katere posameznik dobi podporo znotraj družine, 

prijateljskega kroga ali širše družbe (družbeno-ekspresivna funkcija). Tretja, defenzivna funkcija 

izražanja predsodkov pomeni redukcijo nelagodnosti in anksioznosti, ki jo določena skupina lahko 

sproži pri posamezniku. Z izražanjem predsodkov do teh skupin posameznik vzpostavlja nekakšno 

obrambo pred njimi, hkrati pa lahko na simbolnem nivoju obračuna s tistimi vidiki samega sebe, ki 

se mu ne zdijo sprejemljivi in jih niti ne ozavesti, vendar jih projicira na skupine, do katerih goji 

predsodke. 

Ule (2005) pravi, da je temeljno polje delovanja in razvoja predsodkov vsakdanji svet ljudi, 

vsakdanje interakcije z drugimi in drugačnimi, kot smo »mi«, čeprav je res, da predsodki segajo na 

vsa področja družbenega življenja. Izražamo jih skozi vsakdanji govor, fraze, šale, dvoumnosti. 

Kažejo se predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu do drugih oziroma 

drugačnih. Dokler gre za vsakdanje situacije, za odzive na bežna srečanja z drugačnimi ljudmi, za 

šale in opravljanja, se zdijo predsodki nenevarni, nedolžni. Tedaj jih skoraj ne opazimo, tako 

vsakdanji se zdijo. Toda predsodki imajo neprijetno lastnost, da hitro postanejo družbeno vezivo 

množic in se lahko spremenijo v orodje agresije, napoved linča, opravičilo vsakovrstnih 

diskriminacij, preganjanja, izganjanja ali prepuščanja ogroženih skupin njihovi »usodi«.  

»Prav razlike v spolu, spolnih usmeritvah, v etnični in rasni pripadnosti, religiji, družbenemu 

statusu sprožajo najpogostejše in najmočnejše predsodke med ljudmi. Prav te razlike so tudi tkivo 

najmočnejših ideoloških sistemov. To lahko opazimo tudi v ideološkem »modelu človeka«, ki 

reprezentira sodobne zahodne družbe ter naj bi bil temelj in vzor družbenega napredka 

modernega sveta. To je heteroseksualni moški, belec, ki pripada zahodni urbani kulturi, 

izpoveduje pripadnost liberalnemu krščanstvu in pripada srednjemu ali višjemu razredu. Vse 

vodilne ideologije v sodobnih razvitih družbah so usmerjene po teh merilih in merijo na ta 

»model« človeka. Natančno po teh merilih in razlikah nastaja v sodobnih zahodnih družbah največ 

predsodkov in ti so najbolj trdovratni: predsodki do ne-moških, ne-belcev, ne-heteroseksualnih, 

pripadnikov ne-zahodnih kultur, ne-kristjanov, ne-zdravih, ne-bogatih.« (Ule, 2005, str. 27.) Kuhar 

(2009) dodaja, da je na podobno »normativnega človeka« s svojim konceptom WASP (white 

Anglo-Saxon Protestant) opozoril že Goffman (1963, prav tam) v svoji razpravi o stigmi. Podobno 

pa ugotavlja tudi van Dijk (1995) v analizi medijskega poročanja.  

Ule (2005) predsodke pojmuje kot mikroideologije vsakdanjega življenja, ki zrcalijo odnose 

neenakopravnosti, dominantnosti in podrejenosti med družbenimi skupinami v sfero vsakdanjega 

življenja, določena razmerja med različnimi skupinami v vsakdanjem svetu pa postavljajo v splošen 

okvir veljavnih družbenih norm, vrednot in institucij. Dejansko so predsodki dominantne socialne 

reprezentacije diskriminiranih ali marginaliziranih socialnih skupin. Zato so za formiranje 

predsodkov bistveni načini diskurza, vsakdanje govorice in druge oblike interakcije. Za svoj obstoj 

potrebujejo simbolne sisteme: besede, govor, geste in ustrezne sisteme interpretacije in 

kodiranja, ki sami prav tako temeljijo v utečeni praksi komuniciranja oz. socialne interakcije med 

ljudmi.  
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Jost in Banaji (1994, v Ule, 2005) sta postavila tezo, da predsodki podpirajo, racionalizirajo in 

legitimirajo obstoječi »status quo« v dani družbi. To je njihova ideološka funkcija. Opravičujejo 

izkoriščanje marginalnih skupin, razlagajo bedo in nemoč določenih skupin ter uspeh drugih s tem, 

da naredijo te razlike za dozdevno upravičene in naravne. Po njunem mnenju stereotipi in 

predsodki na primer pomagajo upravičiti tradicionalno delitev dela in družbene moči med 

spoloma. Predvsem pa niso posledica individualnih kognitivnih ali motivacijskih dejavnikov, 

temveč ideološkega okolja.  

Predsodki igrajo pomembno, če ne osrednjo vlogo v discipliniranju množic in vsakega 

posameznika. Omogočajo namreč ponotranjeno »nevidno oko«, ki neopaženo opazuje in 

nadzoruje vsakogar, samo pa se izogiblje pogledu in nadzoru. V jedru slehernega predsodka je 

človekov strah pred tem, da bi lahko sam postal objekt predsodka, če se ne bo držal določenih 

norm in vedenjskih pravil. Predsodkovni diskurz nenehno oblikuje in preoblikuje, konstruira in 

rekonstruira podobo drugih ljudi, o katerih govori, kot tudi lastno identiteto govorcev. S tem ko 

oseba skozi svoj diskurz razvija svojo verzijo družbenega sveta, pozicionira samo sebe v ta svet. 

Predsodki torej ne obstajajo zgolj v glavah (in srcih) posameznikov, temveč »med njimi« in »nad 

njimi«. Za svoj obstoj potrebujejo določene materialne nosilce, ki pa so organizirani in artikulirani, 

namreč v diskurzivne mreže znakov, simbolnih sistemov, sistemov kodiranja, sporočil in načinov 

sporočanja (Ule, 2005, str. 31–33). 

 

DISKRIMINACIJA IN NOVE OBLIKE IZRAŽANJA PREDSODKOV 
 

Razlikovanje samo po sebi ni sporno. Nasprotno, ljudje si pogosto prizadevamo, da bi se razlikovali 

od drugih. Razlikovanje postane družbeno nesprejemljivo, ko brez razloga temelji na 

posameznikovi osebni okoliščini. Takrat postane diskriminacija. Osebne okoliščine, na podlagi 

katerih je diskriminacija prepovedana, so določene z nacionalno in evropsko zakonodajo ter s 

številnimi mednarodnimi dokumenti. Mednje prištevamo spol, starost, raso ali etnično 

pripadnost, vero, politično ali drugo prepričanje, invalidnost in spolno usmerjenost, poleg tega pa 

še gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj, zdravstveno stanje, (ne)zaposlenost, rojstvo, jezik, 

stan, družinski status in podobno. Osebne okoliščine so torej tiste osebne lastnosti, ki si jih človek 

ne izbere, se z njimi rodi ali pa jih ne more spremeniti oziroma se jim zlahka odreči. Diskriminacija 

ni vsakršno kršenje pravic, ampak točno določene pravice – pravice do enakega obravnavanja na 

vseh področjih (Kogovšek in Petković, 2007).  

Kuhar (2009) pravi, da je diskriminacija običajno negativno ovrednotena, čeprav poznamo tudi 

pozitivne ukrepe, kjer ločevanje določenemu posamezniku ali skupini prinese prednosti. Gre za 

začasne ukrepe, s katerimi ranljive družbene skupine postavimo v ugodnejši položaj v primerjavi s 

preostalimi, da bi jim tako zagotovili enake možnosti oziroma izenačitev izhodiščnega položaja.  

Obstaja več oblik in praks diskriminiranja. Kogovšek in Petković (2007) pravita, da najpogosteje 

govorimo o neposredni in posredni diskriminaciji, poznamo pa tudi institucionalno in multiplo 
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diskriminacijo ter različne pojavne oblike diskriminacije. Whitley in Kite (2010) ločita medosebno, 

organizacijsko, institucionalno in kulturno diskriminacijo.  

Kuhar (2009) o razlikah med individualno in sistemsko/institucionalno/strukturno diskriminacijo 

pravi, da individualna diskriminacija pomeni diskriminacijo, ki jo izvaja ena oseba/skupina v 

odnosu do druge in ni povezana z družbenimi institucijami, medtem ko gre pri sistemski obliki 

diskriminacije za prakso izključevanja in neenakopravnega obravnavanja, ki je vpisana v sam 

sistem ali pravila delovanja določene družbene institucije. Kogovšek in Petković (2007) dodajata, 

da institucionalna diskriminacija izhaja iz sistemske ureditve, zakonskih predpisov, politik ali praks 

državnih organov in institucij, zato praviloma prizadene večje število ljudi ali celo vse pripadnike 

neke skupine. 

Kogovšek in Petković (2007) definirata multiplo diskriminacijo, ki jo imenujemo tudi intersekcijska 

ali presečna diskriminacija, kot tisto, pri kateri več razlogov razlikovanja deluje skupaj in istočasno. 

Za posameznika/posameznico ustvarja novo situacijo oziroma presek, ki je kombinacija več 

osebnih okoliščin hkrati. Multipli diskriminaciji so zato izpostavljene ranljive skupine znotraj 

ranljivih skupin, na primer starejši invalidi in invalidke. Pri multipli diskriminaciji ima spol posebno 

vlogo, saj so ženske pripadnice določenih skupin na mnogih področjih bolj izpostavljene 

diskriminaciji kot moški, čeprav obstajajo področja, kjer so moški pogosteje žrtve diskriminacije 

(na primer mlajši moški, pripadniki etničnih manjšin, ki so pogosteje žrtve policijskega nasilja kot 

ženske). Kuhar (2009) pravi, da Crenshaw, ki je leta 1991 uvedla koncept intersekcije, poleg kritike 

identitetne politike omenja tudi sodno in zakonodajno prakso. Ta posameznika oziroma 

posameznico praviloma razume skozi eno samo kategorijo – posameznik ima ali spol ali narodnost 

ali spolno usmerjenost ali hendikep – redko pa se zgodi, da bi bile te kategorije na sodišču ali v 

antidiskriminacijski zakonodaji obravnavane v intersekcijah oziroma križanjih.  

Po Kuharju (2009) najpogostejše prakse diskriminacije vključujejo nadlegovanje, viktimizacijo, 

etnično profiliranje, diskriminacijo preko povezave, dajanje navodil za diskriminacijo in sovražni 

govor. Poseben sklop praks diskriminacije pa je povezan z jezikom oziroma različnimi diskurzivnimi 

oblikami izključevanja.  

Boréus (2006) govori o diskurzivni diskriminaciji in jo razume kot neugodno obravnavo članov 

določene skupine zaradi njihove pripadnosti skupini, ki jo izvajamo prek jezikovnih sredstev. Loči 

med štirimi osnovnimi oblikami diskurzivne diskriminacije:  

1. Negativne reprezentacije drugih. 

Negativne reprezentacije »drugih« kot manjvrednih so ena pomembnih oblik diskurzivne 

diskriminacije. Eden od načinov, kako negativno reprezentirati »druge«, je zavestna uporaba 

oznak, ki so negativno konotirane. Manj očitno prihaja do uporabe žaljivih in ponižujočih 

oznak, kadar ne obstajajo poimenovanja, ki bi bila nevtralna, kar pa je znak globoko 

zakoreninjene diskriminacije v diskurzu. Zgodi se tudi, da so izrazi, ki so bili sprva nevtralni, 

pridobili negativne konotacije zaradi diskriminacije določenih skupin, ki jih označujejo. 
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Negativne reprezentacije drugih je mogoče prepoznati tudi v načinu, kako so ljudje opisani in 

kakšne lastnosti ali tipična vedenja so jim pripisana.  

2. Izključevanje. 

Pri tem gre predvsem za dve osnovni obliki izključevanja: izključevanje glasu in ustvarjanje 

nevidnosti. Izključevanje glasu se pojavi, ko je določena skupina izključena iz razprave o 

stvareh, ki so zanjo pomembne. V primeru ustvarjanja nevidnosti se o določeni skupini sploh 

ne poroča in podobe članov skupine se sploh ne pojavljajo. Vendar pa vsaka »vidnost« ni 

pozitivna. Takšen primer predstavljajo priseljenci, tujci ali pripadniki etničnih manjšin, ki so v 

medijih povezani z različnimi problemi in se o njih poroča v negativnih kontekstih. Tukaj 

nastopi problem, da je takšna »vidnost« pristranska, člani teh skupin pa ostajajo nevidni v 

vsakdanjih ali pozitivnih situacijah.  

3. Nelingvistične oblike manj ugodnega obravnavanja. 

Predlogi v smeri neugodne obravnave, ki niso le na ravni jezika, so pomembni zaradi povezave 

z nejezikovnimi praksami. Mednje spadajo tiste oblike praks, ki se nanašajo na določene 

skupine in so škodljive za člane skupine v psihološkem, fizičnem ali družbenem smislu (npr. 

določena praksa poučevanja določenih skupin). 

4. Diskriminatorna objektifikacija. 

Objektificirati človeška bitja pomeni obravnavati jih, kot da bi bili predmet in ne osebe. Ena od 

oblik je instrumentalnost, pri čemer tisti, ki objektificira, objekt uporabi za lastne namene. 

Druga oblika je zanikanje subjektivitete, pri čemer se ljudi obravnava kot da nimajo lastnih 

zahtev, želja, čustev in potreb. Objektifikacija pomeni diskriminacijo v primeru asimetričnih 

odnosov moči, ko ima ena stran možnost in moč objektificirati drugo in to tudi počne na 

način, ki je za drugo stran, ki te možnosti nima, škodljiv. 

Z diskriminacijo povezana pojma sta tudi pojma segregacije in marginalizacije.  

Kogovšek in Petković (2007) segregacijo razumeta kot posebno obliko diskriminacije ali kot njeno 

posledico. Segregacija pomeni, da je (ranljiva) skupina ljudi, ki jo povezuje določena osebna 

okoliščina (na primer etnična pripadnost) ločena oziroma segregirana od dominantne družbene 

skupine na določenem področju družbenega življenja. S segregacijo je za takšno skupino ljudi 

ustvarjeno okolje, ki je ločeno od okolja drugih ljudi, v katerem imajo dostop samo do svojega 

jezika in načina življenja, pogosto pa nimajo nimajo dostopa do jezika, kulture in načina življenja, 

ki so na voljo dominantni družbeni skupini. Marginalizacija je posledica diskriminacije in pomeni 

izključenost osebe ali skupine iz družbe oziroma odrinjenost na rob družbe. Marginalizirane 

skupine imajo otežen ali onemogočen dostop do dobrin (na primer stanovanj), storitev (na primer 

zdravstvenih storitev) in predvsem do uresničevanja pravic (na primer pravica do enakih možnosti 

pri zaposlovanju). Marginalizacijo lahko razumemo v fizičnem smislu (romske vasi brez 

infrastrukture), lahko pa pomeni tudi odrinjenost na rob družbe v simbolnem smislu. 
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Ule (2005) ugotavlja, da čeprav živimo v pozno moderni družbi, ko imamo na razpolago že toliko 

raziskav, teorij, razlag in slabih izkušenj z rasizmom vseh vrst, diskriminacija in nestrpnost ne 

izginjata iz življenja in medsebojnih odnosov. Natančnejša analiza odnosov med različnimi 

etničnimi, rasnimi skupinami in analiza odnosov med spoloma pokaže, da gre prej za premik 

predsodkov in z njimi povezane diskriminacije in ne za njihovo izginjanje. Rasni in spolni predsodki 

so se preselili na druga območja življenja in se izražajo na drugačen način. Predsodki do nekaterih 

tradicionalno stigmatiziranih skupin npr. do homoseksualcev in lezbijk, do duševno bolnih, do 

Romov, do muslimanov (v zahodnem svetu) so se celo okrepili. Pojavljajo pa se povsem novi 

predsodki npr. do obolelih z aidsom, narašča diskriminacija do kadilcev ali do debelušnih ljudi. V 

sodobnih družbah ne gre zgolj za premike v načinih izražanja predsodkov, temveč tudi za 

kvalitativne spremembe v izražanju predsodkov. Tradicionalne predsodke postopoma 

nadomeščajo »moderni predsodki«. Zanje je značilno, da se antipatija do določenih družbenih 

skupin ne izraža več neposredno, kot je to veljalo za tradicionalne predsodke, temveč prikrito, 

simbolno.  

Whitley in Kite (2010) pojasnjujeta, da so vsem teorijam o novih oblikah predsodkov skupne tri 

predpostavke. Prva pravi, da je v svetu dejansko prišlo do sprememb v družbenih normah in 

premika k večjemu prepričanju o načelu enakosti med vsemi ljudmi. Druga predpostavka pravi, da 

povsod to načelo ni bilo sprejeto v enaki meri, saj se zdi, da je bolj prisotno med visoko 

izobraženimi, politično liberalnimi in mlajšimi generacijami. Tretja pa se nanaša na tiste ljudi, ki te 

nove norme še niso povsem sprejeli, vendar so motivirani za ravnanje brez predsodkov. Do takšne 

motivacije prihaja, ker ljudje do določene mere načelo vendarle sprejemajo, hkrati pa ne želijo 

sami sebe doživljati kot osebe s predsodki in vedo, da tudi drugi ljudje predsodkov ne bi 

odobravali. Rezultat tega je, da se predsodki izražajo na načine, ki jih lahko opravičimo na neki 

nepredsodkovni osnovi (npr. oseba voli proti temnopoltemu kandidatu in svoje odločitve ne 

pojasnjuje na osnovi barve kože, ampak s tem, da je njegov politični program preveč liberalen 

ipd.). Takšni načini vedenja in stališča niso nujno zavestni poskusi, da bi ohranili pozitivno podobo 

v očeh drugih ljudi, in lahko predstavljajo resnično sprejemanje načela enakosti, ki pa se je 

združilo z ostanki učinkov starih predsodkov, ki smo se jih naučili med odraščanjem v družbi s 

predsodki. Ule (2005) pravi, da se moderni rasisti nočejo izdati, celo zavedati se nočejo svojega 

rasizma. Zato se odevajo v navidezno libertarno argumentacijo. Šolanje otrok v elitnih šolah stran 

od pripadnikov marginalnih skupin opravičujejo s sklicevanjem na pravice staršev ali otrok do 

svobodne izbire šolanja, elitne soseske oz. izbiro sosedstva opravičujejo s potrebo po varnosti ipd. 

Tudi Rener (2008, v Kuhar, 2009) ugotavlja, da se eksplicitno seksistični, rasistični in podobni 

govori v javnosti skorajda ne pojavljajo več ali pa se pojavljajo le kot eksces, saj je tovrstni govor 

sankcioniran. Nadomestila ga je politična korektnost. Posledica tega preobrata pa ni samo v 

omejevanju sovražnega govora, pač pa tudi v ploskanju tistim, ki si navkljub temu premiku upajo 

uporabljati izključevalni jezik. Zanje se govori, da si stvari upajo povedati takšne, kot so.  

Tako govorimo o kvalitativnem premiku v izražanju predsodkov in novem rasizmu. Whitley in Kite 

(2010) pravita, da je bil koncept izvorno poimenovan kot simbolni rasizem, ki ga je McConahay 
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(1986, prav tam) preimenoval v moderni rasizem. Med raziskovalci se pojavljajo še druga 

poimenovanja, kot je odklonilni rasizem in »laissez-faire racism«. Vendar kljub razlikam 

poimenovanja predstavljajo isti koncept (Kinder in Mendelberg, 2000, prav tam).  

Van Dijk (2000) pravi, da novi rasizem hoče zanikati, da je rasizem. Medtem ko je v starem rasizmu 

veljalo, da se izraža neposredno in odkrito, danes prevladuje ignoriranje, distanca, izogibanje 

stikov z drugačnimi, cinizem.  

Novi rasizem ni izključevalen, tako kot je bil stari, ampak se izraža posredno in bolj prikrito. Ker je 

diskurziven, se izraža in potrjuje v tekstu in govoru, v vsakdanjih pogovorih, na sestankih upravnih 

odborov, intervjujih za zaposlitev, policijskih zasliševanjih, v parlamentarnih razpravah, politični 

propagandi, šolskih učbenikih in tudi v novinarskih prispevkih (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 

36).  

Ule (2005) poudarja, da kljub spremembam v izražanju predsodkov, raziskovalci opozarjajo na 

razmeroma visoko stopnjo ujemanja med obema vrstama rasizma. Menijo, da se novi in stari 

rasizem kljub razlikam ujemata v številnih potezah, tako da je pravzaprav težko govoriti o novem 

rasizmu, temveč le o prikritem ali odklonilnem rasizmu, ki se namesto odkritega zavračanja kaže v 

pasivnem odklanjanju in ignoriranju. Odklonilni rasizem ima več opraviti s potlačenjem občutkov 

kot tradicionalni rasizem. Medtem ko je tradicionalni rasist odkrito izražal svoje sovraštvo in mu ni 

bilo treba nenehno nadzirati in skrivati svojih občutkov in čustev, mora sodobni rasist praviloma 

skrivati svoje občutke in čustva in skrbno paziti na to, da v javnosti ne izpade kot rasist. Odklonilni 

rasizem torej ni zgolj zamaskiran in privatiziran tradicionalni rasizem, temveč je nova oblika 

predsodkovnega mišljenja, izražanja in delovanja. Temelji bolj na favoriziranju pripadnikov svoje 

skupine, kot pa na diskriminaciji tuje. Averzivni rasisiti se torej niti ne zavedajo svojega rasizma. 

Na zavestni ravni se pogosto deklarirajo za izrecne nasprotnike rasizma.  

Sodobni individualizirani življenjski stil preprosto ne potrebuje in ne prenaša več rigidnih in 

odkritih diskriminacij ali favoriziranj ene družbene skupine nasproti drugi skupini, ker takšne 

diskriminacije preveč rigidno in fiksno določajo socialne identitete posameznikov. Po drugi strani 

pa se posamezniki v svojem vsakdanjem življenju skušajo predvsem izogniti konfliktom in težavam 

zaradi morebitnih neprijetnih srečanj s pripadniki marginaliziranih in stigmatiziranih manjšin. S 

tem lahko pojasnimo ugotovitve raziskovalcev, da sodobne predsodke spremljajo šibka čustva, 

zato pa bolj prevladujeta hladno nezanimanje in tihi prezir do drugačnosti. Pripadnost določeni 

manjšini se izenači z določenim »problemom«. Nove oblike izražanja predsodkov tako niso več 

usmerjene nasploh proti črncem, Arabcem, Azijcem, Judom, temveč le proti tistim, ki se niso 

pripravljeni »integrirati« v »našo« skupnost (Ule, 2005, str. 25). To se kaže tudi v tem, da je v 

medijskih besedilih težje povsem enoznačno opredeliti, kdo je reprezentiran kot drugačen.  

Rener (2008) omenja tri posledice zgoraj opisanih premikov. Prva se nanaša na občutja »presežne 

enakosti« in idejami, da so določene skupine že enake v pravicah, zdaj pa hočejo še več, ki pa se 

pojavijo ravno v trenutku, ko želijo te skupine enakost pravic uveljaviti. Druga posledica je izbor in 

selekcija drugih in drugačnih namesto generalizacije (npr. ne več ksenofobija nasploh, pač pa 
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delitev na »dobre« in »slabe« tujce), ki privede tudi do izčrpajočih notranjih napetosti znotraj 

določene skupine. Tretja posledica še najbolj odraža srečanje med ideologijo reda in varnosti ter 

mikroideologijami predsodkov. Prikriti, odklonilni, »kultivirani« kulturni rasizmi so zato videti 

pametni in racionalni, ko se preoblačijo v zahteve po varnosti (»Nič nimam proti njim, toda …«).  

Posledice diskriminacije so večplastne. Kogovšek in Petković (2007) pravita, da so žrtve 

diskriminacije odrinjene na rob družbe, marginalizacija in socialna izključenost določenih skupin 

pa se lahko prenašata iz generacije v generacijo. Diskriminacija ne učinkuje negativno le na 

diskriminirano osebo ali skupino, temveč tudi na celotno družbo, saj znotraj nje povzroča 

neenakosti in jo v celoti šibi. Določene oblike diskriminacije, ki jih družba tolerira in prenaša 

(naprej), odpirajo možnosti za pojav novih, nadaljnjih in še hujših oblik diskriminacije, zato bi jih 

morala družba odpravljati že v kali.  

 

OD (NE)STRPNOSTI DO SPREJEMANJA  
 

Kuzmanić (2004) opozarja na različne vidike pojmovanja strpnosti. Pravi, da beseda toleranca 

oziroma strpnost skriva pomen, ki pravi »prenašati« druge in drugačne. Pojem tako označuje 

razmerje neenakosti. V tem razmerju je strpen tisti, ki ima večji družbeni vpliv, in nastopa v aktivni 

vlogi, tisti, ki je toleriran in se ga »prenaša« pa tako zavzame pasivno vlogo in je objekt 

tolerirajočega. Družbeno neenakost, ki je v bistvu politična, pravna, ekonomska, socialna … 

neenakost, s pomočjo strpnosti mašimo, kar ne pomeni nič drugega kot ustvarjanje pogojev, v 

katerih bodo te elementarne neenakosti postale vsaj začasno znosne. Ravno zato, ker obstaja 

razmerje med neenakimi, ki odločilno zaznamuje koncept tolerance/strpnosti, se ena stran znotraj 

razmerja (lahko) obnaša tolerantno/strpno do druge, čeprav bi se lahko obnašala tudi drugače. 

Bauman (2002, str. 144) pojasnjuje, da je kognitivni okvir, znotraj katerega se toleranca podeli, 

neuglašen z okvirjem, ki toleranco išče in jo sprejma. Toleranca se namreč vzpostavi v duhu 

relativizma. Tisti, ki tolerirajo, menijo, da drugačen način življenja nekoga drugega ni toliko 

pomembna  zadeva, da bi se zanjo bojevali, ali pa predpostavljajo, da je ta vojna že vnaprej 

zgubljena ali predraga, da bi jo sploh začeli. Iz katerega koli razloga že, enotni so si v strinjanju, da 

se ne strinjajo.  

Kogovšek in Petković (2007) pravita, da je pojem diskriminacije opredeljen kot nasprotje enakosti, 

enakopravnosti, enakega obravnavanja ali enakih možnosti. Izbira pravega pojma za označitev 

nasprotja diskriminacije je odvisna od tega, ali imamo v mislih pravno (formalno) ali dejansko 

enakost. Pravna ali formalna enakost pomeni, da smo pred zakonom vsi enaki, da imamo enake 

pravice in obveznosti, da imamo pravico do enakega varstva svojih pravic ter da smo enako 

obravnavani. Pravno enakost zato imenujemo tudi enakopravnost, kar pa ni nujno enako dejanski 

enakosti. Avtorici menita, da je nasprotje marginalizacije integracija. Integracija pomeni 

vključenost osebe ali skupine oseb v večinsko družbo tako, da ji je omogočen enak dostop do 

zaposlitve, stanovanj, zdravstvenih storitev, šolanja in načina življenja, ki je na voljo večinskemu 
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prebivalstvu. Integracija hkrati pomeni, da ima posameznik ali skupina možnost, da goji tudi svojo 

kulturo, svoj jezik in svoj način življenja, če tako želi. Za integracijo so potrebni ne le čim večja 

odsotnost diskriminacije, temveč tudi posebni ukrepi, s katerimi posameznikom in skupinam 

omogočimo integracijo in enake možnosti participacije v družbi.  

Ključno vprašanje je, kakšne so možnosti za razvijanje pozitivnega odnosa, ki temelji na zavedanju, 

razumevanju in sprejemanju drugih in drugačnih. Miville s sod. (1999, v Miville, Rohrbacker in 

Kim, 2004) opredeljuje koncept UDO (»universal diverse orientation«), ki pomeni odnos do drugih 

oseb, ki je inkluziven, vendar hkrati prepoznava podobno in razlike, ki so prepoznane in sprejete. 

Skupno izkustvo povezanosti in soodvisnosti je v konceptu povezano s plularnostjo raznolikosti in 

interakcij z drugimi. »UDO« predstavlja družben odnos, ki ga zaznamuje zavedanje in sprejemanje 

ljudi hkrati kot podobnih in različnih. Podobnosti so tisti vidiki, ki so skupni posameznikom in 

skupinam in veljajo že zato, ker smo vsi ljudje, medtem ko se različnosti nanašajo na razlike na 

podlagi skupinskih dejavnikov (kot je rasa, spol, starost, spolna orientiranost) ali individualnih 

dejavnikov (kot so osebnostne lastnosti).  

Kogovšek in Petković (2007) navajata več strategij za odpravo stereotipov in predsodkov. Ena 

najbolj poznanih je strategija stika. Ta vključuje aktivne stike z ljudmi, do katerih gojimo 

predsodke, saj lahko dolgotrajna in kvalitetna osebna izkušnja bistveno pripomore k odpravi 

predsodka. Bežni (in nezainteresirani) stiki predsodkov ne odpravijo. Strategija stika pa ni nujno 

uspešna – v nekaterih primerih predsodke celo poglablja. Naslednja strategija, ki jo pogosto 

uporabljajo skupine – žrtve stereotipov in predsodkov, je izpostavljanje pomembnih in uspešnih 

ljudi iz svojih vrst. Tretja strategija je opozarjanje na možnost, da se predsodek lahko vrne in da 

napadalec sam postane tarča stereotipov oziroma predsodkov. Mediji lahko pri razkrivanju ali 

razbijanju stereotipov in predsodkov odigrajo ključno vlogo, hkrati pa jih lahko zelo hitro 

reproducirajo in ustvarjajo. Zato je senzibilizacija novinarjev in novinark za ta vprašanja tako zelo 

pomembna. A receptov ni. Na koncu nam preostane neprestano opozarjanje na predsodke in 

stereotipe, kontinuirano izobraževanje in ozaveščanje, saj se predsodki in stereotipi reproducirajo 

in posredujejo skozi primarno in sekundarno socializacijo. Stereotipi in predsodki, ki jih gojimo 

posamezniki in posameznice, v širšem družbenem življenju vodijo do pojavov, kot so ksenofobija 

(strah pred tujci), homofobija (strah pred homoseksualci), islamofobija (strah pred muslimani in 

islamom), rasizem (odklonilen oziroma zavračajoč odnos do določenih oseb zaradi barve kože 

oziroma rase), gerontofobija (strah pred starimi ljudmi in staranjem), nacionalizem (poudarjanje 

večvrednosti svoje etnične skupine), seksizem (poudarjanje večvrednosti enega spola nad drugim) 

in podobno. Ti pojavi pa vodijo tako do individualne kot tudi do strukturne in institucionalne 

diskriminacije. 
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MEDIJI 
 

Pomembne vloge, ki jo imajo mediji v sodobnih informacijskih družbah, ni več potrebno 

utemeljevati. Skupaj z družbenimi skupinami in institucijami z družbeno močjo imajo največji vpliv 

na življenje ljudi v družbi. Moč medijev je v prvi vrsti diskurzivna in simbolična. Prav medijski 

diskurz je glavni vir védenja, stališč in ideologij družbenih elit in običajnih državljanov (van Dijk, 

2000). Milosavljevič (2004, str. 141) pravi, da mediji kot ena ključnih institucij vsake družbe 

ustvarjajo in soustvarjajo dogodke in pomene. Ljudje, ki oblikujejo medijske vsebine ali o njih 

odločajo, s svojimi načini delovanja vplivajo na zavest in razmišljanje posameznikov in hkrati 

družbe. Talbot (2007) pravi, da so mediji v določenih delih družbe nadomestili stare institucije, 

kot sta Cerkev in sindikati, kot ključen vir o razumevanju sveta. Košir (2000) meni, da je gibanje v 

medijskem svetu naša vsakdanjost in ima relevanten vpliv na naš način življenja, oblikovanje 

identitet posameznika in skupnosti, izbiro življenjskih stilov, vrednot in komunikacijskih strategij. 

Medije pojmuje kot ključne oblikovalce družbenih in zasebnih prostorov bivanja, saj oblikujejo 

naše predstave tako o svetu kot o sebi, v skladu s tem predstavami pa živimo, delujemo in 

sanjamo. Na drugem mestu avtorica (2003) pravi, da v času množičnih občil realnost konstruirajo 

gospodarji medijskega pogleda, mi pa postajamo »opazovalci drugega reda«, kot pravijo 

konstruktivisti – godi se nova označevalna kultura, ko družba postaja zrcalna podoba množičnih 

občil. Vse več ljudi živi vsakdanje življenje prek množičnih medijev in, fascinirani zaradi medijskih 

bleščic, strmijo v ta »ogledala« sveta, ne da bi se spraševali o referencah reprezentiranega niti o 

tisti realnosti, ki naj bi ji upovedani dogodki pripadali.  

Kot velja za vsa področja družbe, se tudi mediji spreminjajo. Milosavljevič (2003a, str. 8) pravi, 

da se starim medijem, kot so tisk, radio in televizija, pridružujejo nove oblike množičnih občil, 

ki so povezane z razvojem novih tehnologij. Tržišče pa je tudi vedno bolj nasičeno in v tem 

kontekstu mora biti medijska ponudba – tudi če gre za informativne vsebine – atraktivna, da 

bi pritegnila pozornost in bi ji posameznik namenil del svojega časa. 

Interes za raziskovanje medijskih učinkov na občinstvo obstaja že dolgo, zato tudi obstaja mnogo 

teorij o vplivu medijev, ki pojasnjujejo določen vidik. Encabo (1995, v Erjavec in Poler Kovačič, 

2007) trdi, da je poglavitni cilj množičnih medijev zagotavljanje različnih informacij in mnenj o 

temah, ki so v javnem interesu in poznavanje katerih bo imelo pomembne učinke za vzgojo, 

izobraževanje in kulturo državljanov in jim bo služilo kot izhodišče za oblikovanje lastnega mnenja. 

Podobno Košir (2003) medijem pripisuje funkcije informiranja, oblikovanja javnega mnenja in 

vzgajanja. Toda mediji tudi propagirajo, reklamirajo in zabavajo. Mediji dajejo informacije o svetu, 

sooblikujejo vrednote in stališča ljudi ter so pomembno socializacijsko sredstvo, saj oblikujejo 

kulturo in postavljajo okvir, kaj je družbeno (ne)sprejemljivo. Erjavec in Volčič (1999) 

ugotavljata, da sodobne raziskave o vplivu medijev ne temeljijo več na pogledu o 

neposrednem in enotnem vplivu na občinstvo, ampak izhajajo iz tega, da medijska besedila 

sama po sebi nimajo že vnaprej določenega pomena, ampak je pomen odvisen od recepcije. 
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Tako so bralci razumljeni kot soustvarjalci pomena, ki besedila interpretirajo v skladu s svojimi 

družbeno-kulturnimi okoliščinami.  

Macdonald (2003, str. 12) pravi, da obstajajo vsaj štiri različne formulacije o vlogi medijev pri 

poročanju o svetu, ki so bile v ospredju popularnih diskurzov in kritičnega vrednotenja, in 

pravijo, da: 

 mediji reflektirajo stvarnost, 

 mediji reprezentirajo stvarnost,  

 mediji delujejo diskurzivno,  

 mediji ponujajo simulacije. 

Vsak od teh predlogov, razen prvega, uživa podporo medijskih kritikov. McQuail (2005) pravi, 

da med sodobnimi raziskovalci medijev bolj ali manj obstaja konsenz, da so medijske slike 

selektivna konstrukcija, ki jo sestavljajo fragmenti dejanskih informacij in opazovanja, pomen 

pa jim daje določen okvir ali perspektiva. Družbeno konstruiranje se nanaša na procese, s 

katerimi so dogodki, osebe, vrednote in ideje definirani ali interpretirani na določen način in 

ki jim dajejo vrednost množični mediji. Tako je v skladu s teorijo družbene konstrukcije 

realnosti in socialnim konstruktivizmom družba razumljena bolj kot konstrukt kakor kot 

fiksirana realnost. Mediji zagotavljajo gradivo za konstruiranje realnosti, selektivno 

reproducirajo določene pomene in občinstvu posredujejo konstruirano interpretacijo, ki jo 

občinstvo lahko sprejme ali zavrne in si v interakciji konstruira svoj pogled na družbeno 

realnost in svojo pozicijo. 

 

KONSTRUKCIJA REALNOSTI IN MEDIJSKI DISKURZ 
 

Berger in Luckmann (1988) trdita, da je vsaka realnost družbeno konstruirana. Drame (1992) 

meni, da prav iz te ideje in temeljnega dela Bergerja in Luckmanna Družbena konstrukcija 

realnosti (1988) izhaja pojmovna nejasnost. Pravi, da je v pojmu družbena konstrukcija realnosti 

zamenjava besed v pojem kontrukcija družbene realnosti irelevantna, saj je vsaka realnost 

družbena in je hkrati družbeno konstruirana. Težko pa bi rekli, da je vsaka realnost medijsko 

konstruirana ali da je vsaka realnost tudi medijska realnost.  

Kritična diskurzivna analiza diskurz razume kot krožni proces, v katerem družbene prakse vplivajo 

na besedila skozi oblikovanje konteksta in načina, na katerega so proizvedena, besedila pa vplivajo 

na družbo skozi oblikovanje pogledov bralcev. Teoretično je ta proces relativno enostavno 

razumeti: gre za idejo, da so časopisi produkt določenih ljudi, ki delajo v določenih okoliščinah, in 

da imajo lahko posledično novinarski prispevki družbeni vpliv na zdravorazumske predpostavke. 

Vendar pa je te predpostavke težje analizirati: krožna in vedno bolj okrepljena narava diskurza se 



86 

 

pojavlja kot vrteče se krožišče, ki ga je težko uloviti – kako razločiti med vzrokom in učinkom, če 

učinki postajajo vzroki? (Richardson, 2007, str. 37).  

Lippmann (1999) pravi, da »edini občutek, ki ga imamo lahko ob dogodku, ki ga nismo doživeli, je 

občutek, ki se nam zbudi zaradi naše mentalne slike tega dogodka« (str. 39). Prav mediji so 

največkrat posredniki dogodkov, ki jih sami nismo doživeli. Vendar ob tem Lippmann (prav tam) 

opozarja, da »novica in resnica nista ista stvar in je med njima treba jasno razlikovati« (str. 225) in 

medije primerja z reflektorskim žarkom, ki se nemirno premika in osvetli enkrat eno, drugič drugo 

zatemnjeno podobo, kar dejansko pomeni, da novinarska besedila realnosti ne odsevajo 

neposredno in v celoti.  

Košir (1988, v Erjavec in Poler Kovačič, 2007) pravi, da je novinarski sporočanjski proces 

konstrukcija medijske realnosti in medijska konstrukcija realnosti, konstrukcija podob, ki se kažejo 

kot novice. Erjavec in Poler Kovačič (prav tam) dodajata, da je novinarsko besedilo družbeni 

(medijski) konstrukt in pogled oziroma sporočilo o različnih podobah stvarnosti. »Mediji niso 

nevtralni akteri. /…/ Mediji dogodkov ne opisujejo pasivno ali jih le oblikujejo v prispevke, ampak 

jih aktivno konstruirajo, v glavnem na temelju medijskih ideoloških povezav.« (Erjavec in Poler 

Kovačič, 2007, str. 26.) Mediji torej niso ogledalo družbe, ampak družbene dogodke konstruirajo 

in reprezentirajo.  

Medijske reprezentacije ne odslikavajo sveta, ampak konstruirajo določeno različico stvarnosti, ta 

pa je odvisna od različnih dejavnikov, ki so del medijskega diskurza (Fairclough, 1995b). Van Dijk 

(1993b) med ključne diskurze sodobne družbe poleg medijskega prišteva še političnega, 

akademskega, korporativnega in izobraževalnega. Erjavec in Poler Kovačič (2007) pravita, da je 

novinarski diskurz v današnjem svetu eden od ključnih diskurzov, v katerem potekajo boji 

konstrukcije družbenih skupin in drugih odnosov moči. Večino informacij o družbenih dogodkih in 

številne informacije, ki jih ljudje potrebujemo za svoje osebno vsakdanje življenje, vzgojo, 

izobraževanje in kulturo dobimo prek medijev. Demokratičnega življenja v družbi si brez informacij 

o dejstvih in mnenjih, ki nam jih zagotavljajo novinarska besedila, ni mogoče predstavljati. Kot 

pravi Talbot (2007), medijski diskurz kroži znotraj institucij in med institucijami ter je globoko vgrajen v 

vsakodnevno življenje in interakcijo vsakogar. Ruhrmann idr. (1995) celo trdijo, da mediji občinstvu 

omogočajo, da se identificira z družbo. Občinstvo od medijev pričakuje usmeritve, po katerih 

lahko ravnajo in usmerjajo svoje vedenje. S tega vidika ima novinarstvo veliko odgovornost – 

prevzema namreč odgovornost za realnost, ki jo ustvarja. Vendar pa tudi medijski diskurz 

oblikujejo širši družbeni dejavniki. McNair (1998) med njimi našteva profesionalno kulturo, 

politične pritiske, organizacijske omejitve, zmožnosti tehnologije, ekonomske/gospodarske 

pritiske in novinarske vire.  

Moč medijev je prav v potencialu medijskih besedil, da vplivajo na reprezentacije občinstva, pravi 

van Dijk (1995). Fairclough (1996) pojasnjuje, da je za medijske reprezentacije pogosto značilno, 

da so v prid obstoječim nosilcem moči ali kot pravi van Dijk (1998), mediji sodelujejo pri 

reproduciranju že oblikovanih ideologij. Erjavec in Poler Kovačič (2007) pravita, da mediji 
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občinstvo bodisi odvračajo od njegovih ideoloških pozicij ali pa jih še bolj utrjujejo. Vsak medij ima 

v ideološki in politični strukturi družbe danes svojo pozicijo, ki določa, kako bodo družbeni 

dogodki predstavljeni. Mediji delujejo in so posledice delovanja odnosov moči znotraj družbenega 

sistema.  

Medijski diskurz z besedili podaja določeno interpretacijo, od bralca pa je odvisno, ali bo na 

podlagi predpostavk in iztočnic v besedilu, ki bralca usmerjajo v razumevanju, pomen tudi 

»pravilno« dojel in ga kasneje tudi sprejel ali se distanciral. Tako se moč medijskega diskurza kaže 

tudi v pozicioniranju subjekta. Zato je pomembno, kdo so viri v besedilu, katere perspektive so 

predstavljene in katere ideologije vpete (Fairclough, 1996). Branston in Stafford (2003, str. 78) 

pravita, da reprezentacija seže dlje kot beseda konstrukcija, saj poziva k vprašanju, kako medijski 

produkti reprezentirajo skupine in možnosti, ki obstajajo izven medijev, kar pa ima tudi širše 

politične implikacije. Namreč mediji ponujajo podobe in načine, kako si predstavljamo določene 

skupine, kar pa ima lahko materialne učinke na to, kakšne izkušnje imajo te skupine v svetu in 

kako jih razumejo drugi. Tako je deloma tudi zato, ker imajo večinski množični mediji moč vedno 

znova reprezentirati določene podobe, dogodke in predpostavke, medtem ko druge izključijo in 

jih s tem naredijo nevidne, tuje ali ogrožajoče.  

Vprašanje je torej, kaj vpliva na to, da se o določenem dogodku v medijih poroča. Erjavec in Poler 

Kovačič (2007, str. 105–111) pravita, da novinarski sporočanjski proces obsega naslednje, med 

seboj povezane faze: zbiranje informacij, izbor dogodkov in dejstev, upovedovanje oziroma 

oblikovanje novinarskega sporočila. Novinarji naj bi izbirali tiste teme in dogodke, ki obetajo, da 

bodo prispevali k čim boljši ozaveščenosti čim več ljudi o zanje pomembnih zadevah. Vendar pa je 

v novinarstvu vedno bolj prisotna tržna logika, ki ima za novinarsko sporočanje resne posledice: 

pojavi se nov sistem zbiranja in distribucije informacij, nova avtoriteta določanja narave in tipa 

informacij, ki zagotavljajo temelj družbenega in političnega odločanja (Hardt, 1996, prav tam). Pri 

izboru dogodkov ustvarjalci novic izbirajo tisto, kar bo prispevalo k cilju dobičkonostnosti. 

Predvsem se osredotočajo na teme, ki bodo zanimive za širok krog občinstva: kriminal, nasilje, 

spolnost, šport, zabava.  

Drame (1992, str. 852–857) ugotavlja, da v razpravah o medijski vpletenosti v konstrukcijo 

realnosti ni jasnih pojmovnih poimenovanj tega procesa. Meni, da je novinarjeva pozicija 

središčna točka medijske realnosti, in prepoznava štiri procese pri konstruiranju le-te. Pravi, da 

novinarji vstopajo v medijsko realnost kot v obstoječo objektivno realnost in se večinoma ne 

zavedajo možnosti njenega spreminjanja. Ti procesi, ki jih novinar osredišča in temelj katerih so 

vselej odnosi med ljudmi, so: 

a) zbiranje (iskanje in sprejemanje) informacij, pri čemer je pomemben odnos med 

novinarjem in virom informacij,  

b) selekcija dogodkov in s tem povezani kriteriji selekcije,  

c) selekcija dejstev, pri čemer je ključna novinarjeva perspektiva, naravnanost in delovna 

rutina, ter 
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d) izbor žanra in uporaba jezikovnih sredstev.  

»Dejavniki novičarske/objavne vrednosti naj bi novinarju pomagali pri profesionalni presoji tistih 

značilnosti zgodbe, ki jo delajo vredno, da o njej poroča« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 127.) 

Harcup in O'Neill (2001, v Richardson, 2007) izpostavljata, da novičarske vrednosti, ki ločijo 

dogodek od novice, niso nujno zapisane ali kodificirane, vendar obstajajo v vsakodnevni praksi in 

se pridobijo z znanjem o opravljanju novinarskega posla. 

Erjavec in Poler Kovačič (2007) ugotavljata, da so v preteklih desetletjih teoretiki novinarskih študij 

zapisali več seznamov (večinoma podobnih ali enakih) dejavnikov objavne vrednosti. Erjavec 

(1999, prav tam, str. 127–128) jih izpostavlja šest: 

 Širina vpliva.  

Gre za vprašanje, koliko ljudi dogodek (pri)zadeva. Dogodek je tem pomembnejši, čim več 

ljudi zadeva in čim bolj neposreden vpliv ima.  

 Časovnost.  

Bolj kot je novica sveža, pomembnejša je. O dogodku je treba poročati čim prej.  

 Zemljepisna bližina.  

Pomeni razdaljo med krajem dogodka in občinstvom. Bližina dogodka povečuje verjetnost, da 

bo zanimal občinstvo.  

 Prominentnost.  

Objavno vrednost ima poročanje o pomembnih in znanih ljudeh.  

 Novost/nenavadnost.  

Redki, nenavadni in nepričakovani dogodki, ki jih večina ljudi nikoli ne doživi neposredno, so 

za občinstvo zanimivi, pritegnejo pozornost in zbujajo domišljijo.  

 Konfliktnost.  

Objavno vrednost imajo umori, atentati, vojne, napadi, demonstracije in drugi konfliktni 

dogodki. 

Coleman in Ross (2010) poudarjata, da imajo večinski mediji razmeroma konzervativne kriterije za 

presojanje kredibilnosti virov, ki privilegirajo uradne vire, tradicionalne poglede in glasove iz ust 

moških. Viri, ki nastopajo v besedilu, sporočajo ključne ideje o tem, čigavi glasovi so legitimni in 

imajo družbeni status. Vključevanje določenih glasov in določenih tem izključuje druge. 

Pomembno je, kdo govori, saj viri sodelujejo pri oblikovanju tega, kako se o vprašanjih razmišlja in 

nanje gleda. Iluzija nepristranskosti in uravnoteženosti medijem omogoča, da z izbiro virov in 

citatov promovira določeno usmeritev. Ob tem študije kažejo, da pri tem ključno sodeluje bela 

moška elita, medtem ko so »običajni« državljani, ženske in pripadniki etničnih manjšin med viri 

redko prepoznani. Tako vztrajno uporabo konvencionalnih virov z višjim družbenim statusom 
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lahko razumemo kot novinarsko normo. Iggers (1999, v Richardson, 2007) dodaja, da novinarski 

diskurz oblikujejo elementi družbe, ki imajo dovolj moči in so dovolj dobro organizirani, da 

ustvarjajo novinarski material, prirejajo novinarske konference in kako drugače pridobijo medijsko 

pozornost. McQuail (2005) povzema najpomembnejša posploševanja, ki se pojavljajo pri 

oblikovanju novic: 

 mediji pogosteje reprezentirajo družbeni »vrh« in navajajo uradne vire; 

 pozornost je osredotočena na družbene in politične elite; 

 najbolj poudarjene družbene vrednote so konsenzualne in podpirajo obstoječe stanje; 

 tuje novice se osredotočajo na bližnje, bogatejše in družbeno močnejše narode; 

 novice so nacionalno in etnocentrično pristranske pri izbiri tem; 

 moškim je namenjeno več pozornosti kot ženskam; 

 etnične manjšine in priseljenske skupine so marginalizirane, stereotipizirane in 

stigmatizirane; 

 novice o kriminaliteti najpogosteje reprezentirajo nasilje in kazniva dejanja posameznikov, 

zanemarjajo pa druge vidike življenja v družbi tveganja; 

 novice o zdravju več pozornosti namenjajo zdravstvenim stanjem, ki se jih najbolj bojimo, 

in novim zdravilom, kot preventivi; 

 vodilni v poslovanju in delodajalci so deležni bolj ugodne obravnave kot sindikati in 

delavci; 

 revni in tisti s socialno podporo so zanemarjeni in/ali stigmatizirani.  

Richardson (2007) diskurzivno prakso novinarstva razume kot procese, s katerimi novinarji 

konstruirajo novice za ciljno občinstvo. Poudarja, da sta praksi proizvodnje in potrošnje novic 

povezani. Novinarji producirajo novico z občinstvom v mislih – njegov družbeni status, izobrazbo, 

vrednote, preference … Na drugi strani imajo tudi bralci v mislih proizvajalca besedil – znamko 

časopisa, politično usmerjenost, vrednote … Zato moramo na medijska besedila gledati v 

kontekstu dialektičnega odnosa med proizvodnjo in potrošnjo. Vendar je tudi ta slika le delna. 

Mediji ne obstajajo v družbenem vakuumu, ampak so vpeti v družbene strukture in prakse.  

 

LOKALNI MEDIJI  
 

Če so novice naše okno v svet, so lokalne novice naše okno v tisti del sveta, v katerem dejansko 

živimo. V kulturi globalizacije, kjer so podobe sveta iz daljnih krajev vsak dan v naših dnevnih 

sobah, nam lokalni mediji povedo, kaj se dogaja v naših ulicah in dvoriščih. Lokalni mediji so del 
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družbenega cementa, ki povezuje skupnosti in jih razumemo kot bistven element v konstrukciji 

lokalne identitete (McNair, 2006).  

Lokalna skupnost ali lokalno okolje predstavlja areno za mnoge pomembne družbene odnose 

(Aldridge, 2007) in ima ob vedno večjih poskusih decentralizacije vedno večji pomen, njene meje 

pa zarisujejo njeno ozemlje, njeni ljudje, skupne potrebe, interesi in dejavnosti za zadovoljevanje 

le-teh ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (Vlaj, 2003). Ključne značilnosti lokalnega okolja 

temeljijo na geografskem območju in etničnosti kot tistih dveh strukturnih momentov kolektivne 

identitete in družbenih odnosov (Amit, 2002, Leunissen, 1986, v Carpentier, Lie in Servaes, 2007).  

Hewitt (2005, v Ross, 2006) pravi, da noben drug medij, razen lokalnega, ne premore virov, ki bi 

lahko v globino poročali o novicah in dogodkih. Bolj kot je novica lokalna, močnejši je naslov. 

Vendar ne gre le za lokalne novice, ampak tudi za način, kako so reprezentirane. Howley (2005) 

trdi, da lokalni in skupnostni mediji utrjujejo lokalno avtonomnost in s tem partikularne identitete 

v globalnem svetu in poskusih homogenizacije kulturnih oblik. S tega vidika lokalni in skupnostni 

mediji predstavljajo dinamičen odgovor silam globalizacije.  

Aldridge (2007) navaja, da so lokalni in regionalni časopisi v Veliki Britaniji hrbtenica medijskega 

prostora. Po raziskavah leta 2005 83,5 % odraslih Britancev bere lokalne in regionalne časopise. V 

primerjavi s tem nacionalne časopise bere le 69,9 %. McNair (2006) poudarja vlogo spleta in novih 

tehnologij pri širjenju lokalnih medijev čez meje lokalnosti. Tak razvoj ima pomembne kulturne 

implikacije, saj podira meje časa in prostora, ki so tradicionalno ločevale regije.  

Hadwin (2006) pravi, da se tudi lokalni časopis mora prodati ali pa bo izginil. Zato mora bralcem 

ponuditi tisto, kar želijo. To pa pomeni identificirati interese bralcev v lokalnem okolju, vedeti, 

kako se preživljajo in kaj počnejo v svojem prostem času. Podajati je potrebno informacije, ki bodo 

pritegovale pozornost. Vendar pa imajo lokalni časopisi še eno vlogo: dati lokalnim ljudem tudi 

tisto, kar potrebujejo. Časopis bi naj na nek način odseval lokalno skupnost, kateri je namenjen, 

vendar se mora biti pripravljen soočiti tudi z neprijetnimi resnicami lokalnega okolja. Domišljavo 

bi bilo misliti, da lahko lokalni časopis spremeni smer zadev svetovanih razsežnosti, vendar pa 

lahko prispeva k spremembam v lokalnem okolju. Aldridge (2002, v Richardson, 2007) pravi, da 

lokalni ljudje lahko lokalne medije doživljajo kot tiste, ki se borijo za lokalno skupnost.  

Richardson (2007) ugotavlja, da se povsod srečujemo z upadom prodaje časopisov. Lokalni 

časopisi so še v toliko težjem položaju, ker morajo pritegniti pozornost zelo raznolike množice 

lokalnega prebivalstva. Lokalni mediji so omejeni v geografskem dosegu, vendar sežejo čez meje 

družbenega razreda, izobrazbe ali političnih prepričanj. 

Še ena pomembna značilnost lokalnih časopisov in lokalnih medijev nasploh je v tem, da z enim 

očesom ves čas spremljajo medije v sosednjih krajih, kar je še posebno značilno za kraje, ker se 

distribucija časopisov prekriva. Zato je za lokalni časopis še toliko bolj pomembno, da pokažejo 

predanost svojim bralcem, pri čemer imajo veliko vlogo časopisne kampanje oziroma pozivi in 

akcije (prav tam). 
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Aldridge (2007) ugotavlja, da večina časopisov deluje tako, da se odzivajo na dogajanje v lokalnem 

okolju, in ne proaktivno. Namen lokalnih časopisov je razviti odnos med njimi in njihovimi bralci, v 

katerem bodo bralci prepoznali sebe, svoje potrebe in vrednote. Richardson (2007) še dodaja, da 

je skupna značilnost praktično vseh lokalnih in regionalnih časopisov, da se osredotočajo bolj na 

simptome kot na vzroke družbenih neenakosti.  

 

RAZISKOVANJE MEDIJSKEGA POROČANJA O MARGINALIZIRANIH 

DRUŽBENIH SKUPINAH  
 

V literaturi najdemo raziskave in študije diskurzov o položaju, doživljanju ter medijskih in drugih 

reprezentacijah različnih manjšinskih družbenih skupin (npr. Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000; Fang, 

2001; Huckin, 2002; Kuhar, 2003a; Leudar, Marsland in Nekvapil, 2004; Mallinson in Brewster, 

2005; Razpotnik in Dekleva, 2007; Richardson, 2001; Teo, 2000; van Dijk, 2000 idr.). V slovenskem 

prostoru so medijsko poročanje o marginaliziranih družbenih skupinah večinoma izvajali 

raziskovalci Mirovnega inštituta in Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Najbolj splošne skupne 

ugotovitve različnih raziskav pravijo, da so večinski družbi marginalne družbene skupine večinoma 

reprezentirane negativno, poudarjena je njihova drugačnost, stereotipizacija, dominantno sliko o 

njih bi lahko označili z besedo »problemi«, praviloma so prikazane kolektivizirano kot homogene 

skupine, le redko kot konkretni posamezniki, teme o marginalnih skupinah bolj kot druge teme 

poudarjajo razlikovanje med »nami« in »njimi«, malo je razprave o »novem« rasizmu. Predvsem 

medijske reprezentacije imajo velik pomen pri ustvarjanju podobe manjšinskih družbenih skupin, 

saj za večino ljudi predstavljajo edini stik z njimi.  

Van Dijk (2000) meni, da je vloga medijev v zadevah v povezavi z marginaliziranimi družbenimi 

skupinami (konkretno govori o etničnih skupinah) pomembna zaradi naslednjih razlogov: 

 Večina (belih) bralcev oziroma večinskega prebivalstva ima malo vsakodnevnih izkušenj z 

marginaliziranimi družbenimi skupinami.  

 Večina bralcev ima malo alternativnih virov informacij o manjšinah.  

 Negativna stališča do manjšin so v interesu večinskega bralstva.  

 Teme o marginaliziranih družbenih skupinah omogočajo pozitivno identifikacijo za večinsko 

prebivalstvo in poudarjajo razlikovanje med »nami« in »njimi«.  

 Mediji to polarizacijo še poudarjajo z osredotočanjem na različne probleme in grožnje, ki 

zadevajo večinsko prebivalstvo.  

 Marginalne skupine nimajo dovolj družbene moči, da bi javno nasprotovale pristranskemu 

poročanju.  

 Prevladujoč medijski diskurz o zadevah marginaliziranih skupin je tako rekoč konsenzualen.  
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 Zlasti malo je razprav o »novem« rasizmu.  

 Nasprotniki rasizma imajo otežen dostop do medijev.  

Torej, ko združimo nadzor nad najbolj vplivno obliko javnega diskurza, torej medijskega diskurza, s 

pomanjkanjem alternativnih virov informacij, ko obstaja skoraj konsenz, nasprotujoče skupine pa 

so šibke, takrat lahko mediji moč zlorabijo in vzpostavijo diskurzivno in kognitivno hegemonijo, ki 

je potrebna za reprodukcijo »novega« rasizma (van Dijk, 2000, str. 38).  

Van Dijk (1991, str. 90–107) ugotavlja, da se v povezavi z manjšinami najpogosteje poroča o 

izgredih, migracijah, socialnem položaju in zaposlovanju, pravu in kriminaliteti, izobraževanju, 

kulturnih razlikah in medrasnih/medetničnih odnosih. Medtem ko mediji praktično nikoli ne 

poročajo o »elitnem« ali vsakodnevnem rasizmu, če pa že pride tak dogodek v medije, je prikazan 

kot enkratno dejanje skrajnežev (van Dijk, 1993b).  

Erjavec, Hrvatin in Kelbl (2000) v raziskavi o medijskem poročanju o Romih, ugotavljajo, da je 

ključna značilnost marginaliziranih družbenih skupin njihova drugačnost, ki je reprezentirana kot 

tako samoumevna in dokončna, da je niti ni treba pojasnjevati. S tehnikami stereotipizacije in 

posploševanja se mediji osredotočajo predvsem na negativne značilnosti marginaliziranih 

družbenih skupin.  

Razpotnik in Dekleva (2007) med kritikami medijskega reprezentiranja brezdomstva izpostavljata, 

da mediji predstavljajo brezdomstvo kot »drugost«, se pravi kot nekaj, kar je izločeno iz 

simboličnega polja skupnosti »nas«. Diskurzivno jih torej predstavljajo kot inherentno drugačne, 

bolne, manjvredne, hudobne, tuje, pripadajoče nekemu drugemu socialnemu svetu. S tem 

ustvarjajo 'našo' oddaljenost od 'njih', zmanjšujejo potrebo in klic k solidarnosti, nas moralno in 

politično razbremenjujejo odgovornosti in slabe vesti, saj 'oni' niso 'naši'. Hkrati mediji 

brezdomstvo pretežno predstavljajo kot izoliran, individualen problem in ne kot zapleten in 

celovit socialno-ekonomski problem.  

Erjavec, Hrvatin in Kelbl (2000) opozarjajo na primer posebne oblike komunikacijske 

deprivilegiranosti, ko medijsko poročanje o manjšinah temelji izključno na navajanju virov 

večinskega prebivalstva. Tako hkrati s prostorsko, ekonomsko, kulturno in socialno getoizacijo 

manjšine poteka še posebna oblika medijske izključitve in osamitve. Van Dijk (1993b) prav tako 

ugotavlja, da so v medijih pripadniki manjšin zapostavljeni. Novinarji se sklicujejo na pomanjkanje 

kredibilnih virov znotraj manjšin in na slabo organiziranost manjšin, kar naj bi predstavljalo oviro 

pri poročanju o manjšinah.  

Van Dijk (2008) ugotavlja, da v medijskem poročanju »drugi« niso povezani le z drugačnostjo, 

ampak deviantnostjo in zato predstavljajo grožnjo večinskemu prebivalstvu. Družbeni konflikt je 

kognitivno reprezentiran s polarizacijo in diskurzivno vzdrževan z odstopanjem, demoniziranjem in 

izključevanjem Drugih iz skupnosti Nas – civiliziranih.  

Pajnik (2003a, str. 92) pri raziskovanju medijskega poročanja o marginaliziranih družbenih 

skupinah prepoznava naslednje strategije argumentiranja: problematizacija in kriminalizacija, 
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kolektivizacija in sovražni govor v poimenovanjih, diferenciacija v praksah delovanja in 

dehumanizacija ter legitimacija »obrambnega« delovanja. Pravi, da mediji pri poročanju o 

marginaliziranih skupinah vzpostavljajo stigmatizacijski in diskriminatorni diskurz, ki deluje 

predvsem kot princip ločevanja med »njimi« in »nami«. Mediji niso edini, ki v javno sfero vnašajo 

elemente nestrpnosti do drugačnih, so pa eden od pomembnih in nedvomno vplivnih 

mehanizmov za vzpostavljanje družbenega konsenza. Imajo moč manipulacije in tudi kritičnega 

razsojanja in pri poročanju o marginaliziranih skupinah druge »moči« praviloma ne uporabljajo, 

opozarja avtorica in dodaja, da pogosto nastopajo kot generator sovražnega govora in pri tem 

igrajo več vlog: ne gre zgolj za to, da je »avtorstvo« sovražnega govora pogosto mogoče pripisati 

novinarjem, gre tudi za to, da pogosto povzemajo (in s tem legitimirajo) ksenofobične izjave 

»ljudstva«, predstavnikov države ali strokovnjakov. Strategije diskriminacije so pogosto prikrite. 

Tako novinarji stavijo na razumevanje v slogu »zdrave kmečke pameti«, ki opravičuje 

diskriminatorne prakse kot nekaj normaInega in kot razumljivo, celo biološko pogojeno reagiranje. 

Erjavec, Hrvatin in Kelbl (2000) pravijo, da so posebno učinkovite tako imenovane prikrite tehnike 

favoriziranja ene strani, kakršne so: podrobnejša in prijaznejša predstavitev določenega stališča, 

prikrivanje informacij, poudarjanje favoriziranih informacij, zanemarjanje predstavnikov manjšin, 

ki nimajo institucionalne podpore. Ugotavljajo, da slovenski mediji v poročanju o Romih 

uporabljajo številne medijske tehnike in strategije od zanikanja nestrpnosti, blažitve, 

upravičevanja, posploševanja in obtoževanja žrtve do prenosa krivde na druge. Pri tem je 

potrebno izpostaviti medijske tehnike, ki večinsko prebivalstvo predstavljajo v pozitivni luči, kot 

nevtralne akterje ali celo kot žrtve, ki potrebujejo posebno zaščito.  

»Ključni princip predstavljanja akterjev v popularnih medijih je zgrajen na t. i. Mi-diskurzu, ki deli 

prebivalstvo na »nas« in »nje«. »Nam« potencirano pripisuje pozitivne vrednosti, »njim« pa 

negativne lastnosti.« (Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000, str. 16.) Van Dijk (1993b) še dodaja, da 

takšne negativne reprezentacije »drugih« in pozitivne samoreprezentacije prispevajo k 

doživljanju, da »drugi« predstavljajo grožnjo »našim« normam in vrednotam, kar pripomore k 

vzdrževanju dominantne pozicije in »statusa quo«.  

O značilnostih medijskega poročanja o marginaliziranih družbenih skupinah lahko na splošno 

rečemo, da so kljub občasnim kontradikcijam in polemikam mediji del konsenza, ki vzdržuje moč 

elitnih družbenih skupin – severnih, belih, moškega spola, heteroseksualnih, srednjega razreda, 

politično zmernih (bolj ali manj konzervativnih) – se pravi dominantnost manjšine nad večino, ki je 

ne-zahodna, ne-bela, ženskega spola, nižjega razreda, revna ali kako drugače drugačna. 

Reprodukcija te dominantnosti elite pojasnjuje dejansko vse strukture in strategije medijskega 

poročanja o marginaliziranih družbenih skupinah (van Dijk, 1995). 
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PROBLEM IN CILJI 
 

V izhodišču problema je individualizacija subjektov in pluralizacija družbe na področju družbenih 

problemov, pojmovanje odgovornosti za položaj posameznika v družbi, vprašanje uravnoteženega 

razvoja neke družbe in problematika načrtovanja v regiji, posameznem mestu.  

Kompleksnost sodobnih družb v hitro spreminjajočem se svetu, v katerem se zdi, da dimenziji 

prostora in časa razpadata (Harvey, 1996, v Wodak, 2002b), lahko ulovimo le z modelom 

večvzročnih in vzajemnih vplivanj med različnimi družbenimi skupinami znotraj določene družbe 

in odnosi med različnimi družbami (Wodak, 2002b). Problematike se lahko lotimo z različnih 

vidikov. V raziskavi pa se lotevam temeljnega problema, kako se diskurzivno razvija tema manjšin 

na lokalni ravni. Lokalno konstrukcijo tega skušam analizirati na primeru medijskih diskurzov. 

Glede na problem in izbrano metodo pričakujem, da se bodo skozi raziskovanje pokazali različni 

fokusi raziskovanja, diskurzi in gradivo, saj se analiza zaključi šele takrat, ko ne odkriva več novih 

vsebin in formalno novih ugotovitev, kot pravi Jäger (2002).  

Osnovni namen dela je ugotoviti, kako se diskurzivno konstruira (moralna) večina in kako so 

konstruirane in reprezentirane odklonske skupine v dveh lokalnih socialno/prostorskih kontekstih 

dveh mest z različnim zgodovinsko–družbenim razvojem skozi diskurzivno analizo dveh lokalnih 

časopisov v treh izbranih letih v razponu dveh desetletij, ter ugotoviti, kateri akterji se ob tem 

pojavljajo in uveljavljajo.  

Cilji: 

 identificirati skupine z družbenega roba in problematiko, s katero se srečujejo;  

 prispevati k védenju o tem, kako so diskurzivno konstruirane in reprezentirane manjšinske 

oz. marginalizirane družbene skupine; 

 primerjati podobe drugačnosti v dveh različnih lokalnih okoljih in v različnih časovnih 

obdobjih, in sicer leta 1985, 1995 in 2005; 

 ugotoviti, kateri akterji se v diskurzivnem procesu pojavljajo; 

 oblikovati načelna konceptualna izhodišča za večjo socialno vključenost odklonskih 

družbenih skupin.  

Z raziskavo želim doprinesti k védenju o problematiki marginaliziranih družbenih skupin in o 

konstruiranju njihove podobe v javnosti. Njena originalnost je v diskurzivni analizi konstruiranja 

reprezentacij o manjšinskih družbenih skupinah in njihovih značilnostih, potrebah v (medijskem) 

polju malega mesta v Sloveniji kot družbi z razmeroma policentričnim razvojem. »Neintegrirane 

družbene skupine lahko vidimo tudi kot simptom celote, družbi lasten proizvod, ki pa ga ne zmore 

integrirati, torej njen ostanek. Kot tak pa je vselej tudi zgovorna refleksija celote in njenih 

značilnosti. Je (m)učno gradivo brez primere in že samo zato je vredno vse, predvsem pa 
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strokovne pozornosti«, pravi Razpotnik (2004, str. 158) v razmišljanju o vlogi socialne pedagogike, 

zato je pomemben kritičen raziskovalni pogled na vlogo diskurzov v reprezentacijah manjšin oz. 

marginaliziranih družbenih skupin in njihovem družbenem položaju, s čimer utemeljujem 

relevantnost raziskave za področje socialne pedagogike.  

V raziskavi se osredotočam na lokalne medije, zato je raziskovalni interes usmerjen tudi na 

vprašanje, kako mediji vplivajo na (ne)vzdrževanje neenakih odnosov in diskriminacijo v družbi. 

Mediji namreč soustvarjajo podobe družbenih skupin in posledično sooblikujejo svet, kot ga 

poznamo in razumemo, saj so v sodobni informacijski družbi ključen vir informacij. Vendar mediji 

niso nevtralni akterji in sveta ne odslikavajo neposredno, saj dogodkov ne opisujejo pasivno, 

temveč jih aktivno konstruirajo, še opozarjata Erjavec in Poler Kovačič (2007). S tem so mediji 

hkrati vedno tekmujoče polje boja različnih diskurzov: zrcalijo in obenem ustvarjajo moč 

določenemu diskurzu in služijo kot merilo kulturne in družbene moči (Erjavec, 2011), zato je 

pomembno analizirati, kakšne so medijske reprezentacije manjšinskih oz. marginaliziranih 

družbenih skupin. 

Interesu po raziskovanju lokalnega zadostim s prostorsko omejitvijo raziskovanja na manjše mesto 

(v svetovnem merilu). Z analizo diskurzov v dveh bližnjih, deloma primerljivih, deloma pa različnih 

mestih bo omogočen pogled na različne diskurze, ki so možni na lokalni ravni. Poleg prostorske 

dimenzije primerjave je prisotna še časovna dimenzija. Diskurzi se namreč skozi čas razvijajo in 

spreminjajo. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Na podlagi opredeljenega problema je vodilno raziskovalno vprašanje, kako se v diskurzu in skozi 

diskurz konstruira in reprezentira drugačnost v lokalnem kontekstu. Drugačnosti natančno ne 

opredeljujem vnaprej, kar je tudi v skladu s principi izbrane raziskovalne metode.  

Temeljnemu raziskovalnemu vprašanju sledijo konkretnejša raziskovalna podvprašanja: 

 Kdo so drugačni in kako so označeni? 

 Kako se konstruira odklonski subjekt? 

 Kako se diskurzivno oblikujeta skupini »mi« in »oni«? 

 Kako so osebe ali družbene skupine poimenovane? 

 Kateri diskurzi se pojavljajo o določenih družbenih skupinah? 

 Katere značilnosti so pripisane posameznikom ali družbenim skupinam? 

 Kakšna je problematika, s katero se srečujejo določene družbene skupine? 

 Kako so predstavljene potrebe manjšinskih družbenih skupin? 
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 Kako so predstavljeni dogodki povezani z manjšinskimi oz. marginaliziranimi družbenimi 

skupinami? 

 Kako so različne družbene skupine reprezentirane? 

 Kateri akterji se omenjajo v diskurzih in kakšna odgovornost jim je pripisana? 

 Koliko družbene moči imajo določene družbene skupine in katere imajo svoj glas in s tem 

možnost predstaviti svoj pogled? 

Vsa zgoraj navedena vprašanja imajo tudi svojo primerjalno dimenzijo: pri njih me zanimajo 

primerjave med dvema mestoma in med tremi različnimi obdobji. Posledično z odkrivanjem 

reprezentacij marginaliziranih družbenih skupin in medijskih vplivov na vzdrževanje (ne)enakih 

odnosov v družbi sledim iskanju odgovora/odgovorov, kakšen svet se konstruira na lokalni ravni. 

Na raziskovalna vprašanja odgovarjam v konkretnih poglavjih. Podobe drugačnosti, značilnosti 

marginaliziranih družbenih skupin, problematika in z njimi povezani dogodki in akterji so 

predstavljeni v poglavjih o rezultatih in v diskusiji. Poglavja o rezultatih zajemajo tudi časovno 

dimenzijo, v diskusiji pa predstavljam ključne ugotovitve raziskave in jih tudi krajevno primerjam. 

V sklepnem poglavju na podlagi temeljnih spoznanj orišem lokalni svet. 

 

METODA  

OPIS IZBRANE METODOLOGIJE  
 

Raziskava temelji na kvalitativnem pristopu z izhodišči v paradigmi konstruktivizma. Pristop je 

interdisciplinaren in po Wodakovi (2002b) sledi abduktivni logiki raziskovanja, saj je interes 

diskurzivne analize usmerjen v tisto, kar izstopa, poleg tega je nenehno prehajanje med teorijo in 

empiričnimi podatki nujno. Uporabljena analitična metoda bo metoda analize diskurza z elementi 

konceptualnega polja kritične diskurzivne analize. Metoda temelji na deskripciji, interpretaciji in 

pojasnitvi.  

Pristopi kritične diskurzivne analize kot izhodiščno točko vzamejo trditev strukturalistične in 

poststrukturalistične lingvistične filozofije, da je resničnost dostopna skozi jezik. Z jezikom 

ustvarjamo reprezentacije realnosti, ki nikoli niso zgolj odsevi predobstoječe realnosti, ampak 

prispevajo k njenemu konstruiranju. To ne pomeni, da realnost sama po sebi ne obstaja. Pomeni 

in reprezentacije so resnični. Prav tako obstajajo fizični objekti, vendar svoj pomen pridobijo v 

diskurzu (Jørgensen in Phillips, 2002).  

Kritična diskurzivna analiza je interdisciplinarna. Korenine ima v kritično-dialektičnih in 

fenomenološko-hermenevtičnih tipih teorij, razen tega pa je precej težko dosledno določiti 

teoretične temelje, pravita Weiss in Wodak (2003). Meyer (2002) se strinja, da znotraj kritične 

diskurzivne analize ne obstaja vodilni teoretični pogled, vendar meni, da so pristopi še najbližje 
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sociološkim in socio-psihološkim perspektivam, kjer najdemo vse teoretične ravni (koncept 

različnih teoretičnih ravni izvira iz Mertonove tradicije, 1967, prav tam): epistemologijo, splošne 

socialne teorije – »velike« teorije, teorije manjšega dosega, mikrosociološke teorije, socio-

psihološke teorije, diskurzivne teorije, lingvistične teorije. Meyer (prav tam) pravi, da ima tako 

kritična diskurzivna analiza v svojih različnih oblikah močno teoretsko ozadje: od mikrosocioloških 

perspektiv do teorij o družbi in moči v tradiciji Foucaulta, teorij socialne kognicije in slovnice kot 

tudi posameznih konceptov večjih teoretskih tradicij. Prav tako kritična diskurzivna analiza z vidika 

metodologije vključuje različne perspektive: različice, ki izvirajo iz hermenevtike, interpretativne 

perspektive z različnimi poudarki, celo kvantitativne postopke. Vendar na splošno razume lastne 

metodološke postopke kot hermenevtičen proces. Hermenevtični krog, ki predpostavlja, da 

pomen enega dela lahko razumemo le v kontekstu celote, in da je celota dosegljiva le po 

posameznih sestavnih delih, nakazuje problem razumljivosti hermenevtične interpretacije. Prav 

zato hermenevtična interpretacija nujno zahteva podrobno dokumentiranje.  

Čeprav je za metodološke pristope diskurzivne analize značilno, da so eklektični, pravi Wodakova 

(2002b), to ne pomeni, da so manj znanstveni, saj se standardi natančne, rigorozne in 

sistematične analize z enako veljavo kot pri drugih pristopih uporabljajo tudi pri kritični diskurzivni 

analizi (Fairclough in Wodak, 1997, str. 259). 

 

OPIS METODE IN ORODIJ ZA ANALIZO 
 

Za iskanje in raziskovanje odgovorov na raziskovalna vprašanja je uporabljena kritična diskurzivna 

analiza, saj je še posebej uporabna za razkrivanje različnih, jasnih in skritih, pomenov v medijih 

(Fairclough, 1995a). Analiza je potekala po Faircloughovem modelu, upoštevajoč nekatere 

elemente metod drugih avtorjev (van Dijk, 2002; Wodak, 2002b; Erjavec in Poler Kovačič, 2007; 

Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000; Richardson, 2007; Jørgensen in Phillips, 2002 idr.). Tako je bila 

oblikovana metodologija, ki ustreza analiziranemu gradivu, saj je izbira odvisna od specifičnih 

raziskovalnih vprašanj in podatkov, kot pravi Meyer (2002). Kritična diskurzivna analiza je, tako kot 

vse oblike diskurzivne analize, predvsem interpretativna in kvalitativna metoda, zato obstoječa 

metodologija diskurzivne analize ne prinaša »receptov« ali preverljivih in eksaktnih metodoloških 

pravil, kar je značilno za del kvantitativne metodologije. Rezultati in sklepi raziskave so zato 

bistveno avtorsko delo (Kuhar, 2003a).  

Po Faircloughovem modelu (1995b) lahko vsak primer diskurzivne prakse oz. diskurziven dogodek 

analiziramo na treh ravneh kot: jezikovno besedilo, diskurzivno prakso in družbeno prakso (glej 

poglavje Faircloughov pristop kritične diskurzivne analize). Tako je tudi pričujoča analiza 

sestavljena iz tekstovne analize ter analize diskurzivne in družbene prakse.  

Fairclough (2004, str. 26–27) pravi, da imajo vsi teksti pomensko, medosebnostno in tekstualno 

funkcijo. Tako besedila istočasno reprezentirajo vidike fizičnega, družbenega in miselnega sveta, 

odrejajo socialne odnose med udeleženci v družbenih dogodkih in njihova stališča, želje in 
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vrednote ter povezujejo besedila z njihovimi situacijskimi konteksti. Fowler (1993) meni, da izbire 

načinov ubeseditve niso naključje, saj imajo različne izbire svoje ideološke značilnosti in 

specifičnosti. Zato pri tekstovni analizi besedila lahko odkrivamo, kako se funkcije v besedilu 

kažejo in kakšno ideologijo besedilo nosi.  

Z vidika tekstualne analize Fairclough (1995a, str. 104), kot že povedano, trdi, da obstajata dva 

pogleda na reprezentacije v tekstu. Prvi vidik obravnava strukturo propozicij in analizo stavčnih 

členov, ki reprezentirajo procese, udeležence in okoliščine, drugi pa kombinacijo in zaporedja 

propozicij in s tem organizacijo stavčnih členov in splošno strukturo besedila.  

Za Fairclougha (1995b) ima diskurzivna praksa povezovalno vlogo med tekstom in družbeno 

prakso, na ravni analize družbene prakse pa se skuša pojasniti ugotovitve tekstualne analize na 

makro družbeni ravni in »vključuje analizo tega, kako diskurz (jezik v družbeni rabi) vpliva na 

reprodukcijo družbenih odnosov« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 47).  

Fairclough predlaga številna orodja za analizo besedila: analizo odnosov med sogovorniki, 

metafor, besedišča, slovnice … Vsa ta orodja dajejo vpogled v načine, kako teksti obravnavajo 

dogodke in socialne odnose in tako konstruirajo določeno različico realnosti, socialnih identitet in 

socialnih odnosov (Jørgensen in Phillips, 2002). Za namen te raziskave sem po prvih analizah in 

rezultatih izbrala naslednja orodja za tekstovno analizo: analizo tem, oblike, virov, 

makropropozicij, predpostavljanja, tranzitivnosti, modalnosti in ključnih besed. Tako je tekstovna 

analiza potekala od makroanalize celotnih prispevkov in splošnih pomenov besedil preko analize 

stavkov in skladnje do mikroanalize na ravni besedišča. Ob tem sem bila pozorna tudi na 

elemente, ki v besedilih niso bili prisotni, pa bi lahko bili, saj je za kritično diskurzivno analizo 

značilno, da proučuje prisotne in manjkajoče prvine (Richardson, 2007, str. 38). Kot je za metodo 

značilno, v predstavitvi rezultatov podam tudi tipične primere iz analiziranega gradiva – 

prispevkov. Pri vsaki od analiz so mi bila v pomoč ključna analitična vprašanja, kako lahko 

posamezna analiza razkriva podobo manjšinskih oz. marginaliziranih družbenih skupin in odnose 

med družbenimi skupinami. Pri tem v največji meri sledim predlogom avtoric Erjavec in Poler 

Kovačič (2007, 2010) z nekaj dopolnitvami in nadgradnje. Izbor orodij za tekstovno analizo in 

ključna analitična vprašanja shematsko prikazuje slika 4. Tako sem z izbranimi analizami skušala 

ugotoviti, kako sta oba časopisa reprezentirala drugačnost oz. marginalizirane družbene skupine 

in tako sodelovala pri konstruiranju podob drugačnosti v lokalnem kontekstu.  

 

 



 
 

Slika 5: Orodja za tekstovno analizo besedil (vsebinsko prirejeno po Erjavec in Poler Kovačič, 2007, 2010) 

 

V kakšnih temah se 
pojavljajo 
marginalne 
družbene skupine? 

PROBLEMATIKA 

TEME 
Kdo so viri v novinarskih 
prispevkih?  

Kdo ima možnost povedati 
svojo interpretacijo in kdo 
ne?  

Kdo govori prvi?  

Čigave izjave so dobesedno 
navedene in koga novinar/-
ka le povzema?  

Pri analizi je pomembno, da 
pogledamo tudi, kdo so viri 
informacij, kako pogosto se 
pojavljajo, o čem govorijo in 
kakšen je poudarek na 
njihovem mnenju. 

NAVAJANJE - 
VIRI 

Kakšna je oblika 
analiziranih 
novinarskih 
prispevkov? 

Kje so objavljeni?  

Kako dolgi so?  

Kakšne naslove imajo?  

Kakšne fotografije jih 
spremljajo?  

ANALIZA 
OBLIKE 

Po Van Dijku (1980) 
so makropropozicije 
najbolj ključni pomeni 
nekega teksta, 
izpeljani iz pomenov 
posameznih besed in 
povedi po 
makropravilih, kot so 
brisanje 
nepomembnih 
pomenov, 
posploševanje in 
oblikovanje pomena 
na abstraktni ravni.  

MAKRO- 

PROPOZICIJE 

Kakšne 
predpostavke 
so v novinarskih 
prispevkih 
navzoče? 

PREDPO 

STAVLJANJE 
POIMENOVANJE IN 
REFERENCA 

PREDIKAT 

Kakšne besede so uporabljene? 

Kako so družbene skupine 
poimenovane?  

Kako so kvantitativno in 
kvalitativno ovrednotene?  

Kakšni stereotipi,  značilnosti 
se jim pripisujejo? 

Kako so dogodki opisani?  

Akterji 

Značilnosti 

potrebe, dogodki 

ANALIZA 
BESED 

Kako sintaktične 
strukture krepijo 
določen pomen?  

Kakšni procesi se 
pripisujejo določenim 
družbenim skupinam?  

Kdo je odgovoren za 
negativne in pozitivne 
procese?  

Kako in zakaj sta 
uporabljeni 
tranzitivnost in 
nominacija? 

TRANZITIV 

NOST Se nanaša na 
sodbo, 
komentar ali 
stališče 

Se izraža z 
uporabo 
modalnih 
glagolov, kot so 
»moči«, »biti«, 
»morati«, in 
njihovih negacij 
ter prislovov, 
kot je npr. 
»zagotovo«. 

MODAL- 

NOST 

Čeprav analiza 
reprezentacij 
vključuje 
predvsem 
analizo tistega, 
kar v besedilu 
je, so 
pomembne tudi 
manjkajoče 
prvine, ki jih v 
besedilu ni, a bi 
lahko bile.  

ODSOTNOST 
IN 

PRISOTNOST 
REPREZENTA

CIJ 
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Sledi predstavitev posameznih orodij za analizo.  

ANALIZA TEM 

»Novinarji obravnavajo različne družbene dogodke in situacije, ki jih lahko povežemo v tematske 

sklope. Tema je torej to, o čemer je v tekstu govor na makroravni.« (Erjavec in Poler Kovačič, 

2007, str. 79.) Van Dijk (1991) pravi, da so teme pomemben vidik novinarskega poročanja. Teme 

reprezentirajo tisto, kar mediji štejejo za vredno objave, zato tudi manifestirajo kompleksne 

mreže profesionalnih, socialnih in kulturnih ideologij. Teme ne nakazujejo le tega, kaj so 

najpomembnejše informacije v besedilu, temveč tudi to, kaj je najbolj pomembno v svetu, kar 

pomeni, da teme vplivajo na predstave, ki si jih bralci ustvarijo v svojih glavah o specifičnih 

dogodkih in situacijah.  

 

ANALIZA OBLIKE 

Diskurz ni le vsebina, ampak tudi oblika, tj. način konstrukcije pomena. Za ustvarjanje pomena pri 

bralcih je ključna tudi značilnost izražanja pomembnosti določene vsebine: stran objave, velikost 

naslovov, navzočnost fotografije, ali je prispevek v barvah, dolžina prispevka. Vizualizacija 

komunikacijskega sporočila omogoča prenos občutkov, motivacije in informacije ter poudarja 

pomembne informacije. Če je prispevek objavljen na pomembnih straneh v časniku (prve strani ali 

zadnja), če je dolg in natisnjen v barvah, z velikim naslovom, vse to nakazuje pomembnost vsebine 

(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 80).  

Prisotnost fotografije ima velik pomen, še posebej v družbi, ki jo odločilno zaznamujejo vizualne 

podobe. Fotografija je integralni in gonilni sestavni del časnikarskega procesa. Fotografije ganejo, 

informirajo in zagotavljajo močnejšo vsebinsko raven informacije. Temeljne funkcije fotografije so 

sporočanje ali vsaj potrjevanje vsebine, ilustracija in vizualizacija. Toda tudi fotografije niso le 

podoba dogodkov ali objektivne odslikave realnosti, temveč konstrukcije in kulturne produkcije 

(Zadnikar, 2005).  

 

ANALIZA NAVAJANJA OZ. VIROV 

»Večina novic ne govori o tem, kaj se je zgodilo, ampak o tem, kaj je nekdo povedal, da se je 

zgodilo.« (Sigal, 1973, str. 69, v Poler Kovačič in Erjavec, 2010, str. 68), zato je pomembno, da se 

pri analizi sprašujemo, kdo so viri v prispevkih, kdo ima možnost predstaviti svoj pogled, koga 

novinarji povzemajo in koga dobesedno navajajo, kakšen je poudarek na mnenju posameznega 

vira in o čem sploh govorijo. »Navajanje virov je tudi ključni pokazatelj novinarske 

(ne)pristranskosti, saj morejo novinarji navesti mnenja vseh v dogodek vpletenih udeležencev.« 

(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 80.) Van Dijk (1991) meni, da je za bralčevo interpretacijo 

besedila pomembno, koliko je komu namenjenega prostora za predstavitev svojega stališča, kdo 

govori v imenu določene skupine in o čem govori. Avtor poudarja, da navajanje virov in uporaba 
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citiranja povečuje kredibilnost poročanja, hkrati pa novinarjem omogoča, da vključijo subjektivne 

poglede na dogodek, ne da bi pri tem kršili novinarsko pravilo ločevanja dejstev od mnenj.  

 

ANALIZA MAKROPROPOZICIJ  

Po Van Dijku (1980) so makropropozicije najbolj ključna sporočila nekega besedila, ki so izpeljana 

iz pomenov posameznih besed, stavkov in povedi oz. posameznih delov besedila po 

makropravilih. Makropropozicijo tako razumemo kot idejno enoto povedi, različnih povedi, 

odstavka in celotnega teksta, odvisno od pomenske raznolikosti in koherentnosti, pravita Poler 

Kovačič in Erjavec (2010).  

Makropravila so v določenem pogledu reduktivna, saj se nekaj informacij izgubi, hkrati imajo tudi 

konstruktivno naravo, saj določeni elementi sestavljajo nove, kompleksne enote informacij. Poleg 

tega imajo pravila še organizacijski vidik, saj povezujejo sekvence propozicij z makropropozicijo. 

Obstaja več makropravil. Najbolj enostavno in najbolj splošno makropravilo je brisanje pomenov, 

ki niso relevantni za interpretacijo drugih propozicij. Naslednje makropravilo je posploševanje, s 

čimer se ohranja splošne ključne pomene. Pravilo konstrukcije združuje sekvence propozicij in 

tako oblikuje nove pomene, ki definirajo makropropozicijo. Pravilo »ničle« prinaša isto propozicijo 

na makro nivoju, kot se pojavi na mikro nivoju. To pravilo je pomembno v različnih kratkih 

diskurzih (npr. enostavčnih), kjer mikro- in makrostrukture sovpadajo: vse, kar je bilo povedano, je 

v teh primerih enako relevantno in pomembno (Van Dijk, 1980, str. 46–49).  

»Analiza makropropozicij je torej makrosemantična analiza, ki vključuje celovite pomene in 

omogoča »prepoznavanje najpomembnejših informacij določenega diskurza« (Van Dijk, 1988: 

122).« (Poler Kovačič in Erjavec, 2010, str. 68.) Zato je pomembno vprašanje, kakšna sporočilo 

nosijo makropropozicije o drugačnosti v lokalnih časopisih.  

 

PREDPOSTAVLJANJE 

Erjavec in Poler Kovačič (2007, str. 69) poudarjata, da ves pomen ni že vključen v tekst, da bi ga 

preprosto prebrali. Obstaja tudi skrit ali predpostavljen pomen teksta. Predpostavljanje je 

zdravorazumsko in implicitno vključevanje trditev v tekst. Tako določene besede priklicujejo 

predpostavljeni pomen na različne načine, določene besedne zveze predpostavljajo, da pojav 

dejansko obstaja v družbeni realnosti, predpostavke so vključene v k-vprašanjih, ki se začenjajo z 

vprašalnicami, kot so »kaj«, »kdo«, »kje«, in v vprašanjih, ki se začenjajo z vprašalnico »zakaj«, saj 

lahko vprašanja predvidevajo veliko trditev ipd.  

Fairclough (1995b) pravi, da predpostavke zasidrajo novo v staro, neznano v znano, saj 

predvidevajo skupno polje, ki si ga delita avtor besedila in bralec ter omogoča, da je tisto, kar je 

predpostavljeno, tudi razumljeno. Podobno Van Dijk (2000) pojasnjuje, da implicitne 

predpostavke temeljijo na prejemnikovem poznavanju konteksta in sveta. Zato vse informacije, ki 

jih nosi besedilo, niso eksplicitno predstavljene, ampak so zaradi raznih družbenih norm le 
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nakazane, predpostavljene in posredovane med vrsticami, vendar kljub temu sprejete in 

razumljene. 

 

SKLADNJA IN TRANZITIVNOST 

Z analizo tranzitivnosti se osredotočamo na to, kako so dogodki in procesi povezani s subjekti in 

objekti. Interes leži v odkrivanju ideoloških posledic, ki jih različne tranzitivne oblike lahko imajo 

(Jørgensen in Phillips, 2002). Mills (1995, v Erjavec in Poler Kovačič, 2007) trdi, da analiza 

tranzitivnosti obravnava, kako so dejanja reprezentirana, kakšna dejanja se pojavljajo v tekstu, 

kdo jih izvaja in komu so storjena. Tranzitivne oblike so ključne za reprezentacijo, saj opisujejo 

odnose med udeleženci in vlogami, ki jih igrajo v procesih, opisanih v novinarskih prispevkih. 

Ključno za analizo reprezentacije je spoznanje, da je pri produkciji tekstov mogočih veliko izbir in 

da je vsak tekst mogoče napisati tudi drugače. Simpson (1993, prav tam) pokaže, da v vsakem 

procesu lahko spremenimo naslednje tri elemente:  

1. udeležence, ki so vpleteni v proces; te vloge so tipično izražene s samostalniki;  

2. sam proces, ki je izražen z glagolom; 

3. okoliščine, ki so povezane s procesom, ponavadi izražene s prislovi in predložnimi zvezami. 

Erjavec in Poler Kovačič (prav tam, str. 63–65) pojasnjujeta, da obstajajo vsaj štirje osnovni tipi 

glagolov in zaradi tega štirje tipi procesov: verbalni, miselni, relacijski procesi bivanja, materialni 

proces, ki ga lahko naprej razdelimo v prehodno dejanje, ki vključuje dva ali več udeležencev – 

akterja in objekt dejanja. Transformacija, v kateri je prehodno dejanje, na primer »napadati«, 

spremenjeno tako, da je akter izbrisan, je v novinarstvu pogosta. Dogaja se tudi, da je akter 

izbrisan, kadar novinar reprezentira verbalni ali mentalni proces (npr. »Janez je izjavil …«  

»Dana je bila izjava«). Vsako tako preoblikovanje spreminja pomen povedi. Podatek o akterju pa 

je za razumevanje pomena povedi ključen. Omeniti še moramo proces nominalizaciie. To je 

reprezentacija procesa s samostalnikom, ko namesto gIagola v stavku stoji samostalnik. Fairclough 

(2000, str. 163, prav tam) navaja primer reduciranja številnih dimenzij sprememb družbenega 

življenja kar na »spremembe«, npr. »spremembe pretresajo svet«. Posledica takih redukcij je 

težavnost identificiranja, za kakšne spremembe gre, za zameglitev akterjev in odgovornosti za 

proces.  

Zato je v analizi eno ključnih vprašanj, kdo je odgovorni akter, komu so pripisani pozitivni in komu 

negativni procesi in kateri so akterji z največjo močjo – kdo so tisti, ki so reprezentirani kot aktivni, 

in kdo so reprezentirani kot pasivni, brez moči in brez vpliva. 

 

MODALNOST  

Oblike modalnosti se v besedilu nanašajo na sodbo, komentar ali stališče, še posebej pa na to, 

kako je govorec prepričan v svojo trditev, pravita Erjavec in Poler Kovačič (2007). Simpson (1993, 
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prav tam) trdi, da se modalnost nanaša na novinarsko stališče do mnenja ali resničnosti trditve, 

izražene v povedi. Nanaša se tudi na novinarjeva stališča do situacije ali dogodka, opisanega v 

stavku. Modalnost se izraža z uporabo modalnih glagolov, kot so »moči«, »biti«, »morati«, in 

njihovih negacij ter prislovov, kot je npr. »zagotovo«. Jørgensen in Phillips (2002) pravita, da se 

analiza modalnosti osredotoča na govorčevo stopnjo naklonjenosti ali zavezanosti njegovim 

izjavam. Z različnimi modalnostmi se govorec zaveže svojim izjavam v različni meri. Izbrane 

modalnosti imajo posledice za diskurzivne konstrukcije socialnih odnosov, znanja in pomenskih 

sistemov. En tip modalnosti je resnica, pri kateri se govorec popolnoma zaveže svoji izjavi. Drug 

primer je dovoljenje, pri katerem je govorec v položaju, ko daje prejemniku sporočila dovoljenje 

za nekaj. Modalnost je lahko izražena tudi z intonacijo ali z »varovali«, s katerimi govorec izrazi 

nizko prepričanost (besede kot so: torej, nekoliko, morda …). Tudi Fowler (1993) pojasnjuje, da se 

modalnost nanaša na resničnost in dovoljenje, vendar poleg tega dodaja še dve razlagi: obvezo in 

zaželenost. »Še natančneje, modalnost lahko izražamo na dva ključna načina: z resničnostno in 

obligacijsko modalnostjo. Resničnostna modalnost variira po skali izbir od absolutne 

kategoričnosti (»Ta vojna se bo končala, če bodo ljudje posegli v politični proces.«) skozi različne 

manjvrednostne oblike (»Ta vojna bi se lahko končala, če bi ljudje posegli v politični proces.«) in 

zmanjšanje prepričanosti (»Ta vojna bi se lahko končala, če bi le ljudje posegli v politični proces.«). 

Obligacijska modalnost se nanaša na prihodnje dogodke in še posebej na stopnjo, pri kateri 

govorec/pisec verjame, da se bo določena smer dejanja razvijala ali bi se določena odločitev lahko 

ali morala sprejeti (Richardson, 2007).« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 67.) 

Različni diskurzi uporabljajo različne oblike modalnosti. Na primer, množični mediji pogosto 

interpretacije predstavljajo kot dejstva deloma s tem, da uporabljajo kategorične modalnosti, in 

deloma s tem, da pogosteje izbirajo objektivne kot subjektivne modalnosti (npr.: ko rečejo »Je 

nevarno.« namesto »Mi mislimo, da je nevarno.«). Medijska uporaba kategorične, objektivne 

modalnosti tako reflektira kot tudi utrjuje njihovo avtoriteto (Jørgensen in Phillips, 2002). 

Fairclough (1996) k temu dodaja, da medijska uporaba takšnih oblik ustvarja miselnost, da pomeni 

v svetu obstajajo sami po sebi, s čimer se zakriva proces interpretacije zbranih informacij, s tem pa 

tudi ideologije in predpostavke, ki so del obstoječih uveljavljenih diskurzivnih in družbenih praks.  

 

ANALIZA BESED: IZBIRA IN POMEN BESED  

»Besede sporočajo družbene vtise in vrednote, ki jih lahko zaznamo kot denotativne in 

konotativne pomene.« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 55.) Fowler (1991, v Poler Kovačič in 

Erjavec, 2010) meni, da je osnovna naloga raziskovalca, da v preučevanem diskurzu prepozna 

termine, ki usmerjajo diskurzivno pozornost na določen del družbenega sveta. Van Dijk (2000, str. 

39–42) ugotavlja, da je pomembno preučevati »lokalne« pomene besed in povedi, saj stališča do 

družbenih skupin in mnenja o specifičnih dogodkih lahko vplivajo na leksiko. Z drugimi besedami, 

izbira ene besede namesto druge ima pogosto kontekstualen vzrok, kot npr. mnenje govorca o 

osebi, skupini ali njihovi dejavnosti. Sodobna lingvistika in diskurzivna analiza preučujeta tudi 
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pomene stavkov, ne le besed, in sekvence stavkov ter njihovo vlogo v besedilu kot celoti, saj 

stavčni pomeni kažejo, kakšne specifične vloge imajo udeleženci, npr. vlogo odgovornega akterja 

ali tarče oz. žrtve dejanja. Pomeni se izrazijo v konkretnih besedah, izbira besed pa je vedno stvar 

odločitve.  

Poimenovanje in referenca 

Richardson (2007, str. 49) trdi, da imajo lahko načini poimenovanja oseb v novinarskem diskurzu 

pomemben vpliv na način, kako so zaznani. Vsi imamo sočasno vrsto identitet, vlog in značilnosti, 

ki bi nas lahko enako pravilno opisali, vendar ne z istim pomenom. Način, s katerim so družbeni 

akterji poimenovani, označuje tako skupino, s katero so povezani, kot tudi odnos med tistim, ki 

poimenuje, in tistim, ki je poimenovan. Novinarji morajo poimenovati ljudi v dogodkih, o katerih 

poročajo, in to poimenovanje vedno vključuje izbiro. Logično, z izbiro ene socialne kategorije, 

osebe vključijo v to kategorijo in jih izključijo iz drugih kategorij, ali v ospredje postavijo eno 

socialno kategorijo pred drugimi enakovrednimi alternativami. Reisigl and Wodak (2005) sta te 

načine, s katerimi so družbeni akterji konstruirani in reprezentirani, poimenovala »referenčne 

strategije« in pokazala, da izbira, da posameznika (ali skupino) opišemo na tak ali drugačen način, 

lahko služi različnim psihološkim, družbenim ali političnim namenom.  

Tako je lahko nekdo v besedilu poimenovan tako, da so izpostavljene njegove individualne 

značilnosti in je s tem individualiziran, ali pa je predstavljen le kot del določene družbene skupine 

in s tem kolektiviziran.  

Van Dijk (1991 v Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 57) je razvil konceptualno orodje, ki ga je 

poimenoval »ideološki kvadrat« in ki določa izbire med referenčnimi strategijami. Pravi, da je za 

ideološki kvadrat značilna pozitivna samoprezentacija in sočasna negativna prezentacija drugih. Je 

način zaznavanja in reprezentiranja sveta, še posebej »naših« in »njihovih« dejanj, položaja in 

vloge v svetu. Ideološki kvadrat napoveduje, da bodo različni »nečlani« reprezentirani na 

negativen način, člani pa na pozitiven. To se zgodi tako, da se postavi v ospredje »njihove« 

negativne značilnosti in družbene aktivnosti in potisne v ozadje pozitivne. Nasprotno pa so 

postavljene v ospredje »naše« pozitivne značilnosti in aktivnosti, negativne pa zanemarjene. Ta 

ideološki kvadrat je mogoče opazovati pri vseh lingvističnih dimenzijah besedila. Glede na 

referenčne strategije se pozitivne besede nanašajo na »nas« in »našo državo«, negativne pa na 

»njih«, »njihovo državo«, »njihove vrednote« … 

 

Predikat 

Richardson (2007) pravi, da imajo referenčne strategije vtisnjene vrednostne sodbe. Prav tako je 

za analizo novinarskih besedil pomembna izbira besed, ki so uporabljene za bolj neposredno 

reprezentiranje vrednot in značilnosti družbenih akterjev. Reisigl in Wodak (2005, str. 45, 54–55) z 

referenčnimi strategijami povezujeta predikativne strategije, ki predstavljajo osnovni proces in 

rezultat lingvističnega dodeljevanja kvalitet osebam, živalim, predmetom, dogodkom, dejanjem in 
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družbenim pojavom. Predikativne strategije označujejo osebe, predmete, dogodke in prakse glede 

na kvaliteto, kvantiteto, prostor, čas ipd. Družbene akterje označujejo bolj ali manj pozitivno ali 

negativno in se največkrat realizirajo v specifičnih referenčnih oblikah, ki temeljijo na eksplicitni 

denotaciji ali implicitni konotaciji, prilastkih (v oblikah pridevnikov, pristavkov, predložnih fraz, 

oziralnih stavkov, vezniških stavkov, nedoločniških stavkov in deležniških stavkov ali skupin), 

trditvah, razporeditvah ali eksplicitnih primerjavah, prispodobah, metaforah in drugih retoričnih 

figurah in v bolj ali manj prikritih namigovanjih, nanašanjih in predpostavkah.  

Končno pa so predikativne strategije uporabljene tudi za kritiziranje, podcenjevanje in 

omalovaževanje določenih družbenih akterjev, občasno s potencialno nevarnimi posledicami 

(Richardson, 2007, str. 53).  

 

ODSOTNOST IN PRISOTNOST REPREZENTACIJ 

Richardson (2007) pravi, da je za kritično diskurzivno analizo značilno, da proučuje prisotne in 

manjkajoče prvine. Čeprav analiza reprezentacij vključuje predvsem analizo tistega, kar je v 

besedilu prisotno, moramo razmišljati tudi o manjkajočih prvinah, ki jih v besedilu ni, a bi lahko 

bile. Fairclough (1995a) pravi, da se pri tem osredotočamo na reprezentacije, kategorije 

udeležencev in konstrukcije identitet udeležencev ali odnosov med udeleženci, ki jih v besedilih ni, 

pri čemer nam je lahko v pomoč razmišljanje o odnosih: odsotne reprezentacije – implicitne 

predpostavke – zapostavljene reprezentacije – izpostavljene reprezentacije.  

Pri tem ne gre za konkretno orodje za tekstovno analizo, ampak služi kot vodilo za premislek pri 

vsaki od analiz.  

 

DISKURZIVNA IN DRUŽBENA ANALIZA  

Richardson (2007, v Erjavec in Poler Kovačič, 2007) poudarja, da so diskurzi vedno družbeno 

umeščeni, zato mora analiza novinarskega diskurza upoštevati ne samo tiste dejavnike, ki vplivajo 

na vsebino novic, ampak tudi obliko, organizacijo, predstavitev in potrošnjo novic, tako na 

tekstualni kot tudi intertekstualni ravni, in družbene prakse, se pravi strukture, institucije in 

vrednote zunaj novinarskih uredništev, ki prežemajo in strukturirajo novinarske aktivnosti: 

ekonomske prakse, politične prakse in ideološke prakse. 

V tej fazi analize gre za interpretacijo in pojasnjevanje ugotovitev tekstovne analize ali z drugimi 

besedami iskanje odgovorov na vprašanja, za kakšen diskurz gre, kako jezik podpira ali kritizira 

določeno diskurzivno akcijo, kakšne so medijske in politične funkcije ter funkcije moči analiziranih 

diskurzivnih konstrukcij, kako diskurzivna praksa vpliva na spremembe v družbi, kako jezik 

ustvarja, podpira ali spreminja odnose moči v družbi (Erjavec in Poler Kovačič, 2007). Ta faza 

analize zahteva interdisciplinarnost in vključevanje različnih teorij. Ugotovitve na ravni diskurzivne 

in družbene analize so predstavljene v diskusiji, ugotovitve tekstovne analize pa v rezultatih.  
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PRIKAZ UPORABE ORODIJ ZA TEKSTOVNO ANALIZO 

 

Metode diskurzivnih analiz so na področju socialne pedagogike še razmeroma redko uporabljene 

v primerjavi z nekaterimi drugimi metodami kvalitativne analize. Zato bom nekaj prostora 

namenila kratkemu prikazu, ki bo bolj nazorno predstavil konkretno uporabo posameznih orodij 

za tekstovno analizo, ki so bila izbrana v pričujoči raziskavi. Prikaz služi zgolj kot ilustracija in 

predstavlja primer tekstovne analize posameznega novinarskega prispevka (slika 5) v osnovnih 

potezah. Tekstovna analiza je le ena od ravni analize v Faircloughovem pristopu kritične 

diskurzivne analize (gl. npr. Fairclough, 1995b, 1996, 2004).  
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Slika 6: Novinarski prispevek: Lekić, K. (22. 6. 1995). Na meji strpnosti. Novi tednik 50 (25), 7. 
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PRIMER TEKSTOVNE ANALIZE PRISPEVKA 

ANALIZA TEM 

Osrednja tema, ki se pojavi, je tema tujcev, priseljencev – beguncev in njihovo izobraževanje v 

Sloveniji.  

Če v tem okviru razmišljam še o odsotnosti reprezentacij, je potrebno izpostaviti, da se v celjskem 

časopisu izpostavlja situacijo v bližnjem mestu Velenje. Ob tem je poudarjeno, da ima Velenje 

»pisano nacionalno strukturo«, ob tem pa se begunska šola v Celju niti ne omeni.  

Izpostavljeno je, da begunski otroci živijo v subkulturnem okolju, ob tem pa se spregleda, da 

pravzaprav ne gre za subkulturo, ampak za enakovredno bosansko kulturo. Analiza pokaže na 

ločnico mi – oni in izraženo prepričanje, da ima večinska družba težave s tujci. Vidik, da bi lahko 

težave imeli tudi oni, ni prisoten. Namreč podnaslov bi lahko bil zapisan tudi drugače, kot na 

primer: V Velenju se 198 učencev srečuje s težavo, kam v šolo. Ali bodo šole lahko kaj dale 

učencem, ki znajo bošnjaški jezik?. 

ANALIZA OBLIKE 

Analiza oblike kaže na aktualnost problematike, saj je prispevek uvrščen v rubriko Vroča tema. 

Naslov poudarja, da gre za konflikt, podnaslov izpostavlja pričakovane težave. Prispevek je 

opremljen s fotografijo, na kateri so učenci begunske šole, ki sedijo v klopeh, pogledi nekaterih so 

usmerjeni navzdol. Fotografija konotira pasivnost, ki še podkrepi podobo begunskih otrok kot 

tistih, o katerih odločajo drugi.  

ANALIZA NAVAJANJA OZ. VIROV 

Analiza navajanja in virov na prvi pogled kaže, da so zastopane različne strani. Dobesedno so 

navedeni ravnatelji rednih osnovnih šol, direktorica ZRSŠ, ravnatelj begunske šole in en tuji učitelj. 

Starši in otroci nastopajo kot viri informacij le posredno – skozi to, kar o njih povejo ravnatelji ali 

učitelji, tako da lahko sklenem, da prispevek govori predvsem v imenu institucij – šol, ki stojijo za 

slovenskimi starši. Med različnimi viri najprej slišimo predstavnike slovenskih institucij, ob koncu 

prispevka pa sta kot vir navedena tudi ravnatelj in učitelj begunske šole – njun glas je prisoten, 

vendar le za to, da se izrazijo zadržki.  

ANALIZA MAKROPROPOZICIJ 

Ob izpeljavi bistvenega sporočila prepoznam naslednjo ključno idejo: 

Begunci so v Sloveniji le začasno, kljub temu jih moramo sprejeti v naše šole, čeprav ob 

prilagajanju pričakujemo učno in vzgojno problematiko. 

Temeljna je ideja začasnosti, kar se odraža tudi v nepripravljenosti prilagajati okolje in slovensko 

šolo, ki je monokulturna, ter odpirati vrata vplivom drugih kultur. Izražen je nacionalistični diskurz, 

saj je nekakšna refleksija tega izražena že v naslovu, ki sporoča, da je vključevanje tujcev v 

slovenske šole naša meja.  
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ANALIZA PREDPOSTAVLJANJA 

Tekstualna analiza odkriva kar nekaj implicitnega predpostavljanja. Predpostavke ustvarjajo 

predvsem negativne predstave, ki so povezane s težavami. Predpostavke, ki kažejo na slednje: 

Učenci v redni šoli jih bodo pričakali z nejevoljo. 

Všolanje pomeni učno in vzgojno problematiko.  

Prihod beguncev je vplival na to, da se starši in otroci s slovenskim državljanstvom, vendar druge 
narodnosti obnašajo drugače (ne govorijo slovensko med seboj). 

Odklonilna reakcija staršev. 

Druga vrsta predpostavk se nanaša na monokulturnost slovenske osnovne šole, ki težko sprejema 

učence drugih kultur in temu ni prilagojena. Prepoznane predpostavke: 

V šoli se govori slovensko.  

Heterogeni razredi so težavni.  

Vsi otroci morajo biti na enakem nivoju; šola mora biti taka, da jih segmentira.  

Z državljanstvom se morajo odreči narodnosti.  

Všolanje pomeni asimilacijo.  

Tipičen primer:  

Letošnjo jesen naj bi se otroci beguncev pričeli izobraževati v slovenskih šolah, pri tem pa se odpira 

vrsta problemov, ki jih bo mogoče premagati le z obilo dobre volje in angažiranosti. 

ANALIZA TRANZITIVNOSTI 

Analiza tranzitivnosti kaže na to, da se aktivna vloga večinoma pripisuje akterjem v rednih šolah 

(ravnateljem in učiteljem), kadar gre za pozitivne stvari in se izkazuje njihov vpliv in 

dobronamernost. 

Tipičen primer:  

Učitelji imajo odgovorno nalogo, ko bodo morali poskrbeti, da se bodo otroci normalno vživeli. 

Medtem je begunskim otrokom večinoma pripisana pasivna vloga, razen v primerih, ko so 

izpostavljeni negativni vplivi. 

Tipični primeri: 

Prinesli bodo vrsto posebnosti, ki so nam tuje. 

Begunci se bodo znašli v naših klopeh.  

So jim vcepili dovolj znanja. 

/… /med seboj ne govorijo slovensko /…/ takšne reči starše dražijo. 

Pogosto so stavki zapisani brez jasno izraženega subjekta, kjer je težko določiti, kdo ima 

odgovornost in vpliv. 

Tipični primeri: 

Vojna jih je pognala … 
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Reakcija bo odklonilna. 

Pedagoško-psihološki in ekonomski razlogi so ustvarjali pomisleke in vodili k usmeritvi, da bi otroke 
prešolali. 

Nihče ne ve, kakšna usoda bo doletela begunsko šolo. 

ANALIZA MODALNOSTI 

Analiza modalnosti kaže na odnos od vključevanja begunskih otrok v redne osnovne šole, ki ne 

izraža prepričanja v pravilnost takšne odločitve. Čeprav je ministrstvo, pristojno za šolstvo, o tem 

že odločilo, se akterji o tem izražajo pogojno in v duhu začasnosti.  

Tipični primeri:  

Naj bi se pričeli izobraževati. 

Bi jih morda morali vključiti že prej, pri tem pa jim zagotoviti še dodatni pouk v maternem jeziku. 

Srčno se želijo vrniti in morda bodo res šli, a naj odnesejo znanje. 

Kategorično pa so izražene naloge šole, ki kažejo na prepričanje, da se pred šole postavljajo 

prevelike zahteve. 

Tipični primeri: 

/…/ učitelji bodo morali poskrbeti, da se normalno vživijo. 

Znanje vsakega bi morali preveriti, da bi ga lahko primerno vključili v pouk. 

ANALIZA KLJUČNIH BESED 

Analiza besed nam razkriva, da so najpogosteje poimenovani kot otroci beguncev oz. begunski 

otroci, poudarjeno pa je, da so drugačni (»drugačni sošolci …«). O beguncih se ves čas govori kot o 

otrocih, medtem ko so slovenski osnovnošolci poimenovani kot učenci, kar konotira značilnost, da 

so tisti, ki se učijo in obiskujejo šolo. Lastnosti, ki so izpostavljene, so povezane s težavami. 

Poudarjeno je, da begunski otroci živijo ločeno od ostalih, skoraj v azilih, da živijo v kritičnih 

socialnih razmerah in v nepopolnih družinah in da bodo zaradi subkulturnega okolja s seboj 

prinesli posebnosti, ki so nam tuje. Eksplicitno se postavi ločnica med nami in njimi, prinašajoč 

posebnosti, ki so nam tuje.  

Tipičen primer:  

Otroci živijo ločeno od slovenskih otrok, skorajda v nekakšnih azilih. /…/ Otroci bodo zaradi 

subkulturnega okolja, v katerem živijo, s seboj prinesli vrsto posebnosti, ki so nam tuje. Večinoma 

živijo tudi v zelo kritičnih socialnih razmerah, in to v nepopolnih družinah. 

Družbena skupina je na področju izobraževanja prikazana v podrejenem položaju, ki že vnaprej 

nakazuje težave pri všolanju. Namreč zaradi všolanja naj bi prišlo do pomanjkanja prostora v 

rednih osnovnih šolah, saj naj bi jih bilo veliko, vendar razmerje do števila učencev v slovenskih 

šolah ni navedeno. Izpostavljen je primer, ko se begunski otroci sami raje odločijo za begunske 

šole, četudi so odličnjaki. Njihovo znanje je podcenjeno, saj pri vpisu v srednjo šolo naj ne bi mogli 

konkurirati z znanjem. Tujcem se ne pripisuje načeloma nič slabega, le slabše znanje, a niso sami 

krivi. Poudarjeno je pričakovanje, da bo za begunske otroke vključitev v redne osnovne šole šok in 
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da bodo imeli učne in vzgojne težave. Ob tem se zanemarjajo drugi vzroki učnih in vzgojnih težav 

in tovrstne težave, ki so v osnovni šoli že prisotne tudi pri drugih učencih.  

Tipičen primer:  

/…/ se po mnenju njihovega učiteljskega kolektiva porajajo številna strokovna vprašanja, predvsem 

pa se bojijo učne in vzgojne problematike. 

Pri vpisu žal ne morejo konkurirati s svojim znanjem. 

 

 

VZORČENJE IN PREDMET ANALIZE 

LOKALNO OKOLJE 

 

Z namenskim vzorčenjem sem izbrala dve slovenski mesti, ki sta v svetovnem merilu manjši, v 

slovenskem merilu pa večji mesti, in tako prostorsko omejila raziskovanje na lokalno okolje.  

V prvi vrsti pozornost usmerim na mesto Celje, ki velja za primer ekonomsko in politično 

razvijajočega se mesta v slovenskem prostoru. Za primerjavo (in kot sekundarni fokus pozornosti) 

vzamem drugo bližnje mesto, ki je dokaj primerljivo po številu prebivalcev in geografski 

umeščenosti, vendar z drugačnim zgodovinsko-družbenim razvojem, to je Velenje. Z analizo 

diskurzov v dveh bližnjih, deloma primerljivih, deloma pa različnih mestih bo omogočen pogled na 

različne diskurze, ki so možni na lokalni ravni. Meje lokalnega ni mogoče določiti povsem 

natančno, ampak jih zarisujeta obe mesti z okolico oz. mestni občini in analizirana lokalna medija, 

ki sicer pokrivata širše območje, vendar sta izbrani mesti središči območja. Tako obe mesti skupaj 

z okoliškimi naselji in bližnjimi kraji tvorita lokalno okolje, o katerem poročata analizirana lokalna 

medija, in s tem lokalni kontekst, ki je predmet analize.  

 

Celje 

Po podatkih Statističnega urada (Klasinc, Merc, Rejec in Vuk Dirnbek, 2013a) Mestna občina Celje 

sodi med večje slovenske občine, meri 95 m2 in je del savinjske statistične regije. Središče občine 

je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja 

znamenitost je stari celjski grad.  

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini naslednjo sliko (prav tam): 

Sredi leta 2011 je imela občina približno 48.550 prebivalcev (približno 23.800 moških in 24.750 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 5. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 512 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 

večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 
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Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, 

je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je 

bil torej negativen, znašal je –1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev 

v občini je bil pozitiven, znašal je 1,1 (v Sloveniji 2,6). 

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (41,8 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 

števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 134 oseb starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine 

dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost 

indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini 

je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, 

kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 

V občini je delovalo 17 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.963 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 

stari od 1–5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 

%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 3.520 

učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.780 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je 

bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev 

povprečno 51 študentov in 10 diplomantov.  

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 

57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega 

povprečja (58 %).  

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,6 % registriranih brezposelnih oseb, to 

je več od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin 

– več žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za 

približno 2 %. 

Vsak 13. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo 

pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. 

V obravnavanem letu je bilo v občini 433 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 51 % stanovanj 

je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 69 m2. 

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 

prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let. 
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 522 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 170 

kg več kot v celotni Sloveniji. 

 

Kratka zgodovina Celja  

Celje ima dolgo in bogato zgodovino. Preglejmo nekaj zgodovinskih trenutkov (»Zgodovina«, 

2013a): 

Ugodne naravne razmere so že v predrimski, posebej pa v rimski dobi nudile prebivalcem dobre 

možnosti za življenje, tako da se je na vzhodnem delu Spodnje Savinjske doline, ob njeni najnižji 

točki, že v halstattski in kasneje v keltski dobi razvila prva mestna naselbina, imenovana Keleia. V 

rimski dobi, za časa cesarja Klavdija (41–45) je naselbina, imenovana Municipium Claudia Celeia, 

dobila mestne pravice in doživela tudi svoj prvi vrhunec. V času velikih selitev (5. in 6. stol.) je bilo 

mesto porušeno, vendar so ga že v zgodnjem srednjem veku obnovili. Prvo omembo 

srednjeveškega Celja (Cylie) najdemo v Admontski kroniki, ki je nastala med leti 1122 in 1137. 

Pozni srednji vek in njegov zaton je Celju v kratki dobi vladanja vtisnila neizbrisen pečat uspešna in 

ambiciozna rodbina Žovneških gospodov, kasnejših Celjskih grofov in knezov, ki je s spretno 

politiko posegla celo v vrhove tedanje evropske politike. Hčere so možili celo z evropskimi kralji in 

cesarji. Žovneški, ki so dobili najprej grofovski in nato še knežji naslov, so si izbrali za prestolnico 

Celje. Sprva je bil sedež Celjskih Gornje Celje (Stari grad), že okrog leta 1400 pa nova renesančna 

zgradba v mestu, imenovana Spodnji grad. Celjska naselbina je s tem veliko pridobila. Dne 11. 

aprila 1451 je celjski grof Friderik II. podelil Celju status mesta z vsemi mestnimi pravicami, v 

naslednjih desetletjih pa še za tiste čase obvezno mestno obzidje in obrambni jarek. 

Po smrti zadnjega Celjana grofa Ulrika II. (1456) je posest Celjskih prišla v roke Habsburžanov. 

Celje je bilo v tem času eno najpomembnejših renesančnih centrov na Slovenskem, zato se je v 

mestu, ki je postalo središče "celjske četrti" začelo razvijati pravo mestno življenje z razvito 

trgovino in raznovrstno obrtjo. Tudi sodobna duhovna gibanja (protestantizem), turška nevarnost 

in naravne katastrofe, ki so v tem času razburjala moralno, gospodarsko in politično razsuto 

Evropo, niso obšla mesta ob Savinji.  

Kljub vsem tegobam pa je mesto živelo svoje življenje dalje. Konec 18. stoletja je Celje doživljalo 

novo renesanso. Znanilec nove dobe je bilo mestno obzidje, ki se je ob koncu 18. stol. moralo 

umakniti urbanizaciji in začetni moderni industriji. Ko je leta 1846 pripeljal v Celje prvi vlak je 

mesto še živelo v relativnem miru in bidermajerskem vzdušju. Druga polovica 19. stoletja se je 

tudi v Celju podobno kot v ostalih delih avstrijske Srednje Evrope pričela narodna prebuja, ki je ob 

koncu stoletja privedla do močne zaostritve nacionalnih odnosov in po prvi svetovni vojni do 

razpada večstoletne Habsburške monarhije. 

Konec prve svetovne vojne 1918 je prinesel v mesto ob Savinji nove trenutke. Nov državno-

politični okvir, spremenjeni politični nazori in nova duhovna soočenja so vplivala na mentaliteto 

ljudi in v mnogočem tudi spremenila življenja takratnih Celjanov. Tudi druga svetovna vojna in 
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okupacija je Celju in v Celjanih pustila globoke in še danes nezaceljene rane. Pa vendar je Celje kot 

že nekajkrat pred tem ponovno vstalo iz pepela. 

Po drugi svetovni vojni je mesto ob Savinji dobilo lice živahnega industrijsko-trgovskega centra, 

poleg tega pa ima danes kot sedež mestne občine vse značilnosti regionalnega upravnega, 

poslovnega, kulturnega, šolskega, zdravstvenega in turističnega središča. V zadnjih letih velja Celje 

za najhitreje razvijajoče se mesto v Sloveniji. 

 

Slika 7: Pogled na mesto Celje z gradu 

 

 

 

Velenje 

Po podatkih Statističnega urada (Klasinc, Merc, Rejec in Vuk Dirnbek, 2013b) Mestna občina 

Velenje meri 84 km2, je del savinjske statistične regije in leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob 

reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni 

savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo. 

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini naslednjo sliko (prav tam): 

Sredi leta 2011 je imela občina približno 32.850 prebivalcev (približno 16.650 moških in 16.200 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 8. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 393 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 

večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,3 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, 
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je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je 

bil torej negativen, znašal je –3,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev 

v občini je bil pozitiven, znašal je 1,2 (v Sloveniji 2,6). 

Povprečna starost občanov je bila 40,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (41,8 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – 

večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 93 oseb starih 65 let ali več. 

To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa 

za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine 

dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost 

indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini 

je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, 

kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

V občini je delovalo 12 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.299 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 

stari od 1–5 let jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. 

V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 2.560 

učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.280 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je 

bilo povprečno 50 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev 

povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .  

Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 

% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja 

(58 %).  

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,0 % registriranih brezposelnih oseb, to 

je več od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin 

– več žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za 

približno 4 %. 

Vsak 12. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo 

pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. 

V obravnavanem letu je bilo v občini 364 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 55 % stanovanj 

je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 75 m2. 

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je 

bil v povprečju star 8 let. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 323 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 29 

kg manj kot v celotni Sloveniji. 
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Kratka zgodovina Velenja 

Zgodovina mesta je daljnosežna, vendar je za sam razvoj pomembno obdobje novejše zgodovine. 

Kratek pregled (»Zgodovina«, 2013b): 

Ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, pričajo, da je bila dolina naseljena že v davni preteklosti, 

saj so najdene izkopanine ostankov naselbine prazgodovinskega človeka in prazgodovinski 

predmeti. Ostanki iz rimskega obdobja pa kažejo, da je bila v tem času na prostoru današnje 

Šaleške doline rimska naselbina. 

Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v dokumentih prvič 

omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje grad, ki je v zgodovinskih 

virih prvič omenjen leta 1270.  

V 16. stoletju je Šaleška dolina postala eno od središč protestantskega življenja na Štajerskem. 

Največja pridobitev tega časa je bila šola, ki so jo v Velenju ustanovili protestantje. V srednjem 

veku je bila Šaleška dolina zaradi velikega števila gradov (več kot 20) znana tudi kot »dolina 

gradov«, ime pa se je ohranilo vse do danes. 

Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar, ki je upepelil celotni trg, skupaj s cerkvijo sv. Marije. 

Velenje je v tem obdobju predstavljalo le majhen trg, ki je po velikosti zaostajal za Šoštanjem. Leta 

1889 je imelo le 364 prebivalcev. 

Nekoliko močnejši gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. in v začetku 20. stoletja, 

ko so v bližini Velenja odprli premogovnik. Premogovništvo je na razvoj trga sicer vplivalo le 

posredno, saj Velenje v tem času še ni bila rudarska naselbina. V Velenju so bili konec 19. stoletja 

razviti predvsem trgovina, žagarski in lesnopredelovalni obrati, pomembna gospodarska panoga 

pa je vseskozi ostajalo kmetijstvo.  

Leta 1931 je prav od te dejavnosti še vedno živelo nekaj nad polovico prebivalstva Šaleške doline. 

Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta dva od razlogov, da je to področje dobilo 

železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891 in tako povezala Velenje s Celjem, leta 1899 

pa je bila omogočena tudi železniška povezava Velenja s Koroško (Dravogradom). 

Predvsem po letu 1950 se je ob bistveno povečanih zahtevah po premogu vedno bolj kazala 

potreba po postavitvi sodobnega mesta, ki naj bi nadomestilo sprva planirane male vrstne hiške 

za številne rudarje iz celotne Jugoslavije. Pod vodstvom tedanjega direktorja Rudnika Velenje 

Nestla Žganka so se ob sodelovanju projektantov Slovenija projekta iz Ljubljane z arhitektom 

Janezom Trenzem na čelu začeli oblikovati načrti za sodobno mesto, ki naj zagotovi domovanje za 

približno 30.000 prebivalcev. Moto N. Žganka, da naj imajo "... rudarji, ki preživijo pol dneva v 

temnih nedrjih zemlje kar se da svetla in sončna stanovanja ..." je z načrti projektantov postal 

sodobno modernistično mesto, s prostostoječimi objekti, postavljenimi v velike zelenice. Na žalost 

kasnejši urbanisti tega koncepta iz številnih razlogov niso ustrezno nadaljevali, kljub temu pa jim 

je arhitekturni izraz ožjega centra uspelo ohraniti kot stilsko čist pozni modernizem, kakršnih v 

Evropi ni prav veliko. Neverjetna rast naselja, ko je v borih dveh letih konec šestdesetih sredi 



120 
 

zelenice zraslo več kot 20 mestotvornih objektov, je čudila vso tedanjo domovino, ki mu je 20. 

septembra 1959 podelila mestne pravice. Danes je mesto doseglo meje svojega planiranega 

razvoja. 

 

Slika 8: Pogled na mesto Velenje z gradu 

 

 

ČASOVNO OBDOBJE 

 

Vzorec je časovno omejen na razpon dveh desetletij v obdobju tranzicije, ko je prišlo do večjih 

družbenih sprememb, kar daje širši vpogled na izbrano problematiko.  

Tako sem izbrala številke dveh lokalnih časopisov, ki so izšle v letu 1985 ob koncu socializma in 

pred razpadom nekdanje Jugoslavije, številke časopisov v letu 1995 ob prvem valu privatizacije po 

osamosvojitvi ter številke časopisov, ki so izšle leta 2005 ob koncu tranzicije tik po vstopu države v 

Evropsko unijo in ob naslednjem valu privatizacije.  

 

Zgodovinski oris izbranega časovnega obdobja  

Poznavanje širšega družbenega okvirja je pomembno za razumevanje družbenih sprememb, ki so 

se zgodile v tistem času, saj so se odražale tudi v lokalnem okolju. Zato se ustavimo še ob krajšem 

zgodovinskem orisu izbranega dvajsetletnega obdobja, kot ga opisujeta Nećak in Repe (2003, str. 

305–324): 
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Osemdeseta leta označuje kriza. Leta 1980 je bil dinar devalviran za 30 odstotkov, inflacija se je 

povečala za 45 odstotkov, država ni mogla plačevati surovin in nafte. Za prehod čez mejo je bilo 

treba plačati devizni polog, prišlo je do redukcij električne energije, primanjkovalo je posameznih 

artiklov. Vlada je sprejela nekaj ukrepov za reformo gospodarstva, ki pa so povzročili stavke in 

nezadovoljstvo. Standard je namreč sredi osemdesetih padel za več kot tretjino in se spustil na 

raven iz srede šestdesetih let. Inflacija je naraščala, Jugoslavija ni bila zmožna več odplačevati 

dolgov. Jugoslovansko gospodarstvo je proti koncu osemdesetih zapadlo v agonijo. Osnovni 

problem ekonomske politike pa je ostajala inflacija, ki je decembra 1989 znašala že okrog 2700 

odstotkov. Raven družbenega proizvoda Jugoslavije je bila pod 3000 dolarji na prebivalca.  

Hujše od gospodarskih pa so bile politične ovire. Jugoslavijo je obvladovala ideološko zadrta 

politična nomenklatura, miselno in eksistenčno vezana na socializem enopartijskega tipa. Poleg 

tega so bila nacionalna nasprotja že tako zaostrena, da je država kot celota funkcionirala samo še 

navzven.  

Gospodarska kriza pa ni zavrla nekaterih modernizacijskih tokov. Za drugo polovico osemdesetih 

let je za Slovenijo značilna računalniška revolucija, ki je poleg uporabnih znanj prinesla nove oblike 

zabave, s prodorom kabelske in satelitske televizije se je močno dvignil izbor ponudbe TV 

programov, video izposojevalnice pa so s slabimi piratskimi kopijami vendarle omogočale filmskim 

navdušencem, da so sprotno sledili najnovejšemu filmskemu dogajanju.  

Že v prvi polovici osemdesetih let so se začeli močno zaostrovati hrvaško-srbski odnosi. Ostri spori 

so potekali tudi med razvitejšimi republikami (zlasti Slovenijo in Hrvaško) in manj razvitimi deli 

Jugoslavije. Polemike med »severom« in »jugom« so imele predvsem gospodarsko naravo, glavna 

točka pa je bila, kdo koga izkorišča. Kot samostojen subjekt je v politiko vedno bolj posegala tudi 

vojska.  

V začetku osemdesetih let v Sloveniji ni bilo opaznejših opozicijskih gibanj. Opozicijskim 

intelektualcem je leta 1982 uspelo ustanoviti Novo revijo in bilo je nekaj manjših protestnih akcij 

ter pobud za ustanovitev alternativnih društev in sindikalnih organizacij. S stopnjevanjem kritike v 

javnih glasilih, z razcvetom civilne družbe (mirovnih, protijedrskih in drugih gibanj) sredi 

osemdesetih let, pa se je začelo odpirati vprašanje demokratizacije sistema in odnosa do 

Jugoslavije. Civilno gibanje je vrh doseglo v času procesa proti »četverici« pred vojaškim sodiščem 

v Ljubljani konec julija 1988, ko je na pobudo Igorja Bavčarja nastal Odbor za varstvo pravic Janeza 

Janše, nato preimenovan v Odbor za varstvo človekovih pravic. Leta 1987 so slovenski 

intelektualci v 57. številki Nove revije predstavili opozicijski nacionalni program, ki je nastal kot 

reakcija na srbski nacionalistični program. Tedaj še neformalna opozicija, ki je delovala zlasti preko 

raznih društev, in oblast, sta se razhajali tudi pri definiranju ustavnega položaja Slovenije v 

Jugoslaviji. Leta 1988 so začele nastajati t. i. zveze, ki so bile predhodnice strank.  

Do srede osemdesetih let se je v obliki raznih alternativnih gibanj razvila močna civilna družba, ki 

je imela pionirsko vlogo pri procesih demokratizacije v Sloveniji, ki pa je po nastanku strank 

zamrla. K širjenju svobode javne besede je veliko prispeval tisk, zlasti mladinski (revija Mladina) in 
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študentski ter opozicijske revije. Od srede osemdesetih let dalje sta se procesa demokratizacije 

družbe in nacionalne emancipacije tesno prepletala, postopoma pa sta opozicija in oblast 

približevali poglede na temeljna nacionalna vprašanja. Taka politika je omogočila mehek prehod iz 

enostrankarskega v večstrankarski sistem in organizirane priprave na osamosvojitev.  

Prostor v družbi so s svojo drugačnostjo odpirala različna alternativna kulturna gibanja. Konec 

sedemdesetih let se je v Sloveniji pojavil punk (Pankrti, Laibach, Berlinski zid in druge skupine), v 

začetku osemdesetih pa so nastale tudi razne alternativne multimedijske skupine. Oblasti so na te 

pojave in na punkersko gibanje sprva reagirale sovražno. V drugi polovici osemdesetih pa se je 

punkovska kultura med mladimi uveljavila, poleg nje pa tudi multimedijska umetnost, grafiti, 

plakati s provokativno vsebino, specialni magazini, razne videoprodukcije. Odprtih je bilo precej 

klubov in galerij, namenjenih subkulturni umetnosti. Delovale so gledališke in druge umetniške 

skupine.  

Po prvih večstrankarskih parlamentarnih volitvah marca 1990 je oblast dobil Demos, vendar je bilo 

politično razmerje sil med novimi strankami in starimi političnimi silami razdeljeno skoraj na 

polovico. Povolilno obdobje je bilo težko: slovensko gospodarstvo je preživljalo agonijo, dušili so 

ga zvezni ukrepi, izgubljalo je jugoslovanski trg. Križali so se različni pogledi na privatizacijo in 

ekonomski sistem. Najbolj znana podjetja so propadala. Vrh Demosa se je odločil za plebiscit, ki ga 

je po pogajanjih podprla tudi opozicija. Z veliko večino (88,2 odstotka ob 93 odstotni udeležbi) so 

odločitev za samostojno Slovenijo 23. decembra 1990 na plebiscitu potrdili tudi slovenski 

državljani.  

Formalno je Slovenija še ostala v razpadajoči federaciji in imela predstavnike v njenih organih. Ko 

pa so februarja 1991 vse republike zavrnile hrvaško-slovenski predlog za konfederacijo, se je 

Slovenija sistematično začela pripravljati na razdružitev. Zaostroval se je konflikt z vojsko. Kljub 

neugodnim zunanjim okoliščinam in grožnjam iz Beograda ter s strani armade, je slovenska 

skupščina 25. junija sprejela temeljno ustavno listino, ustavni zakon za njeno izvedbo in 

deklaracijo o neodvisnosti, s čimer je Slovenija pravnoformalno razglasila neodvisnost. Začela se je 

vojna za Slovenijo, ki je trajala deset dni. Vendar so k uresničitvi odločilno pripomogle predvsem 

mednarodne razmere. Politične in družbene globalne spremembe v osemdesetih letih v Sloveniji 

so se dogajale v kontekstu krize komunizma, razpadanja bipolarne delitve sveta in Sovjetske zveze 

ter globoke politične, mednacionalne in ekonomske krize v Jugoslaviji. Brez zunanjih sprememb bi 

se procesi poimenovani »slovenska pomlad« verjetno končali s porazom alternativnih gibanj, 

obračunom z opozicijo in prisilnim odhodom reformističnih oblasti v Sloveniji s političnega 

prizorišča. 

Po osamosvojitvi je zaradi izgube jugoslovanskih trgov prišlo do slabšanja gospodarskega položaja, 

povečane nezaposlenosti in padanja industrijske proizvodnje. Gospodarska kriza je dosegla dno 

leta 1993. Tega leta se je prvič po dolgem času družbeni proizvod povečal za 1 odstotek, leta 1994 

pa že za 4 odstotke, industrijska proizvodnja pa je zrasla za šest odstotkov. Zraslo je veliko število 

novih majhnih podjetij. Mnogo ljudi je hotelo s preprodajami in raznimi malverzacijami ob 
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privatizaciji družbenega premoženja tudi na hitro zaslužiti. Statusna simbola mladih podjetnikov 

sta postala prestižen avto in mobitel. Država se je ukvarjala zlasti s tem, kako izvesti privatizacijo. 

Do zapletov je prihajalo tudi pri denacionalizaciji po vojni zaplenjenega premoženja. Država je pod 

ugodnimi pogoji prodala stanovalcem nekdanja družbena stanovanja, pri privatizaciji pa so 

državljani dobili neprenosljive lastniške certifikate, ki so jih nato lahko zamenjali za delnice.  

V naslednjih letih se je Slovenija pospešeno pripravljala na vstop v Evropsko unijo, sprejemala 

evropsko zakonodajo in se pogajala. Na referendumu za vstop v EU in Nato v letu 2004 je za EU 

glasovalo 89,7 % volivcev, za Nato pa 66,1 %.  

 

 

PREDSTAVITEV IZBRANIH LOKALNIH MEDIJEV 

 

V globalnem svetu ostaja lokalno pomembno. Informacijska doba nam je omogočila dostop do 

informacij s skoraj katerega koli dela sveta, predvsem pa o katerem koli delu sveta. Ljudje smo 

povezani preko mnogo različnih načinov komunikacije in s pomočjo različnih sredstev, ki jih 

moderna tehnologija omogoča. Vendar pa v neposrednem stiku ostajamo z lokalnim okoljem, zato 

interes za lokalno dogajanje ostaja, saj tudi najbolj neposredno vpliva na posameznikovo življenje. 

S tem tudi lokalni mediji kljub globalnim vplivom ohranjajo svoj pomen.  

Za namen te raziskave sem izbrala dva lokalna medija – vodilna tiskana časopisa, ki sta v izbranem 

časovnem obdobju redno izhajala vsaj enkrat tedensko in pokrivata lokalno aktualne teme. Za 

celjsko območje je to časopis Novi tednik, za velenjsko območje pa časopis Naš čas. Oba časopisa 

je potrebno plačevati in se je možno nanju naročiti.  

 

NOVI TEDNIK 

Za začetnika današnjega Novega tednika velja Nova pot, prvi povojni časnik na Celjskem, ki je 

začel izhajati 2. junija 1945 in doživel le 21 številk. Spomladi 1946 se je znova pokazala potreba po 

časopisu in tedensko je začelo izhajati glasilo Okrožnega odbora OF Celje Na delo, ki je pod tem 

imenom izšlo 26-krat, nato pa postalo Naše delo. Zakaj je naslednje leto prenehalo izhajati, ni 

jasno, se je pa 13. februarja 1948 rodil Celjski tednik, ki se ga je naziv Celjski tako prijel, da ga 

marsikje uporabljajo še danes. Tednik je zaradi različnih težav izhajal dvakrat mesečno. Dve leti 

kasneje je spremenil ime v Savinjski vestnik, ker ni bil namenjen samo Celju. Leta 1955 pa so ga, z 

novo vsebino, povečanim obsegom ter novimi naročniki, ponovno preimenovali v Celjski tednik. 

Leta 1963 je naklada presegala 15.000 izvodov. Istega leta je postal ustanovitelj okrajni odbor 

SZDL, tri leta kasneje pa je doživel še eno reorganizacijo in sicer se je izločil iz Celjskega tiska, ki ga 

je do takrat izdajal. Združil se je z Radiem Celje v skupno podjetje Zavod za informativno službo. 

Tiskanje časopisa je leta 1967 prevzelo »DP Delo«, časopis pa je spet deloma spremenil ime v 
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Celjski tednik. Naslednje leto je postal edicija »GP Dela« in ne več glasilo SZDL (»Zgodovina 

časopisa«, 2013). 

12. decembra 1968 je prvič izšel časopis z imenom Novi tednik in nato ponovno izhajal pod 

okriljem SZDL s celjskega območja. Leta 1977 je Novi tednik z Radiem Celje postal TOZD v okviru 

Dela. Leto kasneje se je uredništvo selilo v prostore, kjer je še danes. Ob 35-letnici je Novi tednik 

dobil red zaslug za narod s srebrno zvezdo predsedstva bivše jugoslovanske države. Oktobra 1990 

je prostore uničil požar. 16. avgusta 1991 sta se Novi tednik in Radio Celje registrirala kot podjetje 

NT&RC, d. o. o. Jeseni 1993 se je začel postopek lastninskega preoblikovanja podjetja, ki je konec 

leta 1994 pridobilo registracijo o lastninjenju (prav tam). 

Časopis izhaja kot tednik, razen v obdobju od 1. 2. 2005 do 7. 2. 2013, ko je izhajal dvakrat 

tedensko. Časopis je zasnovan regijsko, saj novinarji spremljajo dogajanja v občinah na širšem 

območju Savinjske regije (»O nas«, 2013).  

Na svojih straneh Novi tednik objavlja novinarske prispevke in fotografije o pomembnejših 

političnih, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih in športnih dogajanjih. Njegova vloga je 

prispevati k večji obveščenosti ljudi o teh dogajanjih na njihovem lokalnem območju, prispevati k 

njihovi razgledanosti in jih z določenimi vsebinami tudi sproščati in zabavati. Omogoča tudi 

soočenje mnenj o pomembnih aktualnih vprašanjih in daje prostor za izražanje stališč širše 

javnosti. Novi tednik je širši javnosti znan tudi po številnih tradicionalnih in odmevnih akcijah, ki 

jih vse leto pripravlja za svoje bralce (prav tam).  

 

NAŠ ČAS  

O časopisu Naš čas in njegovi zgodovini ni toliko dostopnih podatkov. Iz kolofonov številk (1985, 

1995, 2005) bralec dobi informacije, da je bil »Naš čas« ustanovljen 1. maja 1965; od 1. januarja 

1973 je izhajal kot štirinajstdnevnik »Šaleški rudar«, kot tednik pa izhaja »Naš čas« od 1. marca 

1973. Gre za tednik, ki ga je leta 1985 izdajal odbor SZDL (Center za informiranje, propagando in 

založništvo), leta 1995 časopis izdaja Časopisno založniško podjetje NAŠ ČAS, d. o. o., Velenje, leta 

2005 pa Časopisna-založniška in RTV družba, d. o. o., Velenje. V letu 2005 je naklada ene številke 

5.400 izvodov.  

 

 

IZBOR GRADIVA ZA ANALIZO 

 

Pomembno vprašanje za raziskovalce, ki jih zanimajo kvalitativne analize, ki ne morejo biti 

izvedene s pomočjo računalniških programov, je, kako premagati problem reduciranja ogromne 

količine besedila na obvladljiv obseg za analizo (Titscher idr., 2007, str. 42). To vprašanje se je 

pojavilo tudi na začetku te raziskave. Kljub omejenemu časovnemu obdobju, ki je bilo zajeto v 
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raziskovanje, je še ostalo odprto vprašanje konkretnega korpusa. Tako kot kritična diskurzivna ne 

določa natančno opredeljenih empiričnih metod, tako tudi ni tipičnega načina zbiranja podatkov. 

Podobno kot pri utemeljeni teoriji (Glaser in Strauss, 1967, v Meyer, 2002) zbiranje podatkov ni 

mišljeno kot specifična faza, ki mora biti zaključena, preden se začne analiza. Jørgensen in Phillips 

(2002) pravita, da je izbira raziskovalnega gradiva odvisna od več vidikov: od raziskovalnih 

vprašanj, od raziskovalčevega poznavanja relevantnega gradiva na določenem področju ter če in 

kako lahko posameznik do njega dostopa.  

Raziskovalci imajo redko možnost pokriti populacijo v celoti, zato morajo biti zadovoljni z njenimi 

deli. Podatki morajo biti zbrani iz vseh primerov, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja. Kot 

primer, kjer se vzorčenju se ne moremo izogniti, avtorji navajajo raziskovanje simbolnih 

reprezentacij družbenih sprememb v dveh vplivnih ameriških časopisih v zadnjih 100 letih 

(Danielson in Lasorsa, 1997, v Titscher idr., 2007, str. 39). Podobno velja tudi za pričujočo 

raziskavo. Omejitve, ki so se pojavile, so bile predvsem časovne in povezane z dostopnostjo in 

urejenostjo gradiva. Ker bi bila analiza vseh prispevkov, objavljenih v treh izbranih letih v obeh 

časopisih, ki bi se kakor koli navezovali na koncept reprezentiranja drugačnosti, zaradi obsežnosti 

in kompleksnosti gradiva prezahtevna, sem oblikovala vzorec. Da bi zagotovila čim bolj pregledno 

sliko preko celega leta, sem v izbranih letih 1985, 1995 in 2005 s sistematičnim vzorčenjem izbrala 

vsako deseto izdano številko obeh tiskanih medijev. Začela sem s peto številko časopisa in tako v 

obeh medijih v izbranih letih analizirala peto, petnajsto, petindvajseto, petintrideseto in 

petinštirideseto številko, saj sem se želela izogniti povsem prvim in zadnjim številkam, ko je večina 

poročanja namenjenega praznovanjem okoli novega leta. V arhivu ni bilo dostopne petintridesete 

številke Novega tednika v letu 1985, zato sem vzela številko šestintrideset. V vsakem letu je izšlo 

približno petdeset številk obeh časopisov, razen v letu 2005, ko je Novi tednik v februarju začel 

izhajati dvakrat tedensko. Ker je bila posamezna številka Novega tednika v tem letu krajša po 

številu strani in sta bili dve številki po obsegu primerljivi eni številki v preteklih letih, sem v letu 

2005 analizirala še petinpetdeseto, petinšestdeseto, petinsedemdeseto, petinosemdeseto in 

petindevetdeseto številko. V letu 1985 posamezna številka časopisa Novi tednik najpogosteje 

obsega 24 strani, časopisa Naš čas pa med 8–12 strani. Leta 1995 je obseg posamezne številke 

Novega tednika 48 strani, Našega časa pa okoli 20 strani. V letu 2005 Novi tednik izhaja dvakrat v 

tednu, ena številka v posameznem tednu ima običajno 16 strani, druga med 24 in 32 strani, 

medtem ko Naš čas ostaja tednik, ena številka pa običajno obsega 24 strani. Tako je bilo skupaj v 

analizo zajetih petintrideset številk (dvajset številk Novega tednika in petnajst številk Našega 

časa), kar predstavlja 10 % izdanih številk in tako ustreza kvantitativnim merilom za 

reprezentativnost vzorca (gl. Field, 2005). Sledil je izbor novinarskih prispevkov za analizo.  

Z izbranimi številkami obeh časopisov sem dobila osnovno gradivo, ki potencialno predstavlja 

podatke za raziskovalni projekt, ali »univerzum diskurza« (Bell, 1991, str. 10, v Mautner, 2008, str. 

35), »univerzum možnih besedil« (Titscher idr. 2000, str. 33, prav tam). Po pregledu celotne 

vsebine izbranih številk je bilo potrebno določiti kriterije za izbor prispevkov, na katerih bo 

potekala analiza.  
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Bauer in Aarts (2000, v Mautner, 2008, str. 35) pravita, da za kvalitativne projekte poskusi 

slučajnega vzorčenja običajno niso primerni, ker pogosto velikost populacije ni znana in ker 

raznolikost reprezentacij ne bi smela biti opredeljena a priori, kar je v tej raziskavi jasno razvidno 

iz široko opredeljenega problema in raziskovalnih vprašanj, ki drugačnosti ne opredeljujejo 

vnaprej. 

Avtorja (prav tam) namesto slučajnega vzorčenja priporočata ciklični proces, ki ga ponazarja slika 

9, pri katerem se najprej izbere majhen, a relevanten in homogen korpus, se ga analizira in na 

podlagi ugotovitev izbira dodatno gradivo do točke, ko novi podatki ne prinašajo več novih 

reprezentacij. Takrat lahko rečemo, da je korpus dosegel »saturacijo«. 

 

Slika 9: Ciklična gradnja korpusa za kvalitativno raziskovanje (Bauer in Aarts, 2000, v Mautner, 2008, str. 
35) 

  

Mautner (2008) meni, da se v raziskovalnem projektu obrestuje, če se poglobimo v majhen vzorec 

podatkov, zbiramo začetna opazovanja, formuliramo splošne hipoteze, identificiramo obetajoče 

smeri raziskovanja, preverjamo metodološka orodja in brusimo analitične veščine. Navdahnjeni s 

prvimi, poskusnimi rezultati lahko nadaljujemo z bolj sistematičnim zbiranjem podatkov. Začetna 

besedila, ki so raziskovalca pripravili do tega, da je ugotovil, da je na sledi nečesa zanimivega, so 

lahko različni. Iz enega besedila lahko izluščimo številne vidike, ki bi jih bilo vredno spremljati. 

Takšni prvi vtisi so pomemben vir inspiracije, ki nakazujejo, kaj lahko posameznik išče v večjem 

korpusu tekstov, in zagotavljajo nekaj usmeritev za sam proces gradnje korpusa.  

Tudi v tej raziskavi sem najprej po pregledu celotnih številk obeh medijev izbrala štiri prispevke (o 

mladoletniškem prestopništvu, alkoholizmu, beguncih in kriminaliteti), preizkusila orodja za 

analizo, spoznala, kaj lahko prinesejo rezultati, in zastavila smer raziskovanja. Te prve prispevke 

sem izbrala bolj kot ne naključno, razen tega, da so v ozadju splošne predpostavke in koncepti iz 

stroke, kdo so marginalizirane družbene skupine v sodobnih družbah. Titscher idr. (2007, str. 46) 

postopek, pri katerem raziskovalec pride do podatkov bolj ali manj naključno ali vsaj brez 

natančnega načrta, označujejo z izrazom »ribarjenje«. Avtorji izpostavljajo, da ima postopek vsaj 

dve večji pomanjkljivosti, vendar tudi prepoznavajo njegovo smiselnost v določenih okoliščinah. 

Pomanjkljivosti se nanašata na to, da v družboslovnih znanostih ni vedno mogoče nedvoumno 

ločiti med starim čevljem in užitno ribo, kot se izrazijo avtorji, na kar smiselno opozarja tudi 

Silvermanova (1993, str. 82, prav tam) izjava, da se »družbeno življenje, v nasprotju s tujejezičnimi 

filmi, ne prikazuje s priloženimi podnapisi«. Druga pomanjkljivost pa je ta, da lahko ostaja preveč 

nejasno, kaj podatki predstavljajo. 

Izbor besedil za 
predhodni korpus 

Analiza predhodnega 
korpusa 

Izbor in dodajanje novih 
besedil 

Saturacija 
- STOP 



127 
 

V kakšnih okoliščinah pa je primerno in smiselno uporabiti postopek »ribarjenja«? Prvi pogoj je, 

da se mora posameznik zavedati, da plete mrežo, ki je lahko gosto ali bolj rahlo pletena. Če to 

povežemo s Hemplovimi trditvami (1952, str. 36, prav tam), to pomeni, da je sestavljena iz vozlov 

in povezujočih vrvi, ki jih oblikujejo koncepti in predpostavke. Raziskovalec tako ulovi tisto, kar so 

koncepti zmožni uloviti. Drugi pogoj za uporabo postopka je ta, da se mora raziskovalec zavedati 

omejene vrednosti dobljenih rezultatov na podlagi takega zbiranja podatkov. Iz tega sledi, da je 

takšen način zbiranja podatkov smiselni način oženja polja raziskovanja v predhodnih študijah, 

katerih predpostavke bodo nadalje preverjene. V tem primeru raziskovalec nadaljuje na tak način, 

da najprej gradivo zbere in ga oceni na podlagi le nekaj vnaprej danih predpostavk. Zbiranje 

gradiva je zaključeno, ko ni več odkritega nič novega, ko informacije o zadevah, ki nas zanimajo, 

presahnejo in ko se pokažejo ponavljajoči se vzorci ali razlike. Takrat ima raziskovalec podatke in 

interpretacije, ki bodo olajšale bolj natančno raziskovanje (Titscher idr., 2007, str. 47).  

Po tej predhodni analizi štirih prispevkov in izbiri orodij za tekstovno analizo, kar je prineslo 

ključna spoznanja o načinu raziskovanja v okvirih kritične diskurzivne analize, sem nadaljevala z 

izborom prispevkov za končno analizo. Meyer (2002) izpostavlja, da večina študij analizira »tipična 

besedila«, vendar pa pogosto ostaja nedorečeno, kaj je tipično v posamezni družbeni situaciji in za 

kateri vidik družbenega problema. Zaradi širše zastavljenega raziskovalnega problema je bilo 

potrebno tudi raziskovanje zastaviti dovolj široko, da sem lahko zajela različne načine, kako se v 

lokalnih medijih drugačnost reprezentira, saj v gradivu nisem iskala le podob ene določene 

družbene skupine (npr. brezdomcev), s čimer tudi izbor prispevkov ni bil vnaprej dan. Vsebine 

izbranih časopisov niso že na prvi pogled takšne, da bi se dalo vnaprej predvideti in potrditi neka 

pričakovanja in predpostavke, kar po drugi strani pripomore k prepričljivosti raziskave. Mautner 

(2008, str. 37) namreč opozarja, da se morajo raziskovalci upreti skušnjavi izkrivljenega vzorčenja, 

kar pomeni izbirati besedila, ki podpirajo njihove osebne poglede, in ignorirati tiste, ki jih ne. 

Kadar nima smisla izbirati tekste mehansko in slučajno, so nujna drugačna preverjanja in 

uravnoteženja. Navsezadnje izbor podatkov vedno vključuje elemente subjektivne presoje. Prav 

zato, ker se temu ne moremo popolnoma izogniti, moramo subjektivnost izravnati z natančnostjo 

in izbor izpostaviti kritičnemu pregledu. Titscher idr. (2007, str. 32) poudarjajo, da so raziskave, v 

katerih bi bil popolnoma izločen vpliv raziskovalca na zbrane podatke, razmeroma redke v 

družboslovnih znanostih. Takšni primeri so raziskave, ki gradivo črpajo iz uradnih statistik ali 

sekundarne analize že obstoječih tekstov, ne pa tiste, ki gradivo (npr. novinarske prispevke, 

televizijske oddaje, dokumente organizacij ipd.) zbirajo prav za namen raziskave.  

Prav gotovo se določenim subjektivnim vplivom pri izboru gradiva za analizo tudi v tem 

raziskovalnem projektu ni bilo mogoče izogniti. Prav zato sem po prvih analizah skušala zastaviti 

kriterije za izbor prispevkov čim bolj jasno, a vendar dovolj široko, da bi uspela zajeti različne 

pojavnosti izbrane problematike. Kriterije bi lahko utemeljila na dveh načinih vzorčenja v 

kvalitativnem raziskovanju, ki jih opisujejo Titscher idr. (2007).  

Teoretično vzorčenje je postopek, ki so ga tako imenovali raziskovalci utemeljenih teorij (Glaser in 

Strauss, 1967, Strauss in Corbin, 1990, v Titscher idr., 2007, str. 41). Pri tem načinu raziskovalci 
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skušajo zagotoviti reprezentativnost konceptov, ki jih raziskujejo, in zabeležiti njihove različne 

pojavnosti, zato postopek ne predvideva, da mora analizirano gradivo predstavljati tipične 

primere neke populacije, ki je vnaprej natančno definirana, ampak je začetno izhodišče 

oblikovanje raziskovalnih vprašanj in usmerjenost na konkretno problematiko. Osrednji kriterij za 

izbiro gradiva je v tem, da omogoča kar največ različnih perspektiv, tudi ekstremne primere. Tako 

sem izbrala prispevke, pri katerih je bilo iz katerega koli dela besedila razvidno, da se nanaša na 

odklonskost, da je določena družbena skupina ali posameznik obravnavan kot drugačen, 

odklonski, da se družbeni skupini ali posamezniku pripisujejo značilnosti ali problematika, ki ga 

označuje kot drugačnega od pričakovanega, da je družbena skupina predstavljena kot vredna 

posebne pozornosti, da je izražen negativen odnos do določene družbene skupine, da se 

družbeno skupino obravnava na zelo omejen način ali je predstavljen le ozek segment njihovega 

življenja, da je nakazan odnos med dvema skupinama ali je mogoče prepoznati vzpostavljeno 

ločnico mi-oni.  

Drugi način selekcije gradiva zagotavljajo »močne« teoretične predpostavke. Titscher idr. (2007, 

str. 41) pojasnjujejo, da gre pri tem načinu za dobro utemeljene obrazložitve, ki vodijo izbor 

gradiva, ne da bi vključevale statistične vidike ali vprašanja reprezentativnosti. V bistvu se lahko ti 

načini pojavijo v dveh oblikah: ali raziskovalec določi, zakaj so kriteriji za izbor načeloma 

nepotrebni, ali pa se sklicuje na izventekstovne teoretične razmisleke, ki ga vodijo pri izbiri. Tako 

se naslednji kriterij naslanja na teoretična izhodišča o drugačnih, saj so v analizo vključeni tudi 

prispevki, ki obravnavajo družbene skupine, ki so tudi drugače v teoriji prepoznane kot 

marginalizirane oz. manjšinske družbene skupine v sodobnih družbah, ali pa se v prispevkih 

pojavljajo reprezentacije, ki so značilne za manjšine (npr. Fang, 2001; Huckin, 2002; Leudar, 

Marsland in Nekvapil, 2004; Mallinson in Brewster, 2005; Richardson, 2001; Teo, 2000; Erjavec, 

Hrvatin in Kelbl, 2000; Kuhar, 2003a; Razpotnik in Dekleva, 2007 idr.). 

Tako je bilo v analizo zajetih 160 prispevkov (100 prispevkov iz časopisa Novi tednik in 60 

prispevkov iz časopisa Naš čas, kar je tudi v sorazmerju s splošnim obsegom obeh časopisov). Tako 

je bil analiziran dokaj obsežen korpus, ki predstavlja dovolj podatkov za verodostojno analizo. 

Gradivo bi lahko dopolnjevala še s prispevki iz drugih številk v izbranih letih, kar bi morda rezultate 

še razširilo in popestrilo, vendar verjetno v analizi ne bi vodilo do novih ali bistveno drugačnih 

ključnih ugotovitev. Takšen način vzorčenja in analize seveda prinaša v raziskovanje določeno 

mero subjektivnosti in intuitivnosti, vendar tudi omogoča več ustvarjalnosti.  
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Tabela 3: Vzorec po medijih, letih in številu analiziranih prispevkov 

Časopis: Novi tednik Naš čas 

             Časovno         
             obdobje: 
Številka: 

Število analiziranih prispevkov Število analiziranih prispevkov 

1985 1995 2005 1985 1995 2005 

Številka 5 5 9 3 4 1 6 

Številka 15 8 4 4 0 6 9 

Številka 25 6 6 2 2 2 6 

Številka 35 (36) 4 9 6 2 4 5 

Številka 45 4 8 3 3 3 7 

Številka 55   3    

Številka 65   4    

Številka 75   3    

Številka 85   5    

Številka 95   4    

Skupaj štev. 
analiz. prisp.:  

27 36 37 11 16 33 

100 60 

 

 

 

 

RAZISKOVALNI POSTOPEK 
 

V praksi študije vedno ne sledijo linearno postavljenemu okvirju, temveč se mora raziskovalec 

večkrat pomikati naprej in nazaj med različnimi ravnmi raziskovanja (Jørgensen in Phillips, 2002). 

Ta značilnost se je pokazala tudi v tej raziskavi, zato je opis raziskovalnega postopka težko strniti v 

nekaj zaporednih faz, saj je raziskovalni postopek potekal bolj krožno oz. spiralno kot linearno.  

Meyer (2002) pravi, da kritična diskurzivna analiza svojo metodologijo uvršča bolj v 

hermenevtično kot v analitično-deduktivno tradicijo, kar se kaže tudi v tem, da ne moremo 

popolnoma ločiti zbiranja in analize podatkov. Tudi v primeru te raziskave so bile po zbiranju prvih 

podatkov opravljene prve analize. Na osnovi teh rezultatov so se generirala nova vprašanja, na 

katera sem iskala odgovore z nadaljnjim zbiranjem podatkov in ponovnim analitičnim 

obravnavanjem že zbranih. Empirično raziskovanje kot ciklični proces ponazarja slika 10.  
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Slika 10: Empirično raziskovanje kot ciklični proces (Meyer, 2002, str. 19) 

 

 

Vendar lahko rečem, da so za ta raziskovalni postopek značilni štirje sklopi: 

1. Zbiranje, identificiranje in razvrščanje gradiva. Ta sklop zajema pregled osnovnega gradiva, 

izbor gradiva za analizo in urejanje gradiva v računalniške tabele. Zaradi kompleksno 

zastavljenega raziskovalnega vprašanja in načina vzorčenja novinarskih prispevkov je bilo to 

precej časovno zamudno delo. Vključevalo je namreč prebiranje časopisov, ki so bili na 

začetku raziskovanja dostopni le v fizični obliki v Osrednji knjižnici Celje. Časopisa nimata 

takšnega arhiva kot kakšna druga velika medijska hiša, kjer je mogoče iskanje tudi po ključnih 

besedah, kar pa glede na izbrane metode tako ne bi prišlo v poštev. Tekom raziskovanja sta 

bila oba časopisa sicer v večji meri digitalizirana, kar je v kasnejših fazah raziskovanja 

omogočilo dostop do večine številk v elektronski obliki na spletni strani Digitalne knjižnice 

Slovenije, vendar pa je bilo eno obdobje, relevantno za to raziskavo, v procesu digitalizacije 

izpuščeno. Po pregledu izbranih letnikov časopisov in prvih analizah ta sklop vsebuje tudi 

izdelavo dokončnih kriterijev za izbor gradiva. 

2. Analiza posameznih prispevkov. Pred analizo posameznih prispevkov sem prebrala izbrane 

številke časopisov v celoti in si ob tem izpisovala vtise in vprašanja, ki so se pojavila. Na 

podlagi izbora nekaj prispevkov sem preizkusila metodološke postopke za analizo. Po prvih 

analizah in rezultatih sem se odločila za osem orodij za tekstovno analizo, ki so kasneje 

uporabljene za analizo celotnega gradiva, saj omogočajo analizo od makro- do mikroravni 

besedila. Druge analize se niso izkazale za relevantne, ker druge strukture niso imele ključnega 

pomena v tekstu (npr. analiza retoričnih tropov, saj za oba časopisa v izbranih obdobjih ni 

značilen izrazito stilsko zaznamovan jezik).  

Teorija 

Operacionalizacija 

Diskurz/besedilo 

Interpretacija 

Izbor teoretičnih 

konceptov in predpostavk 

Postopki in instrumenti Izbor informacij 

Preverjanje 

predpostavk 
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3. Analiza in obdelava gradiva. V tej fazi sem po izbrani metodologiji izvedla kompleksno analizo 

zbranega gradiva. Jørgensen in Phillips (2002) pravita, da ni vedno potrebno uporabiti vseh 

raziskovalnih metod ali jih uporabiti vedno na enak način v specifičnih raziskovalnih projektih. 

Izbira in uporaba orodij je odvisna od raziskovalnih vprašanj, obsega raziskovalnega projekta 

in posebnih karakteristik gradiva. Analizirani prispevki so raznovrstni, zato vsaka od analiz oz. 

vsako orodje za tekstovno analizo ni bilo uporabno pri vsakem besedilu, so pa ene analize bolj 

univerzalno uporabne (npr. analiza ključnih besed). Ta faza vključuje tudi analitično 

primerjavo v različnih časovnih obdobjih v posameznem lokalnem okolju. Pri analizi in 

osvetljevanju določenih ugotovitev so bili v pomoč tudi pogovori s prebivalci obeh mest (več o 

tem na str. 120). 

4. Sinteza. V zaključni fazi je sledil sintetični pregled ugotovitev, primerjava ugotovitev po 

posameznih vidikih med lokalnima okoljema in vzpostavljanje povezav z možnostmi 

strokovnega delovanja na področju socialne pedagogike in drugih sorodnih ved.  

 

Mautner (2008, str. 37) izpostavlja, da se je pri raziskovanju potrebno dotakniti tudi vprašanja, 

kako katalogizirati in shraniti svoje podatke na način, ki omogoča hitro identifikacijo, iskanje in 

navajanje vira. Računalniško podprt korpus je očiten odgovor, saj ima to prednost, da omogoča 

posamezniku procesirati veliko večji namensko zgrajen korpus. Obstajajo že tudi računalniški 

programi, ki so v pomoč pri primerjavi podatkov in analizi. Werner in Bernard (1994, v Titscher 

idr., 2007, str. 47) trdita, da je le z natančno začrtanim zbiranjem gradiva in dokumentiranjem v 

obliki tabel mogoče, da ima raziskovalec pregled nad gradivom, da ga predstavi drugim 

raziskovalcem, da se zaveda omejitev raziskave in ohrani vsaj delno kontrolo nad subjektivno 

pristranskostjo.  

Analizirane prispevke v tej raziskavi sem uredila v tabelah, ki so omogočale pregled nad gradivom 

in služile kot opora pri tekstovni analizi gradiva. Izsek iz tabel prikazuje tabela 4.  



 

 
 

Tabela 4: Izsek iz tabel, v katerih so zbrani analizirani prispevki in deli besedil po posameznih orodjih za tekstovno analizo 

Št. PRISPEVEK TEME OBLIKA VIRI MAKRO-
PROPOZICIJE 

PREDPOSTAVKE TRANZITIVNOST MODALNOST BESEDE 

NOVI TEDNIK 1995, ŠT. 25 
100.  Na meji 

strpnosti 
Tujci, begunci, 
priseljenci. 
 
Izobraževanje 
priseljencev. 
 
 
Tudi v Celju je bila 
begunska šola, 
vendar se tega niti 
ne omeni. 
Izpostavljeno 
Velenje – že ima 
pisano nacionalno 
strukturo (o tem 
malo izvemo). 
Spregled, da gre za 
enakovredno 
bosansko kulturo. 
Težave imamo mi – 
lahko bi bilo z 
vidika, da imajo 
težave oni 
Kako bi lahko bil 
podnaslov 
drugačen? 
V Velenju se 198 
učencev srečuje s 
težavo, kam v šolo. 
Ali bodo šole lahko 
kaj dale učencem, ki 
znajo bošnjaški 
jezik? 

Rubrika Vroča tema 
Naslov poudarja, da 
gre za konflikt. 
Fotografija: 
begunski otroci v 
klopeh, izraža 
pasivnost. 

Dobesedno: 
ravnatelji, 
direktorica ZRSŠ, 
ravnatelj begunske 
šole, en tuji učitelj. 
Ne navaja ne 
staršev ne otrok. 
Empatijo imamo le 
do slovenskih 
staršev. 
Govori v imenu 
institucij/šol, ki 
stojijo za 
slovenskimi starši. 
Tuji učitelji: imajo 
besedo, vendar da 
izrazijo svoje 
zadržke. 

Nacionalistični 
diskurz 
Diskurz začasnosti 
Na meji strpnosti  
je neka refleksija v 
naslovu; to je naša 
meja in naša 
strpnost. 
M: z begunci so 
težave. 
Slovenska 
monokulturna šola. 
 
Begunci so v 
Sloveniji le začasno, 
kljub temu jih 
moramo sprejeti v 
naše šole, čeprav ob 
prilagajanju 
pričakujemo učno in 
vzgojno 
problematiko. 

Učenci v slov. šoli 
jih bodo pričakali z 
nejevoljo. 
V šoli se govori 
slovensko. 
Heterogeni razredi 
so težavni. 
Vsi otroci morajo 
biti na enakem 
nivoju; šola mora 
biti taka, da jih 
segmentira. 
Všolanje pomeni 
učno in vzgojno 
problematiko. 
Z državljanstvom se 
morajo odreči 
narodnosti.  
Prihod beguncev 
vplival na to, da se 
starši in otroci s 
slov.državlj. in 
druge narodnosti 
obnašajo drugače 
(ne govorijo 
slovensko med 
seboj). 
Odklonilna reakcija 
staršev. 
Všolanje pomeni 
asimilacijo. 
 

Učitelji imajo 
odgovorno nalogo, 
ko bodo morali 
poskrbeti, da se 
bodo otroci 
normalno vživeli. 
(A) 
Ravnatelji se 
zavedajo težav. (A) 
Otroci ne obvladajo 
snovi po slov. 
programu. (A) 
Prinesli bodo vrsto 
posebnosti, ko nam 
tuje. (A) 
Begunci se bodo 
znašli v naših 
klopeh. (P) 
… Bodo reagirali 
starši otrok slov. 
narodnosti. (A) 
… med seboj ne 
govorijo slov … 
takšne reči starše 
dražijo. (P) 
Reakcija bo 
odklonilna. (BS) 
Pedagoško-psih. in 
ekonomski razlogi 
so ustvarjali 
pomisleke in vodili k 
usmeritvi, da bi 
otroke prešolali. 
(BS) 
Nihče ne ve, kakšna 
usoda bo doletela 
begunsko šolo. (BS) 
So jim vcepili dovolj 
znanja. (P) 

Naj bi se pričeli 
izobraževati. 
Kdo vse, kdaj se 
bodo vrnili, če 
sploh? 
… Bi jih morda 
morali vključiti že 
prej, pri tem pa jim 
zagotoviti še 
dodatni pouk v 
maternem jeziku. 
Srčno se želijo vrniti 
in morda bodo res 
šli, a naj odnesejo 
znanje.  
Skrajni čas, da 
postanejo del neke 
urejene izobraž. 
Celote. 
… učitelji bodo 
morali poskrbeti, da 
se normalno vživijo. 
Znanje vsakega bi 
morali preveriti, da 
bi ga lahko 
primerno vključili v 
pouk.  
Bi se morali skrbno 
pripraviti na 
vključitev. 

Otroci beguncev, 
begunski otroci, 
drugačni sošolci, 
slovenski otroci 
imenovani učenci.  
Živijo ločeno, skoraj 
v azilih. 
Veliko jih je, 
zmanjkalo bi 
prostora. 
Sami se raje 
odločijo za 
begunske šole, 
četudi so odličnjaki. 
Zaradi 
subkulturnega 
okolja bodo s seboj 
prinesli posebnosti, 
ki so nam tuje. 
Pri vpisu na SŠ ne 
morejo konkurirati z 
znanjem. 
Živijo v kritičnih 
socialnih razmerah 
in v nepopolnih 
družinah. 
Učne in vzgojne 
težave. 
Tujcem ne pripišejo 
nič slabega, le 
slabše znanje, so 
nepravična 
konkurenca našim 
učencem, a niso 
sami krivi.  
Neslovenec kot 
drugi, tuji. 
Vključitev bo zanje 
šok. 



 
 

Št. PRISPEVEK TEME OBLIKA VIRI MAKRO-
PROPOZICIJE 

PREDPOSTAVKE TRANZITIVNOST MODALNOST BESEDE 

101.  Socialna 
stiska 
ustvarja 
invalide 

Invalidi. 
 
Invalidsko 
upokojevanje.  

R: Tema tedna 
Cela stran 
Grafi,v okvirjih 5 
zgodb ljudi 

Povzemanje zgodb 
ljudi, ki čakajo 
odgovor invalidske 
komisije. 
Dobesedno 
navajanje 
direktorice enote 
zavoda za invalidsko 
in pokojninsko 
zavarovanje, 
dobesedno 
navajanje 
direktorice enote 
zavoda za 
zaposlovanje, 
povzemanje 
podatkov obeh 
zavodov. 

Socialna stiska 
ustvarja invalide , 
saj zaradi socialne 
stiske 
(brezposelnosti) 
vlagajo vloge za 
invalidsko 
upokojevanje. 

V družbi so pereče 
razmere (očitno 
pereče razmere 
najbolj prizadanejo 
marginalizirane). 
Socialne stiske 
rešujejo z 
invalidskim 
upokojevanjem.  
Invalidska 
upokojitev pomeni 
socialno varnost.  
Brezposelnim po 50. 
letu ne preostane 
drugega kot čakati 
na upokojitev.  
 

Z njegovo usodo 
nemilo barantajo. 
Razvrstijo ga lahko. 
Med bolnimi 
izberejo. 
Težje najdejo 
zaposlitev, ne vidijo 
izhoda, skušajo 
izkoristiti še zadnjo 
možnost, čakajo na 
upokojitev, on sam 
občuti svoje 
doživljanje,prisiljen 
se je pokoriti, 
računajo na 
korektnost. 
Kritična 
gospodarska 
situacija ustvarja 
nove invalide, in 
sicer takšne, ki bi se 
želeli trajno 
invalidsko upokojiti. 

 Bolni ljudje, ki v 
delu ne vidijo več 
svetle točke, ampak 
obremenitev, ne 
more znebiti 
občutka, da z 
njegovo usodo 
nemilo barantajo, 
kritična 
gospodarska 
situacija ustvarja 
nove invalide, in 
sicer takšne, ki bi se 
želeli trajno 
invalidsko upokojiti, 
socialna stiska, v 
kateri se znajdejo 
starejši ljudje, za 
mnoge med njimi ni 
razrešljiva – veliko 
zgodb se je začelo z 
zdravstvenimi 
težavami, 
nadaljevalo z 
bolniškim staležem, 
zaključilo s 
tehnološkimi viški. 
/…/ 

102.  Kronika Kronika.  R: Kronika 
Več podrubirk 
Nočne cvetke, 
Gorelo je, Prometne 
nezgode in trije 
daljši prispevki s 
svojim naslovom 
2 strani 

Policija, kriminalisti, 
sodišča 

Ni več spoštovanja 
do države, državnih 
institucij in med 
ljudmi. 

Učimo se s 
posnemanjem. 
Mladina ni 
drugačna ali boljša 
od odraslih.  
Nekateri lokali 
delujejo nezakonito.  
Lastniki lokalov se 
ne držijo policijskih 
navodil.  
Najvišja vrednota je 
zaslužek.  
/…/ 

Mladi – okamenjali 
avto, popljuvali 
voznico, posnemajo 
odrasle, zmerjali 
policiste, agresivno 
reagirali, so bili 
pijani, eden drznil 
udariti policista, v 
navalu besa glasno 
politizirali, eden 
poklical odvetnika 
/…/  

Mladi – so storili 
(nič pogojno) 
Nekateri lokali 
poslujejo brez 
dovoljenja, pa jim 
očitno nihče nič ne 
more ali pa noče 
narediti. 
Najbolj žalostno je 
bilo, da so bili to 
sami mladi ljudje, 
med njimi še 
mladoletni. 

Mulci z Ljubečne – 
okamenjali avto in 
popljuvali voznico. 
Se zgražamo nad 
mlado generacijo, 
zmerjamo za 
huligansko, 
narkomansko, 
obritoglavsko in 
pijansko ter 
nekoristno. 
Ignoranca, revolt in 
agresija. /…/ 
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KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KVALITETE RAZISKAVE 

 

Tudi kvalitativne raziskave potrebujejo koncepte in kriterije za ocenjevanje kvalitete svojih 

ugotovitev. Prav tako je nesporno, da klasični koncepti veljavnosti in zanesljivosti iz kvantitativnih 

raziskav niso uporabni brez modifikacij. Ključna dilema je, kako lahko raziskava predstavlja 

intelektualni izziv in je hkrati rigorozna in kritična (Silverman, 1993, str. 144, v Meyer, 2002).  

Vidnejši predstavniki kritične diskurzivne analize predlagajo različne kriterije za ocenjevanje 

kvalitete (v Meyer, 2002): Jäger kot kriterij, ki ustreza kritični diskurzivni analizi, predlaga 

»celovitost«, kar pomeni, da so rezultati študije zaključeni, celoviti, če novi podatki in analize ne 

odkrivajo več novih ugotovitev. Van Dijk predlaga dostopnost kot kriterij, ki upošteva praktične 

cilje kritične diskurzivne analize, kar pomeni, da naj bi bile ugotovitve dostopne in berljive za 

družbene skupine, ki so bile vključene v raziskovanje. Wodak in Scollon predlagata postopek 

triangulacije za zagotavljanje veljavnosti. Wodak predlaga načrte raziskovanja, ki vključujejo več 

različnih metod, upoštevajo kontekst in ozadje. Prav tako lahko analize prinesemo nazaj med 

udeležence raziskave, da dobimo njihove reakcije in interpretacije in tako razkrijemo razhajanja in 

nasprotja med lastno analizo in pogledom udeležencev.  

Za pričujočo raziskavo lahko rečem, da je celovita, saj z analizo več ne prepoznavam novih 

ugotovitev. Raziskava je zajela več različnih vidikov in je potencialno lahko uporabna za 

načrtovalce razvoja v obeh lokalnih okoljih. Predstavitev izsledkov raziskave lokalni skupnosti ali 

pripadnikom posameznih družbenih skupin, ki sem jih prepoznala, ostaja kot izziv za kasneje, 

vendar pa je bilo v procesu raziskovanja opravljenih več poglobljenih pogovorov s šestimi 

osebami, ki so bile stare od 30 do 72 let in so v obdobju od 1985 do danes večino časa živele v 

enem od obeh mest. Pogovori so bili nestrukturirani, vendar fokusirani, o njih pa sem vodila 

zapiske. Služili so le kot pomožna in obstranska metodologija, zato jih ne opisujem in ne 

analiziram sistematično, saj niso predstavljali centralnega gradiva, vendar so mi omogočili različne 

poglede na podatke in pomagali pri razumevanju in pojasnjevanju ugotovitev, s tem pa tudi 

prispevali k omejevanju subjektivnosti. Namreč kljub vsemu stroge objektivnosti ni mogoče doseči 

s sredstvi analize diskurza, opozarja Meyer (2002), zato je potrebno imeti v mislih, da vsaka 

raziskovalna tehnika potencialno lahko vsebuje analitikova prepričanja in ideologije in tako vpliva 

na potek analize v smeri analitikovih koncepcij.  

Temeljno pravilo vsakega znanstvenega dela pravi, da morajo biti načini, kako so bili rezultati 

pridobljeni, preverljivi. Ta zahteva izhaja iz postulata, da mora biti znanstveno raziskovanje 

posplošeno in transparentno in, kadar je mogoče, ponovljivo. Zato mora biti vsaka ideja, odkritje, 

opazovanje ali interpretacija zabeležena na tak način, da jo drugi raziskovalci lahko rekonstruirajo 

in preverijo. Bolj jasna kot je povezava med izbranim teoretskim ozadjem, raziskovalno strategijo, 

metodami in raziskovalnimi postopki, lažje bo drugim raziskovalcem raziskavo in njene zaključke 

rekonstruirati ali celo ponoviti (Titscher idr., 2007, str. 11). Potek raziskave je opisan in njeni 

zaključki so predstavljeni, kolikor je natančno in podrobno mogoče v okviru izbranega 
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kvalitativnega pristopa. Analizirano gradivo je javno dostopno, vendar pa je značilnost kritične 

diskurzivne analize, da so ugotovitve in sklepi raziskave povsem avtorski, kot poudarja Kuhar 

(2003a), saj vsak raziskovalec oz. raziskovalka lahko drugače razume in si razlaga določen medijski 

tekst.  

Še nekaj besed o posploševanju rezultatov. Titscher idr. (2007, str. 40) povzamejo, da je logika 

raziskav na vzorcih v tem, da lahko rezultate, dobljene na primerih, ki predstavljajo niz drugih 

primerov v populaciji, posplošimo. Vendar postopki zbiranja podatkov v družboslovju pogosto niso 

takšni, da bi rezultate lahko strogo posploševali, kar pa je tudi odvisno od tega, kako 

posploševanje definiramo. Običajno mislimo na empirično posploševanje, pri katerem zaključki, ki 

temeljijo na omejenem vzorcu, veljajo za skupino, ki ji posamezni primeri pripadajo. Pri tem se 

pravzaprav ne srečujemo z zaključki, ampak s hipotezami. Obstaja pa še teoretično ali analitično 

posploševanje, kar pomeni, da so lahko rezultati ene študije osnova za nove teoretične 

predpostavke – izsledki raziskave lahko prinesejo nove dokaze ali dodatne obogatitve že 

obstoječih teoretičnih izhodišč. S takšnim pojmovanjem tudi ugotovitve tega raziskovalnega 

projekta predstavljajo doprinos v raziskovanju manjšinskih družbenih skupin.  
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REZULTATI  
 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati tekstovne analize. Tekstovna analiza se nanaša 

neposredno na gradivo in predstavlja delo z besedilom. Rezultati analiziranih prispevkov so 

predstavljeni po posameznih analizah od makro- do mikroravni po posameznih medijih in 

časovnih obdobjih. Ob rezultatih so predstavljeni tudi tipični primeri delov besedil, ki ponazarjajo 

in utemeljujejo ugotovitve tekstovne analize. Zaradi obsežnosti tekstovne analize bi bilo branje 

izredno oteženo, če bi pri vsaki od analiz navedla tipične primere za vse reprezentirane družbene 

skupine, zato se tipični primeri praviloma pojavljajo pri analizah, ki potekajo bolj na mikroravni 

analize besedila. Tako velja, da je za vsako od reprezentiranih družbenih skupin naveden vsaj en 

tipičen primer pri vsaj eni od analiz in ne nujno pri vseh, saj so zaradi razdrobljenosti in 

razpršenosti rezultatov izbrani le tipični primeri, ki prevladujejo in najbolj razvidno podkrepijo 

dobljene rezultate. Kjer se kot tipični primeri pojavljajo celotni prispevki ali daljši deli prispevkov, 

sem jih zaradi prostorskih omejitev krajšala in obdržala le tiste dele besedila, ki se najbolj 

neposredno nanašajo na ugotovitve, ali pa sem ob ugotovitvah posamezen prispevek navedla v 

oklepaju kot vir, na katerega se naslanjajo rezultati. Ob koncu posamezne analize so za 

posamezen medij predstavljene temeljne ugotovitve za posamezno analizo s časovno primerjavo.  

Čeprav v delu sledim APA standardom citiranja (APA citiranje, 2013), pa v primeru navajanja vira 

pri tipičnih primerih zaradi večje preglednosti, jasnosti in enotnosti navedem naslov analiziranega 

prispevka in datum objave (logično še sledi, da so pri rezultatih analize posameznega časopisa kot 

tipični primeri navedeni deli besedil iz prispevkov, ki so bili v tem časopisu objavljeni, zato tega 

podatka ne navajam še dodatno). Namreč pri analiziranih časopisnih prispevkih se večkrat 

pojavljajo prispevki brez znanega avtorja, prispevki, kjer so znane le začetnice avtorja ali kakšen 

vzdevek, isti avtor se lahko pojavlja celo večkrat v isti številki časopisa in ne zgolj v istem letu. 

Menim, da bo izbrani način olajšal branje in omogočil povezovanje z analiziranimi viri, ki so 

navedeni v poglavju Viri z vsemi znanimi podatki po standardih.  

 

REZULTATI TEKSTOVNE ANALIZE PRISPEVKOV ČASOPISA NOVI TEDNIK 
 

REZULTATI ANALIZE TEM 

Rezultati analize tem za leto 1985 

Analiza tem kaže, da analizirani prispevki v časniku Novi tednik v letu 1985 manjšinske družbene 

skupine obravnavajo v povezavi s temami zaposlovanja in brezposelnosti, prestopništva in 

kriminalitete, odvisnosti, življenja na podeželju, starosti in prostega časa.  

Tema zaposlovanja predstavlja situacijo na trgu dela, predvsem pa se osredotoča na brezposelne 

in o brezposelnosti nosi sporočilo, da je ena najtežjih oblik družbene neenakosti, česar ne 



137 
 

spremeni niti družbena pomoč, ki so je brezposelni deležni. Namesto, da bi bila brezposelnost 

vpeta v aktivno politiko gospodarskega razvoja, je uvrščena v socialno kategorijo. Tema 

izpostavlja, da obstaja neenakost pri možnostih za zaposlitev žensk. Objektivna neenakost se kaže 

v tem, da je struktura industrije taka, da objektivno zaposluje več moških. Vendar pa bralec dobi 

še informacijo, da se diskriminacija kaže predvsem v primerih, ko organizacije raje zaposlijo moške 

tudi tam, kjer bi enako uspešno lahko delale tudi ženske. Aktualna problematika so tudi bolniški 

izostanki. Prispevek poroča, da stalež bolnih narašča, med njimi pa je precejšen delež delavcev, ki 

imajo stalno prebivališče v drugih republikah – priseljencev. V neenakopravnem položaju z vidika 

zaposlovanja so tudi invalidi, saj se jih veliko znajde v situaciji, ko živijo le od socialne pomoči. Da 

je med delavci prisotna socialna stiska, kaže tudi prispevek o pomembnosti štipendije za družine s 

šolajočimi se otroki. Poleg socialnih transferjev s strani države ima pomembno vlogo tudi 

solidarnost med ljudmi, ki se kaže v pomoči v primeru nesreč.  

Kriminaliteta je tema, ki je obravnavana v vseh analiziranih številkah časnika. Gre za poročanje o 

raznih kaznivih dejanjih, mladoletniškem prestopništvu, nasilju, terorizmu v tujini. Tema 

kriminalitete ne vključuje poročanja o vplivu revščine, ekonomije, politike, tako je tema slepa za 

družbeno-ekonomsko-politični kontekst tistega časa.  

Alkoholizem je tema, ki jo pokriva več prispevkov. V letu 1985 je to zgodba o individualni patologiji 

in ni kritična do družbe. Tema alkohola je zgodba moralnega padca, priznanja, konverzije in 

odrešitve. Predstavlja potek alkoholizma, zdravljenje, rehabilitacijo in preprečevanje odvisnosti. V 

okviru teme odvisnosti so omenjeni tudi kadilci, predvsem v povezavi s prepovedjo kajenja na 

javnih mestih.  

Specifična tema je tema kmečkega življenja na podeželju, ki prikazuje življenje in delo kmetov, 

posebej so predstavljene kmečke žene. S temo kmečkega življenja je povezana tema starosti, ki 

predstavlja starejše ljudi na kmetijah, odpira vprašanje revščine med starejšimi in poroča o 

praznovanju jubilejev.  

Tema prostega časa vključuje predvsem mlade. Predstavlja ugotovitve mladih o možnostih in 

željah po organiziranih prostočasnih aktivnostih in problematiko igralnih aparatov v lokalih, ki 

pritegujejo mladostnike.  

 

Rezultati analize tem za leto 1995 

Analiza tem je pokazala, da časnik v izbranih prispevkih leta 1995 v povezavi z marginaliziranimi 

družbenimi skupinami obravnava naslednje teme: brezposelnost, migracije, bolezen in 

invalidnost, starost, odvisnost, kriminaliteta, revščina, dobrodelnost, kmečko življenje, duševna 

stiska in homoseksualnost.  

Tema brezposelnosti predstavlja podatke lokalnega zavoda za zaposlovanje o strukturi 

brezposelnih in zaposlovanju na širšem celjskem področju.  
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Tema migracij obravnava pravni status beguncev, izobraževanje priseljencev in beguncev, 

Slovence v tujini in nestrpnost do tujcev, ki je izražena v popularni slovenski glasbi. Najbolj obširno 

je predstavljena tema izobraževanja beguncev iz bivših republik Jugoslavije, ki so reprezentirani 

kot izrazito marginalizirana družbena skupina. Prispevek v celoti spregleda, da gre za enakovredno 

bosansko kulturo in da imajo težave tudi begunci in ne le večinsko slovensko prebivalstvo. 

Prispevek obravnava begunsko šolo v Velenju in proces vključevanja beguncev v velenjske redne 

osnovne šole, medtem ko begunska šola v Celju ni niti omenjena, čeprav gre za celjski časnik. Če v 

okviru tekstualne analize razmišljam še o odsotnosti nekaterih reprezentacij, je najprej zanimivo 

to, da celjski časopis izpostavlja situacijo v bližnjem mestu Velenje. Ob tem je poudarjeno, da ima 

Velenje »pisano nacionalno strukturo«, ob tem pa se begunska šola v Celju niti ne omeni. 

Izpostavljeno je, da begunski otroci živijo v subkulturnem okolju, ob tem pa se spregleda, da 

pravzaprav ne gre za subkulturo, ampak za enakovredno bosansko kulturo. Menim, da analiza 

pokaže na ločnico mi – oni in izraženo prepričanje, da ima večinska družba težave s tujci. Vidik, da 

bi lahko težave imeli tudi tujci, ni prisoten. Namreč podnaslov bi lahko bil zapisan tudi drugače, 

kot na primer: V Velenju se 198 učencev srečuje s težavo, kam v šolo. Ali bodo šole lahko kaj dale 

učencem, ki znajo bošnjaški jezik?.  

Tema invalidnosti se nanaša na invalidsko upokojevanje, rehabilitacijo in napoved radijskih oddaj 

o invalidskih društvih. O bolezni spregovorijo prispevki o rehabilitaciji in poteku zdravljenja po 

različnih diagnozah. Ta tema je predstavljena individualizirano, saj so predstavljene zgodbe 

posameznikov, ki so se soočili z boleznijo in zdravljenjem.  

Starost je tema, ki je razmeroma pogosto obravnavana v letu 1995. V okviru te teme so 

predstavljene življenjske zgodbe posameznih starostnikov, praznovanja, vsakdanje življenje 

starostnikov, društvo upokojencev in prosti čas v okviru institucionalnega varstva starejših.  

Kriminaliteto obravnavajo prav vse številke časnika v letu 1995. Kronika sestoji iz poročanja o 

posameznih dogodkih, ki tako postanejo posamezne mini-zgodbe. Mladoletniško prestopništvo je 

pojav, o katerem se pogosto poroča, kar ustvarja vtis, da so mladi močno povezani s kriminalnimi 

dejanji. Tudi tema odvisnosti je povezana z mladimi. Mlade se povezuje z uživanjem droge in 

alkohola, novinarji pa poročajo še o odprtju centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.  

Revščina se odraža v prispevku o socialni stiski ljudi, ki čakajo na socialna stanovanja in so odvisni 

od tuje pomoči. Na drugi strani se pojavi tema dobrodelnosti, ki je povezana z materialno 

pomočjo Rdečega križa družinam in dobrodelnimi dogodki, na katerih se zbirajo sredstva.  

Kmečko življenje je predstavljeno skozi poročanje o vsakdanjem življenju na kmetih in delu žensk 

na podeželju.  

V 1995 je ena od tem duševno zdravje. Pojavi se oglas za SOS telefon za pomoč v duševni stiski in 

prispevek o urejanju in prenovi psihiatrične bolnišnice. O homoseksualnosti se spregovori v 

prispevku, ki poroča o posvetu o enakopravnosti istospolno usmerjenih v družbi.  
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Rezultati analize tem za leto 2005 

Analiza tem pokaže, da so v letu 2005 v časniku v povezavi z manjšinskimi družbenimi skupinami 

obravnavane teme kriminalitete, nasilja, bolezni, smrti, socialne stiske, starosti, rejništva, 

otroštva, priseljenstva, spolnosti, odvisnosti in vere.  

Kriminaliteta je tema v približno 30 % med izbranimi prispevki in je stalna tema v številkah časnika 

v izbranem letu 2005. O lažjih oblikah kriminalitete (tatvine, vlomi, nesreče idr.) se poroča bolj 

splošno, medtem ko je poročanje o resnejših kaznivih dejanjih (npr. požig, umor) povezano s 

konkretnimi posamezniki in bolj natančnim poročanjem o dejanjih ali sojenju. Med storilci so v 

prispevkih izpostavljene mlajše osebe in uporabniki drog. Pojavljati se začnejo statistični podatki o 

storjenih in obravnavanih kaznivih dejanjih in prekrških s strani policije. Med prispevki izstopa 

prispevek o rušenju skvota, ki sicer izpostavlja problematiko nezakonitega in prepovedanega 

bivanja v zapuščeni stavbi, vendar še bolj poudarja urbanistično politiko v mestu. Nasilje je tema 

povezana z varnimi hišami in materinskimi domovi, kar sporoča, da obstaja potreba po tovrstni 

namestitvi in zaščiti tistih družinskih članov, ki so v psihični in socialni stiski, in predstavlja nasilje v 

družini kot problem, ki zahteva specifične in raznolike načine reševanja, predvsem pa družbeno 

podporo tudi v obliki različnih namestitvenih programov.  

Bolezen in smrt sta temi, ki sta predstavljeni v zelo ozkih segmentih. Poudarjen je pomen 

pravočasnega odkrivanja rakavih obolenj in zdrav življenjski slog, ki deluje preventivno. Bralec o 

obolelih za rakom in življenju z rakom ne dobi informacij. V prispevku o kadilcih pa je predstavljen 

vedenjski slog kadilcev in metode odvajanja od kajenja. Kar dva prispevka se nanašata na nakup 

aparatov in opreme za bolnišnico s pomočjo dobrodelnih akcij ali donacij društev in podjetij. Pri 

tem je dejansko v ospredju dobrodelnost akterjev, ki donirajo. Temo umiranja in smrti 

predstavljata dva prispevka o društvu Hospic. Umirajoči so predstavljeni kot tisti, ki potrebujejo 

podporo in pomoč, društvo pa združuje prostovoljce, ki so to psihosocialno pomoč pripravljeni 

nuditi, saj v društvu poudarjajo, da zgolj medicinske storitve ne zadoščajo.  

Tudi tema socialnih stisk, pri kateri so izpostavljene družine s šibkim socialnoekonomskim 

statusom in v materialni stiski, enostarševske družine, osebe s posebnimi potrebami in slabše 

plačani delavci, je tesno povezana z dobrodelnostjo, ki se kaže v akcijah zbiranja živil za ozimnico, 

šolskih bazarjih za pomoč otrokom pri plačilu nadstandardnega programa, v akciji društva, ki 

priskrbi in podari poseben mobitel slabovidni osebi, ki si ga sama ne more privoščiti, ima pa velik 

pomen za večje vključevanje. Da so stiske prisotne med delavci, priča prispevek, ki predstavlja 

odziv na napovedane stavke in sporočila sindikatov, da se socialni status znižuje in da med nami 

živijo ljudje, ki nimajo ničesar več izgubiti. Spet drug prispevek poroča o delavcih, ki stavkajo 

zaradi neplačevanja in nezaupanja do vodstva podjetij, kar pomeni organiziran protest delavcev in 

izredne razmere, na katere opozarjajo. Prav tako je aktualna akcija, v kateri kot organizator 

sodeluje tudi časnik in v kateri imajo bralci možnost sodelovati v žrebanju za voziček hrane. Akcija 

je predstavljena kot igra, v kateri je vsakokrat nekdo, ki se prijavi, izžreban in nagrajen z vozičkom 

hrane, ki si jo sam nabere. Kljub takšni predstavitvi prispevek sporoča, da obstajajo ljudje, ki se 
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sami prijavijo v igro in želijo prejeti voziček hrane. Razen v povezavi z dobrodelnostjo, so osebe s 

posebnimi potrebami predstavljene tudi kot športniki na tekmovanjih, poudarjen pa je pomen 

vključevanja oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v športne in gibalne aktivnosti.  

Podoba starostnikov je orisana s prispevki, v katerih se je poročalo o praznovanjih zlatih porok in 

100. rojstnega dne, o institucionalnem varstvu s poudarkom na predstavitvi dnevnega centra in o 

prireditvi, ki je bila namenjena oskrbovancem pomoči na domu. Vse teme so pozitivne in 

starostnike prikazujejo kot zadovoljne in vpete v socialne mreže in druženje z drugimi starostniki, 

družino in zaposlenimi v domovih za starejše, ne predstavijo pa drugih vidikov življenja v starosti 

ali drugačnega načina življenja.  

O rejništvu analiza razkriva predvsem subjektivne poglede različnih akterjev, ki so vključeni vanj. 

Tako rejnica, rejenec in strokovna delavka centra za socialno delo predstavijo osebno mnenje ali 

izkušnjo o sprejemanju odločitev za rejništvo, o lastnostih oseb, ki se za to odločajo, in o samem 

rejništvu, skratka predstavljena je individualna perspektiva. Drug prispevek pa poroča o 

vseslovenskem dogodku – organiziranem druženju rejniških družin, ki se je zgodil na Celjskem, kar 

sporoča o pomenu druženja, podelitvi izkušenj ter formalnih okvirjih in podpori, ki jo dajejo 

lokalne oblasti in centri za socialno delo kot državne institucije.  

Da družba prepoznava otroke kot skupino, ki se ji namenja posebno pozornost, priča dejstvo, da 

se poroča o tem, da imamo teden otroka in da so v tem tednu za otroke organizirane še dodatne 

prostočasne aktivnosti v organizaciji društev in ustanov, ki usmerjajo svoje delovanje konkretno 

na področje mladih.  

Analiza tudi kaže, da je vprašanje tujstva naslovljeno precej netipično, in sicer je v enem prispevku 

predstavljena življenjska zgodba, delovne poti in hobiji enega priseljenca iz ene bivših republik 

Jugoslavije, ki je zelo uspešen in uveljavljen na svojem delovnem področju, v drugem pa je 

predstavljen mednarodni tabor mladih iz štirih evropskih držav kot ena od možnosti 

medkulturnega dialoga, kar pa ni izkušnja večine mladih v stikih s tujo kulturo in načinom življenja.  

Analiza kaže, kot se kot tabu tema v časniku v letu 2005 pojavi tema spola in spolnosti, ki pa ni 

predstavljena neposredno v povezavi s konkretnimi posamezniki ali skupinami. Analiza oglasa za 

mineralno vodo pokaže, da ima večinska družba predsodke do gejev. Poročanje o odprtju galerije, 

ki tematizira erotiko in spolnost, pa odkriva, da je gre za nekdaj razvpit lokal in zdaj galerijo, ki 

izziva sodobne poglede na spolnost. 

Tema verstev je predstavljena s srečanjem predstavnikov verskih skupnosti s predstavnikom 

lokalne oblasti.  

 

Temeljne ugotovitve analize tem 

Analiza pokaže, da so v vseh letih prisotne teme brezposelnosti in socialne stiske, prestopništva in 

kriminalitete, odvisnosti in starosti. V letu 1985 sta aktualni temi še življenje na kmetih in prosti 

čas mladih. Leta 1995 se bolj izrazito pojavi tema priseljencev, pojavljajo pa se še teme bolezni in 
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invalidnosti in duševne stiske. Tako v letu 1995 kot v letu 2005 so pomembne teme socialnih stisk 

in dobrodelnosti, odpira pa se tudi vprašanje odnosa do gejev. V letu 2005 se med obravnavanimi 

temami pojavi problematika družin (otroci, rejništvo, nasilje) in nakaže versko življenje.  

Brezposelnost je v letu 1985 reprezentirana kot ena najtežjih oblik družbene neenakosti, medtem 

ko so v letu 1995 bolj v ospredju statistični podatki. Leta 1985 je izpostavljena neenakost pri 

zaposlovanju žensk, visok delež delavcev iz drugih republik Jugoslavije na daljših bolniških 

odsotnostih (vendar pa ob tem ničesar ne izvemo o naravi delovnih mest, kar je verjetno v večji 

povezavi z bolniško odsotnostjo kot izvor) in neenakopravnost invalidov pri zaposlovanju, saj 

mnogi živijo od socialne pomoči, medtem ko je leta 1995 v ospredju invalidsko upokojevanje. V 

letu 2005 se tema brezposelnosti navezuje na socialne stiske, saj leta 2005 služba ni več 

zagotovilo za socialno varnost. Izpostavljene so družine s šibkim socialno-ekonomskim statusom, 

enostarševske družine, osebe s posebnimi potrebami in slabše plačani delavci. Tako v letu 1995 

kot tudi v 2005 je revščina na drugi strani povezana z dobrodelnostjo.  

Tema kriminalitete je med drugim v vsakem izbranem letu povezana z mladimi. Ustvarjen je vtis, 

da so mladi močno povezani s kaznivimi dejanji in odvisnostjo. Pri tem pa ni prisotna kritičnost do 

širšega družbenega konteksta.  

V okviru kmečkega življenja so posebej izpostavljene ženske. Starostniki so povezani z različnimi 

vidiki, ki so večinoma predstavljeni v pozitivni luči.  

V letu 1995 so begunski otroci predstavljeni kot izrazito marginalizirani, poudarjena je pisana 

nacionalna struktura Velenja, medtem ko se celjska šola za begunske otroke niti ne omenja. V letu 

2005 je v povezavi s tujci predstavljena življenjska zgodba uspešnega priseljenca in mednarodni 

tabor mladih.  

Duševno zdravje je leta 1995 obrobna tema. Leta 2005 ima tema bolezni in smrti večji pomen. 

Poudarjen je pomen preventive in življenjskega sloga. Umirajoči so predstavljeni kot tisti, ki 

potrebujejo podporo in pomoč, pri tem pa zgolj medicinske storitve ne zadoščajo, zato imajo 

društva prostovoljcev pomembno vlogo. 

Leta 1995 je vprašanje enakopravnosti gejev neposredno naslovljeno, medtem ko je tema 

predsodkov do gejev leta 2005 le nakazana.  

V letu 2005 so kot skupina vredna pozornosti pozitivno prikazani otroci in družine, predvsem 

rejniške.  

 

REZULTATI ANALIZE OBLIKE 

Rezultati analize oblike za leto 1985 

Časnik v letu 1985 izhaja v črno-beli tehniki, niti naslovi in fotografije še niso barvni. Prispevki, ki 

se nanašajo na marginalizirane družbene skupine, nimajo stalne rubrike, razen kronike, tako se 

pojavljajo v različnih rubrikah v različnih številkah tega leta.  
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Brezposelni so v središču poročanja, saj se prispevki pojavijo tako na naslovnici kot v rubriki Tema 

tedna. Bralca še dodatno pritegne fotografija treh mlajših moških s čeladami na delovnem mestu 

in deli besedila, ki so v okvirju. Med besedilom je tudi tabela s podatki o osebah, ki iščejo 

zaposlitev in kvalifikacijska struktura, kar vnaša dinamičnost v obliko, hkrati pa takšni objektivni 

podatki podkrepijo sporočilo prispevkov. Tema zaposlovanja se pojavi še v rubrikah Dogodki, 

Komentiramo in na zadnji strani. Prispevki so krajši, najdaljši obsega pol strani, razen prispevka v 

Temi tedna, kateremu je namenjena cela stran. V prispevku o bolniških izostankih so že v naslovu 

izpostavljeni delavci iz drugih republik, čeprav se izkaže, da bolniški izostanki niso povezani le z 

njimi. Čustveno noto nakazuje naslov prispevka, ki pravi, da nizke štipendije burijo starše in s tem 

prida temi pomembnost. Prispevek o medsebojni pomoči in solidarnosti ob nesreči – požaru 

dopolnjujeta dve fotografiji, ki prikazujeta pogorišče, lastnika in ljudi, ki delajo in čistijo pogorišče. 

Takšna vizualizacija konotira dinamičnost, aktivnost, kljub nesrečnim dogodkom, kar daje pomoči 

in solidarnosti še večjo težo.  

Kroniko sestavlja več kratkih prispevkov s svojimi naslovi, ki predstavljajo poročila o storjenih 

dejanjih. Kronika ima tudi nekaj stalnih in občasnih podrubrik: Nočne cvetke, Prometne nesreče, 

Tudi malo alkohola je lahko preveč. Podrubrika Nočne cvetke piše o posredovanju policije v 

različnih dogodkih, v pisanju pa je zaznati posmehljiv slog s komentarji, ki predstavlja zabavno 

branje, vendar s tem nekoliko odvzame resnost dejanj. S tem ko se podrubrika Tudi malo alkohola 

je lahko preveč pojavi znotraj kronike, konotira pomen, da je alkoholizem odklonski pojav in 

alkoholikom izreče moralno obsodbo. Alkoholizem se kot tema pojavi tudi med pismi bralcev. 

Kajenje je znano kot sicer škodljiv pojav, vendar bolj zdravstveni problem. Prispevek o boju proti 

kajenju je umeščen v rubriko Naši kraji in ljudje, kar v primerjavi z obravnavo alkoholizma kaže na 

večjo mero sprejemanja. V okviru kronike se pojavi tudi prispevek o mladoletniškem 

prestopništvu. Kriminaliteto obravnava še rubrika Pogled v svet s Kovinotehno, ki spregovori o 

terorizmu kot o moderni obliki nasilja in ga locira zunaj meja države, kar vzpostavi globalno 

ločnico.  

Starostniki in kmeti se pojavijo v rubrikah Reportaža, Kmetijstvo in na zadnji strani. Na zadnji 

strani je predstavljeno praznovanje jubilejev – zlatih porok. Prispevke dopolnjujejo fotografije 

zakoncev, ki sedita za mizo ali se držita za roke, in tako dajejo prispevkom osebno noto. Prispevki 

o starostnikih ali kmetih so razmeroma dolgi – od tretjine do celotne strani. Prispevke obogatijo 

fotografije, ki bralca dodatno pritegnejo. Fotografije prikazujejo kmete, ki so odrasli ali stari moški 

ali ženske v kmečkih oblačilih, obrazi imajo resen izraz, kažejo gube in starost. Na eni fotografiji so 

prikazani ljudje, ki stojijo in držijo konja, na drugi je prikazan starec, ki žaga, v ozadju pa stoji 

njegova izredno majhna koča, spet na naslednji starejša gospa, ki mesi kruh v črni kuhinji. Takšne 

fotografije konotirajo pomen, da na kmetih živijo starejši ljudje in da je tamkajšnje življenje težko 

in skromno.  

Mladim ni namenjeno veliko prostora. Teme se pojavijo v rubriki Dogodki, kjer so zelo na kratko 

predstavljene ugotovitve mladih na pionirski konferenci o prostem času, in v rubriki Pisma bralcev, 
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kjer je polovica pisem namenjenih dogajanju v lokalu Račka, v katerem se zadržujejo mladostniki 

zaradi igralnih aparatov, kar je predstavljeno kot pereča problematika.  

 

Rezultati analize oblike za leto 1995 

Analiza oblike iz splošnega pogleda kaže, da je časnik v letu 1995 modernejši, vendar še ni barven. 

Pojavi se le nekaj modre barve v naslovih, predvsem na prvi in zadnji strani. Fotografije ostajajo 

črno-bele. Prispevki o zatiranih družbenih skupinah se pojavljajo v različnih rubrikah in v različnih 

dolžinah. Tako so prispevki v rubrikah: Gospodarstvo, Vroča tema, Glasba, Reportaža, Pri zvestih 

naročnikih, Pisma bralcev, Naši kraji in ljudje, Komentiramo, Po državi, Kronika, Dogodki, Radio, 

Tema tedna. Uvrstitev v posamezno rubriko je povezana s tematiko in ne s tem, da se povezuje z 

marginaliziranimi družbenimi skupinami. Rubrika Pri zvestih naročnikih je stalna, zato je v vsaki 

številki prostor, ki je namenjen poročanju o starejših ljudeh. V rubriki Vroča tema se pojavi 

prispevek o izobraževanju beguncev. Naslov prispevka »Na meji strpnosti« (22. 6. 1995) sporoča, 

da gre za konflikt in vprašanje tolerantnosti, poimenovanje rubrike pa poudarja aktualnost 

problematike. Invalidsko upokojevanje je predstavljeno v rubriki Tema tedna, kar opozarja na 

pomembnost problematike. Prispevek tudi zavzema celotno stran. Prispevki so drugače različno 

dolgi. Poleg že omenjenega celotno stran zavzemajo prispevki o rehabilitaciji po bolezni, o 

izobraževanju beguncev in o življenju starostnika na kmetiji. Kronika zavzema od ene do dveh 

strani. Rubrika je razdeljena na podrubrike Nočne cvetke, mini KRIMIČI, Komentiramo, Prometne 

nezgode, Gorelo je. V okviru podrubrik je več kratkih prispevkov, ki so tematsko povezani, vendar 

ločeni s svojimi naslovi. Analiza oblike tako kaže, da je kriminaliteta pomembna tema, ki lahko 

bralca pritegne. Pisma bralcev spregovorijo o kriminaliteti, drogah med mladimi in prostem času 

starostnikov.  

Prispevke, ki prikazujejo starostnike, spremljajo fotografije, kar osebe predstavi kot posameznike, 

vpelje osebno noto. Starostniki na fotografijah so posneti v različnih situacijah (starostnica drži 

časopis, posameznik sedi na klopi pred hišo, naročnica časopisa šiva za šivalnim strojem, 

zlatoporočenca se držita pod roko ipd.), vendar vedno z nasmehom na obrazu, kar konotira 

zadovoljstvo in tako ustvarja podobo starostnikov, ki so s svojim življenjem v obdobju starosti 

zadovoljni, veseli.  

Zgodbe postanejo individualne osebne pripovedi prav zaradi fotografij. Fotografije v prispevkih o 

rehabilitaciji bolnikov, o upokojevanju invalidov, o socialni stiski in o kmečkih ženah 

individualizirajo posameznike, o katerih novinarji pišejo. Tako fotografije sporočajo, da gre za 

resnične življenjske zgodbe posameznikov.  

V primeru izobraževanja beguncev fotografija prikazuje begunske otroke, ki sedijo v šolskih 

klopeh. Otroci sedijo pri miru, obrazi so brez izraza, fotografija konotira pasivnost, kar podpira 

konotacijo celotnega prispevka.  



 

144 
 

V okviru kronike fotografije spremljajo le izjemne dogodke. Tako pri najdaljšem prispevku dve 

fotografiji prikazujeta več orožja in ročno bombo, kar dodatno podkrepi pomembnost in 

posebnost določenih kriminalnih dejanj.  

 

Rezultati analize oblike za leto 2005 

S pogleda analiza oblike je časnik v letu 2005 v splošnem bolj sodoben, barven, oblikovno bolj 

dinamičen v primerjavi s prejšnjimi leti, vendar ohranja osnovni format, postavitev, koncept. 

Rubrike so splošne in prispevki, ki se nanašajo na drugačne, se pojavljajo različno. Tako jih 

zajemajo rubrike Kronika, Iz naših krajev, Dogodki, Šport, Akcija, Zanimivosti (ki se običajno pojavi 

na zadnji strani), Pisma bralcev, Reportaža. Prav tako ni prepoznati pravila o dolžini prispevkov, ki 

obravnavajo manjšine. Nekateri prispevki zajemajo le krajši odstavek, nekateri zajemajo celotno 

stran. Veliko večino prispevkov spremljajo fotografije, kar pa je verjetno tudi posledica tega, da 

fotografija vedno bolj postaja stalnica novinarskega poročanja. 

Analiza oblike sporoča, da kajenje in kadilci niso ena pomembnih tem v tem času, saj jim časnik 

namenja le malo prostora v spodnjem kotu na eni od strani.  

Da obstajajo povezave med lokalnimi in verskimi skupnostmi, sporoča tudi analize oblike, saj velik 

del prostora, ki je namenjen prispevku o verstvih, zavzema večja fotografija, na kateri stoji pet 

predstavnikov verskih skupnosti in predstavnik lokalne skupnosti. Osebe na fotografiji so 

nasmejane, v rokah držijo kozarce in so vpletene v pogovor, kar konotira poznanstva in 

sodelovanje (»Dobro sodelovanje z verskimi skupnostmi«, 1. 2. 2005).  

Z vidika oblike prispevki o kaznivih dejanjih, prekrških in drugih dogodkih s področja kriminalitete 

zajemajo relativno veliko prostora. Sicer so posamezni prispevki različnih dolžin, vendar se v 

posamezni številki nahajajo skupaj in skupaj zavzemajo večji del ene strani ali celo stran. Kroniko 

ne sestavlja več različnih podrubrik, z izjemo podrubrike »Halo, 113«, ki pa se ne pojavlja skozi 

celoten letnik, ampak jo sestavljajo posamezni samostojni prispevki, vsak s svojim naslovom. Daljši 

prispevki obravnavajo različne sodbe sodišč (v enem primeru zaradi zlorabe uradnega položaja in 

v drugem v povezavi z drogami) in večje prometne nesreče, kar kaže na stopnjo pomembnosti, ki 

jih časnik pripisuje posameznim dejanjem. Krajši prispevki praviloma obravnavajo kraje, tatvine, 

vlome in druga dejanja, ki jih policija obravnava in se pojavljajo pogosteje. Pogosto prispevke 

spremljajo fotografije. Vsi prispevki, ki poročajo o sojenjih na sodiščih, vsebujejo tudi fotografijo 

obsojenega, kar prispeva k prepoznavnosti obsojenih oseb in nedvoumno nosi sporočilo o tem, 

kdo je obsojen za krivega in s tem nosilec odgovornosti za storjeno dejanje. V enem od prispevkov 

o sojenju se pojavita dve fotografiji, in sicer ena prikazuje obsojenega in druga vodilnega v policiji. 

Takšen izbor in postavitev simbolično implicira tudi nasprotje med odklonskim in uveljavljanjem 

družbenih norm. Druge fotografije so povezane s prometom: prikazujejo posledice prometne 

nesreče in nepravilno parkirane avtomobile, kar kaže, da je promet tema, ki je zanimiva. 
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Prispevki o bolnih in umirajočih se povezujejo s prostovoljstvom in dobrodelnostjo, kar posebej 

poudarjajo spremljajoče fotografije. Obseg prispevkov je različen: od kratkih, ki obsegajo nekaj 

vrstic, pa vse do daljših, ki zavzamejo več kot pol strani. Fotografije ne prikazujejo bolnih ali 

umirajočih, temveč tiste, ki so zaradi dobrodelnosti ali prostovoljstva z njimi povezani (predsedniki 

dobrodelnih in drugih društev, zdravniki, predstavniki bolnišnic, darovalci finančne pomoči), kar 

kaže na fokus interesa. Tako bralec dobi več informacij o drugih akterjih kot o bolnih. Tudi v drugih 

štirih prispevkih, ki se povezujejo s socialno stisko, ima dobrodelnost pomembno vlogo. Prispevki 

o dobrodelnih akcijah so različno dolgi, enemu je namenjena celotna stran, fotografije pa 

predstavljajo organizatorje teh akcij in udeležence dobrodelnih prireditev.  

V primeru oseb s posebnimi potrebami se prispevki in fotografije nanašajo le na ozek segment 

življenja teh ljudi: v enem prispevku fotografija predstavlja gibalno ovirane osebe, ki se ukvarjajo s 

športom, v drugem pa izročitev novega mobilnega telefona slabovidni osebi. 

V rubriko Dogodki je uvrščen prispevek o delavcih, ki obsega pol strani. Prispevek dopolnjujejo tri 

fotografije, ki prikazujejo obraze treh delavcev, kar jih personalizira in individualizira.  

Analiza oblike razkriva, da so starostniki tista skupina, ki imajo svoj prostor med prispevki v 

časniku in so predstavljeni individualizirano. Prispevki se nahajajo v rubriki Zanimivosti na zadnji 

strani, v rubriki Reportaža in obsegajo celotno stran in v Pismih bralcev, vendar pa se o njihovem 

življenju ne poroča celovito, temveč so predstavljeni le posamezni dogodki v življenju 

posameznika – to so praznovanja. Vsi prispevki, razen pisma bralke, imajo tudi fotografije, ki 

prikazujejo starostnike na praznovanjih, kar še dodatno krepi podobo zadovoljnih starih ljudi, ki se 

družijo in praznujejo jubileje.  

Prispevki o priseljencih, otrocih, rejniških družinah in varnih hišah so kratki, vendar večino 

spremljajo fotografije. Pojavljajo se v rubrikah Dogodki, Iz naših krajev in Šport. Fotografije so 

razmeroma nevtralne. Prikazujejo otroke na prostem v delavnicah, odrasle ljudi z otroki, člane 

rejniške družine in dva potreta, in sicer podobo intervjuvanca s področja športa, ki je pred veliko 

leti imigriral iz ene od držav nekdanje Jugoslavije, in predsednico sekcije za varne hiše in 

materinske domove. Tako fotografije krepijo predvsem kolektivno podobo priseljencev, družin in 

otrok.  

Med kratkimi prispevki v rubriki Dogodki je tudi prispevek, ki odpira temo spolnosti in erotike. Z 

vidika analize oblike večji del prispevka predstavlja fotografija akta, ki je izzivalna, in tudi s tem 

neposredno izziva razmišljanje o tem področju.  

Podoba dveh gejev je uporabljena v plačanem oglasu za mineralno vodo (»Brez predsodkov«, 21. 6. 

2005). Oglas sestavlja fotografija dveh mladih moških v srajci in kravati, ki ležita na hrbtu, 

prislonjena na ramo in se nad glavo držita za roki, imata zaprte oči in rahel nasmeh. Nad njima je 

napis »Brez predsodkov«, spodaj pa plastenka mineralne vode brez mehurčkov. Uporabljena 

oblika jasno pokaže na prisotnost predsodkov do gejev med pripadniki večinske družbe. Še več, 

pokaže na samoumevnost teh predsodkov, saj predvideva, da bodo bralci oglas zlahka razumeli, 

hkrati pa bi oglas (morda) lahko razložili tudi kot družbeno angažiran, vendar njegov ključni namen 
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ni razbijanje predsodkov do gejev, ampak marketinška usmerjenost in prodaja nove mineralne 

vode. 

 

Temeljne ugotovitve analize oblike 

Časopis skozi leta postaja vedno bolj sodoben in barven, skratka oblikovno bolj dinamičen in 

dopadljiv. Prispevki, ki se nanašajo na drugačne, se pojavljajo v različnih rubrikah in v različnih 

dolžinah. Edina stalna rubrika je kronika. Večino analiziranih prispevkov v letu 2005 že spremljajo 

fotografije.  

Leta 1985 so brezposelni v središču, saj se prispevki pojavljajo na naslovnici in v osrednji rubriki, 

kjer je tematiki posvečena cela stran. V prispevku o bolniških izostankih so že v naslovu 

izpostavljeni delavci iz drugih republik, čeprav se izkaže, da bolniški izostanki niso povezani le z 

njimi. Kroniko sestavlja več kratkih prispevkov s svojimi naslovi, ki predstavljajo poročila o 

storjenih dejanjih. Kronika ima tudi nekaj stalnih in občasnih podrubrik, med njimi »Nočne 

cvetke«, kjer se o dogajanju poroča v posmehljivem slogu s ciničnimi komentarji, in »Tudi malo 

alkohola je lahko preveč«, kar konotira, da je alkoholizem odklonski pojav. Prispevki o starostnikih 

ali kmetih so razmeroma dolgi – od tretjine do celotne strani, spremljajo jih fotografije, ki bralca 

dodatno pritegnejo. V primeru starostnikov konotirajo slogo, v primeru kmetov težko in skromno 

življenje. Mladim ni namenjeno veliko prostora.  

Tudi v letu 1995 je kronika stalna rubrika, ki pa zavzema več prostora (od ene do dveh strani) v 

primerjavi z letom 1985. Poleg kronike je v tem letu stalna tudi rubrika »Pri zvestih naročnikih«, 

kar pomeni, da je v vsaki številki prostor, ki je namenjen poročanju o starejših ljudeh. Podobno kot 

v letu 1985 prispevke o starostnikih spremljajo fotografije, ki vpeljejo osebno noto in konotirajo 

zadovoljstvo. Starostniki so pomembna tema tudi med pismi bralcev, ki se poleg tega nanašajo še 

na kriminaliteto in na pojav drog med mladimi. V rubriki Vroča tema se pojavi prispevek o 

izobraževanju beguncev, ki zavzema celotno stran. Naslov prispevka »Na meji strpnosti« sporoča, 

da gre za konflikt in vprašanje tolerantnosti, poimenovanje rubrike pa poudarja aktualnost 

problematike. Celotna stran je namenjena še prispevku o rehabilitaciji po bolezni in o življenju 

starostnika na kmetiji. Leta 1995 so fotografije večinoma v funkciji, da individualizirajo 

posameznike, o katerih novinarjih poročajo, in tako sporočajo, da gre za resnične življenjske 

zgodbe posameznikov.  

Tudi v letu 2005 je poročanju o kaznivih dejanjih, prekrških in drugih dogodkih s področja 

kriminalitete običajno namenjena celotna stran. Daljši prispevki obravnavajo različne sodbe 

sodišč, ki jih spremljajo fotografije obsojenih, kar prispeva k njihovi prepoznavnosti in dodatno 

poudarja odgovornost posameznika za storjena dejanja. Obseg prispevkov o bolnih in umirajočih 

je različen: od kratkih, ki obsegajo nekaj vrstic, pa vse do daljših, ki zavzamejo več kot pol strani. 

Fotografije ne prikazujejo bolnih ali umirajočih, temveč tiste, ki so zaradi dobrodelnosti ali 

prostovoljstva z njimi povezani. Tudi primere socialnih stisk obravnavajo prispevki različnih dolžin, 

fotografije pa predstavljajo organizatorje teh akcij in udeležence dobrodelnih prireditev. Kot vsa 
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leta poprej so starostniki tista skupina, ki ima svoj prostor med prispevki. Ker so vsi prispevki v 

povezavi s praznovanji, so tudi fotografije takšne, da krepijo podobo zadovoljnih starih ljudi. 

Prispevki o priseljencih, otrocih, rejniških družinah in varnih hišah so kratki, vendar večino 

spremljajo fotografije, ki pa so razmeroma nevtralne. Na prisotnost predsodkov do gejev in na 

njihovo samoumevnost pokaže oglas za mineralno vodo, vendar to stori na subtilen način in 

posredno, kar med drugim kaže na premik v izražanju diskriminacijskih praks. 

 

REZULTATI ANALIZE NAVAJANJA OZ. VIROV 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 1985 

Analiza virov v izbranih prispevkih leta 1985 odkriva, da kot viri informacij prevladujejo formalni, 

institucionalni ali strokovni viri. Praviloma avtorji svoja stališča izražajo v množini, razen kadar gre 

za izrazito osebno mnenje, kar ustvarja vtis nekega skupnega, splošnega, homogenega mnenja. 

Zavod za zaposlovanje se kot vir informacij pojavi štirikrat. Poleg podatkov zavoda za zaposlovanje 

se v prispevkih pojavlja navajanje Rdečega križa, ugotovitev konference občinskega sveta Zveze 

sindikatov in pionirskih konferenc v občinah celjskega območja in političnega delavca. Policija, 

tožilstva in sodišča so običajen in pogost vir informacij o kriminaliteti. Vendar pa se kot avtorji 

prispevkov poleg novinarjev pojavljajo še drugi: strokovnjaki, bralci. Tako o alkoholizmu poroča 

strokovnjakinja – psihologinja in doktor medicine – psihiater. Pogost pojav pri poročanju 

strokovnjakov je sklicevanje na strokovno literaturo, kar zamegli osebni pogled in doprinese k 

večji objektivnosti pisanja. O mladoletniškem prestopništvu piše sodnica, ki zgodbo posameznika 

predstavi skozi dokumente centra za socialno delo in sodišča. V takem primeru je mladoletnik 

predmet obravnave, glas otroka ali družine ne dobita svojega prostora. Predstavljene informacije 

o življenjskem poteku mladoletnika ne izhajajo iz osebnega odnosa, ampak iz pozicije moči – od 

osebe, ki ima dostop do informacij različnih uradnih institucij, kar konotira pomen, da obstaja 

nekdo, ki ima vpogled v življenje posameznikov, nekdo, ki ima moč, in lahko druge podvrže tej 

moči.  

V letu 1985 se že pojavljajo komentarji, ki pa vključujejo še druge podatke, ne le osebnega 

mnenja. Tako avtorica v svojem komentarju o zaposlovanju invalidov, povzema podatke, ki jih je 

dobila od društva invalidov in povzema ugotovitve z njihove zadnje skupščine. V pismih bralcev 

bralci pišejo o alkoholizmu in mladoletniškem prestopništvu. Med tremi analiziranimi prispevki sta 

avtorja dveh pisem bralca časopisa, medtem ko je avtor tretjega novinar. Tudi v pismih bralcev so 

primeri intertekstualnosti, saj eden od avtorjev poleg osebnega stališča navaja tudi dele poročila o 

mladoletniškem prestopništvu in dobesedno navaja dele nekega drugega prispevka iz tega 

časnika. V poročanju o nesreči in solidarnostni pomoči je v besedilo poleg opisa dogodka 

vključeno dobesedno navajanje lastnika, ki je doživel požar, in povzemanje predstavnika krajevne 

skupnosti, kar pri ljudeh v stiski poudari individualne značilnosti in daje večji pomen solidarnosti. 

Starostniki, kmetje in alkoholiki so predstavljeni tudi s svojimi življenjskimi zgodbami. Dobesedno 

navajanje je v pripovedovanju življenjskih zgodb pogosto. Tako je besedilo celotnega prispevka o 
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zakoncih, ki praznujeta zlato poroko, sestavljeno iz povzemanja življenjske zgodbe zakoncev in 

njunega načina življenja. Predstavljene so življenjske zgodbe starejših ljudi na kmetih: dobesedno 

je naveden gospodar kmetije, njegova žena in sin, opisane so okoliščine bivanja na kmetiji in 

položaj posameznikov, vključeni so dobesedni citati posameznikov, o katerih avtorji pišejo. V 

enem od prispevkov o alkoholizmu je skoraj celoten prostor prispevka namenjen osebni izpovedi 

alkoholika. Ker gre za prispevek, ki skoraj v celoti predstavlja dobesedno navajanje posameznika, 

se to kaže kot pozitivno v smislu prostora, ki je namenjen posamezniku, da se sliši njegov glas. Z 

drugega vidika pa je pripovedovana zgodba o poteku alkoholizma in zdravljenju povsem v skladu z 

izraženo strokovno doktrino in predstavlja tipičen primer osebne patologije – padec, priznanje in 

odrešitev, kar poraja dilemo, ali je zgodba res osebna ali samo zapisana na tak način, da daje vtis, 

da je osebna.  

 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 1995 

V analiziranih prispevkih v letu 1995 se pojavljajo tako institucionalni viri kot dobesedno navajanje 

in povzemanje različnih akterjev.  

Institucionalni viri poročajo o brezposelnih – v prispevku o brezposelnih pričajo samo podatki 

Zavoda za zaposlovanje. Tudi v prispevku o psihiatriji so uporabljeni le institucionalni viri: 

navedeni so zgodovinski podatki o bolnišnici in povzeta je izjava direktorja bolnišnice o njeni 

prenovi. Pojavlja se navajanje drugih časnikov, konkretno prispevki o podaljšanju kartonov 

beguncev, o posvetu o enakopravnosti homoseksualcev in odpiranju centrov za zdravljenje 

odvisnosti so povzete objave časnika Delo. Kot viri o kriminaliteti nastopajo policija, kriminalisti in 

sodišča. Gospodarski kriminal ni tema poročil policije in sodišč, se pa pojavi kot tema v pismih 

bralcev. Pisma bralcev so tudi vir informacij o drogah med mladimi, izletih starostnikov v domu 

upokojencev in aktivnostih društva upokojencev. O prvem piše mladostnica, o drugem 

oskrbovanka doma, o tretjem tajnica društva. Starostniki se pogosto pojavijo kot vir informacij – v 

prispevkih o starostnikih se pojavlja dobesedno navajanje izjav starostnikov, najpogosteje pa se 

pojavi povzemanje življenjskih zgodb starostnikov. Tudi prispevki o ljudeh, ki so premagali hudo 

bolezen, so osebne zgodbe, kar potrjujejo tudi viri. Večina besedila v teh prispevkih namreč 

predstavljajo dobesedne ali povzete izjave teh posameznikov. V prispevku o invalidskem 

upokojevanju so povzete zgodbe ljudi, ki čakajo na odgovor invalidske komisije, medtem ko sta 

direktorici zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in zavoda za zaposlovanje dobesedno 

navedeni. Povzeti so tudi podatki obeh zavodov. V zvezi z invalidi se kot vir v prispevkih pojavi še 

društvo invalidov, ki predstavlja glas svojih uporabnikov. Njihov glas pa napoveduje tudi napoved 

cikla radijskih oddaj o invalidih.  

V prispevku o izobraževanju beguncev je več virov dobesedno navedenih: ravnatelji osnovnih šol, 

direktorica Zavoda RS za šolstvo, ravnatelj begunske šole in en tuji učitelj v begunski šoli, kar daje 

vtis ravnovesja med dvema stranema. Vendar pa institucije zastopajo glas slovenskih staršev. Tuji 
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učitelji imajo besedo, a le da izrazijo zadržke do vključevanja begunskih otrok v slovenske osnovne 

šole, kar dejansko še utrjuje ločnico med slovenskimi učenci in priseljenci.  

 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 2005 

Analiza virov časnika v letu 2005 razkriva, da so se novinarji pri poročanju o temah, povezanih z 

manjšinskimi družbenimi skupinami, posluževali v največji meri institucionalnih virov, le z izjemo 

predstavnikov delavcev, priseljencev, starostnikov in rejniške družine.  

Najpogostejši uporabljeni vir sta policija in sodišče. V primerih poročanj s sodišča se pojavi 

dobesedno navajanje in povzemanje prič in obsojencev. Izjave policijskih uradnikov so dobesedno 

navedene.  

Drugo večjo skupino virov predstavljajo predstavniki organizirane civilne družbe, in sicer 

predsedniki in drugi predstavniki združenj, društev, dobrodelnih organizacij, ki predstavljajo svoje 

delovanje in dogodke. 

Kot viri nastopajo tudi predstavniki državnih institucij in politiki. Tako novinarji povzemajo izjave 

županov, podžupanov, direktorice Zavoda za usposabljanje in varstvo, direktorja bolnišnice, 

predstojnika bolnišničnega oddelka, strokovne delavke centra za socialno delo, direktorice doma 

za starejše in vodje dnevnega centra za starejše, ravnateljice osnovne šole, predstavniki zavoda za 

zdravstveno varstvo in mladinskega centra.  

V prispevkih se z vidika intertekstualnosti kot vir pojavijo tudi razni statistični podatki policije in 

centra za socialno delo, povzeti so rezultati raziskav, strokovna mnenja in strokovna literatura, 

citat iz svečane prisege specialne olimpiade, omenjeno pismo predsednika republike, plačan 

marketinški oglas za mineralno vodo, dobesedno navajanje iz vabila na otvoritev galerije, ki so ga 

pripravili v zavodu za kulturne prireditve. 

V posameznih prispevkih viri niso neposredno imenovani. Dogodki so opisani, vendar iz besedila ni 

razvidno, od kod so podatki in kdo nastopa kot vir podatkov. V nekaj primerih pa konkretni 

posamezniki nastopajo kot nosilci nekega kolektivnega mnenja. Novinarji namreč povzemajo 

skupinsko mnenje, kar daje občutek, da med pripadniki določene družbene skupine vlada enotno 

mnenje, s tem pa so kolektivizirani (npr. skupinsko predstavljeno mnenje predstavnikov verskih 

skupnosti v prispevku »Dobro sodelovanje z verskimi skupnostmi«, 1. 2. 2005).  

Drug primer je ta, da posamezni predstavniki govorijo v množini in nastopajo v imenu celotne 

družbene skupine. To je posebej razvidno v primeru delavcev, ko novinar dobesedno navaja kar tri 

delavce, ki spregovorijo o položaju delavcev, vendar le-ti govorijo v množini, zastopajo skupno 

stališče. 

Tipičen primer: 

Obljubam nič več ne verjamemo, saj smo se jih že v preteklosti naposlušali ničkoliko. (»Direktorju 

milijoni, delavcem nič«, 17. 5. 2005.)  
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V tretjem primeru pa se navajanje pojavi, vendar viri niso eksplicitno navedeni, kar daje vtis 

posploševanja in skupnega strinjanja.  

Tipičen primer: 

… so bile najpogosteje slišane misli. (»Poslanstvo Hospica ostaja enako«, 4. 10. 2005.) 

Kot vir podatkov o svojem lastnem življenju se v prispevkih pojavijo starostniki, priseljenec in 

rejniška družina. Starostniki se kot vir informacij pojavijo v prispevkih o praznovanjih, v katerih je 

na kratko povzeta življenjska zgodba starostnika ali zakonskega para, ki praznuje, in v pismih 

bralcev, kjer je predstavljeno osebno mnenje oskrbovanke pomoči na domu. V primeru priseljenca 

gre za intervju z osebo, ki je veliko dosegla na področju športa, kar je tudi ključni vidik, tema 

priseljenstva pa je le obrobna. Dva prispevka sta posvečena rejniškim družinam, od tega je v enem 

predstavljena izbrana rejniška družina. V prispevku o rejništvu in življenju v rejniški družini kot vir 

informacij nastopata rejnica in nekdanji rejenec, s čimer je bralec deležen informacij iz prve roke, 

a so citati kratki, vendar tudi sam prispevek obsega le nekaj krajših odstavkov.  

 

Temeljne ugotovitve analize navajanja oz. virov 

Analiza virov je pokazala, da so v vseh obdobjih ključni viri institucionalni in strokovni viri. Sicer se 

vsako leto pojavlja več dobesednega navajanja in vključevanja stališča tistih, o katerih se piše, 

vendar institucionalni viri prevladujejo. Tudi dobesedno navajanje je velikokrat v funkciji 

ustvarjanja nekega (navideznega) konsenza oz. kolektivnega mnenja.  

Leta 1985 med viri informacij prevladujejo formalni, institucionalni ali strokovni viri. Praviloma 

avtorji svoja stališča izražajo v množini, razen kadar gre za izrazito osebno mnenje, kar ustvarja 

vtis nekega skupnega, splošnega, homogenega mnenja. O marginaliziranih družbenih skupinah so 

ključni viri državne institucije (policija, tožilstvo, sodišče, zavod za zaposlovanje) in strokovnjaki 

(psihologinja, psihiater, sodnica). Pojavlja se tudi sklicevanje na strokovna besedila in druge 

prispevke iz istega časopisa. Starostniki, kmetje in alkoholiki so predstavljeni tudi s svojimi 

življenjskimi zgodbami. Dobesedno navajanje je v pripovedovanju življenjskih zgodb pogosto. V 

primeru osebne izpovedi alkoholika ima posameznik sicer možnost, da se sliši njegov glas, vendar 

pa je izpovedana zgodba povsem v skladu z izraženo strokovno doktrino in predstavlja tipičen 

primer osebne patologije. 

V letu 1995 se pojavljajo tako institucionalni viri kot dobesedno navajanje in povzemanje različnih 

akterjev. Znova se med institucionalnimi viri pojavlja policija, sodišča, zavodi za zaposlovanje, tudi 

predstavniki institucij vzgoje in izobraževanja. Pisem bralcev je več in so bolj obširna. Starostniki 

se pogosto pojavijo kot vir informacij – v prispevkih o starostnikih se pojavlja dobesedno 

navajanje izjav starostnikov, najpogosteje pa se pojavi povzemanje življenjskih zgodb starostnikov. 

Tudi prispevki o ljudeh, ki so premagali hudo bolezen, so osebne zgodbe, kar potrjujejo tudi viri. V 

primeru invalidov in ljudi, ki čakajo na invalidsko upokojitev, so zastopani najbolj raznoliki viri: 

povzete so zgodbe ljudi, ki čakajo na odgovor invalidske komisije, dobesedno sta navedeni 
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direktorici zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in zavoda za zaposlovanje, kot vir se 

pojavi tudi društvo invalidov. V prispevku o izobraževanju beguncev so viri na videz uravnoteženi: 

svoj glas imajo predstavniki slovenskih institucij in begunske šole, vendar institucije zastopajo glas 

slovenskih staršev, tuji učitelji pa imajo besede le zato, da izrazijo zadržke do vključevanja 

begunskih otrok v slovenske osnovne šole, kar dejansko še utrjuje ločnico med slovenskimi učenci 

in priseljenci.  

V letu 2005 je znova zaznati premik k institucionalnim virom, saj so se novinarji v največji meri 

posluževali le-teh, z izjemo predstavnikov delavcev, priseljencev, starostnikov in rejniške družine. 

Vendar pa je znotraj formalnih virov prisotna večja raznolikost. Najpogostejša uporabljena vira sta 

policija in sodišče. Drugo večjo skupino virov predstavljajo predstavniki organizirane civilne 

družbe, in sicer predsedniki združenj, društev, dobrodelnih organizacij, ki predstavljajo svoje 

delovanje in dogodke. Kot viri nastopajo tudi predstavniki državnih institucij in politiki. Novinarji 

se sklicujejo in navajajo še razne statistične podatke, rezultate raziskav, strokovna mnenja in 

strokovno literaturo ipd. V posameznih prispevkih viri niso neposredno imenovani. Dogodki so 

opisani, vendar iz besedila ni razvidno, od kod so podatki in kdo nastopa kot vir podatkov. V nekaj 

primerih pa konkretni posamezniki nastopajo kot nosilci nekega kolektivnega mnenja. Kot vir 

podatkov o svojem lastnem življenju se v prispevkih pojavijo starostniki, priseljenec in rejniška 

družina. 

  

REZULTATI ANALIZE MAKROPROPOZICIJ 

Rezultati analize makropropozicij za leto 1985 

Analiza makropropozicij kaže na nekaj ključnih idej o družbi in njenih manjšinskih družbenih 

skupinah. Ključno sporočilo o družbi v tistem času podpira idejo, da je svet narejen tako, da nekdo 

ve, kako je prav. Vendar pa imamo ljudje svobodno voljo, zato je vse možno, če posameznik le 

hoče, in odgovornost, saj država ne bo več mogla za vse poskrbeti, kar nakazuje smer vedno večje 

individualizacije. Družina je razumljena kot najpomembnejši dejavnik okolja, ki je odgovoren za 

razvoj posameznika. S tem se odgovornost z države in institucij deloma že prenaša na 

posameznike, vendar družbene institucije še ohranjajo svojo moč. Namreč naslednje ključno 

sporočilo pravi, da kazni in prepovedi omejujejo odklonsko vedenje in da je pomembno ustrezno 

kaznovanje kršilcev norm. Hkrati s tem pa vlada prepričanje, da mladine nihče ne nadzoruje in 

omejuje ter da ni poskrbljeno za konstruktivno preživljanje prostega časa mladih.  

Poglavitna ideja o brezposelnih pravi, da brezposelnost postaja problem, da je delovnih mest 

vedno manj in vse več zaposlitev na neustrezna delovna mesta. Ob tem bolniški stalež narašča, 

invalidi pa živijo v revščini. Takšna makropropozicija kaže na to, da se gospodarski in socialni 

status spreminjata, spremembe pa vplivajo neposredno na vsakega posameznika. Vrednote, ki se 

cenijo, so pridnost, delavnost in skromnost. Pomembno sporočilo nosi makropropozicija, ki pravi, 

da je v življenju pomembno biti zadovoljen z malim, da lahko dobro in dolgo živimo, če je 
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posameznik priden in skromen, in da je revščina krivda posameznika, vendar ljudje radi priskočijo 

na pomoč v nesreči.  

Ključna makropropozicija, ki jo o alkoholizmu sporočajo strokovnjaki, je, da je alkoholizem stvar 

posameznika in da se odvisnost lahko premaga, če posameznik le hoče, vendar pa je alkoholizem 

tako močna odvisnost, da mora najprej nekdo alkoholika prisiliti v zdravljenje. Fizična aktivnost 

vodi tudi k psihični ozdravitvi. Tako je poudarjena individualna patologija in zanemarjeni družbeni 

vplivi na odvisnost, medtem ko drugo poglavitno sporočilo, ki predstavlja laično javnost, pravi, da 

družba naredi premalo za preprečevanje alkoholizma in da na potek odvisnosti vplivajo tudi drugi 

dejavniki v okolju (ponudba, delovne organizacije …).  

 

Rezultati analize makropropozicij za leto 1995 

Analiza prispevkov v letu 1995 razkriva posamezne makropropozicije, ki se nanašajo na konkretne 

manjšinske družbene skupine.  

V primeru bolnih makropropozicija temelji na individualističnem pogledu na posameznika, saj 

pravi, da je v procesu zdravljenja najbolj pomembna posameznikova lastna volja, trud in 

samoaktivnost. Takšno ključno sporočilo poudarja odgovornost posameznika, vendar spregleda 

socialno okolje in splošni družbeni sistem zdravljenja in rehabilitacije.  

Ključno sporočilo o starostnikih pravi, da so skromnost, delavnost in razumevanje vrednote, ki 

zagotavljajo zadovoljno življenje v starosti. Delavnost, trdo delo, garanje in žrtvovanje je cenjeno. 

Prisotno je prepričanje, da je potrebno biti zadovoljen z majhnim. Pogoj za dolgo skupno življenje 

je razumevanje, vendar je starostnikom poleg partnerskih odnosov pomembno tudi, da jih drugi 

ne pozabijo, saj ljudje težko sprejmejo, da se starajo.  

Delavnost je pomembna vrednota tudi v primeru kmečkih žena. Ključno sporočilo o tej skupini 

namreč pravi, da je življenje kmečke žene popolnoma vpeto v delo na kmetiji, kar pomeni, da ni 

prostega časa in so možnosti za dopust redke.  

Naslednja makropropozicija, ki jo lahko prepoznam, pojav kriminalitete povezuje s pomanjkanjem 

spoštovanja. Sporoča, da je kriminaliteta prisotna na različnih področjih in da ni več spoštovanja 

do države, do državnih institucij in med ljudmi.  

Ključno sporočilo, ki se nanaša na uporabnike drog, pravi, da je uporaba drog problematika 

mladih, pri kateri imajo odrasli ključno vlogo. Analiza prispevkov kaže na sporočila, ki pravijo, da bi 

morali odrasli mladim preprečiti uporabo drog, da odrasli tolerirajo uživanje alkohola pri mladih in 

da družba rešuje problem odvisnosti od nedovoljenih drog z mrežo centrov za preprečevanje in 

zdravljenje.  

O priseljencih lahko izpeljem eno prevladujočo makropropozicijo, ki pravi, da so s priseljenci 

težave. V primeru vključevanja beguncev v redne šole analiza razkriva, da imamo v državi 

slovensko monokulturno šolo, ki sicer sprejema tujce, vendar ob prilagajanju že vnaprej pričakuje 
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učno in vzgojno problematiko. Problematika se obravnava v luči začasnosti njihovega bivanja. Že v 

naslovu »Na meji strpnosti« (22. 6. 1995) je izražena neka družbena refleksija, ki temelji na 

nacionalističnem diskurzu in sporoča, da smo z vključevanjem beguncev v slovenske šole na meji 

naše strpnosti, kar jasno zarisuje ločnico med nami in njimi. Po drugi strani se o težavah 

izseljencev oz. o težavah, ki se pojavljajo na območjih, kjer so Slovenci tujci, ne poroča. Bralec dobi 

le informacijo, da Slovenci v tujini praznujejo slovenske praznike, kar pa kaže na prizadevanje po 

ohranjanju lastne kulture v tujini. Ravno kulturne razlike pa so tiste, zaradi katerih v slovenskih 

šolah pričakujejo največ težav in so predstavljene kot problem v negativni luči.  

Makropropozicija, ki se nanaša na ljudi v socialni stiski, sporoča, da se socialna stiska rešuje z 

invalidskim upokojevanjem, dobrodelnostjo in družbeno pomočjo. Namreč delavci zaradi socialne 

stiske in brezposelnosti vlagajo vloge za invalidsko upokojevanje, dom za rehabilitacijo invalidov 

se gradi z dobrodelnimi prispevki in občina nudi pomoč ljudem v stanovanjski stiski.  

V povezavi s skupino istospolno usmerjenih prispevki upovedujejo makropropozicijo, ki sporoča, 

da je enakopravnost ključna za vključenost v družbo.  

Da je duševno zdravje tabu tema, nakazuje tudi ključna ideja o ljudeh z duševnimi boleznimi in 

psihiatričnimi diagnozami, saj sporoča, da je duševna bolezen drugačna od drugih somatskih 

bolezni in jo v družbi obravnavamo in sprejemamo drugače kot druge bolezni.  

 

Rezultati analize makropropozicij za leto 2005 

Analiza makropropozicij v letu 2005 kaže na nekaj ključnih idej, ki se pojavljajo v prispevkih o 

kriminaliteti, bolnih, starih, revnih, ljudeh s posebnimi potrebami, delavcih, verskih skupnostih in 

mladih. 

Temeljni premik v zaznavanju in prepoznavanju odklonskosti, ki ga nosi prepoznana 

makropropozicija o kriminaliteti, se kaže v tem, da odklonsko ali nezaželeno vedenje ni zaznano 

kot bolezen, temveč kot motnja ali navada, vendar še vedno v okviru medicinskega pogleda. Na 

področju kriminalitete se visoka pomembnost daje kaznivim dejanjem, ki so povezana z drogami, 

kar kaže na prisotnost in razširjenost drog v družbi. Ključno je tudi sporočilo, da ima urbanistična 

politika vpliv na dogajanje v soseskah, s tem pa tudi na občutek varnosti prebivalcev, kar odpira 

številne možnosti za usmerjeno delovanje lokalne politike.  

Tipičen primer: 

Če je piromanija del neke druge bolezni, je treba zdraviti osnovno bolezensko stanje, pri piromaniji 

kot izolirani motnji pa je primerna uporaba pomirjevala, antidepresivov ter psihiatrično ali 

psihoterapevtsko zdravljenje. (»Domnevni požigalec na prostosti«, 17. 5. 2005.) 

V prispevkih o bolnih analiza razkriva makropropozicijo, ki sporoča, da je preventiva in zgodnje 

odkrivanje bolezni pomembno, zato je pomembna posameznikova lastna skrb za zdravje. Drugo 

ključno sporočilo pravi, da bolni in umirajoči potrebujejo oskrbo, ne le zdravljenja, zato 
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medicinske storitve ob bolezni in umiranju niso dovolj. Takšno sporočilo odkriva bolj celostni 

pogled na potrebe bolnih in umirajočih in pokaže na omejitve medicinske prakse.  

Da država ne zmore v celoti poskrbeti za državljane, izraža sporočilo, da se bolnišnice obračajo po 

pomoč na dobrodelne organizacije in da so za bolnišnico pomembna denarna sredstva, ki jih 

zberejo od ljudi v akcijah, saj sami ne zmorejo potreb po zamenjavi opreme. Prav tako so denarni 

prispevki, ki jih zberejo šole v dobrodelnih akcijah, pomembni za nadstandardne programe šole, 

finančno in materialno pomoč pa potrebujejo tudi varne hiše. Del sporočila se nanaša tudi na to, 

da se socialni standard zmanjšuje, ker država ne spoštuje dogovorov, v družbi pa živijo ljudje, ki 

nimajo niti za sprotno hrano. Vse to kaže, da ima materialna osnova vedno večji pomen za družbo 

in ljudi, vplivi države pa svoje omejitve.  

Makropropozicija o starostnikih sporoča, da človek v različnih časovnih in starostnih obdobjih 

zmore preživeti, da je mogoče dolgo živeti in biti čil, vendar je potrebno za starostnike razvijati 

različne oblike oskrbe. To sporoča, da življenje v starosti ni nujno povezano z boleznijo, vendar je 

za starostnike potrebna skrb in oskrba, ki pa je odvisna od njihovih različnih potreb, kar kaže na 

zavedanje, da imajo ljudje v starosti različne potrebe in življenjski stil. 

Pri osebah s posebnimi potrebami ključna ideja pravi, da so za večje vključevanje v družbo 

pomembna različna področja življenja, tudi tista, ki jim morda namenjamo manj pozornosti. Tako 

ima za osebe s posebnimi potrebami velik pomen vključevanje v športne in gibalne aktivnosti, 

nova tehnologija pa je podpora večjemu vključevanju.  

Analiza pokaže, da ključna makropropozicija o delavcih pravi, da so delavci jezni in razočarani. S 

tem se izraža čustvena komponenta, ki kaže na angažiranost.  

O družinah in mladih ključna ideja, ki povzema prispevke, pravi, da sta v življenju mladih in družin 

pomembni ljubezen in druženje. Tako tudi državne institucije z dogodki spodbujajo druženje 

rejniških družin, organizirane so aktivnosti v tednu otroka (že to, da družba ima teden otroka, daje 

otrokom posebno mesto) in mladi z vključevanjem v prostovoljno delo postanejo aktivni in se 

družijo.  

Prispevek o verskih skupnostih nosi makropropozicijo, da verske skupnosti dobro sodelujejo z 

lokalno oblastjo, kar kaže na sodelovalen odnos, predvsem pa na to, da med občino in verskimi 

skupnostmi obstaja nek dialog in prepoznavanje in priznavanje vloge v družbi.  

 

Temeljne ugotovitve analize makropropozicij 

Leta 1985 je še močno prisotna ideja močnih družbenih institucij, vendar pa je že nakazano, da 

imamo ljudje svobodno voljo in odgovornost, saj država ne bo več mogla za vse poskrbeti, kar 

nakazuje smer vedno večje individualizacije. Družina je razumljena kot najpomembnejši dejavnik 

okolja, ki je odgovoren za razvoj posameznika. S tem se odgovornost z države in institucij deloma 

že prenaša na posameznike, vendar družbene institucije še ohranjajo svojo moč.  
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Leta 1985 eno ključnih sporočil pravi, da kazni in prepovedi omejujejo odklonsko vedenje in da je 

pomembno ustrezno kaznovanje kršilcev norm. Hkrati s tem pa vlada prepričanje, da mladine 

nihče ne nadzoruje in omejuje ter da ni poskrbljeno za konstruktivno preživljanje prostega časa 

mladih. Leta 1995 se pojav kriminalitete povezuje s pomanjkanjem spoštovanja do države, do 

državnih institucij in med ljudmi. Uporaba drog je problematika mladih, pri kateri imajo odrasli 

ključno vlogo, saj bi morali mladim preprečiti uporabo drog in ne tolerirati uživanja alkohola pri 

mladih. Leta 2005 je odklonsko vedenje prepoznano kot motnja ali navada, vendar v okviru 

medicinskega pogleda. Še bolj kot v letu 1995 se na področju kriminalitete visoka pomembnost 

daje kaznivim dejanjem, ki so povezana z drogami. Pomemben uvid v letu 2005 nosi sporočilo, da 

ima urbanistična politika vpliv na dogajanje v soseskah, kar odpira številne možnosti za usmerjeno 

delovanje lokalne politike.  

V povezavi z brezposelnimi in ljudmi v socialni stiski se leta 1985 kot vrednote izpostavljajo 

pridnost, delavnost in skromnost, leta 2005 pa to ni več dovolj in se morajo delavci boriti za svoje 

pravice. Vrednote delavnosti in skromnosti se pojavijo v letu 1995 kot zagotovilo zadovoljnega 

življenja v starosti, medtem ko se v povezavi s starostniki v letu 2005 poudarja, da življenje v 

starosti ni nujno povezano z boleznijo, vendar je za starostnike potrebna skrb in oskrba, ki pa je 

odvisna od njihovih različnih potreb, kar vpelje bolj institucionalni vidik. Leta 1995 se socialna 

stiska rešuje z invalidskim upokojevanjem, dobrodelnostjo in družbeno pomočjo, leta 2005 pa je 

jasno izraženo sporočilo, da država ne zmore v celoti poskrbeti za vse potrebe državljanov pa tudi 

svojih institucij, zato imajo velik pomen in vlogo dobrodelne organizacije in dobrodelne akcije.  

Alkoholizem je leta 1985 razumljen kot individualna patologija in kot tako močna odvisnost, da je 

zdravljenje odvisno od pritiska in prisile okolja, prav tako so v razvoju odvisnosti prepoznani vplivi 

različnih dejavnikov iz posameznikovega okolja. Leta 1995 pogled na bolne temelji na 

individualističnem pogledu na posameznika, saj pravi, da je v procesu zdravljenja najbolj 

pomembna posameznikova lastna volja, trud in samoaktivnost, spregleda socialno okolje in 

splošni družbeni sistem zdravljenja in rehabilitacije. Podobno je tudi v letu 2005, kjer pa je 

poudarjena še preventiva. 

Leta 1995 so posebej izpostavljene težave s priseljenci, in sicer v primeru vključevanja beguncev v 

redne šole analiza razkriva, da imamo v državi slovensko monokulturno šolo, ki sicer sprejema 

tujce, vendar ob prilagajanju že vnaprej pričakuje učno in vzgojno problematiko. Tako leta 1995 

kot tudi 2005 se enakopravnost razume kot pogoj za vključenost v družbo, pri tem so leta 1995 

izpostavljeni geji, leta 2005 pa osebe s posebnimi potrebami. Kot tabu tema se leta 1995 pojavlja 

tudi duševno zdravje, tako so ljudje z duševnimi boleznimi in psihiatričnimi diagnozami tisti, ki 

predstavljajo družbeni rob. V letu 2005 pa se kot skupina vredna posebne pozornosti pojavijo 

otroci in družina. Temeljno sporočilo pravi, da sta v življenju mladih in družin pomembni ljubezen 

in druženje, kar pa tudi sporoča, da vsi tega niso deležni. 
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REZULTATI ANALIZE PREDPOSTAVLJANJA 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 1985 

Analiza predpostavljanja najprej razkriva splošna prepričanja o družbi. Predpostavke sporočajo, da 

so časi težki, da je neko obdobje minilo in da prihajajo drugačni časi. Ti drugačni časi pomenijo, da 

je ekonomija neizprosna, da so ljudje enakopravni, vendar družbena neenakost obstaja, ki je ne 

spremeni niti družbena pomoč. Vse to pomeni, da obstajajo posamezne skupine ljudi, na katere so 

se nakopičili problemi, zato obstaja nekaj, kar je zdravo, in nasprotno nekaj, kar je bolno. Živeti po 

»starem« pomeni imeti harmonično družinsko srečo, vendar imajo zdaj ljudje za družino vse manj 

časa.  

Analiza je pokazala, da v letu 1985 še vlada prepričanje, da je družba dolžna zagotoviti 

posamezniku zaposlitev, saj je zaposlitev eksistenčno vprašanje. Nasprotna predpostavka pa 

sporoča, da je gospodarstvo v krizni situaciji, zato družba ne more poskrbeti za vse. Prisotno je 

prepričanje, da je veliko brezposelnih, ki niso prijavljeni med brezposelnimi, da je bolniški stalež 

problem, da delovne organizacije delavce iz drugih republik ne seznanijo dovolj z obveznostmi v 

zvezi z izostanki z dela ter da nekateri delavci goljufajo in se pretvarjajo ter tako izkoriščajo 

bolniški stalež in invalidsko upokojitev. Tudi kmetovanje spremljajo težave. Analiza 

predpostavljanja razkriva prepričanja, da velike kmetije propadajo in da ni dovolj kmetov, ki bi 

obdelali zemljo. Predpostavke o življenju na kmetih sporočajo, da je potrebno na kmetih trdo 

delati, da ljudje trpijo, so revni in da na kmetih ostajajo samo še stari ljudje. Žene delajo v kuhinji 

in na njivi. Predvsem samski moški se zaradi osamljenosti vdajajo alkoholu, zato ne vlagajo 

lastnega truda, da bi jim bilo bolje, posledično pa ne opravijo svojega dela. Odvisnosti so predmet 

implicitnega predpostavljanja tudi drugače. Osnovna predpostavka sporoča, da je kajenje 

škodljiva odvisnost, alkoholizem pa bolezen, zato metode rehabilitacije sodijo na področje 

medicine. Zdravljenje zahteva finančna sredstva s strani države in v družbi obstajajo skupni napori 

za boljše življenje, vendar bi morale delovne organizacije aktivno posegati v preprečevanje 

alkoholizma, pri omejevanju kajenja pa naj bi pomagale formalne prepovedi. Analiza je pokazala, 

da je v prispevkih o alkoholizmu prisotno prepričanje, da so odvisniki od alkohola nemočni in se za 

zdravljenje odločijo pod prisilo. Zgodnja obravnava prinaša uspehe, lahko pa je za zdravljenje tudi 

prepozno in za rehabilitacijo ni več možnosti. O zdravljenju predpostavljanje sporoča, da je 

pomembna vključitev v običajno aktivno življenje – služba, šport, klub zdravljenih alkoholikov – in 

da ima fizična aktivnost vpliv na psihične spremembe in navade. V zdravljenje pa so vključeni tudi 

svojci. Predpostavljanje odkriva prepričanje, da je v primeru alkoholizma v družini edina možnost 

ali zdravljenje ali razveza in razpad družine. Čustvene vezi v družini se zaradi odvisnika uničijo. 

Svojci morajo razčistiti, na kaj so pripravljeni, saj so čustveni odnosi v družini tudi kasneje 

porušeni.  

Implicitno predpostavljanje o mladih sporoča, da obstajajo razlike med mladimi iz mesta in 

mladimi iz primestja. Mladi iz primestnih šol nimajo toliko prostega časa kot mladi v mestih, saj 

več pomagajo doma. Problem mladih je v tem, da bi bili v organiziranih oblikah preživljanja 
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prostega časa potrebni mentorji in da mladi ne dobijo ustrezne zaposlitve in tako nad mladimi ni 

nadzora. Pomanjkanje nadzora je tudi ena največjih težav v lokalih z igralnimi aparati. Omejitev za 

obisk lokalov ni, zato igralnice obiskujejo tudi mlajši od 15 let. Predpostavke povezujejo 

obiskovanje lokalov z igralnimi aparati odklonsko vedenje mladih: neopravičeno izostajanje od 

pouka, zapravljanje denarja, ki je bil namenjen šolski malici, in celo tatvine. Prisotno je 

prepričanje, da se s to problematiko nihče ne ukvarja.  

Analiza je pokazala na prepričanje, da je namen kaznovanja odvrniti druge, zato je nesprejemljivo, 

da se ne obravnava tistih, ki kršijo pravila, oz. storilcev kaznivih dejanj. Občasno nasilje naj bi bilo 

del vsakdanjega življenja, vendar obstajajo še težja dejanja kot pretepi in poboji. Prisotna je 

predpostavka, da se nasilje širi, vendar je terorizem značilnost držav zunaj Evrope.  

 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 1995 

Raziskovanje predpostavljanja razkriva predpostavke o bolnih, ki v prvi vrsti poudarjajo, kako 

pomembna je bolnikova lastna aktivnost v procesu zdravljenja in da je vsak odgovoren za svoje 

zdravje. Predpostavke sporočajo, da diagnoze težkih bolezni vzbudijo čustva strahu, vendar je za 

zdravljenje pomembna bolnikova aktivnost, vztrajnost in pozitivno razmišljanje. Pomembna je 

posameznikova odločitev za življenje, saj se lahko pomaga le tistim, ki si to želijo.  

Duševna bolezen ima poseben status v družbi, odkriva analiza. Čeprav je v enem prispevku 

izraženo prepričanje, da je duševna bolezen enaka vsem ostalim, implicitno predpostavljanje v 

ostalih prispevkih sporoča, da ljudje duševno bolezen obravnavajo drugače in menijo, da mora biti 

psihiatrija zakrita in neopazna. Tako se v družbi ustvarja poseben status psihiatrije, ki ga sporočajo 

predpostavke v prispevkih, k čemur pripomore še izražena predpostavka, da se lahko duševne 

bolezni in bolnike prikrije.  

Naslednja predpostavka pravi, da so v družbi pereče razmere, ki pomenijo socialno stisko. V 

predpostavkah prispevkov je prisotno prepričanje, da se socialne stiske rešujejo z invalidskim 

upokojevanjem, saj invalidska upokojitev pomeni socialno varnost. To postane še pomembneje v 

luči druge predpostavke, ki bralcem sporoča, da brezposelnim po petdesetem letu ne preostane 

drugega kot čakati na upokojitev.  

Na socialno stisko se navezujejo predpostavke, ki sporočajo, da je dobrodelnost še vedno prisotna 

in da so ljudje še vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Prisotno je prepričanje, da vsakega 

lahko doleti nesreča in da lahko pomagamo tudi ljudem, ki jih ne poznamo.  

Analiza predpostavk kaže, da je v prispevkih prisotno prepričanje, da upokojenci živijo skromno in 

da tistim, ki imajo kmetijo, skrb za kmetijo predstavlja breme. Vendar pa predpostavke pravijo 

tudi, da se upokojenci udeležujejo veliko aktivnosti. Pri tem imajo vlogo društva upokojencev, ki 

nudijo mnogo aktivnosti, vendar predpostavke nakazujejo odpor mlajših upokojencev do včlanitve 

v društva in odpor do staranja nasploh. Izraženo je prepričanje, da imajo starostniki pretresljive 
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spomine iz vojnih časov, vendar je obletnice potrebno praznovati, še posebej petdeset let 

skupnega življenja, kar lahko drugim predstavlja zgled.  

O življenju na kmetih analiza odkriva prepričanje, da je življenje na deželi zahtevno, da 

primanjkuje časa za oddih in predstavlja tudi trpljenje. Kmečke žene so tiste, ki so požrtvovalne in 

preobremenjene, sporočajo predpostavke v prispevkih.  

Analiza predpostavljanja mlade povezuje z drogami in kriminaliteto. V povezavi z drogami so 

prisotne naslednje predpostavke: ljudje si zatiskajo oči pred problematiko drog in proti drogam 

nič ne storijo, policija in oblast ne ukrepata, šola le še podaja znanje in se z vzgojo ne ukvarja, 

starši tolerirajo pitje alkohola, gostinci so neodgovorni in jim gre le za zaslužek. V tako zarisani 

družbeni situaciji z vidika predpostavljanja velja, da so droge razširjene med mladimi, da alkohol 

škoduje zdravju in psihofizičnemu razvoju mladih ter da se lahko le vsak posameznik sam ubrani 

drog. Kljub temu lahko v nekaterih prispevkih prepoznam predpostavke, ki apelirajo na večjo 

družbeno angažiranost in sporočajo, da bi morali odvisnost preprečevati, da je pomembna 

rehabilitacija in da je problematiko odvisnosti potrebno reševati s sistematično mrežo centrov za 

zdravljenje odvisnosti. V širšem pogledu so v povezavi s kriminaliteto izražene predpostavke: 

mladina ni drugačna od odraslih, saj se učimo s posnemanjem, nekateri lokali delujejo nezakonito, 

lastniki lokalov se ne držijo navodil policije, najvišja vrednota je zaslužek in vsak ravna po svoji 

volji. Predpostavke, ki neposredno govorijo o mladih, pravijo, da če imajo otroci preveč časa, je 

več možnosti, da jih zanese v kriminal, da starševski nadzor preprečuje odklonsko vedenje pri 

mladih in da je vzrok za takšno vedenje med mladimi prav odsotnost starševske pozornosti. Prav 

zato je spoznanje, da je otrok vpleten v kriminalna dejanja, za družino presenetljivo in 

nepričakovano, razkriva analiza.  

S področjem odklonskosti je povezanega še več predpostavljanja. Prisotne so predpostavke, ki se 

nanašajo na oblast: ljudje na oblasti protizakonito bogatijo, med ljudmi na oblasti vlada korupcija, 

gospodarski kriminal je pogost, vlada apatija in pomanjkanje politične volje. Temu nasprotno 

stojijo predpostavke, ki sporočajo, da so državljani pošteni in da se kriminal ne splača. Kot tema 

predpostavljanja se pojavlja še nasilje in nestrpnost. Prisotna je ideja, da se nasilje razrašča med 

mladimi in da je nasilje prisotno v družinah. Pri tem naj bi bili nasilni možje, ženske pa naj bi v 

družinskem nasilju možem po navadi odpustile. Kar se tiče nestrpnosti, analiza kaže na 

prepričanje, da obstajajo bolj in manj nizkotne ravni za izražanje nestrpnosti. Nacionalistični izpadi 

so označeni kot neokusni, kljub predpostavki, da posameznik ne more ohraniti dostojnosti, če 

odgovarja na nedostojnosti, s čimer pa se odgovornost za vedenje prenaša na druge. 

Predpostavljanje razkriva tudi, da ironija in norčevanje iz južnjaške in orientalske kulture pomenijo 

nestrpnost do tujcev, kar že kaže na premik v izražanju nestrpnosti iz povsem neposredne 

diskriminacije v bolj subtilne oblike. Ugotavljam, da druge predpostavke o beguncih ustvarjajo 

predvsem negativne predstave, ki so povezane s težavami. Predpostavke, ki kažejo na slednje: 

Učenci v redni šoli jih bodo pričakali z nejevoljo. 

Všolanje beguncev pomeni učno in vzgojno problematiko.  
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Prihod beguncev je vplival na to, da se starši in otroci s slovenskim državljanstvom, vendar druge 

narodnosti, obnašajo drugače (ne govorijo slovensko med seboj). 

Druga vrsta predpostavk v povezavi s tujci se nanaša na monokulturnost slovenske osnovne šole, 

ki težko sprejema učence drugih kultur in temu ni prilagojena. Prepoznane predpostavke: 

V šoli se govori slovensko.  

Heterogeni razredi so težavni.  

Vsi otroci morajo biti na enakem nivoju; šola mora biti taka, da jih segmentira.  

Tujci se morajo z državljanstvom odreči narodnosti.  

Všolanje v slovenske šole za tujce pomeni asimilacijo.  

Tipičen primer:  

Letošnjo jesen naj bi se otroci beguncev pričeli izobraževati v slovenskih šolah, pri tem pa se odpira 

vrsta problemov, ki jih bo mogoče premagati le z obilo dobre volje in angažiranosti. (»Na meji 

strpnosti«, 22. 6. 1995.) 

Raziskovanje predpostavljanja odkriva, da se v povezavi z istospolno usmerjenimi le-to nanaša na 

status družbenih skupin in se tako na impliciten način spregovori o moči in enakopravnosti, saj 

predpostavke sporočajo, da so v Sloveniji enakopravni in neenakopravni državljani in da je prav 

enakopravnost državljanov najpomembnejše družbeno vprašanje.  

 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 2005 

Analiza predpostavljanja v izbranih prispevkih leta 2005 odkriva, da na področju zdravstva vlada 

prepričanje, da je preventiva boljša od kurative, vendar je motnje mogoče zdraviti, z 

nadomestnimi ali preventivnimi aktivnosti jih lahko preprečimo ali ublažimo. Tudi odklonsko 

vedenje je lahko posledica motnje ali bolezni, kar kaže na prisotnost medicinskega diskurza.  

Tipični primeri: 

Trudimo se, da bi mlade odvrnili od kajenja. (»Za razmislek o kajenju, 1. 2. 2005.) 

Motnje je mogoče zdraviti. (»Domnevni požigalec na prostosti, 17. 5. 2005.) 

Da ima medicinska znanost svoje meje, pokaže prepričanje, da je lahko za zdravljenje tudi že 

prepozno. Na to se navezuje izražena predpostavka, da vsak posameznik lahko največ stori sam 

zase z lastnim življenjskim slogom. 

Tipičen primer: 

Življenjski slog vpliva na pojav raka. (»Ne umrimo zaradi sramu«, 8. 3. 2005.) 

Predpostavljanje opozarja tudi na to, da bolni in umirajoči potrebujejo obogatitev prostega časa, 

izboljšanje kvalitete življenja, žalujoči pa oporo. Prepoznati je lahko prepričanje, da medicinske 

storitve niso dovolj in da so družabnost, prisotnost in pomoč bolniku ter opora svojcem lahko 
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neprofesionalne dejavnosti, vendar morajo biti prostovoljci usposobljeni za takšno delo, ki pomeni 

tudi žrtvovanje.  

S kvaliteto življenja v bolezni in z zdravljenjem so povezane predpostavke, ki pravijo, da je nova 

tehnologija prijaznejša do bolnikov in so od nje odvisna življenja, hkrati pa bolnišnica potrebuje 

mnogo novih aparatur in sama ne zmore pokrivati potreb po zamenjavi opreme.  

V povezavi s starostniki predpostavke pokažejo na pomembnost človeških odnosov in vezi v tem 

obdobju, saj pravijo, da prireditve starejšim polepšajo življenje, da vdovstvo pomeni tudi 

osamljenost in da je pomembna funkcija dnevnih centrov za starejše tudi ta, da se tam sklepajo 

prijateljstva.  

V povezavi z življenjem v družini se predpostavke nanašajo na rejništvo in na pojav nasilja v 

družini. Analiza kaže, da večina ljudi meni, da je lahko rejnik vsakdo, vendar je to odločitev težko 

sprejeti. Vlada pa tudi prepričanje, da se nekateri za to odločijo zaradi denarja. Kar se tiče nasilja v 

družini, predpostavke sporočajo, da so žrtve nasilja v družini neučinkovito zaščitene, varne hiše in 

materinski domovi pa delujejo v nezavidljivih razmerah.  

Velik sklop predpostavk se nanaša na razmere med delavci in socialno stisko. Predpostavke 

pravijo, da delavci vodstvu podjetij ne zaupajo, vodstvu pa ni mar za delavce in delajo med njimi 

razlike, kar kaže na razkol interesov med lastniki kapitala in zaposlenimi v podjetjih. Prisotna je 

ideja, da v družbi vlada nespoštovanje pravil in zakonodaje, da smo pozabili na čas revolucij, 

vendar ko človek ne more nič več izgubiti, se upre. Spremembe znižujejo socialni standard in 

pravice zaposlenih, ljudje so v strahu za službo, vendar si nekateri stavke ne morejo privoščiti. 

Prisotno je tudi prepričanje, da se bo hrana podražila, da so ljudje, ki si ne morejo priskrbeti 

ozimnice, ki nimajo niti za sprotno hrano, da vse družine ne morejo plačati nadstandardnih 

programov v šolah in da mame samohranilke težko preživljajo družino. Medtem so na drugi strani 

ljudje, katerim je obilje samoumevno. S temi predpostavkami je povezana tudi predpostavka o 

dobrodelnosti, ki pravi, da dobrodelne akcije vzgajajo in oblikujejo čut do sočloveka v stiski. Vse to 

predpostavljanje kaže na vedno večje razlike med ljudmi pri dostopu do materialnih dobrin in 

opozarjajo na pojav revščine.  

Plačan oglas za mineralno vodo temelji na implicitnem predpostavljanju. Najprej predpostavlja, da 

bodo ljudje dva moška, ki ležita skupaj, prepoznali kot geja. Druga predpostavka je, da v družbi 

vladajo predsodki do gejev. Oglas temelji na teh predpostavkah, kar izraža visoko stopnjo 

prepričanosti, da bodo bralci prepoznali in razumeli te predpostavke, saj drugače oglas sploh ne 

more biti učinkovit.  

Na prisotnost diskriminacije kaže predpostavka, da verska usmeritev ne sme biti vzrok za 

drugačno obravnavo, s čimer se opozori, da se ljudje razlikujemo glede na verovanja, in poziva k 

strpnosti. 
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Temeljne ugotovitve analize predpostavljanja 

Že leta 1985 je prisotna predpostavka, da se družba spreminja in da prihajajo drugačni časi, ki 

pomenijo večjo družbeno neenakost, s tem pa tudi posamezne skupine ljudi, na katere so se 

nakopičili problemi. Zaznati je, da obstaja nekaj, kar je zdravo, in nasprotno nekaj, kar je bolno. 

Predpostavlja se, da veliko brezposelnih oseb ni prijavljenih med brezposelnimi, da bolniška 

odsotnost predstavlja težave in da nekateri delavci goljufajo in izkoriščajo bolniško odsotnost in 

invalidsko upokojitev. Leta 1995 je predpostavljeno, da so v družbi pereče razmere, ki pomenijo 

socialno stisko in da se socialna stiska velikokrat rešuje prav z invalidsko upokojitvijo. Na razmere 

med delavci in socialno stisko se nanašajo tudi predpostavke v letu 2005 in kažejo tudi na razkol 

interesov med lastniki kapitala in zaposlenimi v podjetjih. Družbene spremembe v letu 2005 

vodijo v zniževanje socialnega standarda in pravic zaposlenih, kar se kaže tudi v tem, da nekateri 

živijo v revščini. Na pojavljanje različnih družbenih slojev opozarjajo še predpostavke leta 1995, ko 

sporočajo, da sta gospodarski kriminal in korupcija med ljudmi na oblasti pogosta in da peščica 

ljudi protizakonito bogati.  

Leta 1985 se za kmete predpostavlja, da je potrebno na kmetih trdo delati, da ljudje trpijo, so 

revni in da na kmetih ostajajo samo še stari ljudje. Podobno se predpostavlja tudi v letu 1995, s 

tem da je skrb za kmetijo predstavljena kot breme, predvsem ženske pa so tiste, ki so 

požrtvovalne. Leta 1995 se predpostavlja, da starostniki živijo skromno, vendar se udeležujejo 

veliko aktivnosti, ki so jim namenjene, pri tem pa imajo svojo vlogo društva upokojencev. Leta 

2005 se predpostavljanje nanaša predvsem na pomembnost človeških odnosov in vezi v tem 

obdobju.  

Alkoholizem je leta 1985 pojmovan kot bolezen. Predpostavke kažejo na prepričanje, da so 

odvisniki od alkohola nemočni in se za zdravljenje odločijo pod prisilo. Zgodnja obravnava naj bi 

prinašala uspehe, lahko pa je za zdravljenje tudi prepozno in za rehabilitacijo ni več možnosti. V 

procesu zdravljenja so ključni svojci, čustveni odnosi v družini pa so zaradi alkoholizma porušeni. 

Leta 1995 so odvisnosti povezane z uporabo drog med mladimi in s kriminaliteto. Med 

predpostavkami se pojavi prepričanje, da bi morali odvisnost preprečevati in da je pomembna 

rehabilitacija. Tudi v letu 2005 se še vedno predvideva, da je motnje mogoče zdraviti in da je 

odklonsko vedenje lahko posledica motnje ali bolezni, kar kaže na prisotnost medicinskega 

diskurza. Tako leta 1985 in 1995 je problem odklonskosti med mladimi povezan s prostim časom 

in izvajanjem nadzora. Odklonskost mladih se kaže v obiskovanju lokalov z igralnimi aparati, 

neopravičenim izostajanjem in tatvinami, leta 1995 pa predvsem z uporabo drog. Leta 1985 se 

predpostavlja, da je problem v tem, ker bi bile potrebne organizirane oblike preživljanja prostega 

časa z mentorji, saj mladi ne dobijo zaposlitve in tako nad njimi ni nadzora, leta 1995 pa je med 

vzroki za odklonsko vedenje mladih preveč prostega časa in pomanjkanje starševskega nadzora in 

pozornosti.  

Že v letu 1995, še bolj izrazito pa v letu 2005 se predpostavlja, da je vsak posameznik odgovoren 

za svoje zdravje in da je pomembna bolnikova lastna aktivnost v procesu zdravljenja. Leta 2005 se 



 

162 
 

še poudarja, da medicinske storitve niso dovolj in da so družabnost, prisotnost in pomoč bolniku 

ter opora svojcem lahko neprofesionalne dejavnosti, ki jih uspešno izvajajo društva. V letu 1995 je 

izpostavljen poseben status psihiatrije, saj je prisotna predpostavka, da mora biti psihiatrija 

zakrita in neopazna.  

Nestrpnost je v največji meri predmet predpostavljanja v letu 1995. Izražene predpostavke 

sporočajo, da obstajajo bolj in manj nizkotne ravni za izražanje nestrpnosti. Tako nestrpnost lahko 

izražajo odkriti nacionalistični izpadi, pa tudi ironija in norčevanje iz tujih kultur, kar kaže na 

premik v izražanju nestrpnosti iz povsem neposredne diskriminacije v bolj subtilne oblike. Poleg 

tega druge predpostavke o beguncih ustvarjajo predvsem negativne predstave, ki so povezane s 

težavami.  

V povezavi z geji predpostavke leta 1995 sporočajo, da v Sloveniji živijo enakopravni in 

neenakopravni državljani in je to vprašanje tudi neposredno naslovljeno, medtem ko so predsodki 

do gejev v letu 2005 v celoti izraženi le skozi implicitno predpostavljanje, saj oblikovalci oglasa za 

mineralno vodo predpostavljajo, da bodo bralci podobo dveh moških zaznali kot geja.  

Predpostavljanje, ki se nanaša na družine, sporočajo, da je odločitev za rejništvo zahteva, čeprav 

jo nekateri povezujejo z zaslužkom, in žrtve nasilja v družini pa so neučinkovito zaščitene, varne 

hiše in materinski domovi pa delujejo v nezavidljivih razmerah.  

 

REZULTATI ANALIZE TRANZITIVNOSTI 

Rezultati analize tranzitivnosti za leto 1985 

Analiza tranzitivnosti v izbranih prispevkih leta 1985 vodi do ugotovitve, da je ideja države, ki 

obvladuje življenje posameznikov, še močno prisotna, na kar kaže tudi uporaba množine in 

pripisovanje aktivne vloge državnim institucijam in delovnim organizacijam, ki so v tistem času v 

družbeni lasti.  

Tipičen primer: 

Družba razglaša delo za temeljno vrednoto. /…/ Delovne organizacije zaposlujejo … 

(»Brezposelnost še krotimo«, 7. 2. 1985.) 

S pripisovanjem aktivne vloge družbenim institucijam se družbene institucije na nek način 

pooseblja, vendar pa iz tega sledi, da odgovornosti za delovanje ne moremo pripisati neposredno 

posameznikom. Toda takšne tranzitivne izbire utrjujejo podobo vplivnih institucij. 

Tipičen primer:  

Ugodni rezultati v regiji so nedvomno plod politike zaposlovanja, ki se je pravočasno začela 

odzivati. /…/ V krizni situaciji gospodarstvo ne bo več moglo odpirati novih delovnih mest. (»Rast 

brezposelnosti še krotimo«, 7. 2. 1985.) 

Transformacije, ki zabrišejo odgovornost akterjev, se pojavljajo, kadar bi lahko obstoječe nosilce 

moči povezali z negativnimi dejanji.  
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Tipičen primer:  

Pravica jim v zadnjem času neizprosne ekonomike največkrat obrača hrbet. Še več – ne da jim 

živeti. /…/ Za ozdravitev je potrebna trajna, dosledna in aktivna socialna politika, ki bo ljudem 

odvzela z ramen bremena, katerim niso kos in si jih sami niso naložili. (»Žagamo zeleno vejo z 

drevesa humanosti«, 18. 4. 1985.) 

V tako zapisanem besedilu bralec ne dobi informacije, kdo je odgovorni akter, kdo bo prevzel 

odgovornost, kdo bi moral nekaj storiti za izboljšanje situacije.  

Pri poročanju o mladoletniškem prestopništvu je najbolj razvidna pozicija moči, ki jo ima sistem 

nad posamezniki. Sodstvo in institucije imajo oblastno pozicijo. Bralec dobi sporočilo, da je v 

družbi nekdo, ki ve, kaj je dobro, vendar akter ni neposredno poimenovan. Tako se promovira 

družba, institucije pa so povezane s pozitivnimi dejanji. Mladostnikom je pripisana lahkomiselnost 

v povezavi z odklonskim vedenjem.  

Tipičen primer: 

Mladostniki ne pomislijo, kje bodo dobili denar, /…/ igre jih privlačijo …(»Še o »Rački«, 18. 4. 1985.) 

Z izbiro tranzitivnih oblik se ustvarja podoba o mladih, ki svojega vedenja ne obvladujejo, nimajo 

nadzora in se ne morejo upreti, kar podpira idejo, da je potrebno mlade razumeti in jim pomagati. 

Mladi so povezani s pozitivnimi procesi in pripisana jim je aktivna vloga v delovanju v okviru 

mladinske organizacije tedanjega režima.  

Tipičen primer: 

Pionirji so spregovorili /…/srečujejo s podobnimi težavami … (»Uspele pionirske konference o 

prostem času«, 18. 4. 1985.) 

Analiza tranzitivnosti pri obravnavi kriminalitete kaže na uporabo glagolskih oblik, ki izražajo 

aktivno vlogo v negativnih procesih, vendar pa akter praviloma ni poimenovan. Odgovornost za 

negativna dejanja je pripisana posameznikom in organiziranim združbam. Izrazito nasilno vedenje 

je pripisano teroristom v drugih državah: nastavljajo bombe, ugrabiti ljudi, izsiljevati, kar naprej 

segajo po nasilju, nemoteno prinesejo orožje in bombe, diktirajo vladam največjih držav. Tako se 

ustvarja vtis, da so v tujini prisotne hujše oblike kriminalitete, kar relativizira stanje v domači 

državi. 

V prispevkih, ki obravnavajo alkoholizem in kajenje, se kot akterji pojavljajo zdravniki, delovne 

organizacije, svojci, društva, celo politika preko zakonodaje. Ti akterji imajo odločilen in 

neposreden vpliv na uživalce alkohola in kadilce, ki pa so tako reprezentirani kot nezmožni izražati 

moč ali vpliv.  

Tipični primeri: 

Idealno pa bi seveda bilo, če bi se lečeči zdravnik, delovna organizacija in svojci povezali ter 

priskočili drug drugemu na pomoč. /…/ Kdor hoče rešiti alkoholika, mora imeti moč, da ga usmeri v 

zdravljenje, tisto moč, ki je on sam nima več. (»Tudi malo alkohola je lahko preveč: Kako pripraviti 

alkoholika, da pristane na zdravljenje«, 7. 2. 1985.) 
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Potem točijo pijačo človeku, dokler ne omaga ali začne razgrajati. (»Mesec boja proti alkoholizmu«, 

14. 11. 1985.) 

S tem ko se glagolske oblike navezujejo na druge akterje in ne na alkoholike in kadilce, je tudi 

aktivna vloga pripisana drugim akterjem, s čimer se ustvarja podoba odvisnikov kot pasivnih, brez 

moči, brez vpliva na lastno življenje in odločitve. 

Kmetom in starostnikom je pripisana aktivna vloga, čeprav je življenje težko. 

Tipičen primer: 

Zaenkrat rešujeta križe in težave oče in sin skupaj. In tudi mama Ida. Sedejo za veliko mizo v hiši in 

trenutke počitka namenijo načrtom. (»Tam, kjer gospodarijo Senice«, 27. 6. 1985.) 

Izbrane besede in tranzitivne oblike sporočajo, da so kmetje aktivni v reševanju svojih težav. 

Predvsem ženske na kmetijah so povezane s pozitivnimi procesi, ki odražajo njihov trud in delo, 

medtem ko je marginalna podoba povezana z moškimi, ki si niso ustvarili družine, jih delo ne 

veseli, se vdajajo alkoholu, tarnajo in se jezijo. Takšne reprezentacije ustvarijo dve podobi: 

podobo ljudi, ki živijo skromno in se borijo, in podobo ljudi, ki so nezadovoljni in vdani v usodo. 

 

Rezultati analize tranzitivnosti za leto 1995 

Analiza tranzitivnosti kaže na pasivni položaj ljudi v socialni stiski, predvsem tistih s stanovanjskim 

problemom, saj imajo drugi odločilen vpliv na reševanje problematike.  

Tipičen primer:  

» … je ključe prejelo 20 upravičencev z liste /…/ pa je s torkovo razdelitvijo ključev rešenih 59 

stanovanjskih stisk … (»52 ključev za novo srečo«, 13. 4. 1995.) 

V aktivno vlogo so postavljeni invalidi v primeru gradnje rehabilitacijskega doma. Invalidi, ki so 

povezani v društva, so predstavljeni kot akterji in povezani s pozitivnimi procesi. 

Tipičen primer: 

Za gradnjo si pomagajo s koncerti. /…/ V nekaterih krajih so koncerte že pripravili … (»Paraplegikov 

je vse več«, 22. 6. 1995.) 

Skladenjska izbira kaže na pasivno pozicijo družbene skupine brezposelnih – brezposelni 

prejemajo socialno pomoč od družbe in o njih se večinoma poroča v trpnem načinu.  

Tipičen primer:  

Približno petina iskalcev je težje zaposljivih ali invalidnih, dober odstotek pa je bil na izobraževanju. 

Denarne pomoči in nadomestila prejema približno tretjina iskalcev, sofinanciranja pripravništva pa 

je bilo deležnih 43 posameznikov. (»Največ brezposelnih v Šentjurju«, 2. 2. 1995.) 

Tudi ljudje, ki čakajo na invalidsko upokojitev, so reprezentirani kot odvisni od drugih, ki imajo 

ključen vpliv na njihovo življenje. 

Tipičen primer:  
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Med zelo bolnimi izberejo najbolj bolne. Vmes, /…/ pa vedno obtiči človek, ki se ne more znebiti 

občutka, da z njegovo usodo nemilo barantajo. /…/ Razvrstijo ga lahko v različne kategorije 

invalidnosti. (»Socialna stiska ustvarja invalide«, 22. 6. 1995.) 

Povezani so z dejanji in aktivnostmi, ki jih označujejo kot nemočne, odvisne in v brezizhodni 

situaciji, hkrati pa zaradi nominalizacije ni mogoče nikomur pripisati odgovornosti za nastali 

družbeni položaj ljudi, ki čakajo oz. se želijo invalidsko upokojiti, saj je bralcu kot odgovorni 

subjekt prikazana gospodarska situacija.  

Tipičen primer:  

Kritična gospodarska situacija in socialna stiska ustvarjata nove invalide, in sicer takšne, ki bi se 

želeli trajno invalidsko upokojiti. /…/ Socialna stiska, v kateri se znajdejo starejši ljudje, za mnoge 

med njimi ni razrešljiva. Vsaj vidijo ne nobenega izhoda. /…/ skušajo izkoristiti še zadnjo možnost, 

/…/ vsi so stari petdeset let ali več, ki jim preostane le, da potrpežljivo čakajo na upokojitev. 

(»Socialna stiska ustvarja invalide«, 22. 6. 1995.) 

V skladu s poudarjanjem pomembnosti lastne aktivnosti v procesu zdravljenja tudi tranzitivne 

izbire kažejo na uporabo glagolskih oblik, ki bolne povezujejo z aktivnimi procesi in jih tako 

prikazujejo kot akterje, ki imajo vpliv na potek lastne življenjske zgodbe.  

Tipičen primer: 

A nekako sem se zbrala in pričela iskati, kako bi si lahko pomagala. /…/ Pričela sem iskati nove 

informacije. /…/ Odnos do življenja se spremeni in dogajanje okoli sebe začneš dojemati na nov 

način. /…/ Najvažnejša je odločitev za življenje. (»Odločitev za življenje«, 9. 11. 1995.) 

Analiza tranzitivnosti kaže na distanciran odnos do duševne bolezni. Bralec dobi informacijo, da so 

psihiatrične ustanove našle svoj prostor v starih dvorih in graščinah, se pravi odmaknjeno od 

družbe, akterji na tem področju pa so zreducirani zgolj na splošno poimenovanje. Tako ni mogoče 

identificirati, kdo so akterji, ki so naveličani posebnega statusa psihiatrije v družbi, kdo meni, da 

mora ostati psihiatrija zakrita in neopazna in kaj natančno je potrebno prikriti. Posledica redukcij 

je nezmožnost identificirati akterje in pripisati odgovornost za procese.  

Tipičen primer: 

Duševna bolezen je bolezen kot vse ostale, čeprav jo ljudje pogostokrat obravnavajo povsem 

drugače. Prav zato so psihiatrične bolnišnice izven urbanih središč, v izoliranih podeželskih dvorcih 

in graščinah. /…/ je želja psihiatrije odprtost. Naveličana je posebnega statusa v družbi in mnenja, 

da mora biti zakrita in neopazna. (»Drugačno življenje«, 31. 8. 1995.) 

Starostniki so tista družbena skupina, o kateri se veliko piše in je pretežno reprezentirana kot 

aktivna.  

Tipična primera:  

… ima vnuka zelo rada /…/ se najrajši spominja skupnega družinskega življenja /…/ opravlja 

gospodinjska in druga hišna dela, precej je v vrtu. /…/ Veseli se sosedske sloge … (»Veselje ob 

četrtkih«, 2. 2. 1995.) 
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Junija smo potovali /…/ smo nekateri, predvsem tisti dobrega zdravja, odšli v Dol /…/ Oskrbovanci 

doma upokojencev Celje se bomo vedno s hvaležnostjo spominjali vseh izletov in raznih kulturnih 

pogovorov … (»Veselo na izletih«, 9. 11. 1995.) 

Bolj natančna analiza tranzitivnosti kaže, da so v prispevkih starostniki povezani z aktivno vlogo v 

miselnih, verbalnih, relacijskih in materialnih procesih, vendar pa se poročanje večinoma usmerja 

na preteklost. Tako bralec pridobi veliko informacij o preteklem življenju starostnikov, kar pa ima 

majhno pomembnost, ko želimo izvedeti več o sedanjosti starostnikov.  

Tipičen primer:  

… že kot otrok je šla služit /…/ so se ji rodili trije otroci (»95 let Kantužarjeve mame« 31. 8. 1995.) 

Ko se je začela vojna, sta bila oba praktično še otroka /…/ Ko se je peš vračala domov, je bila 

popolnoma izmučena in izstradana /…/ Judita je bila tudi članica povojne ženske organizacije 

(»Življenje je kratko«, 31. 8. 1995.) 

Reprezentacije starosti v sedanjosti se navezujejo predvsem na odnos do staranja in doživljanje 

staranja. Tako bralec dobi informacijo, da imajo starostniki svojo vlogo in zadolžitve ter so z 

življenjem zadovoljni.  

Tipični primeri: 

Franc vstaja že ob pol šestih zjutraj, potem poskrbi za krave, pomolze, Marija pa ima na skrbi 

prašiče. (»Med veselimi ljudmi«, 22. 6. 1995.) 

… vsak postori svoje delo. /…/ Ženka kuha, jaz pa pospravim ali zlikam (»Življenje je kratko«, 31. 8. 

1995.) 

Poleg obiskov in pozornosti domačih, se Karolina razvedri tudi ob gledanju televizije in prebiranju 

časopisov, brez očal seveda. (»95 let Kantužarjeve mame« 31. 8. 1995.) 

Kmečke žene so z vidika tranzitivnosti v odvisnem položaju – v položaju, ki ga označuje delo. 

Reprezentacija, da delo obvladuje, nadzoruje življenje kmečke žene. Prikazano kot objektivna 

okoliščina, ki je samoumevna.  

Tipičen primer:  

Včasih na deželi za lepe izlete ni bilo denarja, danes pa primanjkuje predvsem časa. Zato je bilo 

med stotnijo precej žensk, ki so si lahko tokrat prvič v življenju ogledale Postojnsko jamo ter morje. 

/…/ je pomenil izlet dva dni oddiha, ki ga sicer komajda poznajo /…/ je razpeta med službo ter 

gorsko kmetijo. (»Ni ga čez kmečki stan«, 13. 4. 1995.)  

 

V luči tranzitivnosti je kriminaliteta povezana s politiko in materialnim premoženjem, ki pa je ni 

možno povezati s konkretnimi akterji. S takšno transformacijo, za katero je značilno splošno 

poimenovanje akterjev in procesov, bralec ne dobi informacije o tem, kdo so ključni družbeni 

akterji, katera formalna pravila so kršena in kaj konkretno je rezultat tovrstne kriminalitete, kar 

onemogoča pripisovanje vzročnosti in odgovornosti za kriminaliteto, hkrati pa odpira vrata 
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neštetim ideološkim razlagam o delovanju in bogatenju tistih, ki imajo moč. Tako se oblast 

povezuje z negativnimi procesi, vendar konkretnih akterjev ne odkriva.  

Tipičen primer:  

Stari kadri, ki dobro obvladujejo politični marketing in tako pridobivajo močan vpliv na finančnem 

področju prihajajo z različnimi finančnimi transakcijami /…/ do ogromnih dobičkov in bogastev. In 

že smo pri gospodarski korupciji ali po domače kar kriminalu /…/ V njem delujejo spretni, 

usposobljeni in preizkušeni akterji, ki dobro poznajo skrite kanale, »pravne luknje« in zlasti še 

nedograjene mehanizme finančnega trga. (»Boj za pravno državo«, 2. 2. 1995.) 

Analiza tranzitivnosti mlade povezuje z negativnimi procesi. Mladim je pripisana aktivna vloga in 

odklonsko vedenje, povezano z uporabo drog in z nasiljem.  

Tipični primeri:  

Bili so postavljeni v krogu in se »šopali« z mamili. (»Za našo bodočnost gre!«, 2. 2. 1995.) 

V naših gostinskih lokalih je preveč mladih ljudi, ki popivajo in se opijanjajo. Večinoma je to 

srednješolska mladina, med mladimi, ki se zastrupljajo z alkoholom, pa je mogoče najti že 

osnovnošolce … (»Gostinci in odrasli brez vesti«, 2. 2. 1995.) 

Mulci z Ljubečne so prejšnji teden okamenjali osebno vozilo in skozi odprto okno popljuvali 

voznico. /…/ Sicer pa – mladina posnema odrasle. /…/ Najbolj žalostno je bilo, da so bili to sami 

mladi ljudje, mnogi med njimi še mladoletni. Večinoma so bili pijani, nestrpni, agresivni. Ko je prišlo 

v lokalu do splošnega prerivanja in ko si je eden izmed gostov celo drznil udariti policista … 

(»Kronika«, 22. 6. 1995.) 

Opozoriti velja, /…/ da je med mladimi vse več izsiljevalcev /…/ da pogosteje kot v preteklosti 

delujejo v skupinah, da so vse nasilnejši, da so jim mamila vse bolj vabljiva ... (»Otroci z roba«, 31. 

8. 1995.) 

Iz primerov je razvidno, da je mladim pripisano, da v prekomerni meri uporabljajo dovoljene in 

prepovedane droge, so povezani v skupine in se v odnosu do drugih verbalno in fizično nasilno 

vedejo, kar riše sliko mladih kot pogostih in resnih kršilcih družbenih norm. Bralec dobi sporočilo, 

da mladi ogrožajo družbo in so ob tem neustavljivi – nihče jih ne obvlada ali ne ukrepa. 

Tipični primeri:  

Že mnogi ljudje pred mano so videli prizore, podobne temu, a storiti nočejo ali ne morejo nič. /…/ 

Ali na policijo, ki ne ukrene ničesar ali na vlado, ki ne izda zakona proti temu. (»Za našo bodočnost 

gre!«, 2. 2. 1995.) 

… je mladoletni osebi brez slabe vesti in brez kančka čuta odgovornosti, z alkoholno pijačo, pogosto 

celo z žgano, postregla odrasla oseba, gostinec /…/ Pomemben člen v tovrstni problematiki so tudi 

starši mladoletnikov, ki pogosto še opazijo ne, da je njihov otrok prišel iz šole domov okajen ali pa 

jih to dejstvo sploh več ne moti in gane. No, in potem je tu še šola, ta pa je danes takšna, da 

komajda samo sebe dohaja. Pomembno je le še znanje, pa seveda bližajoča se matura … (»Gostinci 

in odrasli brez vesti«, 2. 2. 1995.) 
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Novinarji ne podajo informacije o tem, kdo je tisti, ki je odgovoren za ukrepanje proti kršenju 

družbenih norm. Odgovornost se pripisuje demokraciji in človekovim pravicam, kar pomeni 

pripisati odgovornost neki splošni družbeni miselnosti na precej abstraktni ravni, kar konstruira 

predstavo o tem, da situacije ni mogoče spremeniti in da konkretni akterji, ki bi imeli vpliv, ne 

obstajajo. To sporočilo še dodatno podkrepijo primeri neupoštevanja organov oblasti.  

Tipični primeri:  

Ta država se v poveličevanju demokracije in človekovih pravic utaplja v vse pogostejših pojavih 

anarhije. /…/ Nekateri izmed teh lokalov obratujejo brez dovoljenja že nekaj let, pa jim očitno nihče 

nič ne more. Ali pa noče narediti. Ko so lastnike lokalov (Bar Fly, Vegas, Stalin) policisti in inšpektorji 

v nočni akciji spomnili, da poslujejo nezakonito ali pa do so že krepko prekoračili zapiralni čas in 

morajo zato lokale izprazniti in zapreti, se je to njihovo prepričevanje izkazalo kot povsem jalovo 

početje. Lastniki so se požvižgali na predstavnike organov oblasti in institucij te države ter veselo 

nadaljevali, kot da se ni nič zgodilo. (»Kronika«, 22. 6. 1995.) 

Analiza tranzitivnosti kaže na to, da se aktivna vloga večinoma pripisuje akterjem v rednih šolah 

(ravnateljem in učiteljem), kadar gre za pozitivne stvari in se izkazuje njihov vpliv ter 

dobronamernost. 

Tipičen primer:  

Učitelji imajo odgovorno nalogo, ko bodo morali poskrbeti, da se bodo otroci normalno vživeli. 

(»Na meji strpnosti«, 22. 6. 1995.) 

Medtem je begunskim otrokom večinoma pripisana pasivna vloga, razen v primerih, ko so 

izpostavljeni negativni vplivi. 

Tipičen primer: 

Prinesli bodo vrsto posebnosti, ki so nam tuje. /…/ Begunci se bodo znašli v naših klopeh. /…/ So 

jim vcepili dovolj znanja. /… /med seboj ne govorijo slovensko /…/ takšne reči starše dražijo. (»Na 

meji strpnosti«, 22. 6. 1995.) 

Pogosto so stavki zapisani brez jasno izraženega subjekta, kjer je težko določiti, kdo ima 

odgovornost in vpliv. 

Tipični primeri: 

Vojna jih je pognala /…/ Reakcija bo odklonilna. /…/ Pedagoško-psihološki in ekonomski razlogi so 

ustvarjali pomisleke in vodili k usmeritvi, da bi otroke prešolali. /…/ Nihče ne ve, kakšna usoda bo 

doletela begunsko šolo. (»Na meji strpnosti«, 22. 6. 1995.) 

Ko gre za poročanje o gejih in o vprašanju enakopravnosti gejev, sta kot aktivna akterja 

predstavljena Škucova kluba Magnus in LL. Kluba imata sogovornika tudi v gostih iz tujine in 

predstavnikih različnih organov in institucij v državi, kar kaže na pozicijo moči, saj imajo 

organizirane skupine svoj glas v razpravi o lastnem položaju v družbi. 
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Rezultati analize tranzitivnosti za leto 2005 

Analiza tranzitivnosti je pokazala, da je v večini prispevkov težko določiti posamezne odgovorne 

akterje za dogajanje, razen v primeru starostnikov in deloma v poročanju o kriminaliteti, 

prostovoljnem delu mladih, rejništvu in stanju med delavci.  

Lokalna oblast in državne institucije so večkrat povezane s pozitivnimi procesi, s čimer se ustvari 

vtis aktivnosti in vpetosti v družbeno dogajanje.  

Tipični primeri: 

Podžupan je priredil sprejem … (»Dobro sodelovanje z verskimi skupnostmi«, 1. 2. 2005.) 

Občina in center za socialno delo sta … pripravila drugo srečanje rejniških družin. (»Drugo srečanje 

rejniških družin«, 30. 8. 2005.) 

Nekdanji peep show, ki ga je Mestna občina Celje temeljito obnovila, so spremenili v galerijo 

erotike. (»Račka spet odprta«, 16. 12. 2005.) 

V aktivno in pozitivno vlogo so večinoma postavljene razne organizacije, društva, šole. S tem je 

aktivno delovanje in moč vplivati na druge povezana z neko obliko formalne organiziranosti, 

vendar pa pri tem ni mogoče prepoznati posameznike, zato je odgovornost kolektivna ali v imenu 

organizacije, ustanove.  

Tipičen primer:  

ZSSS opozorila na položaj in razmere, v katerih delujejo varne hiše (»Pomoč varnim hišam«, 8. 3. 

2005.) 

Na ZZV Celje opozarjajo … (»Za razmislek o kajenju«, 1. 2. 2005.) 

V osnovni šoli … so pripravili humanitarno prireditev, decembrski bazar. (»Z bazarjem do šole v 

naravi«, 16. 12. 2005.) 

Društvo je organiziralo, … (»Ne umrimo zaradi sramu«, 8. 3. 2005.) 

Prisotne so transformacije in redukcije, ko ni mogoče določiti akterja, vira informacij ali nosilca 

procesa.  

Tipični primeri: 

Delavnice udeležencem ponujajo … (»Za razmislek o kajenju«, 1. 2. 2005.) 

Revščina trka na vedno več vrat. /…/ Saj vendar lahko vidimo, kam pripelje stiska. (»Za staro (in 

novo) pravdo!«, 11. 11. 2005.) 

Nasilje se dogaja tudi drugod, a ga je po ocenah 90 % prav znotraj družine, kar pomeni, da mora 

družba, ko pride do nasilja v družini, odreagirati. (»Pomoč varnim hišam«, 8. 3. 2005.) 

Starostniki so tista manjšinska družbena skupina, ki je povezana z aktivno vlogo v procesih. Tako 

so starostniki reprezentirani kot aktivni v lastnem življenju, kot tisti, ki sodelujejo in imajo moč 

vplivati na način življenja, čeprav ima institucionalno varstvo v različnih oblikah pomembno vlogo 

pri izvajanju skrbi za starostnike.  
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Tipičen primer: 

… center zdaj obiskuje 36 starejših občanov /…/ program sproti določa skupina sama /…/ 

sodelujejo v domskih prireditvah /…/ imajo s tem starostniki možnost izbire med domskim 

varstvom, pomočjo na domu, dnevnim centrom ali bivanjem v varovanih stanovanjih. (»V hiši 

prijaznih ljudi«, 11. 11. 2005.) 

Mladi so s prostovoljnim delom postavljeni v pozitivne materialne, miselne in relacijske procese, v 

katerih nastopajo kot aktivni akterji, kar konotira pozitivne učinke prostovoljnega dela pri mladih. 

Tipičen primer: 

Skozi delo in druženje so se povezali in se učili /…/ Konkretnega dela so se lotili v vrtcu /…/ preživeli 

na šolskem igrišču, kjer so se s šentjurskimi otroki zabavali … (»Kitko v lase ali sonce na lička?«, 26. 

7. 2005.) 

V prispevkih o posameznih kaznivih dejanjih so storilci teh dejanj neposredno povezani z 

negativnimi procesi, tako da je v primeru kaznivih dejanj odgovornost za dejanje in posledice 

mogoče pripisati konkretnim posameznikom.  

Tipičen primer: 

… je prižgal seno v kozolcu /…/ ogenj je podtaknil /…/ je zakuril pred vhodom /…/ naj bi povzročil 

nemalo škode /…/ nekaj časa šepetalo, kdo naj bi stal za požigi. (»Domnevni požigalec na 

prostosti«, 17. 5. 2005.) 

Z vidika tranzitivnosti so delavci postavljeni v položaj nemoči in odvisnosti od lastnikov kapitala, a 

hkrati je to situacija, ki je pri delavcih spodbudila aktivnost, da se borijo za lastni položaj, se do 

njega opredelijo in izrazijo svoja stališča.  

Tipičen primer: 

Okrog sto delavcev … se je namreč odločilo, da bo začelo stavkati. /…/ so vzklikali razjarjeni in 

razočarani delavci. /…/ Delavci so prepričani, da je vse skupaj vnaprej pripravljen scenarij … 

(»Direktorju milijoni, delavcem nič«, 17. 5. 2005.) 

V primeru rejniških družin so kot bistveni izpostavljeni miselni procesi, ki rejnike označujejo kot 

tiste akterje, ki se za takšno dejavnost odločajo premišljeno, zavestno in s poslanstvom. 

Tipičen primer: 

… pravi, da se je za rejništvo odločila zaradi ljubezni do otrok, družbo pa sta si želela tudi sinova/… / 

se še spominja vseh imen otrok, ki so živeli pri njej. /…/ pomembno je, da imaš otroke rad in da se 

nikoli ne odločiš za rejništvo zaradi denarja. (»Rejništvo iz ljubezni«, 11. 11. 2005.) 

 

Temeljne ugotovitve analize tranzitivnosti  

Analiza kaže, da so na splošno v vseh letih družbene/državne institucije reprezentirane kot 

pozitivni akter. Leta 1985 je ideja države, ki obvladuje življenje posameznikov, še močno prisotna, 

na kar kaže tudi uporaba množine in pripisovanje aktivne vloge državnim institucijam in delovnim 
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organizacijam, ki so v tistem času v družbeni lasti, vendar pa se zabriše odgovornost akterjev, 

kadar bi lahko obstoječe nosilce moči povezali z negativnimi dejanji. Leta 1995 je odgovornost za 

ukrepanje proti kršenju družbenih norm pripisana demokraciji in človekovim pravicam, kar je na 

tako abstraktni ravni, kot da konkretni akterji niti ne obstajajo. Tudi leta 2005 lokalna oblast in 

državne institucije ohranjajo pozitivno podobo. Poleg teh subjektov so v aktivno in pozitivno vlogo 

postavljene še razne organizacije, društva, šole. S tem je aktivno delovanje in moč vplivati na 

druge povezana z neko obliko formalne organiziranosti, vendar pa pri tem ni mogoče prepoznati 

posameznikov, zato je odgovornost kolektivna ali v imenu organizacije, ustanove. 

V primeru mladoletnega prestopništva je leta 1985 najbolj razvidna pozicija moči, ki jo ima sistem 

nad posamezniki. Sodstvo in institucije imajo oblastno pozicijo. Mladostnikom je pripisana 

lahkomiselnost v povezavi z odklonskim vedenjem in ustvarja se podoba mladih, ki svojega 

vedenja ne obvladujejo, nimajo nadzora in se ne morejo upreti, kar podpira idejo, da je potrebno 

mlade razumeti in jim pomagati. Leta 1995 je mladim pripisana aktivna vloga v negativnih 

procesih, povezanih z odklonskim vedenjem – z uporabo drog in z nasiljem. Leta 1985 so mladi 

povezani s pozitivnimi procesi in pripisana jim je aktivna vloga v delovanju v okviru mladinske 

organizacije tedanjega režima, leta 2005 pa v podoben položaj mlade postavlja prostovoljno delo, 

saj so s prostovoljnim delom postavljeni v pozitivne materialne, miselne in relacijske procese, v 

katerih nastopajo kot aktivni akterji, kar konotira pozitivne učinke prostovoljnega dela pri mladih. 

Pri obravnavi kriminalitete je odgovornost za kazniva dejanja splošne kriminalitete v vseh letih 

pripisana konkretnim posameznikom, vendar je njihova identiteta odkrita v različni meri. Leta 

1985 je aktivna vloga v negativnih procesih pripisana posameznikom in organiziranim združbam. 

Leta 1995 je kriminaliteta pogosto povezana s politiko in materialnim premoženjem, ki pa je ni 

možno povezati s konkretnimi akterji. Tako se oblast povezuje z negativnimi procesi, vendar 

konkretnih akterjev ne odkriva. Leta 2005 so v prispevkih o posameznih kaznivih dejanjih storilci 

teh dejanj neposredno povezani z negativnimi procesi, tako da je v primeru kaznivih dejanj 

odgovornost za dejanje in posledice mogoče pripisati konkretnim posameznikom.  

V prispevkih, ki obravnavajo alkoholizem in kajenje v letu 1985, se kot akterji pojavljajo zdravniki, 

delovne organizacije, svojci, društva, celo politika preko zakonodaje. Ti akterji imajo odločilen in 

neposreden vpliv na uživalce alkohola in kadilce, ki pa so tako reprezentirani kot nezmožni izražati 

moč ali vpliv.  

Kmetom in starostnikom je leta 1985 pripisana aktivna vloga, čeprav je življenje težko. Predvsem 

ženske na kmetijah so povezane s pozitivnimi procesi, medtem ko je marginalna podoba povezana 

z moškimi, ki si niso ustvarili družine, jih delo ne veseli, se vdajajo alkoholu, tarnajo in se jezijo. 

Takšne reprezentacije ustvarijo dve podobi: podobo ljudi, ki živijo skromno in se borijo, in podobo 

ljudi, ki so nezadovoljni in vdani v usodo. Leta 1995 so kmečke žene z vidika tranzitivnosti v 

odvisnem položaju, saj je v večji meri prisotna reprezentacija, da delo obvladuje in nadzoruje 

življenje kmečke žene. Starostniki so v letu 1995 tista družbena skupina, o kateri se veliko piše in 

je pretežno reprezentirana kot aktivna, vendar se poročanje večinoma usmerja na preteklost. 
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Aktivna vloga starostnikov je še bolj izrazito prisotna v letu 2005, ko večina reprezentacij 

starostnike prikazuje kot aktivne v lastnem življenju, čeprav ima institucionalno varstvo v različnih 

oblikah pomembno vlogo pri izvajanju skrbi za starostnike.  

Leta 1995 tranzitivne oblike kažejo na pasivni položaj ljudi v socialni stiski, predvsem tistih s 

stanovanjskim problemom, brezposelnih in ljudi, ki čakajo na invalidsko upokojitev, saj so 

reprezentirani kot odvisni od pomoči in odločitev drugih, ki imajo ključen vpliv na njihovo življenje. 

Leta 2005 so tudi delavci postavljeni v položaj nemoči in odvisnosti od lastnikov kapitala, a hkrati 

je to situacija, ki je pri delavcih spodbudila aktivnost, da se borijo za lastni položaj. 

V letu 1995 se v primeru begunskih otrok aktivna vloga pripisuje akterjem v rednih šolah 

(ravnateljem in učiteljem), kadar gre za pozitivne stvari in se izkazuje njihov vpliv in 

dobronamernost, medtem ko je begunskim otrokom večinoma pripisana pasivna vloga, razen v 

primerih, ko so izpostavljeni negativni vplivi. Bolni so v letu 1995 tista družbena skupina, ki se jo 

povezuje z aktivnimi procesi in jih tako prikazujejo kot akterje, ki imajo vpliv na potek lastne 

življenjske zgodbe, predvsem pa zdravljenja, kar morda bolj nakazuje obrat k vedno večji 

individualizaciji in odgovornosti posameznika kot pa namen ustvarjanja pozitivne podobe bolnih. 

Ko gre za poročanje o vprašanju enakopravnosti gejev sta kot aktivna akterja predstavljena 

Škucova kluba Magnus in LL, kar bolj kot na družbeno moč gejev kaže na to, da imajo organizirane 

skupine več možnosti, da se sliši njihov glas v razpravi o lastnem položaju v družbi. Kar pa se tiče 

duševne bolezni, tranzitivne oblike kažejo predvsem na distanciran odnos.  

 

REZULTATI ANALIZE MODALNOSTI 

Rezultati analize modalnosti za leto 1985 

Analiza modalnosti je razkrila absolutno prepričanost, ki kaže na moč družbenih institucij in 

nemoč odvisnikov. Z visoko stopnjo prepričanosti je izraženo stališče, da bi morale obstajati 

omejitve za uživanje alkohola, prodajo alkohola in kajenje.  

Tipičen primer: 

Neke omejitve bi morale biti in moral bi jih postaviti tisti, ki je izdal obrtno dovoljenje. (»Še o 

»Rački«, 18. 4. 1985.) 

Kategorično je izražena sodba, da je alkoholik dolžan družbi povrniti za zdravljenje, kar kaže na 

nemoč alkoholika, da bi si sam pomagal. Odgovornost je pripisana delovnim organizacijam, 

gostinskim delavcem in družbi na splošno, kar pomeni, da imajo drugi vpliv na zdravljenje 

alkoholika, zaželeno je tudi sodelovanje svojcev, vendar modalne oblike ne izražajo obveze.  

Predvsem v prispevkih o mladoletnem prestopništvu analiza modalnosti kaže na še vedno 

prisotno moč institucij. Modalne oblike izražajo stališče, da je v družbi nekdo, ki ve, kaj je prav in 

dobro, da obstaja ena resnica. Stališča o odklonskosti so izražena kategorično in ne puščajo dvoma 

v povedano, presoja družbo, ekonomijo, vendar ne institucij, saj zastopa glas institucij, čeprav to 

ni neposredno izraženo. Stališče je podkrepljeno s sklicevanjem na splošno védenje.  



173 
 

Tipičen primer: 

Nobena znanost ni … (»Mladoletniško prestopništvo«, 18. 4. 1985.) 

Z visoko stopnjo prepričanosti je izraženo stališče, da je družba sicer dobra, vendar bo družina 

morala prevzeti odgovornost za vzgojo otrok, saj se bodo morali mladostniki uveljaviti v družbi kot 

podjetniki, kar konotira tekmovanje, konkurenco in individualizem.  

V kroniki se pojavi rubrika Nočne cvetke, v kateri so kot kratke novice opisani dogodki na način, ki 

je ciničen, ironičen, posmehljiv, kar zmanjšuje resnost prestopkov in kaznivih dejanj. 

Izraženo mnenje, da je mnogo ljudi navadilo sebe in druge razumeti, da se invalidi želijo 

enakopravno vključevati v družbo, konotira pomen, da je večinska družba potrebovala čas za 

priznavanje enakopravnosti invalidom. Analiza kaže, da je enakopravnost invalidov predstavljena 

kot njihova želja, kar konotira, da se še ne počutijo povsem enakopravne, čeprav večina 

kategorično deklarira, da smo tu dosegli že veliko. Neenakopravnost se najbolj pokaže pri 

vključevanju v delo in zaslužku. Kategorično je izražena resnica, da invalidi živijo v skromnih 

razmerah, da se borijo z revščino in da si pred tem večina ne more več zatiskati oči, kar konotira, 

da večinska družba še ne prepozna stiske invalidov.  

V primeru mladih analiza ustvarja podobo mladih, katerih nihče ne omejuje. Z visoko stopnjo 

prepričanosti je izraženo stališče, da bi bilo potrebno ugotoviti, kdo je odgovoren za nadzor 

mladine, in da za konstruktivno preživljanje prostega časa mladih ni ustrezno poskrbljeno. Nadzor 

mladih je zaželen, vendar analiza modalnosti kaže na moč kapitala, saj avtorji z zmanjšano 

prepričanostjo izražajo mnenje, da bi mlade omejevali prav tisti, ki od njih zaslužijo, s čimer se 

nakazuje nadvlada kapitala.  

Tipičen primer:  

Menimo, da bi bila občasna kontrola v teh lokalih potrebna … Verjetno ni in ne more biti naloga 

lastnika Račke, da preverja, od kod mladim denar … (»Še o »Rački«, 18. 4. 1985.) 

V besedilih o življenju na kmetijah so uporabljane kategorične modalne trditve, ki sporočajo, da 

kmetija predstavlja veliko obveznost in da je skupnost na kmetiji pomembna.  

Manjkati ne moreš niti en dan. (»Tam, kjer gospodarijo Senice«, 27. 6. 1985.) 

Krajevna skupnost pa je bila pripravljena pomagati, tudi brigadirji, ki vsako leto pridejo v te kraje. 

(»Hladna vojna s Križnikovim Pepijem«, 27. 6. 1985.) 

 

Rezultati analize modalnosti za leto 1995 

Analiza modalnosti kaže na nedvoumno povezanost mladih z drogami in nasiljem, kar pa je del 

širšega družbenega stanja, kjer velja neupoštevanje norm. Izbrane modalne oblike kažejo na 

kategorično stališče, da so mladi uporabili silo proti policistom, da uporabljajo drogo in alkohol in 

da jim je alkohol dostopen v lokalih, ki poslujejo brez ustreznih dovoljenj. Stališče jasno izraža 



 

174 
 

neodobravanje avtorja in odklonilen odnos do tovrstnega početja in mnenje, da bi bilo proti 

mladim potrebno ukrepati. 

Tipični primeri: 

Nekateri lokali poslujejo brez dovoljenja, pa jim očitno nihče nič ne more ali pa noče narediti. /…/ 

Najbolj žalostno je bilo, da so bili to sami mladi ljudje, med njimi še mladoletni. /…/ ko si je eden 

izmed gostov celo drznil udariti policista, je bila mera polna in je bilo treba uporabiti silo. Kaj 

hujšega kot to! (»Kronika«, 22. 6. 1995.) 

Večinoma je to srednješolska mladina … Ne moremo mimo dejstva, da je mladoletni osebi 

postregla odrasla, ki sta mu (ne)etika in (ne)morala pristali tako nizko. (»Gostinci in odrasli brez 

vesti«, 2. 2. 1995.) 

Družbena nemoč po eni strani in brezbrižnost po drugi je izražena v kategoričnih modalnih 

trditvah, da se uporabe drog ne da preprečiti oz. da odrasli nočejo ukrepati, mladi pa ne zmorejo. 

Bralec ob tem nima informacije o tem, kdo so ljudje, ki bi morali ukrepati oz. bi lahko ukrepali, kar 

prav tako nakazuje odmik od družbene odgovornosti.  

Tipičen primer:  

Dogodek, pred katerim hoče veliko ljudi zatisniti oko /…/ Že mnogi ljudje pred mano so videli 

prizore, podobne temu, a storiti nočejo ali ne morejo nič. Kaj lahko dekle mojih let stori proti 

temu? /…/ se ne bi manj denarja porabilo, če bi preprečili ta mamila? (»Za našo bodočnost gre!«, 2. 

2. 1995.) 

Analiza modalnosti kaže na odnos od vključevanja begunskih otrok v redne osnovne šole, ki ne 

izraža prepričanja v pravilnost takšne odločitve. Čeprav je ministrstvo, pristojno za šolstvo, o tem 

že odločilo, se akterji o tem izražajo pogojno. 

Tipičen primer:  

Naj bi se pričeli izobraževati. /…/ Bi jih morda morali vključiti že prej, pri tem pa jim zagotoviti še 

dodatni pouk v maternem jeziku. /…/ Srčno se želijo vrniti in morda bodo res šli, a naj odnesejo 

znanje. (»Na meji strpnosti, 22. 6. 1995.) 

Kategorično pa so izražene naloge šole, ki kažejo na prepričanje, da se pred šole postavljajo 

prevelike zahteve:  

/…/ učitelji bodo morali poskrbeti, da se normalno vživijo. /…/ Znanje vsakega bi morali preveriti, 

da bi ga lahko primerno vključili v pouk. (»Na meji strpnosti, 22. 6. 1995.) 

Psihiatrično zdravljenje je tabu. Oblike modalnosti izražajo željo psihiatrije, da postane odprta, in 

kažejo na splošno sprejeto stališče, da mora biti to področje zakrito, kar ga postavlja na rob 

družbe.  

Tipičen primer: 

… saj je za razliko od telesne duševna bolezen veljala za nekaj, kar je treba prikriti. /…/ je želja 

psihiatrije odprtost. Naveličana je posebnega statusa v družbi in mnenja, da mora biti zakrita in 

neopazna. (»Drugačno življenje«, 31. 8. 1995.) 
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Podobe starosti zajemajo splošno sprejeto stališče, da starostniki v raznih športnih in drugih 

dogajanjih niso več aktivni in da je socialno življenje zreducirano na družinski krog.  

Tipičen primer: 

Danes aktivno seveda pri športnih in drugih dogajanjih ne sodelujeta več, še vedno pa se zanimata 

za vse. /… / si želita le še zdravja, da bi lahko še dolgo uživala v krogu družine. (»Zlatoporočenca 

Markovič« 9. 11. 1995.) 

Iz primerov je razvidno, da je stališče, da starostniki v športnih in drugih dogajanjih aktivno ne 

sodelujejo, sprejeto kot samoumevno, kar poudarja uporabljena členek »seveda«. Zdravje je 

predstavljeno kot edina želja v obdobju starosti in kot pogoj za kvalitetno življenje, ki pa je 

omejeno na družino.  

Bolni so reprezentirani kot odgovorni za lastno zdravljenje. Pri tem je pomembna odločitev za boj 

proti bolezni. Pripisovanje odgovornosti posamezniku je izraženo z modalnimi oblikami, ki 

poudarjajo individualnost, moč volje, in delujejo avtoritativno.  

Tipičen primer:  

Spoznala, da odgovornosti za svoje zdravje ne sme prelagati samo na zdravnike. /…/ Vendar sem 

imela močno voljo, hotela sem ozdraveti. /…/ Najvažnejša je odločitev za življenje. /…/ Pomagaš 

lahko samo tistemu, ki si to želi. (»Odločitev za življenje«, 9. 11. 1995.) 

 

Rezultati analize modalnosti za leto 2005 

Analiza modalnosti v primeru kadilcev je pokazala, da v povezavi z opuščanjem kajenja modalne 

oblike izražajo predvsem zaželenost in dopuščajo možnost, da posameznik opusti kajenje, s čimer 

je učinkovitost predstavljene metode odvajanja postavljena v odvisnost od vsakega posameznika 

in njegove volje.  

Tipični primeri: 

Kajenje želi opustiti vsak drugi kadilec. (»Večina kadilcev želi opustiti kajenje«, 3. 2. 2005.) 

Po enaki skupinski metodi se je mogoče odvaditi kajenja /…/ Seveda pa je najbolje, da s kajenjem 

sploh ne začnemo. /…/ Mladi bodo lahko dobili gradiva … (»Za razmislek o kajenju«, 1. 2. 2005.) 

V primeru bolnih in umirajočih modalne oblike izražajo obvezo vsakega posameznika, da 

pravočasno pride k zdravniku, in z visoko stopnjo prepričanosti kot pogoj uspešnega zdravljenja 

postavljajo zgodnje odkrivanje bolezni. Kot možnost pri spremljanju umirajočih se pokaže pomoč 

prostovoljcev, s še večjo verjetnostjo pa je izraženo stališče, da se svojci umirajočih lažje izpovedo 

prostovoljcem. Na pomembnost te dejavnosti opozori tudi prikriti komentar, da v svetu to 

dejavnost poznajo že dolgo, pri nas pa šele v zadnjih letih. Da je takšno prostovoljno delo 

zahtevno, kaže tudi kategorično izražena zahteva, da se prostovoljci ne smejo iztrošiti in se morajo 

redno udeleževati izobraževanj. 
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Tipični primeri: 

Rak je bolezen, ki jo je treba odkriti in zdraviti kar najbolj zgodaj. (»Ne umrimo zaradi sramu«, 8. 3. 

2005.) 

Po svetu se je gibanje razširilo že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pri nas šele v zadnjih letih 

/…/ Svojci umirajočega se pogosto lažje izpovedo nekomu nevtralnemu /…/ Človek se vendarle ne 

sme povsem iztrošiti. Hkrati nikoli ne smemo pozabiti na odgovornost, v zvezi s tem pa se moramo 

čimbolj redno udeleževati dodatnih izobraževanj … (»Poslanstvo Hospica ostaja enako«, 4. 10. 

2005.) 

Kategorično in z visoko mero prepričanosti je izraženo stališče, da mora lokalna skupnost 

ustvarjati pogoje in okolje, kjer imajo ljudje možnost delovati, ne da bi se pojavljala diskriminacija.  

Tipičen primer: 

Lokalna skupnost ne sme delati razlik med različnimi skupnostmi, temveč mora ustvarjati okolje, v 

katerem lahko deluje, živi in ustvarja vsakdo ne glede na versko ali drugo usmeritev. (»Dobro 

sodelovanje z verskimi skupnostmi«, 1. 2. 2005.) 

Takšna zahteva je politično korektna, vendar pa konkretne razmere kažejo, da vsi ljudje niso v 

enakem izhodiščnem položaju. Oblike modalnosti izražajo nemoč posameznikov v socialni stiski in 

soočanje z eksistencialno stisko na eni strani ter nezmožnost obvladovati ljudi, ko nimajo več česa 

izgubiti, in podporo protestom na drugi strani. 

Tipični primeri: 

Mnogi si niti za sproti ne morejo zagotoviti prehrambenih artiklov. (»Dar jeseni za karitas«, 11. 11. 

2005.) 

… ki pa jezne in razočarane množice nista mogla umiriti. /…/ zato jih včeraj nihče, niti sindikat, ni 

več mogel ustaviti. (»Direktorju milijoni, delavcem nič«, 17. 5. 2005.) 

Ko človek ne more več ničesar izgubiti, gre na barikade, kajne? /…/ Protesti in stavke ne morejo biti 

nekaj slabega. (»Za staro (in novo) pravdo!«, 11. 11. 2005.) 

Za poročanje o kriminaliteti je značilno, da so modalne oblike izbrane tako, da z večjo previdnostjo 

in zmanjšano prepričanostjo pojasnjujejo kazniva dejanja, prav tako pogojno pojasnjujejo vzroke 

za posamezna dejanja in nagibe storilcev, kar pisanje naredi manj obsojajoče.  

Tipičen primer: 

… naj bi na podoben način podtaknil ogenj /…/ Pravi piromani se večinoma ne nagibajo k drugim 

kaznivim dejanjem. Nagnjenost k požiganju je lahko tudi posledica ali del drugih duševnih motenj in 

bolezni. /…/ Po neuradnih podatkih naj bi šlo za moškega, ki mu delo gasilca ni tuje. (»Domnevni 

požigalec na prostosti«, 17. 5. 2005.) 

Z vidika analize modalnosti je v primeru starostnikov prisotna predvsem želja – želja po zdravju v 

starosti in želja po dobrem sodelovanju z akterji organiziranega varstva starejših. Na pomembnost 

dnevnega centra v okviru varstva starejših kaže absolutno kategorično izraženo mnenje, da si 
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starejši, ki so vključeni v dnevni center, ne znajo več predstavljati svojega življenja brez centra, kar 

še dodatno poudari vpliv vključenosti v center na vsa področja življenja v starosti. 

Tipični primeri: 

… si želita, da bi se ju zdravje še naprej držalo. (»Zlata poroka zakoncev Kuder«, 17. 5. 2005.) 

Obiskovalci v en glas zatrjujejo, da si jeseni svojega življenja zdaj ne znajo več predstavljati brez 

dnevnega druženja in aktivnosti v centru … (»V hiši prijaznih ljudi«, 11. 11. 2005.) 

 

Temeljne ugotovitve analize modalnosti 

Analiza je pokazala, da je v letu 1985 prisotna absolutna prepričanost, ki kaže na moč družbenih 

institucij pri obvladovanju različnih vidikov posameznikovega življenja. Leta 2005 je zadeva 

nekoliko drugačna in je ključni poudarek na tem, da ima vsak možnost vplivati na svoje življenje, 

vendar pa je naloga lokalne skupnosti ustvarjati pogoje in okolje, kjer se ne pojavlja diskriminacija.  

Moč družbenih institucij v letu 1985 se kaže v primeru zdravljenja odvisnosti, saj modalne oblike 

izražajo nemoč odvisnikov in sodbo, da je alkoholik dolžan družbi povrniti za zdravljenje, kar kaže 

na nemoč alkoholika, da bi si sam pomagal, in ključno vlogo družbenih akterjev v zdravljenju. Leta 

2005 je analiza modalnosti v primeru kadilcev pokazala, da v povezavi z opuščanjem kajenja 

modalne oblike izražajo predvsem zaželenost in dopuščajo možnost, da posameznik opusti 

kajenje, s čimer je učinkovitost predstavljene metode odvajanja postavljena v odvisnost od 

vsakega posameznika in njegove volje. 

Tudi v primeru obravnavanja mladoletnega prestopništva v letu 1985 imajo institucije veliko moč 

in odločajo o posameznikovi usodi. Kljub temu se že poudarja, da bo družina morala prevzeti 

odgovornost za vzgojo otrok, kar že nakazuje prenos odgovornosti iz države na družino. Prav tako 

analiza že nakazuje moč kapitala, saj je v primerih odklonskega vedenja mladih z zmanjšano 

prepričanostjo izraženo mnenje, da bi mlade omejevali tisti, ki od njih zaslužijo, to so lastniki 

lokalov, čeprav je nadzor mladih zaželen. Leta 1995 so mladi nedvoumno povezani z drogami in 

nasiljem, kar pa je del širšega družbenega stanja, kjer velja neupoštevanje norm. Družbena nemoč 

po eni strani in brezbrižnost po drugi je izražena v kategoričnih modalnih trditvah, da se uporabe 

drog ne da preprečiti oz. da odrasli nočejo ukrepati, mladi pa ne zmorejo. V letu 2005 je na 

splošno za poročanje o kriminaliteti značilno, da so modalne oblike izbrane tako, da z večjo 

previdnostjo in zmanjšano prepričanostjo pojasnjujejo kazniva dejanja, prav tako pogojno 

pojasnjujejo vzroke za posamezna dejanja in nagibe storilcev, kar pisanje naredi manj obsojajoče.  

V primeru vključevanja begunskih otrok v redne šole leta 1995 analiza kaže na dvom o pravilnosti 

takšne odločitve, kategorično pa je izraženo prepričanje, da se pred šole postavljajo prevelike 

zahteve.  

Pogosto se modalnost nanaša na želje posameznih družbenih skupin. Tako so v letu 1985 invalidi 

tisti, ki si želijo enakopravnega položaja v družbi. Čeprav naj bi bili na tem področju že storjeni 

premiki, se neenakopravnost najbolj pokaže pri vključevanju v delo in pri zaslužku. Leta 1995 
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oblike modalnosti izražajo željo psihiatrije, da postane odprta, in kažejo na splošno sprejeto 

stališče, da mora biti to področje zakrito, kar ga postavlja na rob družbe. Zdravje je predstavljeno 

kot edina želja v obdobju starosti in kot pogoj za kvalitetno življenje, ki pa je omejeno na družino. 

Pomembnost skupnosti je poudarjena tudi leta 1985 v okviru življenja na kmetiji. Želja po zdravju 

v starosti je izpostavljena tudi v letu 2005, pridruži pa se ji želja po dobrem sodelovanju z akterji 

organiziranega varstva starejših.  

Leta 1995 tudi modalne oblike poudarjajo odgovornost bolnih za lastno zdravljenje. Ključna je 

odločitev za boj in moč volje. Leta 2005 v primeru bolnih in umirajočih modalne oblike izražajo 

obvezo vsakega posameznika, da pravočasno obišče zdravnika. Kot možnost pri spremljanju 

umirajočih se pokaže pomoč prostovoljcev. To kaže na možnosti, ki jih civilna družba ima, da 

zadovolji nekatere potrebe določenih skupin, ki jih državne institucije (več) ne zmorejo.  

 

REZULTATI ANALIZE KLJUČNIH BESED 

Rezultati analize ključnih besed za leto 1985 

Analiza ključnih besed razkriva pojmovanje brezposelnosti kot pomembno ekonomsko, socialno in 

politično vprašanje, čeprav brezposelnost v Sloveniji še ni problem v primerjavi z jugoslovanskimi 

razmerami.  

Tipičen primer:  

Vik in krik okrog brezposelnosti v tem trenutku res še ni potreben … (»Rast brezposelnosti še 

krotimo«, 7. 2. 1985.) 

Med brezposelnimi so posebej izpostavljene težje zaposljive osebe, ki naj bi predstavljale 

pomemben delež med brezposelnimi. Eksplicitno je v besedilu izpostavljeno, da so težje zaposljivi 

enakopravni člani družbe. Družba je tista, ki je dolžna vsakemu zagotoviti primerno zaposlitev 

glede na njegove zmožnosti. Delo je pomembna vrednota, zato se brezposelni počutijo odrinjeni, 

manjvredni in nekoristni in vsa družbena pomoč tega položaja ne spremeni.  

Tipičen primer:  

Brezposelnost onemogoča uveljavitev posameznikovega samoupravnega položaja. Družba razglaša 

delo za temeljno vrednoto, v kateri se brezposelni posameznik počuti odrinjenega, manjvrednega 

in nekoristnega. (»Brezposelnost še krotimo«, 7. 2. 1985.) 

Zaposlenost oz. brezposelnost je pojmovana kot bistven dejavnik gospodarskega razvoja in 

družbenega položaja ljudi. Brezposelnost je predstavljena kot ena najtežjih oblik družbene 

neenakosti in izraženo je stališče, da bi morala biti brezposelnost zadeva aktivne politike 

gospodarskega razvoja in ne socialna kategorija, saj tudi družbena pomoč položaja neenakosti ne 

spremeni. V besedilih je jasno prepoznana diskriminacija žensk v družbi pri zaposlovanju.  
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Tipičen primer:  

»Obstaja neke vrste neenakost pri možnostih za zaposlitev žensk. Objektivna je že ta, da je 

struktura industrije taka, da objektivno zaposluje več moških. Diskriminacija pa se kaže tudi v 

primerih, ko delovne organizacije raje zaposlijo moške tudi tam, kjer bi enako uspešno lahko delale 

tudi ženske.« (»Brezposelnost še krotimo«, 7. 2. 1985.) 

Akterji so poimenovani nevtralno, poimenovanja so povezana z vlogo, delovnim mestom 

(strokovnjak, delovna sila, pripravnik). V besedilih je izpostavljena razlika med izobraževalnim in 

proizvodnim sistemom, kar predvsem mlade postavlja v nezavidljiv položaj. Slab položaj potrjujejo 

navedbe, da se mladi po pripravništvu zaposlujejo na dekvalificiranih delovnih mestih, izgubljajo 

energijo za reševanje osnovnega eksistenčnega vprašanja in se upravičeno bojijo za svojo 

prihodnost.  

Bralec dobi informacijo, da med zaposlenimi narašča stalež bolnih. Med njimi so posebej 

izpostavljeni delavci iz drugih republik. 

Tipičen primer:  

… precejšen delež staleža delavcev, ki imajo stalno bivališče v drugih republikah. /…/ Delež krivde 

imajo tudi organizacije združenega dela, ki bi morale delavce iz drugih republik ob nastopu dela 

pismeno seznaniti z obveznostmi v zvezi z izostanki z dela. (»Bolniških izostankov nimajo le delavci 

iz drugih republik«, 18. 4. 1985.) 

Takšna izbira besed označuje priseljene delavce kot druge, kot drugačne od domačih delavcev. 

Mnenje, da bi morali biti pisno seznanjeni z obveznostmi v zvezi z izostanki z dela, podkrepi 

razlikovanja, saj bralcu sporoča, da so le tuji delavci tisti, s katerimi so težave. Kot problem je 

izpostavljena višina bolniškega nadomestila, saj stimulira stalež pri nizkem osebnem dohodku, 

pojavljajo pa se primeri, ko se delavci invalidsko upokojijo, po upokojitvi pa jih je mogoče 

srečevati pri opravljanju težkega dela, kar kaže na goljufanje.  

Analiza je pokazala, da so v neenakopravnem položaju tudi invalidi.   

Tipičen primer: 

Mnogo ljudi je navadilo sebe in potem še druge razumeti, da si invalidi, kot vsi drugi ljudje, želijo 

počutiti samostojne, enakopravne, delovne. In vedeti, da smo ljudje drug od drugega odvisni. V 

razvijanju te kulture do invalidov med ljudmi smo prišli že daleč. Popolnoma pa smo padli na izpitu 

pri zaposlovanju invalidov, pri njihovi vrnitvi v delo in življenje, ki naj bi enakopravno teklo … 

(»Žagamo zeleno vejo z drevesa humanosti«, 18. 4. 1985.) 

Izbor besed kaže na to, da so invalidi predstavljeni kot drugačni od večine, saj je bil potreben čas, 

da so ljudje razumeli željo po enakopravnosti invalidov. Vendar kljub temu, da večina sprejema 

invalide kot enakopravne, so le-ti še vedno v neenakopravnem položaju na področju zaposlovanja, 

ki je ključno za posameznikovo eksistenco in družbeni položaj. Prikazan je razkorak med 

zakonodajo in resničnim življenjem: čeprav zakonodaja postavlja invalide v enakopraven položaj z 

zdravimi, so pokojnine in invalidnine tako nizke, da so na robu revščine. Ko avtor prispevka 

invalide postavi v primerjavo z zdravimi, konotira bolezen. Revščina je predstavljena kot problem 
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invalidov, tistih, ki prejemajo socialno podporo, upokojencev, brezposelnih in mladih družin. 

Poudarjena je odgovornost družbe. Čeprav so določene skupine ljudi prepoznane kot tiste, pri 

katerih so se nakopičile težave, so reprezentirane kot nemočne, saj je izraženo stališče, da niso 

sami krivi, da so zašli v tako stisko, s čimer jim je odvzeta moč za reševanje lastnega položaja, ki 

naj bi tako bil odvisen od aktivne socialne politike.  

Kronika v analiziranih številkah obravnava nasilniško vedenje, prometne nesreče, umor, lažje 

telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari, poskus umora, tatvine. Vpleteni v kazniva dejanja so 

predstavljeni individualizirano, njihovo identiteto je moč prepoznati, saj so vpleteni poimenovani z 

imenom in priimkom, pripisana pa je tudi starost in kraj bivanja. Predstavljena so tudi sojenja na 

sodišču. V teh primerih gre za bolj obširne prispevke, ki obravnavajo resnejša kazniva dejanja, v 

katera so vpleteni prebivalci Velenja. Glede na imena so vpleteni Velenjčani priseljenci ali potomci 

priseljencev, medtem ko je posebej poudarjeno, kadar so v kazniva dejanja vpleteni Slovenci iz 

Velenja. Tako se ustvarja vtis, da so z resnim kriminalom povezani priseljenci in da je kriminaliteta 

večji problem v Velenju kot v Celju. V rubriki Nočne cvetke so dogodki opisani na kratko, vendar so 

vpleteni in dejanja bolj orisana, uporabljenih je več pridevnikov in satiričen način. Rubrika 

obravnava družbeno manj nevarna dejanja in z rahlo posmehljivim načinom pisanja resnost dejanj 

še zmanjšuje.  

Terorizem je opisan kot pojav, ki je značilen za tujino. Del normalnega, vsakdanje življenja naj bi 

bilo tudi občasno večje ali manjše nasilje, kar nakazuje določeno mero tolerantnosti do nasilja v 

družbi. Kot nasprotje nasilju, ki je del življenja v lokalnem okolju, je postavljen terorizem, ki je 

drugačen od navadnih pretepov in pobojev. Za terorizem je značilno, da ima namen ugrabiti ljudi, 

izsiljevati. Bombe nastavljajo na letalih, letališčih, pred hišami, na ulicah, v trgovinah. Med 

državami sveta je izpostavljen Libanon, kjer izbor besed sporoča, da obstajajo normalna merila, ki 

tam ne veljajo. Kljub dobro izurjenim varnostim silam teroristi diktirajo vladam največjih držav. S 

takšnim opisom razmer v drugih državah se ustvarja slika relativno varnega lokalnega okolja.  

V prispevku o mladoletniškem prestopništvu je uporabljen strokovni, birokratski jezik, ki ustvarja 

distanco med strokovnjaki in njihovimi uporabniki. Oseba je poimenovana z začetnicama – tak 

zapis izvira iz praks represivnih institucij. V prispevku je najprej zapisana anamneza posameznika, 

kar kaže na medicinski pristop. Strokovne institucije predstavljajo družbo, ki je dobronamerna. 

Kritike institucij ni, pojavi pa se kritika družine in s tem konflikt med institucijami, ki skušajo 

pomagati, in individualno družino, ki je odgovorna, kriva. V razmišljanju se pojavi odmik od ideje, 

da družba lahko za vse poskrbi. Družini je pripisana odgovorna vloga za preventivo pred 

odklonskim vedenjem, vendar ni odgovorov, kako pomagati in podpreti družine. Analiza tako kaže 

na premik v večjo individualizacijo in tranzicijo, za katero je značilno angažiranje posameznika.  

Analiza besed je pokazala, da je alkoholizem pojmovan kot bolezen. Posamezniku neposredno 

niso pripisane negativne značilnosti, posredno pa mu je pripisana nemoč, saj bralec dobi 

informacijo, da alkoholik nikoli ne gre na zdravljenje prostovoljno, ampak zaradi pritiska okolja ali 

zdravstvenih težav.  
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Tipičen primer: 

Vemo, da je alkoholizem bolezen, da ni pokvarjenost in hudodelstvo. (»Tudi malo alkohola je lahko 

preveč: Kako pripraviti alkoholika, da pristane na zdravljenje«, 7. 2. 1985.) 

Zdravnik, delovna organizacija in svojci so tisti, ki lahko vplivajo na alkoholika in ki se jim pripisuje 

velika moč ter vzgib po reševanju. Zunanjim dejavnikom je pripisan ključen vpliv na zdravljenje 

alkoholizma. Bralec dobi informacijo, da morajo biti pritiski iz okolja močni, saj lepa beseda ni 

dovolj, da se alkoholik vključi v zdravljenje. Družina je prva, ki občuti posledice in je postavljena 

pred odločitev ali zdravljenje ali razveza, saj bodo v zdravljenju morali sodelovati, se spreminjati in 

konstruktivno reševati težave brez joka in pritoževanja. Delovna organizacija je tista, ki mora 

ugotoviti prekrške, in delavca, ki ima težave z alkoholom, obravnavati. Največje ovire pred 

odločitvijo za zdravljenje so prav tako v družini: pritiski alkoholikov, nevednost o alkoholizmu in 

možnostih zdravljenja, stanovanjska stiska, ekonomska odvisnost, skupne materialne dobrine, 

manipulacije in grožnje. Zunanjim dejavnikom se pripisuje tudi velika odgovornost za 

preprečevanje alkoholizma in krivda za pojav, saj delovne organizacije ne ukrepajo, gostinci točijo 

pijačo posamezniku, dokler ne omaga ali začne razgrajati, inšpekcijska služba pa ne deluje. Vendar 

pa v besedilih ni prepoznati spoznanja, da tudi družbene razmere vplivajo na uživanje alkohola. 

Analiza odkriva, da so v prispevkih strokovnjaki prepoznani kot tisti, ki postavljajo kriterije za 

zdravljenje.  

Tipičen primer: 

… je opisan v knjigi J. Ruglja /… / Lahko pa poiščete nasvet tudi pri avtorjih rubrike v Zdravstvenem 

domu ali v Nevropsihiatrični bolnici Vojnik, če ste v stiski. (»Tudi malo alkohola je lahko preveč: 

Kako pripraviti alkoholika, da pristane na zdravljenje«, 7. 2. 1985.) 

Strokovnjaki v temelj zdravljenja postavljajo telesno dinamiko, kateri sledi tudi psihično 

ravnovesje. Izpostavljeno pa je tudi, da so za zdravljenje potrebna finančna sredstva, zato je 

zdravljeni alkoholik dolžan družbi dokazati resnost in poskrbeti za lastno zdravje ter tako 

prispevati k skupnim naporom za boljše življenje, kar reprezentira družbeno skrb za posameznika.  

Kajenje je pojmovano kot razširjen in škodljiv pojav. Število kadilcev naj bi bilo v porastu, med 

njimi vedno več mladih in žensk. Formalne prepovedi so tiste, ki naj bi omejile pojav.  

Mladi so povezani s prostim časom, prestopništvom in uživanjem alkohola. Mladi so organizirani v 

pionirskih vrstah in se sestajajo na konferencah, kjer so izpostavili problematiko preživljanja 

prostega časa, ki je aktualna že več let. Želijo si bolj organiziranih oblik, pogrešajo primerne 

prostore in igrišča, problem so tudi mentorji. Mladi iz primestnih šol imajo manj prostega časa, saj 

več pomagajo doma, kar kaže na razlike med mestnimi in podeželskimi mladimi. Mladi obiskujejo 

tudi gostinske lokale, in sicer predvsem tiste z igralnimi aparati. Poleg iger se mladi v gostinskih 

lokalih tudi opijajo. Zaradi iger mladi potrebujejo denar, zaradi česar se pojavljajo tatvine. 

Gostinski lokali z igralnimi aparati so povezani z mladoletniškim prestopništvom, saj jih omenja 

tudi sodnica v poročilu o mladoletniškem prestopništvu. Bralec dobi informacijo, da omejitev za 

uporabo igralnih aparatov ni. Izraženo je stališče, da ni naloga lastnika lokala, da preverja, od kod 
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mladim denar in ali bi morali biti v tem času v šoli. S slednjim se mladim pripisuje tudi 

neopravičeno izostajanje od pouka. Avtor rešitev vidi v pogostejših kontrolah policistov in 

omejitvah, ki bi jih postavil tisti, ki izda obrtno dovoljenje, s čimer je izraženo sporočilo, da je v 

primeru odklonskega vedenja mladih ključen nadzor in omejevanje odraslih.  

Starostniki so reprezentirani individualizirano, kot posamezniki. Starostniki so poimenovani z 

imenom in priimkom, predstavljene so njihove življenjske zgodbe in vsakdanji način življenja. 

Pomembna je družina in zdravje. Predstavljene so aktivnosti starostnikov: skrb za družino, dela 

okoli hiše, delo v vrtu, vinogradu, čebelnjaku, planinstvo, gasilstvo, dejavno udejstvovanje v 

krajevnih skupnostih. Starostniki so označeni kot skromni, zadovoljni. Starostniki so predstavljeni 

pozitivno, vendar je prikazana tudi druga stran: predstavljena je zgodba matere in sina, ki sta zelo 

revna, živita od socialne pomoči. Mati je bolna, sin odvisen od alkohola in sam s svojim delom ni 

pripravljen prispevati za večje blagostanje. S tem so predstavljene različne resničnosti v 

vsakdanjem življenju starostnikov.  

S starostjo so povezani tudi kmetje. Tudi kmetje so poimenovani z imenom in priimkom, tudi z 

domačimi imeni, kar jih individualizira. Velik poudarek je na ženskah, ki kot gospodarice držijo 

kmetije skupaj. Njihovo življenje je težko. Tudi v visoki starosti garajo na kmetijah, obdelujejo 

zemljo. Občutijo osamljenost in brezizhodnost. So skromne, pripisane so jim velike sposobnosti, 

kako s skromnim zaslužkom preživeti družino.  

Tipičen primer: 

… na njivah pa pridela toliko, da nihče ni lačen. Vsak dinar od moževe skromne pokojnine tisočkrat 

obrne, »čara« pa tako, da v njeni čisti kuhinji ničesar ne manjka. (»Več pelina kot vina«, 18. 4. 

1985.) 

Medtem ko so matere predstavljene kot skrajno požrtvovalne, sinovi niso zainteresirani za delo na 

kmetiji, pijejo, bežijo od doma, so leni. Takšne reprezentacije ustvarjajo sliko nasprotij med 

starejšo in mlajšo generacijo na podeželju in utrjujejo mit požrtvovalne matere. Kot protiutež 

temu je predstavljena zgodba družine, kjer starejša in mlajša generacija uspešno sodelujeta. Na 

kmetiji uporabljajo stroje, imajo sodobno urejen hlev, združujejo izkušnje z novim znanjem, kar 

jim omogoča, da kljub preizkušnjam in zahtevni legi na visoki nadmorski višini, preživijo, obnovijo 

kmetijo in si postavijo trdne temelje. Zgodba nosi sporočilo, da je mogoče uspeti s trdim delom in 

sodelovanjem. Na tem temelji solidarnost, ki se kaže tudi v pomoči ljudem, ki jih je prizadela 

nesreča. Ob požaru so priskočili na pomoč sosedje, gasilci, krajevna skupnost, lokalni obrtniki, 

lovska družina in nekateri drugi posamezniki, kar kaže na povezanost med ljudmi in predstavlja 

podobo o pozitivni in solidarni družbi. Ob tem kaže opozoriti na dejstvo, da je nesreča prizadela 

ljudi, ki pred tem niso bili marginalizirani.  
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Rezultati analize ključnih besed za leto 1995 

Strukturo skupine brezposelnih sestavljajo ženske, trajno presežni delavci, stečajniki, mladi, težje 

zaposljivi, invalidi in strokovni kadri. Z izjemo strokovnih kadrov so ostale skupine s statusom 

brezposelnih kar dvojno marginalizirane. V prispevku o brezposelnosti so med zaposlenimi 

izpostavljeni tuji državljani, kar izpostavlja zaposlene tujce v razmerju do brezposelnih, med 

katerimi pa tovrsten status ni izpostavljen, čeprav je dodana informacija, da gre za kadre, ki jih v 

kratkem času ni mogoče nadomestiti. Bralec dobi informacijo, da je odstotek tujcev med 

zaposlenimi visok, vendar ni podan natančen podatek o tem, kako visok je resnično ta odstotek. 

Tako splošno podane informacije prispevajo le k ustvarjanju ločenosti med družbenimi skupinami.  

Tipičen primer: 

… med zaposlenimi visok odstotek tujih državljanov, pri čemer gre trenutno za več kot tisoč 

delovnih dovoljenj (približno polovica od vseh na celjskem območju). Gre predvsem za strokovne 

kadre v steklarski industriji Rogaške Slatine, ki jih v kratkem času ni mogoče nadomestiti. (»Največ 

brezposelnih v Šentjurju«, 2. 2. 1995.) 

V primeru bolnih so posamezniki predstavljeni individualizirano. Poimenovani so z lastnim 

imenom in priimkom. Označeni so skozi bolezen, saj se prispevki osredotočajo predvsem na 

posameznikovo bolezen in zdravljenje. V predstavljenih zgodbah je moč prepoznati značilen potek 

zgodb zdravljenja in ključne skupne točke: diagnoza – soočenje z boleznijo in odločitev za življenje 

– aktivna vloga v lastnem zdravljenju – ozdravitev ter spremenjen odnos do sebe in življenja. 

Predstavljene so zgodbe uspeha in bolni so reprezentirani kot odgovorni akterji in posamezniki v 

pozitivni luči in ne kot pripadniki družbene skupine. Prizadevanju posameznika sledijo pozitivne 

posledice, tako da bralec dobi informacijo, da je lastni trud poplačan. Ozdravitev ključno vpliva na 

posameznikovo nadaljnje življenje in odnos do le-tega.  

Tipični primeri:  

Bolnik se mora sprijazniti in pri zdravljenju aktivno sodelovati. /…/ Pot do dobre rehabilitacije ni 

lahka in zahteva veliko napora, vendar je poplačan z uspehom in boljšo kakovostjo življenja. (»Volja 

dela čudeže«, 2. 2. 1995.) 

Pričela iskati, kako bi si pomagala /…/ Spremenila odnos do sebe in do življenja, se oprijela 

pozitivno naravnanega načina razmišljanja. /…/ Najvažnejša je odločitev za življenje. (»Odločitev za 

življenje«, 9. 11. 1995.) 

Ko prispevki poročajo o invalidih, poročajo o dveh skupinah: o invalidsko upokojenih in o invalidih, 

ki so postali hendikepirani kot posledica prometnih nesreč, skokov v vodo in drugo. V poročanju o 

prvi skupini so pripadniki skupine označeni kot bolni ljudje, ki jim delo in zaposlitev predstavlja 

obremenitev. Invalidsko upokojevanje je lahko tudi ena od posledic kritične gospodarske situacije 

in socialne stiske, saj je to eden od načinov, kako si posamezniki zagotovijo socialno varnost. 

Označeni so kot starejši in bolni, pogosto tudi brezposelni. Značilen potek poti k invalidskemu 

upokojevanju zajema zdravstvene težave, nato odsotnost z dela zaradi bolezni, ki ji lahko sledi 

brezposelnost kot posledica tehnoloških viškov in obravnava pred invalidsko komisijo, ki odloči o 



 

184 
 

upokojevanju. Komisija je tisti formalni organ, ki odloča o invalidskem upokojevanju in je tako tisti 

akter, od katerega je posameznik odvisen. Med naloge komisije se uvršča določanje stopnje 

invalidnosti in kategoriziranje. Kljub pripisanim skupnim značilnostim so v prispevkih 

predstavljene tudi osebne zgodbe petih ljudi, ki se skušajo invalidsko upokojiti. Tako so v 

reprezentacije invalidnih oz. bolnih vključene tudi individualne značilnosti osebnih zgodb 

posameznikov in subjektivnost doživljanja kljub skupnim točkam.  

Tipičen primer: 

… nove stiske bolnih ljudi, ki v delu ne vidijo več svetle točke, ampak obremenitev, /…/ Med zelo 

bolnimi izbere najbolj bolne. /…/ ne more znebiti občutka, da z njegovo usodo nemilo barantajo 

/…/ kritična gospodarska situacija ustvarja nove invalide, /…/ socialna stiska, v kateri se znajdejo 

starejši ljudje, za mnoge med njimi ni razrešljiva /…/ veliko zgodb se je začelo z zdravstvenimi 

težavami, nadaljevalo z bolniškim staležem, zaključilo s tehnološkimi viški /…/ skušajo izkoristiti 

zadnjo možnost in si z invalidsko upokojitvijo zagotoviti socialno varnost /…/ vsak človek ima svojo 

zgodbo. Le on sam občuti svoje doživljanje. /…/ Prisiljen se je pokoriti odločitvi komisije. (»Socialna 

stiska ustvarja invalide«, 22. 6. 1995.) 

O drugi skupini se piše kot o organizirani skupini v Zvezo paraplegikov Slovenije in regijska društva. 

Po podatkih v prispevkih je bilo na Celjskem blizu 100 organiziranih paraplegikov in v Sloveniji 

okoli 750 članov. Med člani je veliko mladih in približno dve tretjini moških. Najtežje telesno 

prizadeti ljudje so na invalidskih vozičkih. Najpogosteje pa so med vzroki za invalidnost težke 

prometne nesreče in nesrečni skoki v vodo. Da so društva dobro organizirana, aktivna v družbi in 

imajo svoj glas tudi v medijih, priča poročanje o humanitarnih koncertih, ki jih organizirajo, o 

gradnji doma za rehabilitacijo na obali in o posebnem ciklu kontaktnih oddaj, v katerih so 

predstavljene dejavnosti različnih invalidskih društev in organizacij.  

Tipični primeri:  

je na Celjskem blizu sto organiziranih paraplegikov. V vsej Sloveniji pa je med temi, najtežje telesno 

prizadetimi ljudmi na invalidskih vozičkih, približno 750 članov. (»Paraplegikov je vse več«, 22. 6. 

1995.) 

Bomo novembra začeli s posebnim ciklom oddaj, v katerih bomo enkrat na mesec /…/ predstavljali 

dejavnosti različnih invalidskih društev in organizacij. (»Cikel oddaj za invalide«, 9. 11. 1995.) 

Kar se tiče odziva družbe na invalide, je iz pisem bralcev razvidno, da so ljudje, ki so pripravljeni 

pomagati tudi neznanim ljudem, ki jih doleti nesreča, medtem ko nekateri menijo, da lahko 

prihaja tudi do pretirane solidarnosti in občutkov zavisti.  

Tipičen primer:  

Z ženo, /…/sva bila razočarana nad očitki v pismu, češ da gre pri pomoči družini Štekovič za 

pretirano solidarnost. /…/ Nerazumevanje, da živijo ljudje z dobrim srcem, ki so pripravljeni 

priskočiti na pomoč ljudem v stiski ali pa iz zavisti? (»Pomoč za družino Štekovič III.«, 9. 11. 1995.) 

V povezavi z duševno stisko so predstavljene nove oblike pomoči – SOS telefoni in klubi 

anonimnih alkoholikov (»S.O.S. klici«, 13. 4. 1995). O psihiatriji je iz prispevkov razvidno, da med 
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večino obstaja mnenje, da mora biti psihiatrija zakrita in neopazna, čeprav je psihiatrična stroka 

tega posebnega statusa naveličana in si želi odprtosti. S tem pa je povezana pozicija ljudi z 

duševno boleznijo in ustanov za zdravljenje. Analiza kaže, da so ljudje, ki se zdravijo v psihiatrični 

bolnišnici, odrinjeni na rob družbe in izolirani od večinske družbe. Takšno pozicijo te 

marginalizirane družbene skupine v družbi odraža že umestitev ustanove za zdravljenje, ki se 

nahaja izven mesta, na obrobju urbanih središč, v izoliranih podeželskih dvorcih. Posebej je 

izpostavljen alkohološki oddelek, iz česar sledi, da je alkoholizem razumljen kot bolezen, ki se jo 

zdravi v okviru psihiatričnega zdravljenja, katerega pomemben del je rekreacija, in kaže na 

prisotnost medicinskega diskurza.  

Tipičen primer:  

 Duševna bolezen je bolezen kot vse ostale, čeprav jo ljudje pogostokrat obravnavajo povsem 

drugače. Prav zato so psihiatrične bolnišnice izven urbanih središč, v izoliranih podeželskih dvorcih 

in graščinah. /…/ Rekreacija je del rehabilitacije in uvajanja v življenje zunaj zavoda. /…/ Včasih je 

lokacija v objektih z zgodovinsko vrednostjo povsem zadovoljiva, kljub temu, da je želja psihiatrije 

odprtost. Naveličana je posebnega statusa v družbi in mnenja, da mora biti zakrita in neopazna. 

(»Drugačno življenje«, 31. 8. 1995.) 

Analiza besed razkriva, da je z geji povezana problematika enakopravnosti, diskriminacije, aidsa in 

razmerja do politike in drugih. Geji so predstavljeni le preko informacije o mednarodnem posvetu 

o homoseksualnosti, ki sta ga organizirala Škucova kluba Magnus in LL s pomočjo tujih gostov, 

predstavnikov vladnih organov in različnih institucij, kar sporoča, da so geji v okviru civilne družbe 

organizirani in aktivni in imajo sogovornike v različnih institucijah. Ključno vprašanje, ki se pojavlja, 

sprašuje, ali so geji enakopravni državljani, kar nakazuje, da obstajajo enakopravni in 

neenakopravni državljani in da so geji ena od manjšinskih družbenih skupin, za katere 

enakopravnost ni samoumevna. Poleg enakopravnosti so posveti v organizaciji klubov naslavljali 

še teme o stanju, odnosih in razmerju med homoseksualnostjo in politiko ter o aidsu in 

diskriminaciji. Če vse to predstavlja problematiko, s katero se srečujejo geji, potem to tudi pomeni 

določeno stopnjo marginaliziranosti družbene skupine, sestavljajoča podobo, ki se s pomočjo 

medijev konstruira v družbi.  

Tipičen primer:  

Začel se je 5-dnevni mednarodni posvet o homoseksualnosti, na katerem skušata Škucova kluba 

Magnus in LL s pomočjo tujih gostov, predstavnikov vladnih organov in različnih institucij odgovoriti 

na najpomembnejše vprašanje ali je homoseksualec v Sloveniji enakopraven državljan ali ne. V 

okviru posveta sta že bili dve okrogli mizi: o stanju, odnosih in razmerju med homoseksualnostjo in 

politiko ter o aidsu in diskriminaciji. (»Pravice homoseksualcev«, 31. 8. 1995.) 

Starostniki so predstavljeni individualizirano. Predstavljeni so posamezniki z lastnimi imeni, 

njihove življenjske zgodbe, vsakdanjik, način preživljanja časa, odnos do upokojitve in osebnostne 

poteze. Pripisane so jim naslednje lastnosti: trdo delo, življenje v stiski in pomanjkanje, 

zadovoljstvo v starosti in stiki z družinskimi člani.  
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Tipični primeri:  

Kljub vsemu so srečni, veseli in zdravi. /…/ Razmeroma zdrava sta, in to kljub temu, da jima v 

življenju ni bilo le z rožicami postlano. (»Med veselimi ljudmi«, 22. 6. 1995.) 

Pa tudi sicer se vsi radi vračajo k mami. Tudi njenih osem vnukov in prav toliko pravnukov. Poleg 

obiskov in pozornosti domačih, se Karolina razvedri tudi ob gledanju televizije in prebiranju 

časopisov … (»95 let Kantužarjeve mame«, 31. 8. 1995.) 

Pa je kljub temu življenje še naprej lepo ….(» Vsak ima svoj križ«, 31. 8. 1995.) 

Življenje kmetov je reprezentirano kot težko, kot trpljenje, vendar bi se večina kmetov znova 

odločila za kmečki stan. Še posebej so izpostavljene kmečke žene in gospodinje, ki jim je pripisano, 

da so preobremenjene in jim primanjkuje časa za oddih, skrbijo za gospodinjstvo, vnuke, hišna 

opravila.  

Tipičen primer: 

Vstaja ob šestih zjutraj, ko si pripravi jutranjo kavico, nato odide v hlev, skrbi za kuhinjska opravila 

ter pospravljanje, poleti pa dela še zunaj. /…/ Kljub trpljenju na zemlji pa bi se večina znova odločila 

za kmečki stan, za podeželje. (»Ni ga čez kmečki stan«, 13. 4. 1995.) 

Analiza besed kaže, da je uporaba drog pripisana mladim in mladoletnim ter označena kot krutost, 

ogrožanje bodočnosti mladih in dejstvo, pred katerim si ljudje zatiskajo oči. Z načini uporabe drog 

so pomembno povezane vrstniške skupine, saj se v prispevkih piše o tem, da skupine vrstnikov 

skupaj uživajo droge in da se v gostinskih lokalih mladi srečujejo in uživajo alkohol.  

Tipičen primer: 

Bili so postavljeni v krogu in se »šopali« z mamili. Na vogalu pred Kljubom je ležalo dekle, napol 

nezavestno, zraven pa je stal fant, prav tako zadet kot ona. (»Za našo bodočnost gre!«, 2. 2. 1995.) 

V naših gostinskih lokalih je preveč mladih ljudi, ki popivajo in se opijanjajo. Večinoma je to 

srednješolska mladina, med mladimi, ki se zastrupljajo z alkoholom, pa je mogoče najti že 

osnovnošolce, tudi še otroke in mlajše mladoletnike. (»Gostinci in odrasli brez vesti«, 2. 2. 1995.) 

Bralec iz prispevkov izve, da je uporaba drog in alkohola med mladimi razširjen pojav, da mladi na 

tak način preživijo veliko časa – več ur in na znanih lokacijah, tudi sredi dneva.  

Tipičen primer:  

… naj si vzame čas kakšen petek med 12. in 14. uro in pogleda na omenjeno mesto oz. stavbo. (»Za 

našo bodočnost gre!«, 2. 2. 1995.) 

… pitje v lokalih, ki neprekinjeno traja tudi po nekaj ur, … (»Gostinci in odrasli brez vesti«, 2. 2. 

1995.) 

Z obravnavo problematike je povezana nemoč in nezainteresiranost. Tako obstajajo posamezniki, 

ki se čutijo nemočne, da bi lahko vplivali na uporabnike drog, in tisti, ki pa bi naj imeli v družbi tudi 

formalno več moči, vendar ne ukrepajo: policija in vlada ne ukrepata in ne preprečita uporabe 

drog, gostincem je pripisana neodgovornost, nemoralnost in neetičnost, saj mladim postrežejo z 
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alkoholnimi pijačami in jim gre le za zaslužek, staršem in šoli je pripisana brezbrižnost, saj starši 

vinjenosti svojih otrok ne opazijo ali so na ta pojav že navajeni, šoli pa je pomembna le njena 

izobraževalna funkcija.  

Tipičen primer: 

Že mnogi ljudje pred mano so videli prizore, podobne temu, a storiti nočejo ali ne morejo nič. Kaj 

pa lahko dekle mojih let stori proti temu? Dovolj bo, če se lahko sama ubrani te krutosti, če se bo 

poskušala sama boriti še za druge, bo sigurno potegnila »takratko«. (»Za našo bodočnost gre!«, 2. 

2. 1995.) 

»Mladoletni osebi brez slabe vesti in odgovornosti postregla odrasla oseba, ki sta mu (ne)etika in 

(ne)morala pristali tako nizko, da se sučeta le okoli čim večjega zaslužka /…/ starši mladoletnikov, ki 

pogosto ne opazijo, da je otrok prišel iz šole okajen ali pa jih to dejstvo več ne moti in gane. No, in 

potem je tu še šola, ta pa je danes takšna, da komajda samo sebe dohaja. Pomembno le še znanje 

… (»Gostinci in odrasli brez vesti«, 2. 2. 1995.) 

Kot nosilec preprečevanja in zdravljenja odvisnosti je prikazana mreža devetih centrov za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v več krajih, med drugim tudi v Celju. Za posamezen 

center je značilno, da bo imel svetovalnico za odvisnike, svojce in pedagoge, na voljo bo več oblik 

terapij in patronaža, izvajali bodo tudi metadonsko vzdrževalni program. Najbolj pomembna 

funkcija centra za odvisnike in njihove svojce pa bo pomoč pri rehabilitaciji in ponovni vključitvi v 

družbo. S tem je nakazana resnost posledic uporabe drog in osredotočenost družbe na kurativo.  

Analiza je pokazala, da je v časniku kriminaliteta tematizirana znotraj treh sklopov: splošna 

kriminaliteta, gospodarska kriminaliteta in kriminaliteta mladih. Za poročanje o splošni 

kriminaliteti je značilno, da so posamezni dogodki podrobno opisani in v besedilu so izražena 

stališča in komentarji, ki dejanja označujejo z značilnostmi kot so drznost, vandalizem, 

koristoljubje, naklep in grozovitost. S splošno kriminaliteto je povezano mnenje, da demokracija 

prinaša tudi nespoštovanje pravil in kriminal. 

Tipičen primer: 

Ta država se v poveličevanju demokracije in človekovih pravic utaplja v vse pogostejših pojavih 

anarhije … (»Kronika«, 22. 6. 1995.) 

Med kaznivimi dejanji se pojavljajo umor, požig, posilstvo, rop, vlomi, tatvine, prometne nezgode. 

Storilci prekrškov in kaznivih dejanj so v nekaterih prispevkih poimenovani povsem anonimno, v 

nekaterih pa z imenom, pripisani pa so jim še drugi podatki ali značilnosti: starost, kraj bivanja, 

stan, državljanstvo, narodnost, pri čemer je izpostavljena povezava med storilci kaznivih dejanj in 

njihovim izvorom iz ene od republik nekdanje Jugoslavije.  

Tipičen primer: 

Državljan Slovenije, rojen v Doboju /…/ Živi v Celju in ima tam družino, sicer pa nima slovenskega 

državljanstva, je tujec iz BIH in brez urejenega statusa. (»Kronika«, 13. 4. 1995.) 
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V rubriki Nočne cvetke so zbrani kratki prispevki o različnih dogodkih, ki so se zgodili v mestu v 

nočnem času. Že samo poimenovanje rubrike konotira, da se kriminal dogaja ponoči in da gre za 

izbrane dogodke, ki so opisani s pridihom cinizma, kar daje vtis neresnosti dejanj in posmehljivega 

odnosa do dogodkov.  

Tipičen primer: 

… dva pijana predstavnika moške vrste /…/ sta v junaškem zanosu razbila nekaj kozarcev /…/ Javni 

red in mir je kršil tako, da je pretepel svojo najdražjo, ta pa mu bo spet vse dobrohotno odpustila. 

/…/ Ko je slednja posegla v pretep, jih je dobila še ona, kar pomeni, da je sin udaril svojo lastno 

mater! (»Kronika«, 9. 11. 1995.) 

Gospodarska kriminaliteta je pripisana posameznikom, ki so že dlje časa na oblasti. Analiza 

pokaže, da naj bi bilo zanje značilno, da dobro obvladujejo politični marketing in tako prihajajo do 

ogromnih dobičkov. Na tem področju naj bi delovali spretni, usposobljeni in preizkušeni akterji, ki 

dobro poznajo skrite kanale in pravne luknje, pristojni organi pa preganjajo le manj pomembne 

udeležence. 

Tipičen primer: 

Vse bolj in bolj pa naši »strokovnjaki« nezakonita dejanja navzven legalizirajo in jih skušajo prikazati 

kot povsem zakonita. /…/ vključili v preganjanje nekaterih manj pomembnih udeležencev 

nezakonitega delovanja, glavni akterji (krivci) pa ostajajo izven igre. (»Boj za pravno državo«, 2. 2. 

1995.) 

Na segmentiranost in razslojenost družbe kažejo zapisi o tem, da v državi živi peščica bogatih in 

vplivnih, skupina vztrajnih, inovativnih ljudi, ki so še pripravljeni pošteno delati in se boriti za 

zdravo konkurenco, svobodno in pošteno podjetništvo in socialno pravičnost, in skupina ljudi, ki 

so brezposelni, revni in potrebujejo podporo in zagovornike. 

Tipičen primer: 

Država postaja neoliberalistično lovišče peščice bogatih in vplivnih posameznikov in igrišče 

mafijskih lobijev. /…/ verjamem, da je še dovolj vztrajnih, prodornih, inovativnih in drznih ljudi, ki 

so pripravljeni v imenu vseh nezaposlenih, lačnih in žalostnih storiti nekaj za našo državo Slovenijo. 

(»Boj za pravno državo«, 2. 2. 1995.) 

Odklonskost mladih zaznamuje premoženjska kriminaliteta, nasilje in droge. Za storilce kaznivih 

dejanj je značilno, da so mladoletni in da dejanja izvršujejo v vrstniških skupinah. Mladi so redko 

poimenovani z lastnim imenom, pogosteje so poimenovanja takšna, da storilcev ni mogoče 

neposredno prepoznati, vendar pa nosijo še kakšno dodatno informacijo: 15-letni fant, gojenci iz 

Prevzgojnega doma Radeče, mulci z Ljubečne. Mladi storilci kaznivih dejanj so označeni kot 

huliganski, narkomanski, obritoglavski, pijanski, nekoristni, nič drugačni ali boljši od odraslih, 

naduti, sovražno nastrojeni, nestrpni, agresivni, kulturno in intelektualno revni, takšni, ki se 

norčujejo iz policistov in jih zmerjajo, fizično nasilni, kar ustvarja izrazito negativno sliko o mladih. 

Odgovornost za prestopništvo mladih je pripisana pomanjkanju starševske pozornosti, 

prevelikemu blagostanju mladih in vsedopuščajoči vzgoji ter večji količini prostega časa.  
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Tipični primeri:  

Mulci z Ljubečne so prejšnji teden okamenjali osebno vozilo in skozi odprto okno popljuvali 

voznico. Skupino osnovnošolcev je k takšnemu početju naščuvala odrasla ženska, mati enega izmed 

otrok /…/ In potem se zgražamo nad to našo mlado generacijo, jo zmerjamo za huligansko, 

narkomansko, obritoglavsko in pijansko ter nekoristno. /…/ Ignoranca, revolt in agresivnost so bile 

glavne stične točke v obnašanju odraslih in mladine. Sicer pa – mladina posnema odrasle /…/ Ti so 

se iz policistov pri postopkih legitimiranja norčevali in jih zmerjali z grobimi izrazi. (»Kronika«, 22. 6. 

1995.) 

V teh poletnih dneh imajo mladi več časa kot običajno, zato je več tudi možnosti, da jih zanese v 

nevarnejše vode življenja in v kriminal. /…/ Opozoriti velja, da kar 92 odstotkov teh kaznivih dejanj 

sodi na področje premoženjske kriminalitete (vlomi, tatvine itd.), da je med mladimi vse več 

izsiljevalcev /…/ da pogosteje kot v preteklosti delujejo v skupinah, da so vse nasilnejši, da so jim 

mamila vse bolj vabljiva ... /…/ Nemalokrat se namreč pokaže, da se je to, kar se je zgodilo, zgodilo 

tudi zaradi premajhne pozornosti staršev pri iskanju mladostnikove poti v odraslost (»Otroci z 

roba«, 31. 8. 1995.) 

Še donedavna mirno in varno mesto, je danes vse pogosteje prizorišče najrazličnejših nasilnih 

dejanj, glavni akterji pa so že skoraj praviloma mladi ljudje, objestneži, ki svoj dolgčas preganjajo v 

skupinah sebi enakih. /…/ Pa v marsikateri družini bi tudi kazalo narediti pošteno inventuro in se 

vprašati, kje je tista meja, ko je blagostanje mlademu človeku še v prid in kje je v škodo. (»Kronika«, 

9. 11. 1995.) 

S področja migracij bralec dobi informacijo, da se v državi ureja status začasnih beguncev, da so 

Slovenci v izseljenstvu povezani v društva in praznujejo praznike, da je popularna glasba medij, 

preko katerega se lahko izraža in opravičuje nestrpnost do tujcev, in da se bodo begunski otroci 

vključili v redne osnovne šole.  

V primeru otrok – tujcev analiza besed razkriva, da so najpogosteje poimenovani kot otroci 

beguncev oz. begunski otroci, poudarjeno pa je, da so drugačni (»drugačni sošolci …«). O njih se 

ves čas govori kot o otrocih, medtem ko so slovenski osnovnošolci poimenovani kot učenci, se 

pravi, tisti, ki se učijo in obiskujejo šolo. Lastnosti, ki so izpostavljene, so povezane s težavami. 

Poudarjeno je, da begunski otroci živijo ločeno od ostalih, skoraj v azilih, da živijo v kritičnih 

socialnih razmerah in v nepopolnih družinah in da bodo zaradi subkulturnega okolja s seboj 

prinesli posebnosti, ki so nam tuje. Eksplicitno se postavi ločnica med nami in njimi, ki prinašajo 

posebnosti, ki so nam tuje. Družbena skupina je na področju izobraževanja prikazana v 

podrejenem položaju, ki že vnaprej nakazuje težave pri všolanju. Namreč zaradi všolanja naj bi 

prišlo do pomanjkanja prostora v rednih osnovnih šolah, saj naj bi jih bilo veliko. Izpostavljen je 

primer, ko se begunski otroci sami raje odločijo za begunske šole, četudi so odličnjaki. Njihovo 

znanje je podcenjeno, saj pri vpisu na srednjo šolo naj ne bi mogli konkurirati z znanjem. Tujcem 

se ne pripisuje načeloma nič slabega, le slabše znanje imajo, so nepravična konkurenca našim 

učencem, a niso sami krivi. Poudarjeno je pričakovanje, da bo za begunske otroke vključitev v 

redne osnovne šole šok in da bodo imeli učne in vzgojne težave. Ob tem se zanemarjajo drugi 
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vzroki učnih in vzgojnih težav in tovrstne težave, ki so v osnovni šoli že tako prisotne tudi pri 

drugih učencih.  

Tipičen primer: 

Otroci živijo ločeno od slovenskih otrok, skorajda v nekakšnih azilih. /…/ Za kakšnih 60 učencev bi 

zmanjkalo prostora. Ob vsem tem pa se bodo učitelji srečali z nadvse odgovorno nalogo, ko bodo 

morali poskrbeti, da se bodo otroci normalno vživeli v novo šolsko okolje in pripraviti učence v 

slovenski šoli do tega, da drugačnih sošolcev ne bodo pričakali z nejevoljo. Zanimiv je primer dveh 

begunskih otrok, Simone in Mladena, ki sta se na lastno željo prešolala iz slovenske šole v 

begunsko. /…/ Otroci bodo zaradi subkulturnega okolja, v katerem živijo, s seboj prinesli vrsto 

posebnosti, ki so nam tuje. Večinoma živijo tudi v zelo kritičnih socialnih razmerah, in to v 

nepopolnih družinah. /…/ Pri vpisu žal ne morejo konkurirati s svojim znanjem. /…/ Čeprav bo to 

zanje šok … (»Na meji strpnosti«, 22. 6. 1995.)  

 

Rezultati analize ključnih besed za leto 2005 

Analiza besed je pokazala, da so kadilci skupina, o kateri potekajo raziskave o vedenjskem slogu in 

odkrivajo, da je med odraslimi in mladostniki približno četrtina kadilcev, da več kot tretjina pokadi 

približno dvajset cigaret dnevno in da si kajenje želi opustiti vsak drugi kadilec. Kajenje je 

pojmovano kot škodljiva razvada. Aktivnosti so usmerjene tako na področje preventive kot 

kurative. Preventivne aktivnosti so usmerjene predvsem na mlade in temeljijo na informiranju, 

medtem ko je na področju kurative izpostavljena skupinska metoda odvajanja in pomen 

medsebojne opore v skupini.  

Tipičen primer: 

23 % kadilcev, enak podatek pri odraslih in mladostnikih /…/ Več kot tretjina pokadi približno 20 

cigaret, kajenje pa želi opustiti vsak drugi kadilec /…/ delavnice ponujajo izmenjavo izkušenj, 

medsebojno oporo, po skupinski metodi se je mogoče odvaditi v skoraj vseh zdravstvenih domovih 

v celjski regiji /…/ da bi kar največ mladih odvrnili od kajenja, jih bodo seznanjali z nevarnostmi, 

dobili bodo informativna zdravstveno-vzgojna gradiva, nikotinske žvečilke. (»Za razmislek o 

kajenju«, 1. 2. 2005.) 

V primeru bolnih in umirajočih so se zainteresirani posamezniki v Celju povezali v društva. Tako 

prispevki poročajo o delovanju Društva za boj proti raku regije Celje in Hospica. Bralec dobi 

informacijo, da Društvo za boj proti raku organizira različna izobraževalna srečanja in opozarja, da 

je za uspešno zdravljenje ključen pravočasen obisk pri zdravniku, kar nakazuje omejeno moč 

medicine in odgovornost vsakega posameznika za lastno zdravje. 

Tipičen primer: 

… preveč ljudi, ki pridejo k zdravniku pozno ali celo prepozno, da bi jim lahko učinkovito pomagali. 

(»Ne umrimo zaradi sramu«, 8. 3. 2005.) 

Društvo Hospic je označeno kot nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje od leta 

1995, območno odbor v Celju pa praznuje peto obletnico. Značilnost društvene dejavnosti je 
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spremljanje umirajočih in njihovih svojcev. Dejavnost je osredotočena na oskrbo in ne na 

zdravljenje, saj zavzemajo stališče, da medicinska obravnava ne zadostuje, saj umiranje odpira 

vrsto drugih potreb. V Sloveniji je v društvo vključenih 120 prostovoljcev, podatek za Celje pa ni 

naveden. Naloge prostovoljcev so predvsem družabnost, pomoč in opora. Takšno delo ima velik 

vpliv tudi na same prostovoljce in pomeni žrtvovanje, vendar je izpostavljena skrb za prostovoljce 

ter pomen izobraževanja in skupinskih sestankov.  

Tipičen primer: 

Cilj celostne oskrbe ni podaljševanje življenja za vsako ceno, ampak obogatitev prostega časa, 

izboljšanje kvalitete življenja in lajšanje bolečin. (»Društvo Hospic išče prostovoljce«, 8. 3. 2005.) 

… se ukvarja s spremljanjem umirajočih in svojcev, s podporo žalujočim /…/ medicinska obravnava 

le delček v mozaiku potrebnih storitev. Umiranje odpira vrsto socialnih, psiholoških, duhovnih in 

duševnih potreb /…/ spremeni se tudi odnos do lastne smrti /…/ Človek se vendarle ne sme 

povsem iztrošiti. Hkrati nikoli ne smemo pozabiti na odgovornost, v zvezi s tem pa se moramo 

čimbolj redno udeleževati dodatnih izobraževanj … (»Poslanstvo Hospica ostaja enako«, 4. 10. 

2005.) 

Starostniki so reprezentirani skozi praznovanja in dogodke v okviru institucionalnega varstva. 

Praznovanja jubilejev so predstavljena izrazito individualizirano. Starostniki so poimenovani z 

lastnim imenom in priimkom, predstavljen je del življenjske zgodbe in ključne značilnosti življenja 

v starosti. Analiza odkriva, da sta ključni vrednoti v starosti zdravje in družina.  

Tipičen primer:  

Tako 77-letni Jože kot njegova dve leti mlajša žena Marija /…/ izhajata iz številčnih družin. /…/ 

Marija je življenje preživela na kmetiji kot gospodinja, Jože pa se je po vojni, med katero je bil pol 

leta tudi v partizanih, zaposlil kot rudar /…/ Imata dva sinova. /…/ Oba sta še dokaj dobrega 

zdravja, tako da večino dela na kmetiji opravita sama. (»Zlata poroka zakoncev Kuder«, 17. 5. 

2005.) 

V okviru institucionalnega varstva so starostnikom na voljo domske storitve, varovana stanovanja, 

dnevni center in pomoč na domu, kar riše podobo raznovrstnih oblik varstva starejših, s čimer je 

nakazano, da imajo različne skupine starostnikov različne potrebe glede na oblike varstva in 

pomoči. Uporabnike dnevnega centra označujejo vdovstvo, druženje, pomoč in sklepanje 

prijateljstev v dnevnem centru. Uporabniki prepoznavajo pomembno vlogo centra pri skrbi zanje 

in iskanju življenjskega smisla, kar kaže na zadovoljevanje različnih posameznikovih potreb, ki jih 

je dnevni center možen uresničevati. Reprezentacije dnevnega centra so pozitivne, bralcu pa niso 

dostopne informacije o raznolikosti populacije, ki je vključena v center, o finančnem vidiku, o 

prostovoljnosti vključevanja ali o omejitvah in težavah, s katerimi se morda uporabniki srečujejo. 

Oskrbovanci pomoči na domu so predstavljeni le skozi pismo bralke, v katerem piše o letnem 

srečanju s prireditvijo v domu starejših, vendar pa ob tem ni izpostavljenih drugih informacij o 

življenju oskrbovancev. 
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Tipični primeri: 

Ko je človek šest let vdovec, komaj čaka, da pride v družbo in da je med dobrimi ljudmi. Tu smo 

med njimi. Godi se nam odlično, saj lepo skrbijo za nas. (»V hiši prijaznih ljudi«, 11. 11. 2005.) 

Dekleta, ki prinašajo na naše domove, so za nas spekla razne dobrote in nas postregla ter z vso 

ljubeznijo izročila spominke. /…/ Pripravili so nam čudovit spored. /…/ Ogledali smo si tudi razstavo 

ročnih del, ki so jih ustvarile stare pridne roke. (»Prijetno popoldne«, 16. 12. 2005.) 

V povezavi z verskimi skupnostmi je predstavljeno srečanje med predstavniki verskih skupnosti in 

mestno občino. V prispevku je predstavnik mestne občine poimenovan z imenom in priimkom, 

medtem ko so verske skupnosti naštete, vendar njihovi predstavniki niso poimenovani. Kot 

posebno stališče v delovanju mestne občine je izpostavljeno dobro sodelovanje, pri čemer se ne 

dela razlik med verskimi skupnostmi. Konkretni primeri dobrega sodelovanja niso predstavljeni. 

Tipičen primer: 

Podžupan Mestne občine Celje Marko Zidanšek je priredil tradicionalni sprejem za predstavnike 

verskih skupnosti, ki delujejo v Celju. /…/ Podžupan je poudaril, da Mestna občina Celje z vsemi 

verskimi skupnostmi dobro sodeluje, pri čemer lokalna skupnost ne sme delati razlik /.../ Tudi 

predstavniki verskih skupnosti so pohvalili sodelovanje z lokalno skupnostjo, kar potrjuje tudi 

podatek, da se je sprejema udeležila večina predstavnikov. (»Dobro sodelovanje z verskimi 

skupnostmi«, 1. 2. 2005.) 

Problematika nasilja v družini je predstavljena skozi formalne oblike pomoči, ki jih imamo, in sicer 

bralec izve, da žrtve nasilja v družini lahko bivajo v materinskih domovih in varnih hišah. Naveden 

je konkreten podatek, da se 90 % nasilja zgodi znotraj družine, in mnenje, da nimamo formalno 

dorečenih ukrepov in postopkov, kako kot družba odreagirati na nasilje. S tem je problematika 

predstavljena kot pereča. 

Tipičen primer: 

Nasilje se dogaja tudi drugod, a ga je po ocenah 90 % prav znotraj družine, kar pomeni, da mora 

družba, ko pride do nasilja v družini, odreagirati. /…/ na celjskem območju sta dve varni hiši – v 

Celju in Velenju. (»Pomoč varnim hišam«, 8. 3. 2005.) 

Življenje rejniških družin je reprezentirano kot pozitivna izkušnja. Poleg centrov za socialno delo to 

dejavnost podpirajo tudi lokalne skupnosti in organizirajo srečanja rejniških družin, na katerih se 

te družine družijo. Ljudem, ki se odločijo postati rejnik, je pripisano, da imajo poseben notranji 

vzgib, da sprejmejo takšno odločitev, ki ni enostavna. Naveden je podatek, da je v celjski regiji 56 

rejniških družin in 81 rejniških otrok. Predstavljena rejnica in rejenec sta poimenovana z imenom 

in priimkom. Izkušnja rejništva je predstavljena na osebni ravni in kot odločitev iz ljubezni do otrok 

in skrbi zanje.  

Tipični primeri: 

Občina in center za socialno delo sta … pripravila drugo srečanje rejniških družin. (»Drugo srečanje 

rejniških družin«, 30. 8. 2005.) 
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Ljudje, ki se odločijo za to dejavnost, imajo v sebi nekaj posebnega, nekaj, kar je vredno več od 

denarja. /…/ pravi, da se je za rejništvo odločila zaradi ljubezni do otrok, družbo pa sta si želela tudi 

sinova/… / se še spominja vseh imen otrok, ki so živeli pri njej. /…/ pomembno je, da imaš otroke 

rad in da se nikoli ne odločiš za rejništvo zaradi denarja. (»Rejništvo iz ljubezni«, 11. 11. 2005.) 

Analiza ključnih besed v primeru otrok kaže, da imajo otroci pomembno mesto v družbi, saj 

imamo teden otroka. Geslo tedna otroka poudarja pravico do drugačnosti. Naštete so aktivnosti 

raznih izvajalcev, ki so namenjene otrokom, vendar ni opisano, kako dejavnosti udejanjajo geslo o 

drugačnosti. Tako je pravica do drugačnosti predstavljena bolj na načelni ravni kot s konkretno 

vsebino.  

Tipičen primer: 

Včeraj se je po vsej Sloveniji začel teden otroka, letos z geslom Vsak otrok ima pravico do 

drugačnosti. Ob tem je tudi Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje pripravilo vrsto 

dejavnosti. (»Dejavnosti v tednu otroka«, 4. 10. 2005.) 

Ljudje s posebnimi potrebami so reprezentirani le skozi ozek segment njihovega življenja – 

vključevanje v športne aktivnosti. Zanje je značilno, da zaradi ovir in motenj ne morejo sodelovati 

pri rednih treningih in tekmovanjih, zato so vključeni v program specialne olimpijade. Predstavljen 

je dogodek, ko se je več kot sto tekmovalcev z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

pomerilo v disciplinah, ki so prilagojene njihovim sposobnostim, ob tem pa so jih spremljali 

prostovoljci. Z lastnimi imeni so poimenovani direktorica zavoda za usposabljanje in varstvo, 

govorniki na prireditvi in športniki, ki so podelili priznanja, ni pa predstavljen nihče od 

udeležencev ali njegova osebna izkušnja.  

Tipičen primer:  

Več kot sto tekmovalcev vseh starosti z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih je 

spremljalo prav toliko prostovoljcev, se je pomerilo v disciplinah, prilagojenim njihovim 

sposobnostim. /…/ Specialna olimpijada je na svetovni ravni organiziran športni program. /…/ 

Namenjen je osebam, ki zaradi narave motenj ne morejo sodelovati pri rednih treningih in 

tekmovalnih panogah. /…/ Eden glavnih ciljev usposabljanja je vključevanje varovancev v športne 

dejavnosti. (Vsi so zmagovalci!«, 12. 4. 2005.) 

Reprezentacije povezane s tujci ustvarjajo izrazito pozitivno podobo. Analiza besed kaže, da 

obstaja Društvo za mednarodno pomoč in prijateljstvo, ki je organiziralo mednarodni tabor, ki se 

ga je udeležilo 23 mladih, starih od 15 do 21 let iz Češke, Madžarske, Avstrije in Slovenije, ki so bili 

aktivni v vrtcih, domovih starejših in osnovnih šolah. Drugi primer je predstavljena življenjska 

zgodba priseljenca iz srbskega mesta, ki je uveljavljen in uspešen v svojem delu na področju 

športa. Predstavljena je njegova uspešna delovna pot in nekaj osebnih potez.  

Tipičen primer: 

Skupno delo in druženje so se povezali in se učili o raznolikosti svojih kultur. Konkretnega dela so se 

lotili v vrtcu v Gorici pri Slivnici, v domu starejših v Šentjurju in pri obnovi stavbe v Dobrini. Sredino 
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popoldne so prostovoljci preživeli na šolskem igrišču … (»Kitko v lase ali sonce na lička?«, 26. 7. 

2005.) 

Do odhoda v bivšo JLA je živel v Šabcu, med služenjem vojaškega roka je bil kar tri leta na sloviti 

Titovi ladji Galeb in je videl dobršen del sveta. Takoj po vojaščini, davnega leta 1958, je prišel v 

Slovenijo, se zaposlil in si ustvaril družino, ob tem pa se aktivno ukvarjal s športom, največ 

nogometom, njegov priljubljen hobi pa je bila tudi fotografija. Ko je kot maser delal v Avstriji, je 

sprejel povabilo trenerja … (»Imam muslimanko…ime ji je nubira«, 26. 7. 2005.) 

Analiza besed odkriva, da je za področje kriminalitete v letu 2005 značilno več navajanj statističnih 

podatkov, o storilcih in žrtvah kaznivih dejanj praviloma ni navedenih osebnih podatkov, 

poimenovanja so splošna in nevtralna, razen v primeru sojenj na sodišču, ki so razmeroma 

podrobno predstavljena, obsojeni in vpleteni pa poimenovani z imeni in priimki. Podatki, ki se 

pojavljajo, so starost, kraj bivanja, kraj nesreče/prekrška/dejanja. Tudi konkretni predstavniki 

institucij niso navedeni, ampak je prisotno splošno poimenovanje.  

Tipičen primer: 

Za najmanj deset vlomov naj bi bil kriv 20-letni Celjan /…/ Opravili so tri hišne preiskave in pridržali 

več oseb, starih od 15 do 21 let /…/ Za v petek napovedan ponovni začetek sojenja policistu Radu 

Času, obdolženemu, da je zaradi malomarnosti povzročil prometno nesrečo … (»Kronika«, 8. 3. 

2005.) 

Statistični podatki policije navajajo, da je za 5 % več kaznivih dejanj, njihova preiskanost 38,5%, 80 

% kaznivih dejanj se zgodi na ožjem območju Celja, najbolj zanimive tarče naj bi bile v Celju in 

Velenju, kjer se zvišuje število vlomov. Med kaznivimi dejanji so izpostavljena kazniva dejanja, ki 

so povezana s proizvodnjo in preprodajo prepovedanih drog. Tovrstna kazniva dejanja naj bi bila v 

porastu, prav tako naj bi večino vlomov in tatvin povzročili odvisniki, ki ukradene stvari 

preprodajajo.  

Tipičen primer: 

V prvih treh mesecih letos je bilo na Celjskem, v primerjavi z enakim obdobjem lani, za pet 

odstotkov več kaznivih dejanj, njihova preiskanost pa je 38,5-odstotna. Skoraj 80 odstotkov vseh 

kaznivih dejanj pa se zgodi na ožjem območju Celja. /…/ V zadnjih mesecih se namreč zvišuje število 

velikih tatvin, predvsem vlomov v objekte in vozila. Najbolj zanimive tarče so za storilce v Celju in 

Velenju. /…/ so storilci večinoma odvisniki, ki ukradene stvari prodajo. (»Kronika«, 12. 4. 2005.) 

Analiza poleg omenjenih dejanj povezanih z drogo kaže, da je po navedbah policije zaskrbljujoč 

podatek o številu kaznivih dejanj na področju spolne nedotakljivosti, več je tudi gospodarskega 

kriminala. Pojavljajo se še kršitve javnega reda in miru, umor zunajzakonske partnerke, vlomi, 

huda telesna poškodba zaradi kraje, požari, skvot ter kršitve in nesreče v prometu. Vtis, da je 

kriminaliteta v porastu in da ljudje niso varni, še dodatno podkrepi opozorilo policistov na večjo 

previdnost na ulicah.  
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Tipičen primer: 

Možje v modrem opozarjajo na večjo previdnost na ulicah, kjer na mimoidoče prežijo tudi 

predrzneži. (»Kronika«, 4. 10. 2005.) 

Kadar gre za mladoletne storilce kaznivih dejanj, je to posebej izpostavljeno, v enem od 

prispevkov pa dodatna informacija bralca seznanja, da ne gre za običajne mladoletnike, temveč 

tiste iz vzgojnega zavoda. Mladim so pripisana kazniva dejanja, kot so kraje, vlomi, požiganje, 

preprodaja droge.  

Tipičen primer: 

V sredo so policisti opazili 15-letnega fanta, ko je na enem izmed parkirišč v Celju poskušal z 

osebnega avtomobila ukrasti okrasne pokrove koles. /…/ Včeraj so celjski policisti prijeli tudi tri 

mladoletnike, ki so pobegnili iz vzgojno varstvenega zavoda … (»Kronika«, 11. 11. 2005.) 

Kot pojav, vreden posebne pozornosti in pisanja, se pojavi požiganje. Analiza besed je pokazala, 

da se požiganje pripisuje različnim vzrokom: namernosti, maščevanju, objestnosti, odklonskemu 

vedenju. Razumljeno je kot posledica nenadzorovane želje in vplivov dednosti in okolja. Pojavi se v 

otroštvu in adolescenci in je povezano z vedenjskimi motnjami ali drugimi boleznimi. Storilcem so 

pripisane naslednje značilnosti: ne izvršujejo drugih kaznivih dejanj, vračajo se na kraj požiga, 

pomagajo pri gašenju. Takšno vedenje je pojmovano kot kaznivo dejanje, motnja, bolezen in 

nagnjenje in ga je mogoče zdraviti – medikamentozno in psihoterapevtsko pa tudi z izbiro poklica.  

Tipičen primer: 

O pogostosti namernih požigov je zelo težko govoriti, saj se primeri glede na namen storilca zelo 

razlikujejo. Del so namerni požigi poslopij, drug del pa predstavljajo požigi, kjer gre za maščevanje. 

/…/ Lastnost piromana je ta, da požig ni maščevanje ali sredstvo za izražanje političnih ali ideoloških 

ciljev. Pravi piromani se večinoma ne nagibajo k drugačnim kaznivim dejanjem. Nagnjenost k 

požiganju je lahko tudi posledica ali del drugih duševnih motenj ali bolezni. /…/ Znana lastnost 

piromana je vračanja na kraj požara, opazovanje in tudi pomoč pri gašenju. (»Domnevni požigalec 

na prostosti«, 17. 5. 2005.) 

Analiza kaže, da so delavci označeni kot pridni, pošteni, naveličani in utrujeni od čakanja, 

nezaupljivi do vodstva podjetja. Na drugi strani je vodstvo skozi oči delavca reprezentirano kot 

odgovorno za slab položaj podjetja in neiskreno do delavcev. Svet delavcev tvorijo stavke in 

pesimističen pogled na prihodnost. Napovedujejo se delavski upori, ki so se začeli s stavkami, ki so 

glede na razmere upravičene in pričakovane. Kot ključen družbeni problem je prepoznano 

nespoštovanje sklenjenih dogovorov in celo zakonodaja, kar dodatno pripomore k podobi družbe, 

ki je nepravična in kjer mora vsak poskrbeti zase.  

Tipični primeri:  

Okrog sto delavcev, naveličanih in utrujenih od čakanja na plačo za marec, se je namreč odločilo, 

da bo kljub drugačnim navodilom svojega sindikalnega vodstva začelo stavkati. /…/ Tudi mi in naše 

družine moramo jesti, kako bomo plačali položnice /…/ Samo lažejo nam ves čas. /…/ Delavci smo 
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pošteni in pridni, vodstvo je tisto, ki nas je spravilo v tak položaj. (»Direktorju milijoni, delavcem 

nič«, 17. 5. 2005.) 

Zato nameravajo sindikati javnosti sporočiti, da so proti spremembam, ki znižujejo socialni 

standard in pravice zaposlenih /…/ Ob tako črnogledih napovedih za prihodnost, v katero bo šlo 

dobro le peščici najbogatejših, vsi drugi pa naj bi zategovali pasove, čeprav je marsikomu že 

zmanjkalo lukenj, je protest pričakovan in razumljiv. /…/ Ko človek ne more več ničesar izgubiti, gre 

na barikade, kajne? Prav nobenega razloga ni, da bi ljudi v naši deželi porinili tako daleč. /…/ stavki 

nista ne nesmiselni ne nepričakovani. Opozarjata na še en velik problem te družbe: nespoštovanje, 

neupoštevanje ne samo dogovorov in obljub, temveč tudi pravilnikov, kolektivnih pogodb in celo 

zakonov. (»Za staro (in novo) pravdo!«, 11. 11. 2005.) 

Socialna stiska in revščina sta reprezentirani skozi prispevke o dobrodelnosti. Analiza je pokazala, 

da stiska in pomanjkanje materialnih sredstev seže na različna področja družbenega dogajanja: 

oskrba z osnovnimi živili, oprema v zdravstvu, izvajanje osnovnošolskega programa in prosti čas, 

saj so za zadovoljevanje potreb na vseh teh področjih organizirane dobrodelne akcije. Bralec se 

seznani z informacijami, da obstajajo ljudje, ki si niti osnovnih živil ne zmorejo zagotoviti, da 

bolnišnica ne zmore pokrivati potreb po zamenjavi opreme in nakupu novih aparatov in da vse 

družine svojim otrokom ne zmorejo financirati udeležbe v nadstandardnih programih osnovne 

šole. Dobrodelna sredstva prispevajo različne organizacije, društva in posamezniki. S tem se 

nakaže, da v družbi obstajata vsaj dve skupini ljudi: tisti, ki imajo in tudi delijo z drugimi, in tisti, ki 

finančno in materialno pomoč potrebujejo. Dobrodelnim akcijam sta pripisana vsaj dva 

pomembna učinka, in sicer konkretna finančna in materialna pomoč ter oblikovanje čuta do 

sočloveka v stiski.  

Tipični primeri:  

Za mnoge napolnjena shramba še zdaleč ni dosegljiv cilj. (»Dar jeseni za karitas«, 11. 11. 2005.) 

Predstavniki bolnišnice, društva Korona in veteranskih organizacij, ki skupaj vodijo akcijo zbiranja 

denarja za nakup rentgena za invazivno srčno diagnostiko /…/ Za bolnišnico, ki ima za prihodnje 

leto zabeleženih kar za 1,2 milijarde tolarjev nujnih potreb po zamenjavi medicinske in druge 

opreme, iz amortizacije pa bo lahko za vse naložbe namenila le 600 milijonov tolarjev, je zato vsak 

tolar, ki ga bodo zbrali v akciji, še kako pomemben. (»Odprtih src za srce«, 16. 12. 2005.) 

V šoli v Rimskih toplicah so z bazarjem začeli pred tremi leti, pri čemer je prireditev že takoj na 

začetku prerasla pričakovane okvirje, najbolj razveseljivo pa je, da pri organizaciji sodelujejo vsa 

društva v kraju. /…/ je namen prireditve ob humanitarni noti tudi vzgajanje otrok in oblikovanje 

čuta do sočloveka v stiski. Zato ni naključje, da bo izkupiček namenjen učencem iz družin v 

materialni stiski. (»Z bazarjem do šole v naravi«, 16. 12. 2005.) 

Prispevek o preureditvi nekdanjega »peep showa« v galerijo erotike je primer odpiranja prostorov 

za razbijanje tabujev na temo spolnosti in erotike. Analiza odkriva, da je bil »peep show« zelo 

razvpit lokal, sedanja galerija pa bo z vsebino obiskovalce seznanjala z erotično literaturo, s 

filmom, z glasbo in tako upodabljala sodobno seksualno moralo. Tako so tovrstne tabu teme pod 

drugo perspektivo, perspektivo umetnost, dobile drugačen status in se o njih spregovori.  
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Tipičen primer: 

Nekdanji »peep show«, ki ga je Mestna občina Celje temeljito obnovila, so spremenili v galerijo 

erotike. Galerija bo namenjena umetnosti, ki se ukvarja z erotiko, izziva sodobno seksualno 

(ne)moralo, jo komentira, upodablja, nakazuje, prikazuje brez zadržkov ali jo sramežljivo skriva, da 

bi jo naredila še bolj privlačno. V umetnosti, ki jo bo predstavljala galerija Račka, bo prostor tako za 

strast, željo, ljubezen kot tudi za različne oblike seksualnega obnašanja, hibridnih seksualnih 

identitet, seksualne eksplicitnosti na eni in prikrite senzualnosti na drugi strani. /…/ V galeriji 

pripravljajo tudi spremljevalni program, kjer bodo obiskovalce seznanjali z erotično literaturo, s 

filmom, z videom in glasbo. (»Račka spet odprta«, 16. 12. 2005.) 

 

Temeljne ugotovitve analize besed 

V letu 1985 vlada miselnost, da je družba tista, ki je dolžna zagotoviti vsakemu primerno 

zaposlitev. Delo je pomembna vrednota, zato se brezposelni počutijo odrinjene, manjvredne in 

nekoristne in vsa družbena pomoč tega položaja ne spremeni. Med brezposelnimi so posebej 

izpostavljene težje zaposljive osebe, ki naj bi predstavljale pomemben delež med brezposelnimi, 

jasno je prepoznana diskriminacija žensk v družbi pri zaposlovanju. Mladi so v nezavidljivem 

položaju, saj se po pripravništvu zaposlujejo na dekvalificiranih delovnih mestih, izgubljajo 

energijo za reševanje osnovnega eksistenčnega vprašanja in se upravičeno bojijo za svojo 

prihodnost. Med zaposlenimi narašča stalež bolnih. Med njimi so posebej izpostavljeni delavci iz 

drugih republik. Leta 1995 strukturo skupine brezposelnih sestavljajo ženske, trajno presežni 

delavci, stečajniki, mladi, težje zaposljivi, invalidi in strokovni kadri. Z izjemo strokovnih kadrov so 

ostale skupine s statusom brezposelnih kar dvojno marginalizirane. V prispevku o brezposelnosti 

so med zaposlenimi izpostavljeni tuji državljani, kar izpostavlja zaposlene tujce v razmerju do 

brezposelnih, med katerimi pa tovrsten status ni izpostavljen. Leta 2005 se stiske pojavljajo med 

zaposlenimi. Delavci so označeni kot pridni, pošteni, naveličani in utrujeni od čakanja, nezaupljivi 

do vodstva podjetja. Na drugi strani je vodstvo skozi oči delavca reprezentirano kot odgovorno za 

slab položaj podjetja in neiskreno do delavcev. Predvsem leta 2005 analiza kaže na večje socialne 

stiske. Socialna stiska in revščina sta reprezentirani skozi prispevke o dobrodelnosti. Analiza je 

pokazala, da stiska in pomanjkanje materialnih sredstev seže na različna področja družbenega 

dogajanja: oskrba z osnovnimi živili, oprema v zdravstvu, izvajanje osnovnošolskega programa in 

prosti čas, saj so za zadovoljevanje potreb na vseh teh področjih organizirane dobrodelne akcije. S 

tem se nakaže, da v družbi obstajata vsaj dve skupini ljudi: tisti, ki imajo in tudi delijo z drugimi, in 

tisti, ki finančno in materialno pomoč potrebujejo. Leta 1995 se o segmentiranosti družbe 

spregovori v povezavi z gospodarsko kriminaliteto: v državi živi peščica bogatih in vplivnih, skupina 

vztrajnih, inovativnih ljudi, ki so še pripravljeni pošteno delati in se boriti za zdravo konkurenco, 

svobodno in pošteno podjetništvo in socialno pravičnost, in skupina ljudi, ki so brezposelni, revni 

in potrebujejo podporo in zagovornike. 

V poročanju o kriminaliteti so leta 1985 vpleteni v kazniva dejanja predstavljeni individualizirano, 

njihovo identiteto je moč prepoznati, saj so poimenovani z imenom in priimkom, pripisana pa je 
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tudi starost in kraj bivanja. Predstavljena so tudi sojenja na sodišču. V teh primerih gre za bolj 

obširne prispevke, ki obravnavajo resnejša kazniva dejanja, v katera so vpleteni prebivalci Velenja. 

Glede na imena so vpleteni Velenjčani priseljenci ali potomci priseljencev, medtem ko je posebej 

poudarjeno, kadar so v kazniva dejanja vpleteni Slovenci iz Velenja. Tako se ustvarja vtis, da so z 

resnim kriminalom povezani priseljenci in da je kriminaliteta večji problem v Velenju kot v Celju. 

Leta 1995 je kriminaliteta tematizirana znotraj treh sklopov: splošna kriminaliteta, gospodarska 

kriminaliteta in kriminaliteta mladih. Splošno kriminaliteto označujejo značilnosti, kot so drznost, 

vandalizem, koristoljubje, naklep in grozovitost. Storilci so v nekaterih prispevkih poimenovani 

povsem anonimno, v nekaterih pa z imenom, pripisani pa so jim še drugi podatki ali značilnosti: 

starost, kraj bivanja, stan, državljanstvo, narodnost, pri čemer je izpostavljena povezava med 

storilci kaznivih dejanj in njihovim izvorom iz ene od republik nekdanje Jugoslavije. Gospodarska 

kriminaliteta je pripisana posameznikom, ki so že dlje časa na oblasti. Za področje kriminalitete je 

v letu 2005 značilno več navajanj statističnih podatkov, o storilcih in žrtvah kaznivih dejanj 

praviloma ni navedenih osebnih podatkov, poimenovanja so splošna in nevtralna, razen v primeru 

sojenj na sodišču, ki so razmeroma podrobno predstavljena, obsojeni in vpleteni pa poimenovani z 

imeni in priimki. Podatki, ki se pojavljajo, so starost, kraj bivanja, kraj nesreče/prekrška/dejanja.  

Mladi so v vseh letih povezani tudi z odklonskim vedenjem. Leta 1985 so mladi povezani s prostim 

časom, prestopništvom in uživanjem alkohola. Želijo si bolj organiziranih oblik, pogrešajo 

primerne prostore in igrišča, problem so tudi mentorji. Mladi obiskujejo gostinske lokale, in sicer 

predvsem tiste z igralnimi aparati. Zadrževanje v lokalih je povezano z uživanjem alkohola, 

tatvinami zaradi iger in neopravičenim izostajanjem od pouka. Pri preprečevanju odklonskega 

vedenja naj bi bil ključen nadzor in omejevanje odraslih, predvsem družini je pripisana odgovorna 

vloga za preventivo pred odklonskim vedenjem, vendar ni odgovorov, kako pomagati in podpreti 

družine. V letu 1995 odklonskost mladih zaznamuje premoženjska kriminaliteta, nasilje in droge. 

Značilno je, da dejanja izvršujejo v vrstniških skupinah. Mladi so redko poimenovani z lastnim 

imenom, vendar pa poimenovanja nosijo še kakšno dodatno informacijo. Mladi storilci kaznivih 

dejanj so označeni z negativnimi pridevniki, ki konotirajo nasilje. Odgovornost za prestopništvo 

mladih je pripisana pomanjkanju starševske pozornosti, prevelikemu blagostanju mladih in 

vsedopuščajoči vzgoji ter večji količini prostega časa. Uporaba drog je označena kot krutost in 

ogrožanje bodočnosti mladih. Z načini uporabe drog so pomembno povezane vrstniške skupine. Z 

obravnavo problematike je povezana nemoč in nezainteresiranost policije, gostincev, šole in 

staršev. Kot nosilec preprečevanja in zdravljenja odvisnosti je prikazana mreža devetih centrov za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v več krajih, med drugim tudi v Celju. Leta 2005 je v 

prispevkih posebej izpostavljeno, kadar gre za mladoletne storilce kaznivih dejanj, še dodatno je 

poudarjeno, kadar so vpleteni mladoletniki iz vzgojnega zavoda. Mladim so pripisana kazniva 

dejanja, kot so kraje, vlomi, požiganje, preprodaja droge.  

Tako je odvisnost v letu 1995 prikazana v povezavi z odklonskim vedenjem. Tudi v letu 1985 se 

alkoholizem obravnava v rubriki kronika, ampak je pojmovan kot bolezen. Leta 2005 je med 

odvisnostmi kajenje pojmovano kot škodljiva navada. Med odraslimi in mladostniki naj bi bila 
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približno četrtina kadilcev, kajenje pa si želi opustiti vsak drugi kadilec. Preventivne aktivnosti so 

usmerjene predvsem na mlade in temeljijo na informiranju, medtem ko je na področju kurative 

izpostavljena skupinska metoda odvajanja in pomen medsebojne opore v skupini.  

Leta 1995 analiza kaže, da je v primeru otrok – beguncev eksplicitno poudarjeno, da so drugačni. 

Pripisane so jim lastnosti, ki jih povezujejo s težavami pri šolanju. Izpostavljeno je, da živijo ločeno 

od drugih otrok v kritičnih socialnih razmerah in v nepopolnih družinah in da bodo zaradi 

subkulturnega okolja s seboj prinesli posebnosti, ki so nam tuje. Eksplicitno se postavi ločnica med 

nami in njimi. Načeloma se jim ne pripisujejo negativne osebnostne lastnosti, vendar se 

izpostavlja, da imajo slabše znanje, da so nepravična konkurenca slovenskim otrokom in da se ob 

vključevanju v redne šole pričakujejo učne in vzgojne težave.  

Tudi ljudje s posebnimi potrebami so tista družbena skupina, ki se reprezentirani kot drugačni od 

večine. Leta 1985 so to gibalno ovirani, leta 1995 gre za dve skupini: invalidsko upokojene in 

invalide, ki so postali hendikepirani kot posledica prometnih nesreč, skokov v vodo in drugo, leta 

2005 pa za mlade z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.  

Tako starostniki kot kmetje so v vseh letih predstavljeni individualizirano, kot posamezniki. 

Poimenovani so z imenom in priimkom, predstavljene so njihove življenjske zgodbe in vsakdanji 

način življenja. Starostniki so praviloma prikazani v pozitivni luči, le v redkih primerih so 

predstavljene težave. Ključni vrednoti sta zdravje in družina, v letu 2005 pa imajo velik pomen 

različne oblike institucionalnega varstva. Kmetom je pripisana skromnost, delavnost in 

požrtvovalnost, saj je življenje na kmetiji težko, izpostavljene so predvsem ženske.  

Tudi bolni so v letu 1995 in 2005 poimenovani z lastnim imenom in priimkom. Predstavljen je le 

ozek segment življenja, saj so označeni skozi bolezen in potek zdravljenja. Leta 2005 se ljudje na 

tem področju povezujejo v društva, ki organizirajo različna informativna in izobraževalna srečanja, 

specifičnost enega od društev pa je spremljanje umirajočih in njihovih svojcev. S tem se 

spregovori o umiranju, ki odpira vrsto drugih potreb, povezanih z oskrbo in ne zdravljenjem.  

Leta 1995 je aktualna tema tudi duševna stiska. V povezavi s tem so predstavljene nove oblike 

pomoči – SOS telefoni in klubi anonimnih alkoholikov. Prepoznano je, da so ljudje, ki se zdravijo v 

psihiatrični bolnišnici odrinjeni na rob družbe in izolirani od večinske družbe. Z geji je povezana 

problematika enakopravnosti, diskriminacije, aidsa in razmerja do politike in drugih. Geji so 

predstavljeni le preko informacije o mednarodnem posvetu o homoseksualnosti v organizaciji 

društev, kar kaže na organiziranost družbene skupine znotraj nevladne sfere.  

Leta 2005 je tema spola in spolnosti odprta v prispevku o odprtju galerije erotike. Odnos do 

spolnosti in erotike je označen kot tabu tema, ki pa z novim fizičnim prostorom dobi tudi novo 

perspektivo.  

Analiza za leto 2005 še kaže, da se raznolikost med prebivalci pojavlja glede na versko pripadnost, 

pomembno mesto pa dobijo družine in otroci. V primeru verskih skupnosti so le-te naštete, 

izpostavljeno je dobro sodelovanje z lokalno oblastjo. Družinska problematika je predstavljena v 
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prispevkih o nasilju v družini, rejništvu in dejavnosti v tednu otroka. Problematika nasilja v družini 

je predstavljena skozi formalne oblike pomoči, to so varne hiše in materinski domovi. Izkušnja 

rejništva je predstavljena na osebni ravni kot pozitivna izkušnja. Na pomembno mesto otrok v 

družbi pa kažejo organizirane aktivnosti organizacij, ki svoje delo usmerjajo na področje dela z 

otroki.  
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REZULTATI TEKSTOVNE ANALIZE PRISPEVKOV ČASOPISA NAŠ ČAS 
 

REZULTATI ANALIZE TEM 

Rezultati analize tem za leto 1985 

Analiza tem je pokazala, da analizirani prispevki v časniku Naš čas v letu 1985 obravnavajo teme 

dobrodelnosti, socialnega skrbstva, zaposlovanja, prestopništva in kriminalitete ter starosti.  

Temi dobrodelnosti in socialnega skrbstva se nanašata na delovanje organizacije Rdeči križ in 

lokalne oblasti. Te dejavnosti so razpršene in vključujejo predvsem pomoč več različnim 

družbenim skupinam. Dobrodelne akcije so usmerjene v pomoč starejšim občanom, invalidom in 

bolnim krajanom, medtem ko lokalna oblast cilje socialnega skrbstva usmerja v pomoč materialno 

ogroženim, starostnikom, otrokom in mladini, osebam z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju, osebam z motnjami vedenja in osebnosti, odvisnikom zaradi alkohola. Socialno skrbstvo 

se je posvečalo tudi urejanju področja rejništva, pomoči materam samohranilkam in varstvu 

duševno prizadetim. Iz tega je razvidno, da so dejavnosti oblasti, se pravi države, usmerjene 

predvsem v pomoč in obsegajo razpršeno populacijo, kar daje vtis, da država združuje skrb za vse 

državljane, medtem ko so dobrodelne akcije bolj ozko specifično usmerjene, vendar jih izvaja že 

uveljavljena organizacija (Rdeči križ), kar lahko pomeni, da je imela družba v tistem času formalno 

organizirane institucije, ki so celovito pokrivale problematiko, večjih civilnih iniciativ ni bilo. O 

njihovi uspešnosti in učinkovitosti pa na podlagi gradiva ne morem sklepati, kar kaže na to, da je 

časnik poročal o načrtih, medtem ko evalvacije programov niso bile tema pisanja.  

Tema zaposlovanja se osredotoča na stanje delavca v velikih podjetjih, delovne invalide, delavce z 

nizkimi plačami, nekvalificirane delavce in mlade. Podteme govorijo o sindikalni dejavnosti, 

revščini in strategiji zaposlovanja. Sklepam lahko, da je sindikalna dejavnost močno razvita v 

velikih podjetjih in je vključena v aktivnosti za zagotavljanje materialnega standarda delavca, 

čeprav so že izpostavljeni delavci z nizkimi plačami, ki si ne morejo priskrbeti ozimnice, kar kaže na 

določeno razslojenost med delavci. Posebej izpostavljeni so delovni invalidi. Izražena je kritika, da 

podjetja in družba na sploh premalo naredijo za prekvalifikacijo delavcev, invalidi so zaposleni na 

neustreznih delovnih mestih ali opravljajo neustrezne naloge, invalidnost pa naj bi bila v porastu, 

vendar konkretni podatki niso navedeni. Prav tako avtorji prispevkov ne informirajo o konkretnih 

težavah, s katerimi se delovni invalidi srečujejo na delovnih mestih ali v vsakdanjem življenju, in 

kdo je odgovoren za (ne)reševanje problematike.  

Tipičen primer:  

Takih in podobnih podatkov bi lahko navedli še veliko več. Skoraj povsod bi lahko ugotovili tudi to, 

da za zmanjšanje števila invalidov, boljše delovne pogoje, prekvalifikacijo, nismo naredili nič ali zelo 

malo. (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985.) 

Tema zaposlovanja nekvalificiranih delavcev se v časniku pojavi v luči zaviranja razvoja in 

pomanjkanja delovnih mest za mlade, med katerimi je trend, da nadaljujejo z izobraževanjem.  
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Tipičen primer: 

/…/ na tak način zaostajamo v razvoju /…/ s takšno kadrovsko politiko ne zagotavljamo delovnih 

mest naši mladini /...«/ (»Naredimo konec ekstenzivnemu zaposlovanju«, 21. 11. 1985.) 

Nekvalificirani delavci, ki so predvsem tujci, so predstavljeni z vidika stroška, ki ga predstavljajo za 

družbo (potrebe po otroškem varstvu, šolstvu, zdravstvu), ob tem pa njihov prispevek k družbi in v 

podjetjih ni obravnavana tema. Prav tako bralci ne izvemo ničesar o delovnih mestih, ki jih 

nekvalificirani delavci zasedajo ali o vzrokih za njihovo zaposlovanje.  

Poleg teme zaposlovanja so mladi povezani še s temo prestopništva in vandalizma. Podano je 

mnenje, da so mladi, izpostavljeni so fantje, odgovorni za uničevanje okolja – javnih površin in 

poškodovanje košev, ograj, pisanja grafitov. Na problematiko avtorica gleda kot na družbeni 

problem, ki bi ga morali reševati s (pre)vzgojo mladih. 

Tipičen primer:  

A začeti bo treba z vzgojo ali prevzgojo ljudi, ki jim ni mar za okolje. (»Prevzgojimo ljudi«, 21. 11. 

1985.) 

Prestopništvo in kriminaliteta sta obravnavana še v kroniki, ki v tem obdobju še ni stalna rubrika 

časnika in predstavlja le obrobno temo. Tema kriminalitete je na zanimiv način vpeljana tudi s 

stripom, ki se pojavi v eni številki in govori o izmišljenem posamezniku in njegovi družini, ki 

predstavljajo primer ideje, da se prestopniško vedenje ponavlja iz generacije v generacijo.  

V okviru teme starosti je predstavljen le ozek segment življenja upokojencev, in sicer prosti čas, 

zanemarja pa ostale vidike življenja v obdobju starosti. Upokojenci so reprezentirani kot aktivni 

udeleženci pri dejavnostih v tednu upokojencev. Predstavljene so dejavnosti in rezultati 

tekmovanj v tednu upokojencev, ki je poseben dogodek, ki pa prav ničesar ne pove o prostem 

času starostnikov drugače, kako ga preživljajo in s kakšnimi dejavnostmi se ukvarjajo. 

 

Rezultati analize tem za leto 1995 

Z analizo prispevkov v letu 1995 lahko v povezavi z marginaliziranimi družbenimi skupinami na 

podlagi analiziranih prispevkov identificiram naslednje teme: kriminaliteta, odvisnost, 

brezposelnost, samomor, prostitucija in starost.  

Kriminaliteta je osrednja tema v več kot 50 % analiziranih prispevkov v tem letu. Kronika je v tem 

obdobju že stalna rubrika časnika. Razmeroma pogosto poročanje o kaznivih dejanjih, prekrških in 

nesrečah ustvarja vtis, da je kriminaliteta v porastu in da je vrsta kaznivih dejanj vedno resnejša 

(ropi, vlomi, eksplozija bombe idr.). Ob tem se poraja vprašanje, ali je kriminaliteta dejansko v 

porastu ali je pogostejše le poročanje v medijih. V pismih bralcev se pojavi nasprotovanje 

delovanju kriminalistične policije. 

Tipičen primer:  

/… / da bi svojo akcijo nekako opravičili, so se lotili /…/ (»Obvestilo za javnost«, 20. 4. 1995.)  
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Tema odvisnosti se nanaša na alkoholizem, klub anonimnih alkoholikov in na odnos 

osnovnošolcev do drog. Odvisnost je eden od odsevov družbe in hkrati njen problem. V primeru 

alkoholizma je predstavljena civilna iniciativa in ustanovitev kluba anonimnih alkoholikov – 

skupine za samopomoč (»Ustanovili klub anonimnih alkoholikov«, 20. 4. 1995). Prenos vedno več 

odgovornosti z države na posameznike se kaže tudi pri obravnavi teme odvisnosti od drog. 

Namreč droge so tema otroškega parlamenta, kjer osnovnošolci sami razmišljajo o prisotnosti 

drog v življenju mladih, o vzrokih za odvisnost, o posledicah odvisnosti in o preventivi, s čimer naj 

bi ustvarili svoj lasten odnos do uporabe drog in v skladu z njim tudi ravnali ne glede na tveganja, 

na katera lahko vplivajo različni družbeni akterji, kar pa časnik ne obravnava (»Na šahovnici življenja 

je težko vleči le prave poteze«, 23. 11. 1995).  

Leta 1995 teme delavcev, delovnih invalidov in zaposlovanja na splošno niso več aktualne, pojavi 

se tema brezposelnosti. Tema ne obravnava vzroke za brezposelnost ali strukture brezposelnih, 

namenjena je predstavitvi aktivnosti Zavoda za zaposlovanje, s katerimi skušajo spodbuditi 

brezposelne, da bi bili sami bolj aktivni pri reševanju lastnega položaja.  

Tipičen primer:  

/…/ vendar potreba po dejavnostih, ki naj spodbujajo oziroma motivirajo brezposelne za bolj 

aktiven pristop, ostaja. (»Animacijsko motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995.) 

Samomor je tema, ki se pojavi med pismi bralcev in je orientirana izrazito individualistično. Tema 

vpelje nasprotje med družbo materialnih dobrin in posameznikom. S prostitucijo pa se pokaže tudi 

del družbe, ki naj bi bil za večino skrit. V Velenju naj bi bila prostitucija razširjena, vendar je tema 

predstavljena enostransko – predvsem kot donosen posel.  

Tema starosti se v izbranih prispevkih tudi v letu 1995 nanaša predvsem na aktivnosti v tednu 

upokojencev. Poleg tega ozkega segmenta v življenju starostnikov so kot pomembni dogodki 

predstavljeni še jubileji. Tako je praznovanje jubilejev, kot je biserna poroka, druga podtema, ki 

zaznamuje poročanje o starostnikih. Druge vidike življenja v obdobju starosti časnik v okviru 

analiziranih prispevkov podrobneje ne prikazuje. Takšna selektivna reprezentacija starosti 

konstruira podobo starostnikov, ki živijo dolgo in zadovoljivo življenje. 

 

Rezultati analize tem za leto 2005 

Analiza tem je pokazala, da časnik v izbranih prispevkih leta 2005 obravnava problematiko 

zaposlovanja, socialne ogroženosti in s tem povezano dobrodelno dejavnost, odvisnosti, verskih 

skupnosti, prestopništva in kriminalitete, vprašanje strpnosti, migracij, mladih, starostnikov ter 

temo umiranja in smrti.  

Zaposlovanje je tema, ki se nanaša na družbeni skupini delavcev in brezposelnih ter izpostavlja 

vedno slabši položaj delavca in porast pojava brezposelnosti. Družbene razlike se poglabljajo, 

večina delavcev prejema minimalno plačo, njihov položaj je slab in negotov, mnogi so na tem 

lokalnem območju zaposlitev izgubili. Nakazuje se trend, da revni postajajo še revnejši in bogati 
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bogatejši. Kar pet analiziranih prispevkov je povezanih z dobrodelnostjo. Dobrodelnost se nanaša 

na konkretno materialno pomoč socialno ogroženim (prehrambeni paketi) ali na finančno pomoč 

različnim skupinam (bolnim otrokom, socialno ogroženim družinam). Dobrodelne akcije so ciljno 

usmerjene (prispevki za šolo v naravi, knjige za bolnišnico) in predstavljajo obliko pomoči večine 

manjšinskim družbenim skupinam, hkrati pa izražajo odnos večine do tega, kako pomagati 

manjšinam in katerim družbenim skupinam pomagati neposredno.  

Tematiko kriminalitete in sorodnih tem obravnava polovica obravnavanih prispevkov leta 2005. 

Poleg kronike, ki je stalna rubrika časnika v letu 2005, se pojavljajo samostojni prispevki, ki 

obravnavajo posamezne dogodke kaznivih dejanj, vandalizma, nasilja v družini, nasilja do živali, 

vprašanje občutja splošne varnosti oz. ogroženosti, strpnosti in stigmatizacije. Vprašanje strpnosti 

govori o rasni, istospolni, verski in etnični strpnosti, vendar prispevki temo obravnavajo precej 

splošno, medtem ko je med stigmatiziranimi skupinami konkretno izpostavljen umetniški poklic. 

Kar se verskih skupnosti tiče, je izpostavljen sprejem verskih predstavnikov pri lokalni oblasti in 

omemba muslimanskega praznika, kar temi ne daje večje teže. 

Izobraževanje je področje, ki tematsko povezuje družbene skupine migrantov, mladih in 

starostnikov. Predstavljeno je izobraževanje na daljavo učenke v izseljenski družini, šolska 

tekmovanja v znanju in neformalno izobraževanje starostnikov v okviru univerze za tretje 

življenjsko obdobje. Druge podteme, povezane s starostniki, se nanašajo na prosti čas in 

prostočasne aktivnosti ter praznovanje jubilejev.  

Tema odvisnosti se osredotoča na kajenje in alkoholizem in predstavlja predvsem vidik zdravljenja 

oz. odvajanja. Tako uradna stroka kot tudi udeleženci programov zdravljenja odvisnosti 

poudarjajo pomen posameznikove odločitve za zdravljenje in podporo skupine ljudi s podobnimi 

izkušnjami. Empatičen odnos je tudi osrednja ideja prispevka o umiranju in smrti, ki umiranje 

reprezentira kot tabu temo, do katere odnos družbe skušajo spremeniti prostovoljci društva s 

svojim delovanjem spremljanja umirajočih in raznih predstavitev v javnosti, kar pomeni aktivno 

vlogo manjšine v spreminjanju odnosa večine do teme smrti.  

 

Temeljne ugotovitve analize tem 

V vseh analiziranih letih so prisotne teme zaposlovanja, prestopništva, kriminalitete in starosti. 

Leta 1985 se pojavijo še teme dobrodelnosti in socialnega skrbstva, leta 1995 odvisnosti, 

samomora in prostitucije, leta 2005 so teme odvisnosti in dobrodelnosti še vedno aktualne, 

izpostavijo pa se še teme verske pripadnosti, strpnosti, migracij, mladih in smrti.  

Leta 1985 je prisotna skrb za državljane, obstajajo formalno organizirane institucije, ki so celovito 

pokrivale problematiko, večjih civilnih iniciativ ni bilo. Do leta 2005 je zaznati premik do tega, da 

vsak vsakemu pomaga, do tega, da obstajajo skupine, ki lahko pomagajo, in tiste, ki pomoč 

potrebujejo, kar odraža predvsem področje dobrodelnosti.  
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Tema zaposlovanja v letu 1985 opozarja na delavce z nizkim dohodkom, ki si ne morejo priskrbeti 

ozimnice, kar kaže na razslojenost, izpostavljeni so delovni invalidi na neustreznih delovnih 

mestih, nekvalificirani delavci, ki so predvsem tujci, pa so predstavljeni z vidika stroškov in 

pomanjkanja delovnih mest za mlade. Samo na tem mestu je eksplicitno nakazana problematika 

priseljencev v Velenju in le s tega vidika. Leta 1995 postane aktualna tema brezposelnosti, 

predvsem aktivnosti zavoda za zaposlovanje za spodbujanje večje aktivnosti brezposelnih pri 

reševanju lastnega položaja. Leta 2005 tema izpostavlja vedno slabši položaj delavca in porast 

pojava brezposelnosti. Socialna stiska in revščina na eni strani pomenita dobrodelne akcije na 

drugi strani v obliki ciljno usmerjenih konkretnih materialnih ali finančnih pomoči.  

Kriminaliteta je v letu 1985 le obrobna tema, medtem ko jo v letu 1995 in 2005 obravnava 

polovica analiziranih prispevkov. Leta 1985 so z vandalizmom povezani mladi fantje, ki naj bi bili 

odgovorni za uničevanje javnih površin. Leta 1995 način poročanja pušča vtis, da je kriminaliteta v 

porastu in da je vrsta kaznivih dejanj vedno resnejša. Eden od prispevkov tematizira prostitucijo, ki 

naj bi bila v Velenju razširjena, vendar pa je tema predstavljena enostransko le kot donosen posel. 

Leta 2005 prispevki o kriminaliteti in sorodnih temah obravnavajo posamezne dogodke kaznivih 

dejanj, vandalizma, nasilja v družini, nasilja do živali, vprašanje občutja splošne varnosti oz. 

ogroženosti, strpnosti in stigmatizacije.  

V okviru teme starosti je predstavljen ozek segment življenja starostnikov, in sicer prosti čas in 

praznovanja. V letu 1985 se poročanje osredotoča na dejavnosti v tednu upokojencev, prav tako 

tudi leta 1995, kot pomembni dogodki pa so predstavljeni še jubileji. Povsem enako je tudi v letu 

2005, s tem da je v okviru preživljanja prostega časa predstavljeno izobraževanje starostnikov v 

okviru univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Leta 1995 se pojavi tema samomora, leta 2005 pa umiranja in smrti. Tema o samomoru se pojavi 

med pismi bralcev in predstavlja osebni pogled, medtem ko je odnos do umiranja leta 2005 

predstavljen kot družbeni problem, zato želijo prostovoljci društva s svojim delovanjem 

spremeniti odnos družbe do umiranja in smrti.  

Tema odvisnosti se pojavlja v letu 1995, ko se nanaša na alkoholizem, klub anonimnih alkoholikov 

in na odnos osnovnošolcev do drog, o katerem se na načelni ravni razpravlja v otroškem 

parlamentu, in v letu 2005, ko se tema osredotoča na kajenje in alkoholizem in predstavlja 

predvsem vidik zdravljenja oz. odvajanja. 

Vprašanje strpnosti je neposredno izraženo v letu 2005. Sicer se omenja rasna, istospolna, verska 

in etnična strpnost, vendar tema ostaja ne splošni ravni, kot stigmatiziran pa je izpostavljen 

umetniški poklic. Tema o verski pripadnosti nima večje teže, saj obravnava le sprejem verskih 

predstavnikov pri lokalni oblasti in omeni praznovanje muslimanskega praznika. 
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REZULTATI ANALIZE OBLIKE 

Rezultati analize oblike za leto 1985 

V okviru analize oblike naj najprej izpostavim, da je časnik z današnjega vidika razmeroma 

neprivlačen na pogled, toda njegov videz, oblika in postavitev so v kontekstu tedanjega časa in 

drugih tovrstnih tiskanih medijev. Časnik v tem letu še ni barven.  

Vsebine, ki so povezane z drugačnimi, se pojavljajo skozi celoten časopis. Prav tako kot se 

analizirane vsebine, povezane z drugačnimi, ne pojavljajo vedno na istih straneh, ni stalne rubrike, 

ki bi jim bila namenjena. Te vsebine se pojavijo skoraj v vseh stalnih rubrikah: rubrika Zanimivost, 

Srečanja, Reportaže, Od tu in tam, Pisma bralcev, Od četrtka do četrtka. Kronika (»Miličniki so 

zapisali«, 7. 2. 1985) je sicer na zadnji strani, vendar je ni v vsaki številki in zaseda le malo prostora v 

spodnjem kotu, kar kaže na obrobnost tematike.  

Prispevki o drugačnih so relativno kratki (največ do tretjine strani), cela stran je namenjena le 

starostnikom. Oblikovno prispevki ne izstopajo od drugih. Če se ustavim ob naslovih, ugotavljam, 

da naslovi predstavijo glavno temo (ozimnica, prevzgoja mladih) ali so del dobesednega navajanja 

(»Če človek hoče, se delo že najde«, 3. 7. 1985) ali zapisani v obliki vprašanja ali vzklika (velelni 

naklon), ki izraža nek dvom, spodbudo, nagovarja k ukrepanju (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 

11. 1985, »Naredimo konec ekstenzivnemu zaposlovanju!«, 21. 11. 1985).  

Oblikovno izstopa strip, ki ga sestavljajo karikirane risbe (»Eno življenje Janeza Janezoviča«, 7. 2. 

1985). Strip časnik popestri, vendar z neformalnostjo, ki jo izraža, nekako ne sodi med ustaljeno 

zapisane in oblikovane prispevke, kar po drugi strani daje časniku možnost, da na tak način vpelje 

tematiko, ki je drugače morda ne more.  

Le nekaj prispevkov ima fotografijo. Te so črnobele in zato slabše razpoznavne. Najpogosteje se 

pojavljajo fotografije – portreti sogovornikov. Te fotografije so manjše, prikazujejo obraz osebe 

(kot za osebno izkaznico), kar služi temu, da lahko bralec vizualizira, s kom je bil izpeljan pogovor 

ali kdo je podal izjavo. Največ fotografij je v prispevku o prostem času starostnikov, ki prikazujejo 

starostnike pri izvajanju različnih aktivnostih (ribolov, petje, šah …) in podkrepijo vsebino 

prispevka (»Raznolik in pester program«, 12. 9. 1985).  

Fotografija, ki najbolj konotira slab položaj delavcev, prikazuje tri ženske v delovnem procesu v 

proizvodnji: vse delajo, oblečene v delavska oblačila, stojijo, razmere se zdijo težke, pogoji slabi: 

en pult, stojijo blizu skupaj, material naložen okoli njih. Vizualizacija, ki podkrepi idejo, da je delo 

težko, delovni pogoji slabi in delovna mesta neustrezna (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 

1985). 

 

Rezultati analize oblike za leto 1995 

V primerjavi z letom 1985 leta 1995 časnik Naš čas vsekakor zaznamuje sprememba videza. 

Uporabljena grafika je sodobnejša, postavitev drugačna, vendar časopis še ni barven.  
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Poročanje o drugačnih ni stvar specifično določenih rubrik ali strani v Našem času v letu 1995. 

Tako so analizirani prispevki del zelo različnih rubrik (Modro bela kronika, Zanimivo, Dogodki, 

Aktualno, Mnenja, odmevi, Reportaže, Naši kraji in ljudje), en prispevek se pojavi tudi na 

naslovnici (»Na sledi metalcem bombe«, 14. 9. 1995) in en na zadnji strani (»Bombni »napad« na 

podjetnikovo hišo še nepojasnjen«, 14. 9. 1995). Kronika je zdaj stalna rubrika vsake številke in v 

analiziranih številkah obsega nekje pol strani. Celo zadnjo stran ima prispevek o eksploziji bombe 

na dvorišču podjetnika. Prav tako je celotna stran namenjena poročanju o tednu upokojencev in 

otroškemu parlamentu. Najkrajši prispevek, ki obsega nekaj vrstic, je prispevek o ustanovitvi kluba 

anonimnih alkoholikov. Je pa poudarjen z okvirjem. V okvirju na naslovnici je tudi napoved 

prispevka o eksploziji bombe, ki se nadaljuje na zadnji strani, in prispevek o aktivnostih Zavoda za 

zaposlovanje. Vsakršno poudarjanje bralca dodatno pritegne, bodisi je to besedilo v okvirju, 

naslov ali fotografija. Rubriko Modro bela kronika sestavljajo krajša poročila z različnih območij 

policijskih postaj. Nekateri resnejši dogodki so posebej izpostavljeni (proizvodnja in promet z 

drogami, posilstvo). V analiziranih prispevkih je največ prostora s področja kriminalitete 

namenjenega eksploziji bombe (»Bombni »napad« na podjetnikovo hišo še nepojasnjen«, 14. 9. 1995). 

Prispevek dopolnjujejo tri fotografije, ki prikazujejo stanje po eksploziji bombe. Ena fotografija 

prikazuje pred hišo parkirane avtomobile, ki so poškodovani od eksplozije, druga prikazuje še več 

materialnih posledic: dvorišče z udrtino in poškodovan avtomobil, tretja pa prikazuje podjetnika – 

oškodovanca. Izraz na podjetnikovem obrazu na fotografiji konotira napetost, zaskrbljenost, saj je 

izraz resen, zarisane gube na čelu. Fotografije popestrijo tudi teme o starostnikih (»Trinajsti in 

najlepši teden upokojencev«, 6. 7. 1995). Prikazujejo starostnike, ki so aktivni pri neki dejavnosti 

(športna aktivnost, petje). Poleg izjav o aktivnostih v tednu upokojencev so fotografije – portreti 

starostnikov, ki so dali izjavo, kar izjave še dodatno individualizira. Podobna strategija večje 

individualizacije je uporabljena tudi v prispevku o pogovorih o drogah v otroškem parlamentu, 

kjer so ob izjavah tudi obrazi osnovnošolcev, ki so izjave podali. Naslov slednjega prispevka »Na 

šahovnici življenja je težko vleči le prave poteze« (23. 11. 1995) o mladih sporoča, da je odraščanje 

polno izzivov, med katerimi je tudi droga, da mladi delajo napake in da je življenje igra, ki jo je 

potrebno dobro premisliti. Najbolj osebna zgodba je zgodba zakoncev, ki sta slavila biserno 

poroko (»Biserno poročenca Marija in Anton Grobelnik«, 14. 9. 1995). Tudi fotografija kaže na osebno 

zgodbo, saj sta v središču oba starostnika, blizu skupaj, lepo urejena in lepo oblečena. Največ 

dinamike z vidika oblike prinašata strip, ki obravnava temo kriminalitete, in karikatura v prispevku 

o prostituciji. Strip prikazuje enega samega risanega junaka in je predvsem namenjen izražanju 

komentarja, da se kriminal širi na različna področja (»Ogledalnikovi«, 23. 11. 1995). Že strip sam kot 

tak je popestritev, bralca pritegne in tako po strani opozori na pojav razslojevanja, ki naj bi bil 

neposredno povezan s kriminaliteto. S tem prispevek odseva realnost in jo hkrati konstruira – 

sporoča o družbenih razlikah in med bralce širi idejo, da družbene razlike obstajajo. Karikatura v 

prispevku o prostituciji »Ljubezen za denar« (20. 4. 1995) prikazuje moškega in žensko na fotelju. 

Ženska sedi moškemu v naročju. Podoba moškega konotira napetost, stisko, saj ima skremžene 

ustnice, gube nad očmi. Pod karikaturo je komentar, ki nakazuje, da ima ženska intimne stike z več 
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moškimi. Naslov prispevka prostitucijo poimenuje kot ljubezen za denar. Beseda ljubezen konotira 

nekaj lepega, prijetnega in tako zamegli druge vidike prostitucije.  

 

Rezultati analize oblike za leto 2005 

Analiza oblike z najbolj splošnega vidika razkriva, da je časnik v letu 2005 modernejši. Oblikovanje 

je sodobno, poimenovanje rubrik je enotno skozi celoten letnik, ime časnika in poimenovanja 

rubrik so natisnjena v modri barvi, fotografije so pogoste in barvne. Novinarski prispevki imajo 

praviloma naslov in vodilo, prispevki so na posamezni strani med seboj ločeni z vodoravnimi ali 

navpičnimi črtami ali so v okvirjih.  

Prispevki, ki poročajo o drugačnih, se pojavljajo v okviru različnih rubrik. To, v kateri rubriki se 

pojavi prispevek, je odvisno od tematike, ki jo prispevek obravnava, in ne od tega, da je v povezavi 

z drugačnimi. Tako se izbrani prispevki v letu 2005 pojavljajo v rubrikah Lokalne novice, Vi pišete, 

Ljudje, Žabja perspektiva, Aktualno, Modro bela kronika, Mnenja in odmevi, Kultura, Reportaža, 

Naši kraji in ljudje, Utrip. Rubrik je več, časnik je obsežnejši in tudi prispevkov, ki se nanašajo na 

marginalizirane družbene skupine je več v primerjavi s prejšnjima analiziranima letoma. Tudi 

dolžina prispevkov je zelo različna – od zelo kratkih prispevkov (nekaj vrstic) do celotne strani, 

čeprav večina obravnavanih prispevkov obsega od tretjine do polovice strani. Najkrajši prispevki 

se nanašajo na aktivnosti Rdečega križa in o muslimanih v Sloveniji ob praznovanju praznika. Drugi 

prispevki o dobrodelnosti so daljši, predvsem pa pritegnejo bralca s fotografijami. Fotografije ob 

prispevkih, ki predstavljajo dobrodelne akcije, prikazujejo prejemnike dobrodelne pomoči 

(»Koncert za šolo v naravi«, 3. 2. 2005; »Knjige v bolnišnico«, 23. 6. 2005).  

Pojavi se rubrika Žabja perspektiva, ki predstavlja prispevek v obliki komentarja pisca, ki izraža 

kritičen pogled na družbo – v tem primeru kritičen pogled na dobrodelnost, ki je ničeva, če je njen 

namen korist tistega, ki je dobrodelen. Ime rubrike konotira pogled od tal, od spodaj, od 

»navadnih« ljudi. Ali pa morda po drugi strani pomeni ozkost pogleda in omejenost v razmišljanju 

in družbi v lokalnem kontekstu, na kar je potrebno opozoriti s kritičnim pogledom, če želimo 

narediti preskok.  

Drugi kratek prispevek, ki se nanaša na verske skupnosti, ima sicer fotografiji, na katerih za 

omizjem sedijo predstavniki posameznih verskih skupnosti skupaj s predstavniki občine, in naslov 

»Velenje prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov …«, ki nakaže multikulturnost v okolju, 

vendar pa potem sama vsebina prispevka teme ne poglobi, ampak ostaja pri osnovnem sporočilu, 

da naj bi bilo sodelovanje med občino in verskimi skupnostmi dobro (»Velenje prepoznavno kot 

stičišče različnih kultur, jezikov …«, 3. 2. 2005).  

Kronika je redna rubrika časnika, ki zaseda od pol do cele strani. Posamezni dogodki se pojavljajo 

tudi na naslovnicah ali zadnjih straneh. Pojavi se posebna podrubrika »Iz policistove beležke«, ki 

vključuje komentarje oz. izraženo avtorjevo stališče in poroča na kratko po dnevih v preteklem 

tednu. Poročanje ni več razdeljeno po policijskih postajah oz. geografskih področjih, ampak 

kroniko sestavlja več kratkih prispevkov o posameznih dogodkih oz. dejanjih. Poročanje o 
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kriminaliteti ni stvar samo kronike. Namreč v letu 2005 prispevke o nasilju v družini, nasilju do 

živali najdemo v pismih bralcev, prispevek o vandalizmu na naslovnici, prispevke o požigu in 

splošnem občutku varnosti oz. ogroženosti pa na zadnji strani. Prispevek o vandalizmu ima 

pomembno mesto. Poleg tega, da je objavljen na naslovnici, ga dopolnjuje še fotografija, ki 

prikazuje razbite cvetlične lonce in razsuto zemljo pred vhodom v lokal, kar kaže na objestnost 

storilcev in riše sliko o lokalnem okolju, ki ni varno. H konstruiranju podobe mesta, ki ni varno, 

prispevajo še prispevki s fotografijami o požigih, ki se pojavljajo, čeprav niso dokazani. Vprašanje 

občutkov ogroženosti v kraju neposredno naslovi prispevek, ki prikazuje odgovore petih 

mimoidočih na vprašanje, ali je Velenje nevarno mesto. Krajani, ki so prikazani s fotografijami, 

pojasnjujejo svoje občutke varnosti oz. ogroženosti, kar še bolj izpostavlja problematiko kot 

legitimno.  

Da se v lokalnem okolju pojavlja trenje med večinsko družbo in marginaliziranimi družbenimi 

skupinami, nakazuje tudi dejstvo, da štirje med analiziranimi prispevki obravnavajo problematiko 

strpnosti, in sicer v rubrikah Tako mislim na naslovnici, Kultura, Pet kolona in Mnenja in odmevi, v 

katerih so predstavljeni predvsem osebni pogledi in stališča piscev, ki večinoma niso profesionalni 

novinarji, na razmere v lokalnem okolju.  

V okviru kronike se nahaja tudi prispevek o opuščanju kajenja, kar konotira, da je s kajenjem nekaj 

narobe. Prispevek dopolnjuje fotografija velikega števila ogorkov in ugasnjenih cigaret, zraven 

prazna skodelica kave z usedlino (»Večina kadilcev želi opustiti kajenje«, 3. 2. 2005).  

Z vidika analize oblike je pester prispevek o zaposlovanju in razmerah v podjetjih med delavci, saj 

se pojavi v rubriki Aktualno, zaseda skoraj celotno stran, deli besedila so poudarjeni z okvirjem. 

Prispevek dopolnjuje več portretnih fotografij visokih funkcionarjev sindikata, ki sedijo za mizo na 

tiskovni konferenci, in štiri fotografije delavcev, katerih izjave so predstavljene.  

Rubrika Ljudje je namenjena predstavitvi zgodb različnih posameznikov in o dogodkih, ki so 

povezani z lokalnim prebivalstvom. Praviloma jo spremljajo fotografije. Tako je tudi v prispevku o 

izobraževanju na daljavo, ki ga spremlja fotografija, prikazujoča nasmejano mlajšo učiteljico s 

slušalkami in mikrofonom ter listom papirja v rokah in fotografijo monitorja, ki prikazuje 

matematični test. Tako se skrb šole in prizadevanje učiteljice bralcem še bolj približa.  

Starostniki so tista družbena skupina, ki jih praviloma v vsakem prispevku ponazarjajo tudi 

fotografije: fotografija skupine starejših moških in žensk, ki stojijo v sadovnjaku; fotografija 

zakoncev, ki si izmenjujeta prstana v jami pred matičarjem; fotografija krajanke, ki leži v postelji, 

okoli nje stoji 5 članov Rdečega križa, ki so nasmejani in objeti, fotografija dvorane, kjer je bilo 

srečanje starostnikov, starostniki, ki sedijo za mizo ipd. 

 

Temeljne ugotovitve analize oblike 

Analiza je pokazala, da se vsebine, ki so povezane z drugačnimi, v vseh analiziranih obdobjih 

pojavljajo v različnih rubrikah, na različnih straneh in v različnih dolžinah. V letih 1985 in 1995 
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oblikovno izstopajo karikatura in kratka stripa, ki časopis popestrijo in hkrati odpirajo možnost, da 

se na tak način morda vpelje teme, o katerih se težje spregovori: prostitucija, širjenje 

(gospodarske) kriminalitete, vpliv priseljenstva in odraščanja v družini s problemi na odklonsko 

vedenje mladega človeka.  

Leta 1985 so prispevki o drugačnih relativno kratki, obsegajo največ do tretjine strani, cela stran je 

namenjena le starostnikom. Le nekaj prispevkov ima fotografijo. Te so črnobele in zato slabše 

razpoznavne. Najpogosteje se pojavljajo fotografije – portreti sogovornikov. Največ fotografij je v 

prispevku o prostem času starostnikov, ki prikazujejo starostnike pri izvajanju različnih aktivnostih. 

Leta 1995 je kronika stalna rubrika vsake številke in običajno obsega pol strani. Celotna stran je 

namenjena poročanju o eksploziji bombe na dvorišču podjetnika, o tednu upokojencev in o 

otroškem parlamentu. Najkrajši prispevek, ki obsega nekaj vrstic, je prispevek o ustanovitvi kluba 

anonimnih alkoholikov. To so tudi prispevki, ki jih spremlja največ fotografij, ki podkrepijo 

vsebino.  

Leta 2005 se izrazito poveča število prispevkov, ki se nanašajo na marginalizirane družbene 

skupine, v primerjavi s prejšnjima analiziranima letoma. Najkrajši prispevki se nanašajo na 

aktivnosti Rdečega križa in o muslimanih v Sloveniji ob praznovanju praznika. Pojavi se rubrika 

Žabja perspektiva, ki predstavlja prispevek v obliki komentarja pisca, ki izraža kritičen pogled na 

družbo – v tem primeru kritičen pogled na dobrodelnost. Prispevek o srečanju med predstavniki 

verskih skupnosti in predstavniki lokalne oblasti nosi naslov »Velenje prepoznavno kot stičišče 

različnih kultur, jezikov …«, ki nakaže multikulturnost v okolju, vendar pa vsebina prispevka o teh 

razlikah ne spregovori. Da se v lokalnem okolju pojavlja trenje med večinsko družbo in 

marginaliziranimi družbenimi skupinami, nakazuje tudi dejstvo, da štirje med analiziranimi 

prispevki obravnavajo problematiko strpnosti, in sicer v rubrikah, ki so namenjene osebnim 

pogledom in stališčem piscev, ki večinoma niso profesionalni novinarji. Prispevki, ki se pojavljajo 

na naslovnici ali obsegajo celotno stran, spremlja pa jih več fotografij, se nanašajo na 

kriminaliteto, vandalizem, razmere med delavci v podjetjih in starostnike.  

 

REZULTATI ANALIZE NAVAJANJA OZ. VIROV 

 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 1985 

Analiza navajanja kaže, da je dobesedno navajanje akterjev redko vključeno v analiziranih 

prispevkih. Izjema je dobesedno zapisan pogovor s sindikalistom in nekaj izjav starostnikov. 

Pogosto je povzemanje dokumentov (poročilo o petletnem delovanju organizacije v prispevku »Še bolj 

razvijati prostovoljno delo«, 7. 2. 1985; analiza – poročilo politične institucije v prispevku »Analiza razvojnih 

možnosti v obdobju 1986–1990 ter do leta 2000«, 7. 2. 1985; gradivo odbora sindikata in občinske komisije 

v prispevku »Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985). Analiza kaže, da imajo dostop do medijev 

predvsem družbeno močni akterji, saj kot viri nastopajo predvsem predstavniki institucij: 
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predsednik sindikata, upokojena delavka v socialnem skrbstvu, banka, skupščina. Se pa že 

pojavljajo komentarji in osebna stališča (eno pismo bralke »Prevzgojimo ljudi«, 21. 11. 1985). Teme, 

povezane z drugačnimi, so predstavljene enostransko, saj prispevki redko vključijo perspektive več 

akterjev. Pripadniki marginaliziranih družbenih skupin z izjemo starostnikov ne nastopajo kot viri 

informacij o svojem položaju. 

Tipičen primer:  

Angela Orešnik, Društvo upokojencev Pesje: »Pred petimi leti sem se upokojila. /…/«. (»Raznolik in 

pester program«, 12. 9. 1985.) 

Tudi nekateri drugi pomembni akterji, kot na primer podjetja v primeru zaposlovanja, nimajo 

glasu, medtem ko so predstavniki institucij, države in uradni dokumenti (političnih) organizacij 

pogosti viri informacij, s čimer je časnik v tem obdobju predvsem nosilec sporočil trenutnega 

družbeno-političnega režima.  

 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 1995 

Viri v letu 1995 postanejo bolj raznovrstni. Še vedno prevladujejo institucionalni viri, in sicer 

policija, kar ne preseneča, saj več kot 50 % analiziranih prispevkov obravnava temo kriminalitete. 

Viri so poročila policijskih postaj z različnih krajevnih območij, enkrat tudi novinarska konferenca 

policijske uprave. Vendar o kriminaliteti ne poročajo le institucionalni viri. V prispevku o eksploziji 

bombe so novinarji poročali s kraja dogodka, dobesedno navajali oškodovanca in soseda ter 

povzeli mnenje stranke Zelenih Slovenije, ki so pozvali ministra, da pojasni zakonodajo, kaj lahko 

storijo državljani v primeru ogroženosti. Primer, ko se pojavijo deli drugih besedil, zasledimo tudi v 

prispevku o prostituciji, kjer avtor dobesedno navede oglase iz drugega tiskanega medija. 

Tipičen primer: 

/…/ citiram tekst oglasa iz zgoraj omenjenega oglasnika: »TNU – erotična masaža s posluhom …« 

(»Ljubezen za denar«, 20. 4. 1995.) 

Pisma bralcev predstavljajo stališče bralke o samomoru. V sklopu analiziranih prispevkov je med 

pismi bralcev tudi obvestilo za javnost, ki bralce seznanja z domnevnimi kršitvami s strani 

posebnih enot policije. Avtor tega obvestila za javnost izraža osebno mnenje in osebne izkušnje v 

imenu skupine (Republikanske zveze), kar kaže na samoorganiziranje. Neposredno bralce 

nagovarja tudi povabilo vsem, ki imajo težave z alkoholom, v klub anonimnih alkoholikov. Večino 

besedila v prispevku predstavlja dobesedno citirano povabilo članov kluba, ki je izraženo 

kolektivno v množini. 

Tipičen primer: 

/…/ že prebrodili, ti bomo s skupnimi močmi in izkušnjami skušali pomagati. (»Ustanovili klub 

anonimnih alkoholikov«, 20. 4. 1995.) 



 

212 
 

 S kraja dogodka poročajo novinarji tudi v primeru tedna upokojencev in iz otroškega parlamenta. 

V obeh primerih kot viri informacij nastopajo tudi udeleženci sami. Med starostniki so trije od 

štirih dobesedno citiranih udeležencev funkcionarji v društvih upokojencev in čeprav izražajo 

lastno mnenje, jih lahko uvrstim med »polinstitucionalne« vire, če jih tako imenujem, saj imajo le-

ti v primerjavi z drugimi udeleženci več moči in več stikov z mediji zaradi svojega formalnega 

položaja v društvu in s tem tudi večji dostop do medijev in mediji do njih. 

Tipičen primer: 

Predsednik DU Pesje Franc Borovnik pravi takole: /…/ (»Trinajsti in najlepši teden upokojencev«, 6. 

7. 1995.) 

V prispevku o tematiki drog (»Na šahovnici življenja je težko vleči le prave poteze«, 23. 11. 1995) novinar 

povzema gesla s plakatov osnovnošolcev, govore delegacij osnovnih šol, dobesedno navaja dve 

učenki, ki sta sodelovali v otroškem parlamentu, ter citira in povzema župana, kar poročanje 

precej uravnoteži. Medtem ko je poročanje o animacijsko-motivacijskih aktivnostih za brezposelne 

izrazito enostransko, saj se kot edini vir pojavi le Zavod za zaposlovanje – tudi avtorica prispevka 

je strokovna delavka Zavoda za zaposlovanje, medtem ko mnenje brezposelnih o aktivnostih, ki so 

jim namenjene, ni vključeno (»Animacijsko motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995). Osebna zgodba o 

bisernoporočencih je takšna tudi z vidika analize virov – starostnika sta najbolj kompetenten vir za 

pripovedovanje o svojem življenju. Besedilo je sestavljeno iz povzemanja njunega skupnega 

življenja in dobesedne izjave starostnice, »da je mladost lepa, lepše pa je dočakati tak jubilej« 

(»Biserno poročenca Marija in Anton Grobelnik«, 14. 9. 1995).  

 

Rezultati analize navajanja oz. virov za leto 2005 

Analiza virov je pokazala, da so najpogostejši viri v izbranih prispevkih leta 2005 uradni, 

institucionalni viri. Pripadniki marginaliziranih družbenih skupin se kot viri v prispevkih pojavljajo 

redko.  

V prispevkih, ki obravnavajo temo zaposlovanje in delavcev, je dobesedno navajanje pogosto. V 

prispevek so vključeni dobesedni citati predsednika sindikata, drugega sindikalnega funkcionarja 

in še štirje citati sindikalnih funkcionarjev iz štirih podjetij oz. področij sindikalne dejavnosti, kar 

predstavlja velik del celotnega besedila prispevka. Glas delavcev je tako zastopan posredno preko 

sindikalne organizacije, ki naj bi zastopala interese delavcev in govorila v imenu delavcev.  

Daljši odseki dobesednih citatov se pojavljajo tudi v prispevkih o izobraževanju. Tako prispevki 

vključujejo citate dveh ravnateljev, ene učiteljice, enega učitelja in ene učenke, ki je zmagala na 

tekmovanju iz tujega jezika. Čeravno je v prispevku o tekmovanju učenka, ki je zmagala, 

najpomembnejši akter, so izjave njenega učitelja mentorja pogosteje povzete in dobesedno 

navedene. Tudi v primeru izobraževanja na daljavo, člani izseljenske družine v prispevku ne 

nastopajo kot viri informacij, večino besedila prispevka predstavljajo izjave ravnatelja in učiteljice, 

ki izvaja izobraževanje na daljavo.  
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Povsem neposredno je mnenje krajanov predstavljeno v anketi, v kateri so mimoidoči odgovarjali 

na vprašanje, koliko varne oz. ogrožene se počutijo v mestu. Predstavljeno je mnenje petih 

mimoidočih (treh žensk in dveh moških), med katerimi je ena oseba pripadnica mlajše generacije 

priseljencev, o čemer zaključujem na podlagi imena in priimka, fotografija pa prikazuje mlajšo 

žensko.  

Policijska poročila so pretežni vir v kronikah, dobesednega navajanja ni. Kadar je kriminaliteta 

obravnavana v okviru drugih rubrik, je praviloma tema predstavljena v obliki komentarja ali 

stališča pisca, ki ni zaposleni novinar časnika. Prispevek o nasilju v družini povzema tudi osebe, o 

katerih piše. Prispevek o nasilju nad živalmi pa je zapisan kot kolektivno stališče društva proti 

mučenju živali in njegov avtor ni eksplicitno naveden. Trije prispevki so takšni, pod katerimi ni 

navedenega avtorja prispevka (niti z začetnicama), v petih prispevkih pa viri niso eksplicitno 

navedeni. Pri tem se pojavljajo primeri za poročanje o dogodku, ki mu je bil avtor priča (poročilo s 

fotografske razstave …).  

Prispevka, ki sta povezano z obravnavo odvisnosti, vključujeta največ različnih virov. Prispevek o 

odvajanju od kajenja v besedilo vključuje podatke Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, izsledke 

raziskave, povzema in dobesedno navaja zdravnico – vodjo skupine za odvajanje in povzema vodjo 

skupine za šaleško, savinjsko in koroško regijo, medtem ko kadilci in člani podporne skupine za 

odvajanje ne nastopajo kot viri. Drugače je v prispevku o klubu anonimnih alkoholikov. V njem se 

kot viri pojavita dva podpornika skupine, ki skupino spremljata, in dva člana kluba anonimnih 

alkoholikov, katerih izjave so dobesedno navedene. Drugi deli prispevka povzemajo delovanje 

kluba, vendar ob tem subjekt ni izpostavljen, saj je pogosto uporabljena množina (npr. pravijo).  

Tudi v prispevku o sodelovanju med lokalnimi oblastmi in verskimi skupnostmi je v prispevku 

povzeto nekakšno skupno mnenje, stališče vseh predstavnikov različnih verskih skupnosti, kar daje 

vtis, da je to mnenje enotno in da ni razlik v sodelovanju med posameznimi verskimi skupnostmi z 

lokalnimi oblastmi, medtem ko je podžupan, kot predstavnik lokalne oblasti, dobesedno naveden.  

Da se pogosteje kot viri informacij pojavljajo družbeno močnejši akterji, se izkaže tudi v prispevkih 

o dobrodelnosti, kjer so kot viri vključeni tisti, ki so dobrodelni (dobesedno je naveden predsednik 

društva, ki podarja finančna sredstva)in predstavniki institucij (direktor zavoda za kulturo). Kot 

verodostojni se smatrajo podatki organizacije, ki sicer predstavlja oz. zastopa določeno 

manjšinsko družbeno skupino, vendar je formalno organizirana (organizacija Europa Donna).  

Starostniki so tista družbena skupina, ki se tudi kot viri pojavijo v vseh prispevkih, razen enem, ki 

se nanje nanašajo (povzemanje starostnice, ki praznuje jubilej, povzemanje življenjske zgodbe 

zakoncev, predstavljenih zadnjih nekaj let življenja starostnice in dobesedno navajanje 

starostnice, ki praznuje jubilej).  
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Temeljne ugotovitve analize virov 

Temeljna ugotovitev analize virov za leto 1985 kaže, da je dobesedno navajanje akterjev redko 

vključeno v analiziranih prispevkih, izjema so le izjave sindikalistov in starostnikov. Pripadniki 

marginaliziranih družbenih skupin z izjemo starostnikov ne nastopajo kot viri informacij o svojem 

položaju, medtem ko so predstavniki institucij, države in uradni dokumenti (političnih) organizacij 

pogosti viri informacij. 

Tudi v letu 1995 in 2005 prevladujejo institucionalni viri, vendar postajajo vedno bolj raznovrstni. 

Znova so starostniki tisti, ki se kot viri informacij pojavljajo praktično v vseh prispevkih, ki jih 

obravnavajo in so večkrat dobesedno citirani. Leta 1995 so pogost sogovornik funkcionarji v 

društvih upokojencev, kar lahko predstavlja nek »polinstitucionalni« vir, saj imajo le-ti v primerjavi 

z drugimi udeleženci več moči in več stikov z mediji zaradi svojega formalnega položaja v društvu. 

V tem letu so osebna stališča predstavljena tudi v pismih bralcev, leta 2005 pa se pojavi anketa 

med krajani o njihovem osebnem doživljanju varnosti v kraju. V letu 1995 vsaj trije prispevki 

predstavljajo poročanje novinarjev s kraja dogodka. Leta 2005 se pojavijo primeri, ko predstavniki 

izrazijo neko kolektivno stališče in enotno mnenje (sindikalni funkcionar, predstavniki verskih 

skupnosti, predstavnica društva), navajanje res osebnih pogledov, za katerimi stojijo konkretni 

posamezniki, je redko. Da se pogosteje kot viri informacij pojavljajo družbeno močnejši akterji, se 

izkaže tudi v prispevkih o dobrodelnosti, kjer so kot viri vključeni tisti, ki so dobrodelni. Leta 2005 

sta prispevka, ki vključujeta največ različnih virov, povezana z obravnavo odvisnosti. V primeru 

odvajanja od kajenja novinar vključuje podatke institucij, izsledke raziskave in navaja vodji skupin 

za odvajanje. V prispevku o klubu anonimnih alkoholikov pa se med viri pojavijo podporniki 

skupine, ki skupino spremljajo, in člani kluba, katerih izjave so dobesedno navedene. 

  

REZULTATI ANALIZE MAKROPROPOZICIJ 

Rezultati analize makropropozicij za leto 1985 

Iz pisanja časnika v letu 1985 lahko na podlagi analiziranih prispevkov sklenem dve ključni 

makropropoziciji, in sicer se ena nanaša na družbo oz. državo, druga pa na marginalizirane 

družbene skupine: 

 Družba skrbi za posameznika, organizacije pod okriljem države so potrebne, aktivne, 

pomagajo državljanom in delo v državni službi zahteva požrtvovalno delo in mnoge človeške 

kvalitete.  

 Pripadniki marginaliziranih družbenih skupin zavirajo razvoj, prinašajo težave, težko izstopijo 

iz slabega položaja in jim ni mar za širšo družbo.  

Analizirani prispevki pozitivno konotirajo družbo oz. državo. Izpostavljena je ideja, da družba skrbi 

za posameznika. Državne institucije ali organizacije, ki so tesno povezane z državo, pokrivajo vsa 

področja človeškega življenja. Njihov namen je pomoč državljanom, kar zahteva požrtvovalno delo 

in mnoge kvalitete (na primer delo v socialnem skrbstvu). 
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Tipičen primer:  

Vse sem zmogla, saj sem ga opravljala z ljubeznijo, s čutom skrbi za človeka. (»Če človek hoče, se 

delo že najde«, 3. 7. 1985).  

Prispevki dajejo vtis, da država skrbi za vse vidike družbenega življenja, da kriminala ni veliko in ni 

resen, institucije pa nudijo predvsem pomoč. Na podlagi analiziranih prispevkov ne moremo 

ugotoviti, koliko je država uspešna oz. učinkovita pri svojem početju in ali ob pomoči na eni strani 

pri izvajanju in uveljavljanju svojih pooblastil uporablja tudi silo in kako vrši nadzor.  

Na drugi strani so ključne ugotovitve o drugačnih negativno konotirane in se nanašajo na to, da so 

pripadniki nekaterih družbenih skupin v težkem socialnem položaju, se spopadajo s preživetjem 

(ne morejo si privoščiti ozimnice) in svoje delo opravljajo v neustreznih razmerah, npr. delovni 

invalidi.  

Tipični primeri: 

/…/ denarnice marsikaterega delavca ne prenesejo nakupa ozimnice. (»Ozimnica«, 12. 9. 1985.)  

/…/ je na ustreznih mestih zaposlenih 1277 invalidov, 377 pa ne opravlja ustreznih del in nalog. 

(»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985.) 

Marginalizirane družbene skupine imajo potrebe, ki jih njihov dohodek ne pokrije, zato zavirajo 

razvoj družbe in prinašajo težave (npr. zaposlovanje nekvalificiranih delavcev). 

Tipičen primer: 

/…/ na tak način zaostajamo v razvoju, za sabo pa potegne tudi celo vrsto problemov – otroško 

varstvo, šolstvo, zdravstvo. (»Naredimo konec ekstenzivnemu zaposlovanju!«, 21. 11. 1985.) 

Kljub temu v analiziranih prispevkih zaznam sporočilo, da je odgovornost družbe, da poskrbi za vse 

svoje državljane, in da je družba soodgovorna za položaj manjšin, zato bi jim morala bolj 

pomagati.  

O mladih lahko izpeljem posebno makropropozicijo: Mladi so izpostavljeni različnim dejavnikom 

tveganja, kršijo družbena pravila, zato jih je potrebno (pre)vzgajati in jim pomagati.  

Osrednja ideja o mladih sporoča, da mladim ni mar za družbena pravila. Mlade je potrebno 

vzgajati in prevzgojiti, če kršijo pravila, in jim pomagati: 

Tipičen primer: 

Koder me vodi pot, srečujem brezvestno početje /…/ Ali res premalo vzgajamo otroke? 

(»Prevzgojimo ljudi«, 21. 11. 1985.) 

V ospredju je pomoč in ne kaznovanje. Dejavniki okolja so ključni za vedenje mladih: ogrožujoč 

dejavnik je lahko družina, kriminalna preteklost člana družine, vrstniki, odsotnost odraslih in 

pomanjkanje nadzora.  
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Rezultati analize makropropozicij za leto 1995 

Na podlagi analiziranih prispevkov v tedniku Naš čas v letu 1995 lahko o različnih družbenih 

skupinah oblikujem splošno ključno sporočilo: Položaj posameznika in družbenih skupin je najbolj 

odvisen od njihove lastne aktivnosti.  

S tem sporočilom se nakazuje trend individualizacije in prenosa odgovornosti za lastno življenje iz 

institucionalnih okvirjev na posameznike.  

Ključne makropropozcije, ki obravnavajo tematiko kriminalitete, odkrivajo idejo, da je kriminal na 

ulici, ljudje obračunajo neposredno med sabo. Posameznik je lahko ogrožen in se mora zaščititi. 

Takšna reprezentacija spodbuja občutja ogroženosti. Zaupanje do institucij dodatno niža 

sporočilo, ki ga razberemo, da se nekateri ukvarjajo s prepovedanimi dejanji za zaslužek (npr. 

prostitucija v prispevku »Ljubezen za denar«, 20. 4. 1995) in da državni organi niso vedno učinkoviti (kot 

v primeru eksplozije bombe na podjetnikovem dvorišču v prispevku »Bombni »napad« na podjetnikovo hišo 

še nepojasnjen«, 14. 9. 1995) ali celo kršijo pravice državljanov (kot trdi bralec v primeru delovanja 

specialnih enot policije v prispevku »Obvestilo za javnost«, 20. 4. 1995).  

V primeru brezposelnih v prispevku Zavoda za zaposlovanje lahko razberemo sporočilo, da bi 

morali biti brezposelni sami bolj aktivni v reševanju svojega položaja. Večji samoaktivnosti 

brezposelnih so namenjene tudi v prispevku predstavljene animacijsko-motivacijske aktivnosti 

Zavoda (»Animacijsko motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995).  

Pomembno sporočilo, ki ga na podlagi analiziranih prispevkov dobi bralec, pravi, da starostniki 

živijo bogato socialno in družinsko življenje. Temu botruje medsebojna povezanost, ki je rezultat 

lastne pobude med starostniki, kar kaže na pomembnost samoorganizacije (v tem primeru v 

okviru društev upokojencev).  

Tema odvisnosti prinaša makropropozicijo, da si v boju proti odvisnosti lahko pomagamo sami. Pri 

težavah z alkoholom časnik obvešča o ustanovitvi skupine za samopomoč (klub anonimnih 

alkoholikov). Droge so prisotne v življenju mladih in prispevek poroča o informiranosti mladih o 

tveganjih, ki jih prinaša uporaba drog. Kot najbolj pomembna strategija se ponuja znati »reči ne«. 

Tipičen primer: 

Iskali so rešitve, da bi lahko, če bodo sami kdaj na preizkušnji, rekli »Ne, hvala«. (»Na šahovnici 

življenja je težko vleči le prave poteze«, 23. 11. 1995.) 

Izrazito individualistično je pismo bralke o samomoru – razmišljanje o tem, da je potrebno iskati 

smisel, kar predpostavlja aktivnost posameznika, in da si mora ob krizah vsak čim prej poiskati nov 

smisel in se ne spraševati o drugih, ki jim ni uspelo. 

Tipičen primer:  

A to nima pomena. S tem ne bomo nikogar obudili k življenju /…/ izgubljeni smisel takoj zamenjaj z 

novim, možnosti je veliko … (»Sam(omor)«, 20. 4. 1995.) 
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Rezultati analize makropropozicij za leto 2005 

Analiza izbranih prispevkov v letu 2005 razkriva več ključnih sporočil o družbi in drugačnosti v tem 

obdobju. Prva makropropozicija nosi sporočilo, da odklonskost in kriminaliteta obstajata. Na 

področju kriminalitete se pojavljajo zelo različni dogodki – od manjših prekrškov, nesreč, do 

kaznivih dejanj, povezanih z drogo, in mučenja živali. Po poročanju naj bi bilo več sosedskih 

prepirov, kršenja javnega reda in miru ter vandalizma. Oblikuje se ključno sporočilo, da ljudje v 

mestu niso vedno varni, da se med ljudmi povečuje občutek ogroženosti in občutek, da v družbi ni 

nadzora. Takšna reprezentacija stanja v družbi lahko pripomore k pojavljanju nezadovoljstva in 

neodobravanja med ljudmi, k večjim občutjem strahu, negotovosti, frustracij v zvezi s trenutnim 

stanjem in prihodnostjo ter posledično k večji stopnji konfliktnosti med družbenimi skupinami.  

Prav razlike med družbenimi skupinami so v središču druge makropropozicije, ki sporoča, da so v 

družbi tudi drugačni, da si ljudje med seboj niso enaki, zato se kaže potreba po strpnosti, saj so 

pred ljudi postavljene preizkušnje. Analiza makropropozicij v prispevkih razkriva sporočilo, da so v 

družbi drugačni posamezniki in da večina težko sprejema novosti, spremembe in drugačne. V 

občini je veliko težav in obstajajo skupine, ki so stigmatizirane. Hkrati je to mesto oz. skupnost, 

kjer sta strpnosti in priznavanje kulturnih drugačnosti vsak dan na preizkusu, kar konotira razlike 

in konfliktnost med družbenimi skupinami.  

Naslednja makropropozicija se nanaša na solidarnost in pomoč. Ključno sporočilo, ki ga lahko 

sklenem, je, da so posamezniki in skupine, ki živijo v slabih razmerah in potrebujejo pomoč, in da 

so na drugi strani ljudje, prostovoljci, ki so pripravljeni pomagati in nekaj narediti na področju 

dobrodelnosti in strpnosti. Prostovoljna pomoč je organizirana v okviru civilne družbe, v 

nevladnem sektorju, medtem ko poročanja o programih formalnih institucij ni.  

O družbeni skupini starostnikov lahko oblikujem posebno makropropozicijo, ki poudarja aktivno 

starost in skrb za starostnike. Starost je reprezentirana kot lepo življenjsko obdobje. Starostniki se 

lahko v prostem času izobražujejo, med njimi vlada prijetno druženje, v domovih starostnikov pa 

dobro poskrbijo zanje. Ključno sporočilo izpostavlja le pozitivne vidike staranja, čeprav bi za realno 

sliko o starosti pričakovali tudi negativne plati tega življenjskega obdobja in značilnosti 

institucionalnega varstva starejših.  

 

Temeljne ugotovitve analize makropropozicij 

Analiza ključnih idej kaže na trend vedno večje individualizacije, na premik odgovornosti za lastno 

življenje iz institucionalnih okvirjev na posameznike.  

Leta 1985 je jasno prisotno sporočilo, da družba skrbi za posameznika. Organizacije pod okriljem 

države so aktivne in v službi državljanov. Leta 1995 velja, da je položaj posameznika in družbenih 

skupin odvisen predvsem od njihove lastne aktivnosti. Leta 2005 je prisotna ideja, da si ljudje med 

seboj niso enaki in da sta v skupnosti strpnost in priznavanje kulturnih drugačnosti vsak dan na 

preizkusu, kar pomeni razlike in konfliktnost. Prav tako je prisotno prepričanje, da nekateri 
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posamezniki in skupine živijo v slabih razmerah in potrebujejo pomoč, vendar so na drugi strani 

ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Prostovoljna pomoč je organizirana v okviru civilne družbe, v 

nevladnem sektorju.  

Leta 1985 ključne makropropozicije sporočajo, da pripadniki marginaliziranih družbenih skupin 

zavirajo razvoj in prinašajo težave. Mladi so izpostavljeni različnim dejavnikom tveganja, zato jih je 

potrebno (pre)vzgajati in jim pomagati. V primerjavi s tem je leta 1995 prisotna ideja, da si tudi 

pripadniki marginaliziranih družbenih skupin lahko pomagajo sami, da morajo biti aktivni v 

reševanju lastnega položaja in se ne spraševati o drugih, ki jim ni uspelo. Tako v letu 1995 kot tudi 

v letu 2005 vlada ideja, da je kriminaliteta prisotna med ljudmi, da je posameznik ogrožen, ljudje 

niso varni in se morajo zaščititi.  

Pozitivna sporočila so povezana s starostniki. V letih 1995 in 2005 ključne makropropozicije nosijo 

sporočilo o aktivni starosti in medsebojni povezanosti. Leta 1995 je to pomembno povezano s 

samoorganizacijo starostnikov, medtem ko imajo leta 2005 pomembno vlogo različne oblike 

institucionalnega varstva.  

 

REZULTATI ANALIZE PREDPOSTAVLJANJA 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 1985 

Analiza predpostavljanja nakazuje, da se v analiziranih prispevkih implicitno predpostavljanje 

nanaša predvsem na takratno splošno družbeno situacijo, starejše, revščino, delavce in mlade.  

Prepričanja, ki so prisotna v analiziranih prispevkih, nakazujejo, da v družbi vladajo zaostrene 

razmere in da gospodarske razmere niso naklonjene socialni dejavnosti, zato se že kaže potreba 

po prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti. Kljub temu je izrazito prisotna ideja, da je blaginja 

posameznika stvar celotne družbe in da je različnim družbenim skupinam, tudi marginaliziranim, 

potrebno pomagati. Državne institucije naj bi dobro sodelovale z državljani in se odzivale na 

potrebe ljudi (policija, socialno skrbstvo). Področja delovanja državnih institucij so zapletena, 

občutljiva, včasih nehvaležna, predvsem pa se vežejo na skrb za sočloveka, čeprav je kdaj 

potrebno ukrepati s silo, vendar le v dobro ljudi. 

Tipičen primer:  

Tenkočutnosti ni nikoli dovolj. Ukrepali smo tam, kjer je bilo treba. Če drugače ni šlo, tudi s silo … 

(»Če človek hoče, se delo že najde«, 3. 7. 1985.)  

Čeprav je v analiziranih prispevkih predstavljen le ozek segment življenja starejših – prosti čas –, ki 

je pozitivno konotiran, so predpostavke bolj negativno konotirane in o starejših rišejo drugačno 

sliko: Starejši so pogosto pozabljeni in prepuščeni sami sebi, imajo težave, ki jih vsakodnevno 

tarejo, in živijo z nizkimi pokojninami. 
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Tipičen primer: 

Kako srečni so lahko ljudje, zlasti starejši, če se nanje kdo spomni /…/ Vsa zahvala gre organizatorju, 

ki se je spomnil na upokojence z nizkimi pokojninami. (»Raznolik in pester program«, 12. 9. 1985.) 

Skozi analizo predpostavljanja lahko sklepam, da je med prebivalstvom skupina ljudi, ki se 

spopada z revščino, ki se veže na eksistencialne potrebe. Izražena je namreč predpostavka, da 

nekateri prebivalci nimajo niti za preživetje, kaj šele da bi si priskrbeli ozimnico.  

Tipičen primer: 

/…/ si mnogi z dobrim in pridnim delom še vedno ne prislužijo toliko, da bi preživeli sebe in otroke. 

(»Ozimnica«, 12. 9. 1985.) 

Vendar pa iz prispevkov ne morem sklepati, katere družbene skupine je revščina prizadela in kako 

ljudje rešujejo materialne stiske.  

Največ implicitnega predpostavljanja se pojavlja o delavcih in mladih. Po mojem mnenju najbolj 

sporna, a močno prisotna predpostavka o delavcih je, da si vsak lahko poišče zaposlitev. 

Tipičen primer: 

Vendar, če človek hoče, se delo že najde. Poiskati ga je treba in biti zadovoljen tudi s skromnim. 

(»Če človek hoče, se delo že najde«, 3. 7. 1985.) 

Druge predpostavke o delavcih sporočajo, da bi si morali delavci s pridnim delom zaslužiti dovolj 

za preživetje sebe in družine, vendar naj bi potrebe večine delavcev, ki naj bi bili nekvalificirani, in 

njihovih družin po otroškem varstvu, šolstvu in zdravstvu presegale dohodek (»Naredimo konec 

ekstenzivnemu zaposlovanju!«, 21. 11. 1985). Nekvalificirani delavci naj bi bili tujci, jemali delovna 

mesta naši mladini in zavirali razvoj. Ničesar pa ne izvemo o vzrokih za zaposlovanje 

nekvalificiranih delavcev, realni strukturi zaposlenih in razlogih delavcev za prihod v Šaleško dolino 

in načinu prihoda.  

Predpostavke o mladih izražajo prepričanje, da mladi brezvestno ravnajo, njihova dejanja kazijo 

mesto in jim ni mar za okolje. Mladim se nič ne zgodi in kršitvam ne sledijo posledice. Prav tako 

naj bi mladi ravnali impulzivno, brez notranjega nadzora, zato je predlagana rešitev dvojna: večji 

nadzor nad mladimi in vzgoja. 

 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 1995 

Analiza predpostavljanja razkriva osnovne predpostavke o svetu, v katerem živimo oziroma s(m)o 

živeli leta 1995, ki uokvirjajo pojmovanje o različnih manjšinskih družbenih skupinah. Analizirani 

prispevki vsebujejo predpostavke, da živimo v družbi materialnih dobrin, da si želimo priti na 

zahod v razviti svet in da razvoj prinaša več kriminala.  

Največ implicitnega predpostavljanja se v analiziranih prispevkih nanaša na kriminaliteto in 

odvisnosti. Kot najbolj splošno prepričanje o kriminaliteti se kaže ideja, da se kriminal širi, da je 

kriminala več in da je prisoten na ulici. 
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Tipičen primer: 

Grožnje, izsiljevanja, pretepi, sedaj celo detonacija bombe, tudi v Velenju niso več neznanka. 

(»Bombni »napad« na podjetnikovo hišo še nepojasnjen«, 14. 9. 1995.) 

Javnost se boji za svojo varnost in kriminalci se spravijo tudi na nedolžne ljudi. Nekateri so 

izsiljevani in ustrahovani. Med ljudmi živijo bogati, ki so obogateli po nepošteni poti. Takšne 

reprezentacije ustvarjajo občutja ogroženosti med ljudmi, saj poleg tega predpostavljanje odkriva 

še domneve, da se državljani na državne organe in institucije ne morejo popolnoma zanesti – 

izpostavljena je policija: 

- Policija neupravičeno uporablja silo.  

- Policija uporablja tudi nezakonite in sporne ukrepe.  

- Policija sodeluje s kriminalci.  

- Policija ravna nasprotno s tem, kar pravi. 

- Policija zadevo ne prikazuje objektivno. 

- Da policija ukrepa, morajo biti vsebovani elementi kaznivega dejanja.  

- Policija ne more vedno posredovati.  

O prostituciji analiza razkrije osnovno domnevo, da v Sloveniji (in v Velenju) obstajajo javne hiše in 

da je prostitucija tabu tema. Avtor prispevka poda mnenje, da ljudje mislijo, da prostitucije v 

mestu ni.  

Tipičen primer: 

Joj, boste vzdihnili – to pa v našem mestu le ni mogoče! Pa je!! (»Ljubezen za denar«, 20. 4. 1995.) 

Področje prostitucije je razmeroma skrito, dodatno ga mistificirajo reprezentacije, ki slonijo na 

avtorjevih komentarjih in predpostavkah in ne na objektivnih podatkih. Predpostavljanje ustvari 

podobo prostitucije kot dejavnosti, s katero se dobro zasluži in od katere v tujini države poberejo 

veliko davkov. Prav opozarjanje, da navadni državljani plačujemo davke, medtem ko tisti, ki se 

ukvarjajo s prostitucijo, ves zaslužek obdržijo, vzpostavi jasno ločnico med večino in 

marginalizirano družbeno skupino – prostitutkami, saj so zaradi neplačevanja davkov označene 

kot skupine, ki niso navadni državljani. Poleg tega so prostitutke predstavljene kot tiste, ki 

zadovoljijo vse želje, oglašujejo svojo dejavnost v časopisih in jo skrivajo za drugimi dejavnostmi 

(npr. s prostitucijo so povezane masaže). Z vidika analize predpostavljanja je prostitucija 

reprezentirana zelo ozko in zanemarja več vidikov problematike: trgovino z ljudmi, zdravstveni 

vidik, izkoriščanje, življenjske in delovne razmere ipd.  

Osnovna predpostavka o odvisnostih prav tako pravi, da je odvisnosti vedno več in da je o 

odvisnostih težko govoriti. Analiza kaže, da se izvori odvisnosti pripisujejo družini, zato naj bi bilo 

pomembno imeti srečno otroštvo in veliko aktivnosti, ki okupirajo mlade. Mlajši se zgledujejo po 

starejših in bolj izobraženi starši lahko bolje pomagajo otrokom. Uživanje droge pa uničuje družino 
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in kariero. Poleg naštetega obstaja še prepričanje, da je v primeru odvisnosti potrebno poiskati 

pomoč in da je v boju z odvisnostjo najpomembnejša lastna volja. Predpostavlja se, da je 

učinkovita preventivna strategija reči »ne, hvala«, medtem ko je pri soočanju in zdravljenju 

odvisnosti učinkovita samopomoč, saj nekdo s podobno izkušnjo lahko bolje pomaga.  

Medtem ko analizirani prispevki navajajo domneve o vzrokih za odvisnost, je o pojavu samomora 

izraženo prepričanje, da se samomori zgodijo nepričakovano. Čeprav naj bi se po predpostavkah s 

pojavom samomora ukvarjale različne vede, avtorica odgovornost pripisuje posamezniku, saj se 

smisel vedno lahko najde in se mora vsak potruditi, da ga najde.  

Obdobje brezposelnosti je v analiziranih prispevkih označeno kot nekonstruktivno. Brezposelne 

naj bi bilo potrebno spodbujati, jih motivirati, saj imajo malo zaupanja v lastne sposobnosti. 

Takšne domneve o brezposelnih rišejo sliko pasivnih subjektov, predvsem pa veliko povedo o 

odnosu zavoda za zaposlovanje do svojih uporabnikov, saj je njihova strokovna delavka avtorica 

prispevka o potrebah po animacijsko-motivacijskih aktivnostih za brezposelne, saj to kaže na 

pojmovanje strokovnjakov kot tistih, ki imajo védenje, in uporabnikov kot tistih, ki pomoč 

sprejemajo.  

Implicitnega predpostavljanja, ki bi se nanašalo na starostnike, ni veliko. Ključna predpostavka 

sporoča, da je običaje potrebno spoštovati in da je dolgo skupno partnersko življenje uspeh in 

vrednota.  

 

Rezultati analize predpostavljanja za leto 2005 

Analiza predpostavljanja v analiziranih prispevkih razkriva prepričanja, ki se nanašajo na pojav 

kriminalitete, na vprašanje strpnosti, na socialno stisko in dobrodelnost, na pojav odvisnosti, na 

izobraževanje mladih, na starostnike, bolezen in umiranje.  

S tem ko avtor zapiše, da se policisti srečujejo tudi z nevsakdanjimi zadevami, je izražena 

predpostavka, da obstaja nekaj, kar je vsakdanje, in nekaj, kar je nevsakdanje, ter tako konotira 

drugačnost. Idealni pogoj za nasilno vedenje naj bi bila anonimnost. Vandali ponoči uničujejo 

mesto in nihče jih ne ustavi. Izražena je predpostavka, da je potrebno tistim, ki mesto uničujejo, 

pomagati in da jih je potrebno pomilovati. Enega od vzrokov za takšen vzgib morda razkriva 

predpostavka, da vandali niso povsem sami krivi, ampak so odraz družbe, v kateri živijo. Analiza 

predpostavljanja o družbi razkriva prepričanje, da je varnost samoumevna dobrina, vendar med 

ljudmi vladajo vedno večji občutki lastne ogroženosti in ogroženosti prostora. Občutek varnosti 

ima svojo vrednost in bogatejši več namenijo za lastno varnost. Pojavi se prepričanje, da pravni 

sistem ne deluje in da institucije, ki so odgovorne za red in varnost, niso učinkovite ali 

zainteresirane, kar odpira vrata drugemu prepričanju, ki se skriva v prispevkih, in sicer, da se mora 

vsak sam zavarovati. Jasna merila in spoštovanje avtoritet naj bi bila pogoj za varnost. Ena 

eksplicitno izraženih predpostavk pravi, da ima Velenje že od prej oznako ponoči nevarno mesto. 

Kljub temu da avtor predpostavke ne utemelji, le ta podpira implicitno izraženo idejo o tem, da so 
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ljudje v mestu izpostavljeni nevarnosti, vendar imajo precej visok prag tolerantnosti do kriminala, 

dokler se jim nič ne zgodi. Prepričanje o nevarnosti v mestu podkrepijo še predpostavke v 

poročanju o kriminaliteti, ki sporočajo, da se dogajajo namerni požigi v mestu, da se pogosto 

pojavlja mučenje živali in da so kazni nizke. Pri zmanjšanju stopnje kriminalitete naj bi pomagala 

vzgoja in ukrepi, večje število policistov in redarjev pa naj bi pomenilo večjo varnost.  

 Druga eksplicitno izražena predpostavka, ki je predstavljena kot dejstvo, ki ga ni potrebno 

utemeljevati, saj velja za splošno resnico, je, da v Velenju živijo ljudje različnih kultur, jezikov, 

verskih prepričanj in vrednot in da so občani Velenja uspeli ohraniti strpnost in posluh do 

drugačnosti. S tem je izražena implicitna predpostavka, da drugačni obstajajo, do katerih moramo 

imeti strpen odnos. Velenje naj bi bilo mesto, v katerem živi mnogo pripadnikov marginaliziranih 

družbenih skupin. Analiza predpostavljanja razkriva, da se za drugačno smatra predvsem kulturna 

drugačnost in da je za strpno vzdušje potreben trud in premagovanje notranjih zavor, čeprav 

odgovornost za strpnost družbe prelagamo na politiko. Namreč za napredek v miselnosti ni dovolj 

le dober pretok informacij, kar je utemeljitev za predpostavko, da je Velenje provinca, nemoderna 

in nerazvita občina – pretok informacij naj bi bil dober, napredka v miselnosti pa ni. V prispevkih 

se pojavlja predpostavka, da se v Velenju vsak dan srečujemo z ljudmi, ki so drugačni, in da 

moramo imeti vsi enake pravice, čeprav je razslojevanje vedno večje in ustvarja razlike. Umetniški 

poklic naj bi bil eden tistih, ki so v lokalnem okolju še vedno stigmatizirani, čeprav v razvitejših 

območjih te stigmatizacije ni več. Umetniki v mestu veljajo za drugačne od večine, za čudake, 

takšne, ki se vdajajo omamnim substancam in se v sistemu znajdejo po svoje. Analiza odkriva tudi 

problematiko priseljencev, vendar ne v Velenju, kot bi lahko pričakovali, temveč v sosednjem 

mestu v Šaleški dolini – Šoštanju, ki pa prav tako sodi v lokalno okolje, ki ga časnik pokriva in 

predstavlja. V pismih bralcev je izražena predpostavka, da obstajajo prvorazredni in drugorazredni 

narodi oz. gospodarji in služabniki. Zgodovina naroda na nekem prostoru naj bi imela pomen in 

temu narodu prinašala več pravic, saj naj bi si avtohtoni prebivalci zaslužili več besede kot drugi. 

Izražena je predpostavka, da pravice niso univerzalne, ampak se je o njih potrebno pogajati. Prav 

tako se strpnosti postavi meja in se jo pogojuje s sprejemanjem naših vrednot, kar konotira obstoj 

naših in njihovih vrednot in tako zarisuje ločnico med nami in njimi – Slovenci in priseljenci.  

Veliko predpostavljanja se nanaša na revščino in dobrodelnost. Osnovna predpostavka sporoča, 

da v lokalnem okolju živijo ljudje, ki so socialno ogroženi, nekateri potrebujejo prehrambene 

pakete, nekateri si ne morejo plačati določenih nadstandardnih aktivnosti v šoli. Analiza 

predpostavljanja razkriva, da naj bi bila revščina posledica panog, ki so v krizi, slabega lastninjenja, 

nepravočasnega prestrukturiranja, slabega menedžmenta, goljufanja delavcev, kršenja zakonov in 

diskriminacije delovnih invalidov. Ena od predpostavk sporoča, da ljudi, ki živijo v stiski, ne vidimo 

in da kapitalizem ne pozna občutka za sočloveka. Predpostavljanje o družbi odkriva, da je 

razslojena in da so si ljudje v različnih slojih sebi enaki, kar konotira neenak družbeni položaj 

različnih družbenih skupin ljudi. Vendar pa je izraženo tudi prepričanje, da je takšno stanje 

krivično in da nihče ne skuša popraviti krivic, čeprav po drugi strani prispevki poročajo o 

dobrodelni dejavnosti. V večini prispevkov je dobrodelnost predstavljena pozitivno, vendar analiza 
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predpostavljanja razkriva tudi temnejšo plat, ki sporoča, da ne glede na to, da so dobrodelna 

društva potrebna, imajo lahko posamezniki od dobrodelnosti tudi osebno korist in da so nekateri 

dobrodelni zaradi slabe vesti. Predpostavka, ki pravi, da ljudje najbolj zaupajo neposredni pomoči, 

skriva tudi sporočilo, da ljudje ne zaupajo vedno, da pomoč (predvsem finančna) vedno pride v 

prave roke.  

Predpostavljanje, ki je povezano z odvisnostjo, se nanaša na kajenje, alkoholizem in zdravljenje. 

Analiza kaže na predpostavko, ki sporoča, da je odvisnost problem in da odvisniki pri odvajanju 

potrebujejo pomoč, pri čemer je skupina ključnega pomena. Analiza pokaže, da uživalci alkohola 

nosijo stigmo, da jim ni moč zaupati. Vpliv te stigme se prenese tudi na skupino anonimnih 

alkoholikov, saj so ljudje dvomili v njen uspeh. Čeprav iz prispevkov razberem, da vlada 

prepričanje, da je alkoholizem bolezen ter predstavlja zdravstveno in socialno težavo, kar kaže na 

prisotnost medicinskega diskurza, skupina anonimnih alkoholikov ni v domeni uradnega zdravstva, 

delavnice kot uspešen način odvajanja od kajenja pa so. Analiza kaže, da sta priznanje, da 

odvisnost posamezniku povzroča težave, in podpora skupine ključna faktorja zdravljenja. V 

analiziranih prispevkih so prisotne predpostavke, da odvisniki potrebujejo izmenjavo izkušenj in 

medsebojno oporo. Alkoholiki so v svoji odvisnosti nemočni, skupina pa pripadnike opolnomoči, 

razkriva analiza. Predpostavke sporočajo, da je pri zdravljenju pomembna lastna volja, vendar 

pogovor pomaga, da želja mine, skupina posamezniku odpre oči in njeni člani posameznika v stiski 

drugače razumejo zaradi lastne izkušnje.  

Mladi so povezani s temo izobraževanja. Analiza predpostavljanja odkriva, da je učenje 

obremenitev, da je otrokom potrebno prilagoditi učenje in poučevanje, da je za dosego ciljev 

potrebno biti priden in marljiv in da je delo doma potrebno, kar mlade pozitivno reprezentira. Kot 

protiutež so postavljeni učitelji, saj lahko v prispevkih zaznam predpostavko, da so za uspehe 

učencev pomembni dobri učitelji in da posebne oblike izobraževanje, kot je izobraževanje na 

daljavo, zahtevajo dodatno znanje in usposabljanje, kar sporoča, da brez pripravljenosti učiteljev 

tudi učencem ne more uspeti.  

Tudi starostniki neformalno pridobivajo znanje v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje. Ena 

od predpostavk sporoča, da je za izobraževanje med starostniki veliko interesa. Analiza odkriva 

prepričanje, da se starostniki radi družijo, da je veliko ljudi starejših od 70 let in da so za lepo 

starost pomembni ljudje, ki starostnike obkrožajo. Slednja predpostavka konotira odvisnost 

starejših od drugih. V prispevkih je izražena tudi predpostavka, da imajo starostniki težave, ki se 

jih da premagati s skromnostjo. Takšno stališče kaže na odnos družbe do priznavanja pravice 

starostnikov do kvalitete življenja. Na vprašanje kvalitete življenja v obdobju starosti se nanaša še 

predpostavka, ki sporoča, da imajo v domovih za starejše neustrezne kriterije za sprejem, medtem 

ko drugi vidiki življenja v instituciji niso predmet predpostavljanja.  

Več implicitnega predpostavljanja se nanaša na druge vrste totalnih institucij, in sicer na 

bolnišnice in psihiatrične bolnišnice. Analiza pokaže na stigmo hospitalizacije v psihiatrični 

bolnišnici, saj predpostavke sporočajo, da se ljudje sramujejo hospitalizacije v psihiatrični 
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bolnišnici in jo skrivajo ter da so ljudje v psihiatrični bolnišnici odrezani od sveta, kar jih postavlja 

na obrobje družbe. Predpostavlja se, da se hospitaliziranim tako v psihiatričnih kot splošnih 

bolnišnicah čas vleče, zato potekajo različne aktivnosti, delavnice, otroci pa si lahko krajšajo čas z 

branjem knjig. Na neenakost opozarja predpostavka, ki pravi, da vse ženske nimajo enakih 

možnosti in pogojev za zgodnje odkrivanje bolezni dojk in za takojšnje učinkovito zdravljenje. 

Analiza razkriva, da je v družbi tema umiranja in smrti tabu. Še dalje, odnos do umiranja bi bilo 

potrebno spremeniti, saj ob umiranju človek potrebuje nežnost, podporo in toplino.  

 

Temeljne ugotovitve analize predpostavljanja 

Analiza je pokazala, da se že leta 1985 predpostavlja, da so družbeno-ekonomske razmere 

zaostrene in nenaklonjene socialni dejavnosti, zato se kaže potreba po prostovoljstvu in 

humanitarni dejavnosti, vendar so družbene institucije še aktivne v odzivanju na potrebe ljudi. Že 

10 let kasneje predpostavke kažejo, da se delo državnih institucij ločuje od življenja ljudi, saj 

sporočajo, da se državljani na državne organe in institucije ne morejo popolnoma zanesti, 

izpostavljena je predvsem policija. Leta 2005 se predpostavlja, da pravni sistem ne deluje.  

Leta 1985 so mladi povezani s prestopki, ki kazijo podobo mesta. Predpostavlja se, da ravnajo 

impulzivno in da kršitvam mladih ne sledijo posledice, potreben pa bi bil nadzor in vzgoja, kar je 

odgovor za zmanjšanje stopnje kriminalitete tudi leta 2005. Leta 2005 je prav tako prisotna 

podoba mladih, ki ponoči razgrajajo po mestu in uničujejo, nihče pa jih ne ustavi, kar pa naj bi bil 

odraz družbe, v kateri živijo. Leta 1995 je prisotna predpostavka, da razvoj prinaša družbo 

materialnih dobrin in več kriminala, za katerega je po eni strani značilno, da je prisoten na ulici in 

ogroža »običajne« ljudi, po drugi strani pa je skrit, kot npr. prostitucija. Pojem varnosti je še 

pomembnejši v letu 2005, saj se predpostavlja, da so med ljudmi vedno večji občutki lastne 

ogroženosti in ogroženosti prostora, kar pa še podkrepi eksplicitno izražena predpostavka, da ima 

Velenje že od prej oznako ponoči nevarno mesto. Druga eksplicitno izražena predpostavka, ki je 

predstavljena kot dejstvo, pravi, da v Velenju živijo ljudje različnih kultur, jezikov, verskih 

prepričanj in vrednot in da so občani Velenja uspeli ohraniti strpnost in posluh do drugačnosti oz. 

se predpostavlja, da jim je to uspelo.  

Kljub drugače pozitivnim reprezentacijam starosti analiza kaže, da predpostavke nakazujejo tudi 

drugačno plat starosti in leta 1985 sporočajo, da so starejši pogosto pozabljeni, prepuščeni sami 

sebi, imajo težave in živijo z nizkimi pokojninami. Da imajo starostniki težave, ki se jih da 

premagati s skromnostjo, sporočajo tudi predpostavke v letu 2005, poleg prepričanja, da se 

starostniki radi družijo in se udejstvujejo v organiziranih oblikah izobraževanja v okviru univerze za 

tretje življenjsko obdobje. Izpostavljena je tudi odvisnost starejših od drugih ljudi.  

Temeljna predpostavka brezposelnih v letu 1985 je, da si vsak lahko poišče zaposlitev. Tudi leta 

1995 ni bistveno drugače, vendar se izraža bolj subtilno, saj se predpostavlja, da je potrebno 

brezposelne spodbujati in jih motivirati, saj imajo malo zaupanja v lastne sposobnosti.  Problem 

revščine se pojavi že leta 1985, ko se predpostavlja, da nekateri prebivalci nimajo niti za 
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preživetje, kar se pojavlja tudi v letu 2005, s čimer je povezana dobrodelnost, vendar pa prisotne 

predpostavke razkrivajo, da imajo lahko posamezniki od dobrodelnosti tudi osebno korist, da so 

nekateri dobrodelni zaradi slabe vesti in da ljudje ne zaupajo vedno, da pomoč (predvsem 

finančna) vedno pride v prave roke. 

Leta 1995 osnovna predpostavka o odvisnostih pravi, da je odvisnosti vedno več in da je o 

odvisnostih težko govoriti. Izvori odvisnosti se pripisujejo družini, v boju z odvisnostjo pa je 

najpomembnejša lastna volja, učinkovita pa je samopomoč in podpora skupine. Ključen pomen 

skupinske podpore in pomoči se predpostavlja še vedno tudi v letu 2005.  

Leta 2005 analiza predpostavljanja še pokaže na stigmo hospitalizacije v psihiatrični bolnišnici, 

neenakost pri dostopu do zdravljenja in status umiranja kot tabu teme, medtem ko so mladi v 

povezavi z izobraževanjem reprezentirani pozitivno, saj se predpostavlja, da je učenje delo, ki 

zahteva trud.  

 

REZULTATI ANALIZE TRANZITIVNOSTI 

Rezultati analize tranzitivnosti za leto 1985 

Analiza tranzitivnosti obravnava, kako so dejanja reprezentirana, kakšna dejanja se pojavljajo v 

prispevkih, kdo jih izvaja in komu so storjena. Tako so tranzitivne oblike ključne za reprezentacijo, 

saj opisujejo odnose med udeleženci in vlogami, ki jih igrajo v procesih, opisanih v novinarskih 

prispevkih.  

Zaposleni v državnih institucijah in člani humanitarne organizacije so v vseh analiziranih 

prispevkih, v katerih se pojavijo, postavljeni v vlogo akterja in povezani s pozitivnimi materialnimi 

in relacijskimi procesi. Tako se o zaposlenih v institucijah ustvari slika, kako si prizadevajo, marljivo 

delajo, skrbijo, pomagajo, so veliko dosegli, izvajali svetovanje, pomoč, skrb namenjali starejšim, 

ustanavljali šole, programe in ukrepali. 

Pripadniki marginaliziranih družbenih skupin so pogosto postavljeni v pasivno vlogo, predvsem 

kršilcem družbenih pravil pa se pripisuje aktivna vloga v negativnih procesih in dejanjih. Pasivna 

vloga je še posebej izrazito pripisana delavcem in delovnim invalidom v primeru reševanja lastnih 

težav in stisk na delovnem mestu. Tako avtorji prispevkov pišejo v pasivni skladenjski obliki o tem. 

Tipičen primer:  

/…/da so delavci bili predstavljeni na komisijo/…/ so jim bila izplačana nadomestila /…/ so zaposleni 

na neustreznih delovnih mestih /…/ so bili prekvalificirani s strani delovne organizacije. (»Ali se res 

ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985.) 

Takšno poročanje ustvarja vtis, da drugi rešujejo težave namesto njih, in konstruira podobo 

nemoči. Odklonsko vedenje je povezano s kršilci, ki jih je obravnavala policija, in z mladimi. V 

prispevkih so kršilci, o katerih poroča policija, povezani z negativnimi predikati materialnih 

procesov, kot so krasti, pobegniti, povzročiti; mlade pa označujejo dejanja in procesi, kot so: 
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metati steklenice, uničevati, polomiti kole z žico, odvreči, imeti uničevalsko strast (»Prevzgojimo 

ljudi«, 21. 11. 1985). Obe družbeni skupini sta predstavljeni izrazito enostransko, s postavljanjem v 

aktivno vlogo pa jima je pripisana odgovornost za odklonsko vedenje.  

Drugače pa so v analiziranih prispevkih pogosto uporabljene različne oblike transformacije, ki 

onemogočajo pripisovanje vzročnosti in odgovornosti za delovanje. Pogosta je uporaba množine 

in nominalizacije. 

Tipični primeri: 

Skrb za človeka in zadovoljevanje njegovih potreb je v ospredju razvoja naše družbe in z 

dolgoročnim razvojem socialnega skrbstva načrtuje skupnost poti do cilja. /…/ Spremembe v družbi 

negativno vplivajo na odrasle ljudi in mladino. /…/ Gospodarske razmere bodo največji omejitveni 

dejavnik … (»Analiza razvojnih možnosti v obdobju 1986–1990 ter do leta 2000«, 7. 2. 1985.) 

/…/ srečujemo z velikim pomanjkanjem stanovanj. Stanovanj se ne gradi kot včasih. /…/ Takšna 

kadrovska politika ne vodi nikamor … (»Ne samo, da dosegamo, celo močno presegamo načrtovano 

proizvodnjo, pa vendar …«, 3. 7. 1985.) 

Posledica takih redukcij je težavnost identificiranja, za kakšne spremembe gre, za zameglitev 

akterjev in odgovornosti za proces. Tako bralec nima informacij, kdo je v skupnosti odgovoren za 

načrtovanje razvoja, kaj je v ozadju sprememb v družbi in gospodarskih razmer, kdo ima vpliv na 

sezname živil, kredite za ozimnico in gradnjo stanovanj, kdo je tisti, ki zaposluje in vodi kadrovsko 

politiko, kar pomeni, da tudi odgovornosti za delovanje ne moremo pripisati nobenemu od 

akterjev.  

 

Rezultati analize tranzitivnosti za leto 1995 

Analiza tranzitivnosti razkriva ključne tranzitivne oblike, odnose med udeleženci in pripisane 

procese. V analiziranih prispevkih leta 1995 so pogoste transformacije, kjer je akter zakrit. 

Tipični primeri: 

Takrat so se začele grožnje po telefonu. /…/ Takšna dejanja so velik udarec podjetništvu. /…/ 

Metode, ki smo jih poznali bolj iz kriminalnih filmov, se selijo k nam. (Bombni »napad« na 

podjetnikovo hišo še nepojasnjen, 14. 9. 1995.) 

Pri nas se vse bolj širi gospodarski in splošni kriminal. Razbohotila se je prostitucija. 

(»Ogledalnikovi«, 23. 11. 1995.) 

Četudi morda vzročnost ni popolnoma zakrita, je odstranjen del pomena, ki bi ga lahko drugače 

razbrali iz povedi, in tako akterjev ne povezuje neposredno z odgovornostjo za dejanje, proces ali 

njegove posledice. Na tak način bralci nimajo informacij o odgovornih osebah, o tem, kdo ima 

vpliv na življenjski potek, čigavi interesi so prikazani. Predvsem v povezavi s kriminaliteto takšne 

tranzitivne oblike konstruirajo sporočilo, da kriminal živi neodvisno od vseh nas, in s tem 

doprinesejo k širjenju občutij ogroženosti in miselnosti, da smo vsi lahko žrtve kriminala.  
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Storilci nasilnih dejanj so povezani z negativnimi predikati materialnih procesov (grozijo, 

obračunavajo, med divjanjem razbijajo, je odvrgel bombo). Policija je večkrat postavljena v pasivni 

položaj (policisti so dobili prijavo, so bili seznanjeni), v enem prispevku (»Obvestilo za javnost«, 20. 4. 

1995.) pa so posebne enote kot dejaven akter povezane z izrazito negativnimi dejanji (pretepli, 

poškodovali, so se lotili, divja, strahuje). Funkcija policije je postavljena pod vprašaj tudi s tem, ko 

je v analiziranih prispevkih zapisano, da je policija omejena pri delovanju, da ima borne zakonske 

podlage, da je neaktivna, da pridejo šele po storjenem kaznivem dejanju, da popišejo dogodek in 

kasneje preiskujejo območje. Žrtev je tista, ki je obvestila policijo, prijavila grožnje, sumila. Policija 

zavzema vlogo akterja, povezanega s pozitivnimi predikati (zapisujejo, obiščejo, zaprli, racije 

uspešno izvedli), v prispevku o prostituciji (»Ljubezen za denar«, 20. 4. 1995), vendar se je kljub temu 

»prostitucija razbohotila« (»Ogledalnikovi«, 23. 11. 1995), kar daje vtis, da policija situacije ne 

obvladuje. Takšne reprezentacije dodatno prispevajo h konstruiranju podobe vedno večje 

neučinkovitosti državnih organov in individualizaciji življenjskih poti.  

Še posebej izrazito je v razmišljanju bralke o samomoru poudarjena individualna odgovornost 

vsakega posameznika. Po drugi strani pa so v pismu bralke kot splošne resnice predstavljeni možni 

pogledi na družbene okoliščine. 

Tipičen primer: 

Smisel si vsak ustvari sam. /…/ Življenje je samo po sebi odurno in gnilo. (»Sam(omor)«, 20. 4. 

1995.) 

V tem primeru transformacije ni izraženega družbenega akterja, ki bi ga lahko neposredno 

povezovali z vplivi na življenjski potek. Tako se ustvarja sporočilo samomora in iskanja smisla kot 

individualne izbire, ki pa je posledica družbene situacije.  

V kronikah, prispevku o brezposelnih in prispevkih o odvisnostih (kar predstavlja več kot polovico 

analiziranih prispevkov) so pripadniki marginaliziranih družbenih skupin pogosto postavljeni v 

pasivni položaj, ki je izražen s pasivnimi skladenjskimi oblikami ali tako, da je v besedilu akter, ki s 

svojimi dejanji vpliva na druge udeležence – pripadnike marginaliziranih družbenih skupin. 

Tipični primeri: 

 Uživanje te spravlja v težave. (»Ustanovili klub anonimnih alkoholikov«, 20. 4. 1995.) 

 /…/ so bili vedno bolj pasivni /…/ jih je potrebno animirati, motivirati /…/ (»Animacijsko 

motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995.) 

Pripadniki marginaliziranih družbenih skupin so postavljeni v vlogo akterja le v primeru, ko so 

vključeni v dejavnosti pomoči. Po vključitvi v programe postanejo aktivni. 

Tipični primeri: 

Se sestajamo /…/ Bomo pomagali /…/ (»Ustanovili klub anonimnih alkoholikov«, 20. 4. 1995.) 

Vse več novoprijavljenih se zaveda /…/ V delavnici sam zase izdela /…/ Večina iz delavnice se je 

zaposlila. (Animacijsko motivacijske aktivnosti, 20. 4. 1995.) 
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Takšne reprezentacije sporočajo, da si drugačni lahko pridobijo moč le z vključevanjem v družbeno 

priznane programe pomoči. Namreč na tak način naj bi se aktivirali, začeli prevzemati iniciativo in 

odgovornost, poudarja se pomen spodbude, motivacije, medsebojne pomoči in samoorganizacije. 

Ob tem pa je zanemarjen kritičen pogled na družbeni položaj drugačnih, vzroke zanj in 

pojmovanje marginaliziranih družbenih skupin.  

V prispevku o diskusiji o drogah v otroškem parlamentu je položaj mladih povezan s stališči do 

uporabe drog (»Na šahovnici življenja je težko vleči le prave poteze«, 23. 11. 1995). Povezani so s 

pozitivnimi procesi (suvereno nastopali, razpravljali, dobro seznanjeni, iskali rešitve, vedo, 

pogrešajo prostore za druženje), vendar so tudi njihova izražena mnenja o drogah takšna, kot jih 

sprejema večinska družba. Iz tega sledi sklep, da je pozitivna reprezentacija mladih pogojena z 

odklonilnim odnosom do drog, saj se kot najpomembnejše postavlja reči drogam ne hvala, s čimer 

je ponovno izpostavljena odgovornost posameznika, ob tem pa ni govora o drugih možnih 

strategijah soočanja z drogami. Tudi drugače so vzroki in posledice uporabe drog predstavljeni 

enostransko.  

Tudi analiza tranzitivnosti odkriva, da je v analiziranih prispevkih predstavljen le ozek segment v 

življenju starostnikov. Tranzitivne oblike nakazujejo povezanost starostnikov s pozitivnimi 

predikati in aktivnimi procesi: sta praznovala, izmenjala prstana, preživela veselo noč, plesala in 

prepevala, živita, poprimeta za delo (»Biserno poročenca Marija in Anton Grobelnik«, 14. 9. 1995). Starost 

je prikazana kot aktivno življenjsko obdobje.  

 

Rezultati analize tranzitivnosti za leto 2005 

Analiza tranzitivnosti odkriva, da so transformacije v analiziranih prispevkih leta 2005 pogoste. 

Oblike transformacije, ki onemogočajo pripisovanje odgovornosti različnim akterjem, so predvsem 

povezane s skupino delavcev in brezposelnih in z vprašanjem ogroženosti in strpnosti. Poročanje 

zamegli odgovornost lastnikov kapitala in onemogoča pripisovanje odgovornosti konkretnim 

posameznikom.  

Tipični primeri: 

Posebej zato ne, ker se v Sloveniji nakazujejo spremembe, ki so do delavcev posebej neprijazne, 

favorizirajo kapital in krčijo pravice. /…/ Naše območje so lani zaznamovali številni neprijazni in za 

delavce usodni dogodki. /…/ Po podatkih sindikata je lani na območju upravnih enot Mozirje in 

Velenje ostalo brez dela 460 ljudi /…/ Predstavniki sindikatov dejavnosti na območju pa so med 

drugim opozorili na padanje povprečnih plač v primerjavi z republiškim povprečjem. /…/ Vedno bolj 

so v sindikatu zaskrbljeni zaradi neupoštevanja novega zakona o delovnih razmerjih. Nekatera 

področja, ki jih ureja zakon, ponekod interpretirajo po svoje in v škodo delavcev. Temu primerno 

narašča tudi število sodnih sporov. Nadaljuje se praksa sklepanja pogodb za določen čas /…/ So tudi 

primeri, ko se delavce z grožnjami o odpustu prisiljuje v podpis novih pogodb … (»Lani na območju 

ostalo brez dela 460 ljudi«, 3. 2. 2005.) 
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»Poleg tega se v Sloveniji pričenja odpirati tudi vprašanje socialne razslojenosti, ko postaja očitno, 

da se bo socialna ranljivost mladih v prihodnosti le povečevala.« (»Razstava Vsi drugačni, vsi 

enakopravni«, 10. 11. 2005.) 

Tako iz poročanja ni razvidno, kdo je neposredni akter, ki je odgovoren za spremembe, neprijazne 

do delavcev, kdo je odgovoren za odpuščanja, nižje plače, neupoštevanje zakonodaje, sklepanje 

pogodb, grožnje delavcem, socialno razslojevanje.  

Prav tako z nominalizacijo ključni vidiki vprašanja ogroženosti in strpnosti ostajajo nedoločeni. 

Namreč z odstranitvijo dela pomena je nemogoče določiti vzročnost delovanja in tako izgubimo 

ključne akterje: ne moremo določiti, kdo ali kaj stoji za občutki ogroženosti, kakšne so spremembe 

in kdo je zanje odgovoren, kdo so tisti, ki so drugačni, in kdo drugačnosti ne sprejema, kdo mesto 

prepoznava kot stičišče kultur ipd.  

Tipični primeri:  

Občutki ogroženosti državljanov kot posameznikov in občutki ogroženosti prostora pa vztrajno 

vpeljujejo spremembe tudi pri nas. (»Koliko je vredna varnost?«, 14. 4. 2005.) 

Številnim različnostim, ki nas zaradi načina življenja dnevno obkrožajo, mnogi še vedno niso kos, 

kot rešitev se jim seveda najprej ponudi pot nestrpnega in nasilnega odziva. /…/ Različnost nas 

bogati /…/ Velenje je v tem kontekstu primer skupnosti, v kateri sta strpnost in priznavanje 

kulturnih drugačnosti vsak dan na preizkusu. (»Strpnost – vprašanje mene, tebe in nas vseh«, 10. 

11. 2005.) 

… naše mesto v Sloveniji prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov, verskih prepričanj in 

vrednot. (»Velenje prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov …«, 3. 2. 2005.) 

Teme strpnosti se močno dotakne tudi prispevek o ustanovitvi odbora Slovenske nacionalne 

stranke v Šoštanju. Stranka je prikazana kot aktivna, vendar analiza tranzitivnosti odkriva, da z 

izbiro skladenjskih oblik bralec dobi informacije, da naj bi stranka storila več za razvoj in strpnost, 

vendar pa odgovornosti za ravnanje ni mogoče pripisati konkretnim akterjem, saj v besedilu 

manjkajo informacije o tem, kdo bo deloval v imenu stranke (razen morda podpisani avtor pisma 

bralcev), kaj pomeni večji razvoj, hkrati pa je strpnost pogojena s sprejemanjem »naših« vrednot, 

ne da bi bilo pojasnjeno, kaj se pod to besedno zvezo razume, vendar pa poda jasno sporočilo, da 

obstaja razlika med »nami« in »njimi«.  

Tipičen primer:  

Slovenska nacionalna stranka bo prav gotovo storila veliko več za gospodarski in siceršnji razvoj 

naše občine, hkrati pa bo strpna do tistih, ki sicer po rodu niso iz našega okolja, so pa pripravljeni 

sprejeti naše vrednote. (»Šoštanj nima pljuč«, 14. 4. 2005.) 

Najpogosteje so s pozitivnimi procesi povezani akterji, ki so formalno organizirani: Rdeči križ, 

društva, klubi, krajevna skupnost, občina. Na področju dobrodelnosti so tisti, ki so dobrodelni, 

povezani s pozitivnimi materialnimi procesi in prehodnimi glagoli, ki vplivajo na družbene skupine, 

ki pomoč potrebujejo. Tako bralec izve, da so bili organizirani dobrodelni dogodki, ljudje so se 

odzvali, sredstva so zbrali in jih namenili različnim skupinam, sodelujoči so se odpovedali 
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honorarju, z akcijami so pomagali otrokom. Vendar pa je izražen tudi kritičen moment, saj bralec 

dobi tudi informacijo, da dobrodelni dogodki lahko služijo sklepanju poslov, pojavljanju v medijih 

in temu, da si tisti, ki so dobrodelni, operejo vest, kar jih povezuje z neetičnimi vidiki dejanj, v 

katerih so prikazani kot aktivni udeleženci.  

Anonimni alkoholiki so skupina, ki ima glas v lokalnem časniku. Člani kluba anonimnih alkoholikov 

in udeleženci delavnic pri odvajanju od kajenja so označeni s pozitivnimi procesi. Verbalni, miselni 

in materialni procesi, ki so ubesedeni z glagoli dokazati, privabiti, priznati, spoznati, uvideti, 

pripovedovati, pomagati, se osredotočiti, obvladati in ki so pripisani članom skupine, podpirajo 

sporočilo, da je za prenehanje odvisnosti potrebna odločitev, volja in notranja moč posameznika. 

Prav samopomočne in podporne skupine svoje člane spodbujajo, jih opolnomočijo in so 

odvisnikom v oporo. Pomen odločitve za spremembo v življenju bralec najde tudi v pismih bralcev, 

kjer prav odločitev za zdravljenje zariše prelomnico med pasivno in aktivno vlogo. Oseba je 

opisana kot pasivna, s prestrašenim pogledom, odklonilna, v očeh brez leska pa vladajo odsotnost, 

brezvoljnost in vdanost v sedanjost. Ključna točka nastopi, ko se oseba odloči sprejeti pomoč 

javne delavke in postane aktivna v reševanju svoje življenjske situacije. Ob podpori javne delavke 

zbere moč in odide na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. 

Druga skupina, ki prav tako kaže na aktivnost civilne družbe, so pozitivno reprezentirana društva 

(Europa Donna, Hospic). Delovanje društev je povezano s pozitivnimi procesi in prostovoljci so 

predstavljeni kot aktivni in odgovorni – pripisane so jim aktivnosti kot npr. osveščanje, 

zavzemanje, spremljanje, izvajanje izobraževanj, organiziranje srečanj, spodbujanje javnosti k 

spremembi odnosa.  

S temo izobraževanja so v prvi vrsti povezani mladi, vendar so kot akterji prikazani predvsem 

učitelji in šola. Tako je učiteljica tista, ki je nase prevzela delo, poučevala, preverjala, je morala 

osvojiti dodatna znanja ipd. S takšnimi reprezentacijami postanejo učitelji tisti, ki so zaslužni za 

uspehe učencev in s tem pozitivni akterji.  

Starostniki so tista družbena skupina, ki ji je pripisana tako aktivna kot pasivna vloga. Starostniki 

so predstavljeni kot akterji v svojem življenju, vendar hkrati tudi odvisni od drugih. Starostniki so 

predstavljeni kot aktivni, ko gre za sodelovanje v prostočasnih aktivnostih in praznovanja, medtem 

ko je vedno več tistih akterjev, od katerih so starostniki odvisni: sorodniki jim kaj postorijo, 

organizacije organizirajo srečanje, sorodniki ali zaposleni v domovih skrbijo zanje. Tema starosti je 

predstavljena fragmentarno in v besedilu manjkajo informacije, ki bi celostno in poglobljeno 

predstavile vsakdanjik v obdobju starosti.  

Analiza tranzitivnosti pri obravnavi kriminalitete kaže na uporabo glagolskih oblik, ki izražajo 

aktivno vlogo v negativnih procesih, vendar pa akter praviloma ni poimenovan.  

Tipičen primer: 

V Šaleku je na parkirišču nekdo razbil okno avtomobila, ki je bil parkiran tik ob njenem. /…/ Prve 

rože je nekdo izpulil že v nedeljo, pa jih je posadila nazaj. (»Se končno dogaja?«, 23. 6. 2005.) 
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Pogoste so tudi razne transformacije, v katerih je prehodno dejanje spremenjeno tako, da je akter 

izbrisan, ali pa je uporabljena pasivna oblika.  

Tipičen primer:  

Oškodovana je za 20.000 tolarjev. /…/ V noči na sredo je bilo vlomljeno v trgovina na Šlandrovem 

trgu. (»Kronika«, 23. 6. 2005.) 

V letošnjem poletju se nevarnost v mestu kaže na različne načine. (»Ne me tepsti, prosim!«, 1. 9. 

2005.) 

… da vandalizem samo odraža stanje duha in stanje v družbi. /…/ S tem, ko je začel center mesta 

spet oživljati, česar smo mnogi veseli, bo žal oživel tudi ponoči. (»Se končno dogaja?«, 23. 6. 2005.) 

Kriminalna dejanja in drugo prestopniško vedenje je precej natančno navedeno in opisano. Ker se 

poroča o različnih dogodkih, se ustvarja slika, da je kriminala veliko, kar lahko vzbuja občutek 

ogroženosti in previdnosti. Sicer se tudi policiji pripisuje aktivna vloga, vendar je hkrati izraženo 

sporočilo, da sistem ne kaznuje in institucije zatajijo. Odklonskost določenega vedenja in 

družbenih skupin je še posebej poudarjena v odnosu do vandalizma v mestu, saj se izrazito 

vzpostavi ločnica med večino in »njimi«, saj v besedilu bralec dobi informacijo, da kršilcev ne 

smemo obsojati, pomilovati, ampak jih je potrebno najti, jim pomagati, jih poiskati in jim 

povedati, kako naj ravnajo, s čimer se »nam« pripisuje aktivna in pozitivna vloga ter moč vplivati 

na druge. Čeprav se o kriminaliteti poroča relativno veliko, bralci dobijo le drobce informacij o 

posledicah, razpletih ali celo sodnih epilogih.  

 

Temeljne ugotovitve analize tranzitivnosti 

Leta 1985 so zaposleni v državnih institucijah in člani humanitarne organizacije postavljeni v vlogo 

akterja in povezani s pozitivnimi materialnimi in relacijskimi procesi. Pasivna vloga je še posebej 

izrazito pripisana delavcem in delovnim invalidom v primeru reševanja lastnih težav in stisk na 

delovnem mestu. Z negativnimi predikati in odklonskim vedenjem so povezani kršilci norm, o 

katerih poroča policija, in mladi. Različne oblike transformacije, ki onemogočajo pripisovanje 

vzročnosti in odgovornosti za delovanje, so uporabljene v primerih, ko gre za nosilce moči, tako ni 

mogoče določiti, kdo je v skupnosti odgovoren za načrtovanje razvoja, kaj je v ozadju sprememb v 

družbi in gospodarskih razmer, kdo ima vpliv na sezname živil, kredite za ozimnico in gradnjo 

stanovanj, kdo je tisti, ki zaposluje in vodi kadrovsko politiko, kar pomeni, da tudi odgovornosti za 

delovanje ne moremo pripisati nobenemu od akterjev. 

Podobno se pojavlja tudi v letu 1995, predvsem v povezavi s kriminaliteto takšne tranzitivne 

oblike konstruirajo sporočilo, da kriminal živi neodvisno od vseh nas, in s tem doprinesejo k 

širjenju občutij ogroženosti in miselnosti, da smo vsi lahko žrtve kriminala. Storilci nasilnih dejanj 

so povezani z negativnimi predikati materialnih procesov, policija pa je večkrat postavljena v 

pasivni položaj ali položaj, ko ne obvladuje situacije. V kronikah, prispevku o brezposelnih in 

prispevkih o odvisnostih, kar predstavlja več kot polovico analiziranih prispevkov za leto 1995, so 
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pripadniki marginaliziranih družbenih skupin pogosto postavljeni v pasivni položaj ali se pojavlja 

akter, ki s svojimi dejanji vpliva nanje, vendar pa pridobijo moč in aktivno vlogo z vključevanjem v 

družbeno priznane programe pomoči. Položaj mladih je povezan s stališči do uporabe drog – 

povezani so s pozitivnimi procesi, a je pozitivna reprezentacija pogojena z izražanjem 

družbenopričakovanega odklonilnega odnosa do drog. Starostniki so tista družbena skupina, ki je 

povezana s pozitivnimi predikati in aktivnimi procesi. 

Le z manjšimi razlikami se vzorec ponovi v letu 2005. Zaradi uporabe transformacij ni mogoče 

pripisati odgovornosti lastnikom kapitala, saj iz poročanja ni razvidno, kdo je neposredni akter, ki 

je odgovoren za spremembe, ki so do delavcev neprijazne, za odpuščanja, nižje plače, 

neupoštevanje zakonodaje itn. Prav tako v prispevku o strpnosti izgubimo ključne akterje in ne 

moremo določiti, kdaj ali kaj stoji za občutki ogroženosti, kdo so drugačni, kdo drugačnosti ne 

sprejema ipd. 

Najpogosteje so s pozitivnimi procesi in aktivnostmi povezani akterji, ki so formalno organizirani: 

Rdeči križ, društva, klubi, krajevna skupnost, občina, šola in učitelji, ki so zaslužni za uspehe 

učencev. Na področju dobrodelnosti so tisti, ki so dobrodelni, povezani s pozitivnimi materialnimi 

procesi in prehodnimi glagoli, ki vplivajo na družbene skupine, ki pomoč potrebujejo.  

Kot v preteklih letih analiza tranzitivnosti kaže, da je storilcem kaznivih dejanj in prekrškov 

pripisana aktivna vloga v negativnih procesih, hkrati pa se v primeru vandalizma pojavi stališče, da 

moramo kršilce poiskati in jim pomagati, s čimer se »nam« pripisuje aktivna in pozitivna vloga ter 

moč vplivati nanje, se pravi moč za spremembe. Podobno v primeru odvisnikov odločitev za 

zdravljenje zariše prelomnico med pasivno in aktivno vlogo. Samopomočne in podporne skupine 

svoje člane spodbujajo, jih opolnomočijo in so odvisnikom v oporo. Starostniki so pretežno 

reprezentirani kot aktivni, vendar hkrati tudi odvisni od drugih. Kot aktivni so predstavljeni pri 

sodelovanju v prostočasnih aktivnostih in praznovanjih, pojavljajo pa se akterji, od katerih so 

odvisni: sorodniki jim kaj postorijo, organizacije organizirajo srečanje, sorodniki ali zaposleni v 

domovih skrbijo zanje.  

 

REZULTATI ANALIZE MODALNOSTI 

Rezultati analize modalnosti za leto 1985 

V primerih, ko je predstavljeno stališče državnih institucij, kar je pogosto v prispevkih, ki so bili del 

analize, so uporabljene kategorične modalne trditve oziroma besede, ki delujejo avtoritativno. 

Tudi obligacijska modalnost, ki se nanaša na prihodnje dogodke, je izražena kategorično.  

Tipični primeri:  

Prostovoljno delo bi moralo biti bolje ovrednoteno. (»Še bolj razvijati prostovoljno delo«, 7. 2. 

1985.) 

Prav bi bilo, da bi delegati namenili pozornost temu dokumentu …« (»Naredimo konec 

ekstenzivnemu zaposlovanju!«, 21. 11. 1985.) 
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Vsak si mora s svojim delom zagotoviti socialno varnost. /…/ V prihodnje bomo morali razvijati 

preventivne programe. /…/ Bodo potrebni strokovno usposobljeni delavci (»Analiza razvojnih 

možnosti v obdobju 1986–1990 ter do leta 2000«, 7. 2. 1985.) 

Takšne modalne oblike konotirajo avtoritativnost, predvsem o poročilih in analizah državnih 

institucij se ne dvomi in s tem se sporočilom oblasti podeljuje status neovrgljive resnice. Ustvarja 

se vtis, da obstaja nekdo, ki ve, in da vse vidike posameznikovega življenja obvladuje država – 

družba. Tako državne institucije načrtujejo družbeni razvoj, pomoč različnim družbenim skupinam 

(zasvojencem, mladim, ljudem z motnjami, materialno ogroženim in drugim) in preventivne in 

prostovoljne programe, s čimer daje vtis, da država dobro skrbi za državljane. Vendar pa časopis 

ne poroča o učinkovitosti državnih institucij, o rezultatih programov ne navaja konkretnih 

podatkov. O družbenem razvoju in pomoči se tako govori le načelno. Kritiko je zaznati v odnosu do 

zaposlovanja nekvalificiranih delavcev, do dela sindikata in preskrbljenosti delavcev ter do 

vandalizma mladih. Vendar pa v teh primerih odgovorni subjekt ni eksplicitno določen, zato tudi 

kritika ni naslovljena neposredno na katerega od akterjev. Zmanjšanje prepričanosti se še bolj 

kaže ob prikazovanju okoliščin nekaterih družbenih skupin. Tako se že bolj omahljive sodbe, na 

katere kažeta uporabljen naklonski izraz lahko (oblika naklonskega glagola moči – dopušča 

zmožnost, verjetnost, domnevo, vendar kategorično ne zatrjuje) in pogojni naklon, nanašajo na 

položaj delavcev in delovnih invalidov. 

Tipični primeri: 

 Za kredite lahko rečemo, da so vse prej kot ugodni. (»Ozimnica«, 12. 9. 1985.) 

Takih in podobnih podatkov bi lahko navedli še veliko več. Skoraj povsod bi lahko ugotovili tudi to, 

da za zmanjšanje števila invalidov, boljše delovne pogoje, prekvalifikacijo, nismo naredili nič ali zelo 

malo. (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985.) 

Lahko ugotavljamo porast števila invalidov … (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985.) 

 

Rezultati analize modalnosti za leto 1995 

V analiziranih prispevkih leta 1995 zasledim premik v izražanju modalnosti. Modalnost variira od 

absolutne kategoričnosti do zmanjšanja prepričanosti, kar pa je vezano na poročanje o različnih 

družbenih skupinah.  

Modalnost je izražena bolj previdno v primeru poročanja o brezposelnih in dejavnostih zavoda za 

zaposlovanje. 

Tipičen primer: 

… naj bi jim dajalo več zaupanja /…/ se lahko vključijo v nekatere aktivnosti. /…/ Klub za 

samopomoč naj bi zapolnil manko … (»Animacijsko motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995.) 

Tako je izraženo manjše prepričanje v uspešnost programov pomoči, hkrati pa so le ti pogojeni 

tudi z določeno mero notranje motivacije brezposelnih oseb, saj so namenjene tistim, ki »... želijo o 

sebi kaj več odkriti« (»Animacijsko motivacijske aktivnosti«, 20. 4. 1995). Čeprav so brezposelni 
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reprezentirani predvsem kot pasivni in brez moči, analiza modalnosti razkriva pripisovanje 

odgovornosti brezposelnim za reševanje lastne situacije, saj je izraženo, da je od njih samih 

odvisen učinek programov, ki jih država ponuja. S tem se poudarja individualnost in zamolči 

družbene vidike pojava brezposelnosti.  

Podobno je z reprezentacijami pomoči ljudem, ki imajo težave z alkoholom. Analiza modalnosti v 

prispevku razkriva precej kategorično izražen dvom v sposobnost posameznika, da sam reši težave 

povezane z alkoholizmom. 

Tipičen primer: 

… sam pa si ne moreš pomagati. (»Ustanovili klub anonimnih alkoholikov«, 20. 4. 1995.) 

Kljub temu se z zmanjšano prepričanostjo govori o programu kluba anonimnih alkoholikov, kar 

klub anonimnih alkoholikov prikazuje kot odprto možnost, ki je posameznikom na voljo, vendar je 

povsem odvisno od posameznika, ali bo ponujeno pomoč izkoristil ali ne, s čimer se predvideva 

določena stopnja notranje motivacije. Posameznik s težavami je tisti, ki naj poišče pomoč, naredi 

prvi korak. 

Tipičen primer:  

… skušali pomagati /…/ za informacije lahko pokličete … (»Ustanovili klub anonimnih alkoholikov«, 

20. 4. 1995.) 

Kadar je zmanjšana prepričanost izražena v poročanju o dejavnostih za različne marginalizirane 

družbene skupine, ki predpostavljajo prostovoljno udeleženost, se takšna pogojnost nanaša na 

specifične segmente družbe. Vendar pa analiza modalnosti odkriva izražene dvome tudi v državne 

organe. V nekaterih prispevkih se v poročanju izraža zmanjšano prepričanje v korektnost 

delovanja policije, aktivnosti policije in njena pooblastila, kar vpliva na zaupanje večine do 

državnih organov in na splošen občutek varnosti v družbi.  

Tipičen primer:  

Ker naj bi njihova akcija predstavljala boj proti nekakšni mafiji /…/ Da bi svojo akcijo nekako 

opravičili … (»Obvestilo za javnost«, 20. 4. 1995.) 

Prav tako se po poročanju v analiziranih prispevkih organi pregona srečujejo z določeno mero 

nemoči, zato se pri svojem delovanju naslanjajo tudi na pomoč drugih ljudi. 

Tipični primeri: 

S prijavo so seznanili tudi državnega tožilca, ki v grožnjah ni mogel prepoznati elementov kaznivega 

dejanja. (»Na sledi metalcem bombe«, 14. 9. 1995.) 

Pri razjasnitvi podrobnosti tega dejanja bi bila celjskim kriminalistom v veliko pomoč moška, ki sta 

nesrečnemu dekletu pomagala in del dogajanja tudi videla. (»Kronika«, 14. 9. 1995.) 

Medtem ko je pogojnost v poročanju o domnevnih vpletenih v kazniva dejanja lahko le znak večje 

korektnosti v kazenskem postopku. 
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Tipični primeri: 

Najverjetneje gre za … /…/ Dolg, ki naj bi ga imel /…/ … (»Na sledi metalcem bombe«, 14. 9. 1995.) 

Kategorično pa je izražena odgovornost vsakega posameznika do življenja v pismu bralke o 

samomoru. Takšne modalne oblike konotirajo popolno prepričanost avtorice besedila v resnico o 

moči posameznika, da odloča o lastnem življenju, ki pa ima tudi družbeno dimenzijo, saj 

izpostavlja pomen medosebnih odnosov. 

Tipičen primer: 

Življenje in smisel moramo poiskati v nas. /…/ Bodi prijazen do sebe in drugih. (»Sam(omor)«, 20. 4. 

1995.) 

Družbenost je še bolj poudarjena v prispevku o drogah. Uporabljene kategorične modalne trditve 

oziroma besede kažejo na stališče, da je družina tista, ki je odgovorna za vzgojo posameznika, 

vzroki za uporabo drog med mladimi in odvisnost se iščejo v družini. Tako je okolje (družina) tisti 

dejavnik, ki bistveno vpliva na to, kako bo posameznik ravnal na preizkušnji – ob srečanju z drogo 

– čeprav je posameznik na preizkušnji odgovoren sam za svoje odločitve. Tako postane družina 

osrednja institucija oblikovanja osebnosti posameznika (ne več širša družba in državne institucije 

kot leta 1985).  

Tipičen primer: 

Iskali rešitve, da bi lahko, če bodo sami kdaj na preizkušnji … /…/ Starši bi morali otroke od malega 

seznanjati z družbo … /…/ Toliko bolj bodo lahko pomagali … (»Na šahovnici življenja je težko vleči 

le prave poteze«, 23. 11. 1995.) 

 

Rezultati analize modalnosti za leto 2005 

Analiza modalnosti odkriva, da so stališča v analiziranih prispevkih leta 2005 pogosto izražena 

pogojno, z zmanjšano prepričanostjo oz. z večjo previdnostjo. Pogojnost je velikokrat izražena kot 

želja ali kot možnost. V povezavi s temo zaposlovanja se pogojnost nanaša na položaj delavcev. Z 

izbiro modalnosti, ki v poročanju sporoča, da v gospodarstvu obstajajo problemi, ki bi lahko 

vplivali na položaj delavcev, in da sindikati želijo preprečiti negativne trende, je izraženo 

zmanjšano prepričanje. S tem, ko ni kategorično izraženo, kateri so vzroki za slabši položaj 

delavcev, se zmanjšuje tudi odgovornost nosilcev moči in kapitala. Kategoričnost je uporabljena v 

primeru, ko je vzrok za nižje povprečne plače pripisan panogam, ki so v krizi, vendar pa ob tem 

odgovorni akter ni poimenovan. Podobno je tudi odgovornost za delovne invalide pripisana naravi 

dela in ne nosilcem kapitala, niti v delu, ko bi lahko delovno invalidnost vsaj posredno povezovali z 

delovnimi pogoji, ki pa so odgovornost lastnikov kapitala. Te informacije bralcem niso 

predstavljene.  
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Tipičen primer:  

… so osvetlili dogodke, razmere in probleme, ki so lani vplivali na gospodarsko sliko in položaj 

delavcev v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini /…/ Sindikati želimo preprečiti trend, da bogati 

postanejo še bolj bogati /…/ Gotovo je eden do vzrokov za to v panogah, ki so v krizi. /…/ Na drugi 

strani jih je najti tudi v slabem lastninjenju, nepravočasnem prestrukturiranju in slabem 

menedžmentu. /…/ Narava našega dela, žal, prinaša tudi delovne invalide. Zaradi nezmožnosti 

opravljanja svojega dela so prisiljeni zamenjati delovno mesto za slabše ocenjeno. (»Lani na 

območju ostalo brez dela 460 ljudi«, 3. 2. 2005.) 

V primeru teme odvisnosti bralec dobi informacijo, da je odvisnost škodljiva in ogrožujoča, saj je 

podan komentar, da je razveseljivo, da se mladi zavedajo škodljivosti kajenja. Hkrati naj bi kajenje 

želel opustiti vsak drugi kadilec – uporabljeni želelni naklon lahko ima dva vidika: po eni strani 

lahko izraža željo posameznika kot ključni motivacijski moment na poti odvajanja, po drugi pa 

nemoč odvisnika, saj lahko opustitev ostane le na nivoju želje. Namreč bralec ne dobi informacij o 

tem, koliko odvisnikov preneha, dobi pa informacijo o tem, da skupina pri odvajanju lahko 

pomaga, vendar obstajajo tudi drugi načini, na kar kaže tudi uporabljeni naklonski izraz lahko, ki 

konotira možnost in ne zagotovilo.  

Analiza modalnosti razkriva, da so pri izražanju stališč o strpnosti pogosto uporabljene kategorične 

modalne trditve, s katerimi dobi bralec informacijo, da v mestu vlada vzdušje strpnosti in 

sprejemanje drugačnosti, kar verjetno odraža uradno stališče časnika.  

Tipični primeri:  

Občani smo lahko ponosni, da smo uspeli ohraniti strpnost in posluh do drugačnosti. (»Velenje 

prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov …«, 3. 2. 2005.) 

Prav je, da tudi sami posežemo, kadar ocenimo, da smo priča nestrpnosti. /…/ Odgovornost se 

namreč prične na osebni ravni … (»Strpnost – vprašanje mene, tebe in nas vseh«, 10. 11. 2005.) 

V besedilu je kategorično izraženo, da je potrebno poseči, če smo priča nestrpnosti. Poudarek je 

na osebni odgovornosti in poziva k aktivni udeležbi. Hkrati je s tem vpeljano subtilno sporočilo, da 

med družbenimi skupinami obstajajo razlike in tudi konflikti, zato sploh potreba po strpnosti in 

osebni angažiranosti za strpno vzdušje. Da obstajajo trenja, je zaznati tudi v pismih bralcev, kjer se 

izpostavi vprašanje uporabe slovenskega in drugih jezikov. Ob tem bralec dobi informacijo, da je 

strpnost pogojena, in sicer le v primeru, ko so tujci pripravljeni sprejeti naše vrednote, s čimer se 

vzpostavi jasna ločnica med »nami« in »njimi«. Prav tako izraženo stališče, da morajo odnosi 

temeljiti na enakopravnosti, implicitno sporoča, da se v družbi srečujemo z neenakostjo in da vse 

družbene skupine nimajo enakih pravic. Vendar pa v analiziranih prispevkih manjka informacija, 

kateri so tisti dogodki, kjer smo lahko priča nestrpnosti. Da manjšine obstajajo, je eksplicitno 

izraženo v odprtem vprašanju o tem, kaj nam lahko manjšine sporočijo. Analiza razkriva, da takšna 

formulacija v obliki odprtega vprašanja bralcu podaja informacijo, da obstaja večina in manjšine, 

in z nekoliko zmanjšano prepričanostjo nakaže možnost, da tudi manjšine lahko nosijo sporočilo o 

večinski družbi. Toda uporabljen naklonski izraz lahko in formulacija v obliki vprašanja in ne 
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trditve, ki bi lahko izražala večjo stopnjo prepričanosti, implicitno kaže tudi na zmanjšano 

družbeno moč manjšinskih družbenih skupin. Ker avtorica v isti vprašalni povedi najprej uporabi 

splošno poimenovanje manjšine, nato pa našteva različne manjšinske družbene skupine, s tem 

nakaže, katere so tiste skupine v mestu, ki so neposredno povezane z vprašanjem strpnosti – 

pripadniki druge kulture, vere, drugače misleči. V tem bi lahko prepoznali predvsem priseljence. 

Vendar pa med analiziranimi prispevki ni prispevka, ki bi eksplicitno naslovil vprašanje odnosa 

med priseljenci in ostalimi.  

Pri poročanju o kriminaliteti so uporabljene kategorične modalne trditve, ko gre za izražanje 

sodbe o učinkovitosti sistema kaznovanja. Sporočilo, da sistem kršilcev ne zna in ne zmore 

kaznovati, je podano na način, ki ne dopušča dvomov v njegovo resničnost. S tem ko je sistem 

označen za neučinkovit, se sporočilo implicitno nanaša tudi na tiste, ki družbena pravila 

udejanjajo. To pa je z vidika obligacijske modalnosti podlaga za visoko stopnjo prepričanosti o 

ideji, da do prakse, ko ljudje rešujejo stvari sami, ne more biti daleč. Kategorično izraženo stališče, 

da so jasna merila in spoštovanje avtoritet pomembna, kaže na težnjo po uveljavljanju pravil in 

konfliktnost med družbenimi skupinami. Odnos do prestopnikov zaznamuje ideja pomoči – v 

kategoričnih trditvah je izraženo stališče, da prestopnikov ne smemo obsojati, ampak jih moramo 

pomilovati in jim pomagati. Vendar pa je z nekoliko več previdnosti predstavljena rešitev. Namreč 

obligacijska modalnost je izražena nekoliko bolj previdno, ko avtor pravi, da bi stanje lahko 

popravili z vzgojo in ukrepi in da bi mlade morali poučevati. Ključni akterji pri tem bi morali biti 

starši, policija in redarji.  

Analiza kaže, da imajo odrasli ključno vlogo tudi v življenju mladih. Namreč z veliko mero gotovosti 

se poroča o vlogi staršev in mentorjev pri učenju in učnih dosežkih učencev.  

Tipični primeri: 

Zelo pomembna je tudi pomoč staršev, saj pri tako mladem učencu delo na daljavo brez njihove 

pomoči ne bi bilo mogoče.« (»Matematika na daljavo«, 14. 4. 2005.) 

Gotovo pa mi ne bi uspelo brez skrbnega učitelja in mentorja. (»Zlato iz nemščine končno tudi 

Velenju«, 14. 4. 2005.) 

O starostnikih analiza modalnosti prinaša skope rezultate. Kategorično je izraženo stališče, da je 

pomoč drugih v starosti potrebna in neizogibna, kar postavlja starostnike v odvisnost od drugih. 

Odvisnost od drugih je pogojena predvsem s slabšanjem zdravstvenega stanja. S starostjo je 

povezana tudi tema umiranja. V analiziranih prispevkih je izraženo trdno prepričanje v pozitiven 

vpliv društva Hospic na odnos ljudi do umiranja in smrti, kar kaže na moč, ki jo skupina podobno 

mislečih lahko pridobi z organiziranim delovanjem, in s tem tudi glas v družbi, čeprav je v manjšini.  

 

Temeljne ugotovitve analize modalnosti 

Splošna ugotovitev na podlagi analize modalnosti pravi, da skozi izbrano obdobje dveh desetletij 

izražanje modalnosti prehaja od absolutne kategoričnosti praktično na vseh področjih družbenega 
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življenja preko zmanjšanja prepričanosti in vedno bolj previdnega izražanja sodb in nazaj do 

kategoričnosti na določenih področjih.  

Leta 1985 so stališča državnih institucij uporabljene kategorične modalne trditve, ki ne dopuščajo 

dvoma, kar se sklada z vtisom, da vse vidike posameznikovega življenja in pomoč različnim 

družbenim skupinam obvladuje država – družba. Kritiko je zaznati v odnosu do zaposlovanja 

nekvalificiranih delavcev, do dela sindikata in preskrbljenosti delavcev ter do vandalizma mladih.  

Leta 1995 je mogoče opaziti premik v izražanju modalnosti. V primeru brezposelnih je izraženo 

manjše prepričanje v uspešnost programov pomoči Zavoda za zaposlovanje, hkrati pa so le-ti 

pogojeni tudi z določeno mero notranje motivacije brezposelnih oseb, s čimer pa jim je pripisana 

tudi odgovornost za reševanje lastne situacije. Tudi v primeru odvisnikov je precej kategorično 

izražen dvom v sposobnost posameznika, da sam reši težave povezane z odvisnostjo, vendar je 

povsem odvisno od posameznika, ali bo ponujeno pomoč izkoristil ali ne. Analiza odkriva izražene 

dvome tudi v državne organe – izraža se zmanjšano prepričanje v korektnost delovanja policije, 

aktivnosti policije in njena pooblastila, kar vpliva na konstruiranje zaupanja večine do državnih 

organov in na splošen občutek varnosti v družbi. Pogojnost v poročanju o domnevnih vpletenih v 

kazniva dejanja je lahko le znak večje korektnosti v kazenskem postopku. V primeru samomora 

modalne oblike konotirajo popolno prepričanost avtorice besedila v resnico o moči posameznika, 

da odloča o lastnem življenju, ki pa ima tudi družbeno dimenzijo, saj izpostavlja pomen 

medosebnih odnosov, ki so ključnega pomena tudi v razvoju odvisnosti. Namreč uporabljene 

kategorične modalne besede sporočajo, da je družina tista, ki je odgovorna za vzgojo 

posameznika, vzroki za uporabo drog med mladimi in odvisnost se iščejo v družini.  

Leta 2005 so stališča pogosto izražena pogojno, z zmanjšano prepričanostjo oz. z večjo 

previdnostjo. Pogojnost je velikokrat izražena kot želja ali kot možnost. V povezavi s temo 

zaposlovanja se pogojnost nanaša na položaj delavcev. Z izbiro modalnosti, ki v poročanju 

sporoča, da v gospodarstvu obstajajo problemi, ki bi lahko vplivali na položaj delavcev, in da 

sindikati želijo preprečiti negativne trende, je izraženo zmanjšano prepričanje. Predvsem kot želja 

in možnost je predstavljeno tudi odvajanje od kajenja. Kategorično pa je izraženo stališče, da je 

odgovornost vsakega posameznika poseči, če je priča nestrpnosti, in da morajo odnosi temeljiti na 

enakopravnosti, kar pa sporoča tudi, da obstajajo konflikti, trenja in neenakosti. Z zmanjšano 

prepričanostjo se nakaže možnost, da tudi manjšine lahko nosijo sporočilo o večinski družbi. V 

povezavi s kriminaliteto je kategorično izražena sodba, da pravni sistem kršilcev ne zna in ne 

zmore kaznovati ter da so jasna merila in spoštovanje avtoritet pomembna, vendar pa 

mladoletnih prestopnikov ne smemo obsojati, ampak jih moramo pomilovati in jim pomagati. 

Nekoliko bolj previdno pa je ponujena rešitev: stanje bi lahko popravili z vzgojo, izobraževanjem in 

nadzorom. Ključno vlogo odraslih poudarja tudi z veliko mero gotovosti izraženo mnenje o 

pomembni vlogi staršev in mentorjev pri učenju in učnih dosežkih učencev. O starostnikih analiza 

odkriva kategorično stališče, da je pomoč drugih v starosti potrebna in neizogibna. V povezavi s 

temo smrti je izraženo trdno prepričanje v pozitiven vpliv društva Hospic na spremembo odnosa 
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družbe do umiranja in smrti, kar je primer konkretnega pozitivnega vpliva manjšinske družbene 

skupine na večinsko.  

 

REZULTATI ANALIZE KLJUČNIH BESED 

Rezultati analize ključnih besed za leto 1985 

Študija vključuje tudi analizo ključnih besed, ki konstituirajo določen diskurz. Manjšine so v 

izbranem časopisu v letu 1985 v analiziranih prispevkih večinoma poimenovane nevtralno (starejši 

občani, upokojenci, invalidi, bolni krajani, socialno šibkejši občani, delavci, mladi, učenci, fantje). 

Poimenovane so z besedami, ki izražajo, da so del družbe (krajani, občani) in jim je potrebno 

pomagati (pomoči potrebni). Vendar pa avtor ne navaja, kakšna je problematika pomoči 

potrebnih in na kak način se jim pomaga – omenjena je le materialna pomoč (zbiralne akcije). 

Družba je na prvi pogled reprezentirana kot koherentna. Ne s poimenovanji ampak šele z analizo 

značilnosti, ki so pripisane posameznim družbenim skupinam, se konstruira ločnica med večinsko 

družbo in drugačnimi, marginaliziranimi, manjšinami, vendar tudi ta ločnica ni tako izrazita. V tem 

obdobju ostaja prevladujoč vtis enotne družbe. Kljub temu so državne institucije, humanitarna 

organizacija Rdeči križ ter zaposleni v teh institucijah prikazani zelo pozitivno. 

Tipičen primer: 

Člani so marljivi, prizadevni, aktivni, uspešni, vestno izpolnjujejo naloge, požrtvovalni … (»Še bolj 

razvijati prostovoljno delo«, 7. 2. 1985.) 

Izpostavljeni so tudi posamezniki, na primer delavka socialnega skrbstva, ki predstavlja ideal 

opravljanja službe v državni instituciji.  

Tipičen primer:  

/… / je delo opravljala z ljubeznijo, je vse zmogla, bila vesela malih uspehov, imela čut za sočloveka 

in razumevanje, bila tenkočutna in prijazna. (»Če človek hoče, se delo že najde«, 3. 7. 1985.) 

Druge družbene skupine niso predstavljene tako pozitivno. Pogosto so pripadniki manjšinskih 

družbenih skupin kolektivizirani in predstavljeni kot del skupnosti, ki jih povezujejo skupne 

lastnosti, na kar kaže tudi pogosta uporaba množine. 

Čeprav je vprašanje starostnikov kompleksno, analizirani prispevki prikazujejo le ozek segment 

življenja starostnikov, in sicer podrobneje le udejstvovanje v tednu upokojencev, kar ustvarja vtis, 

da se veliko starostnikov udeleži športnih tekmovanj, petja in drugih aktivnosti. Vendar konkretnih 

podatkih o številu starostnikov v Velenju in bližnjih krajih in o številu udeležencev v tednu 

upokojencev nimamo. Nekateri starostniki so bolni in nepokretni, vendar vsakodnevne težave 

starostnikov niso predstavljene, kvečjemu omenjene le ob strani. Starostniki naj bi imeli nizke 

pokojnine. V izjavah starostnikov beremo, da imajo malo priložnosti za druženje in sprostitev 

(Raznolik in pester program, 12. 9. 1985).  
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V nasprotju s starostniki se časnik v letu 1985 več posveča delavcem. Analiza izbranih prispevkov 

pokaže, da delavci niso homogena skupina, ampak lahko znotraj te družbene skupine 

obravnavamo še nekvalificirane delavce in delovne invalide. Delavci so na splošno reprezentirani 

pozitivno: delajo dobro, dosegajo dobre rezultate, sindikati delajo za delavce in skrbijo za družbeni 

standard (»Ne samo, da dosegamo, celo močno presegamo načrtovano proizvodnjo, pa vendar …«, 3. 7. 

1985). Kljub temu si »mnogi z dobrim in pridnim delom ne prislužijo dovolj za preživetje družine« 

(Ozimnica, 12. 9. 1985). Še večji problem naj bi bila nekvalificirana delovna sila. Nekvalificiranim 

delavcem se pripisuje, da so tujci, imajo nizek dohodek in velike potrebe po otroškem varstvu, 

šolstvu, zdravstvu, zato predstavljajo strošek družbe in zavirajo razvoj (»Naredimo konec 

ekstenzivnemu zaposlovanju!«, 21. 11. 1985). Ob tem pa v prispevkih ni omenjen prispevek 

nekvalificiranih delavcev k družbi, niso omenjene značilnosti delovnih mest, ki jih nekvalificirani 

delavci zasedajo, in vzroki podjetij za zaposlovanje le-teh. Prav tako naj bi zaposlovanje 

nekvalificiranih delavcev – tujcev bilo odgovorno, da za mlade iz občine ni delovnih mest, saj med 

njimi obstaja težnja po nadaljevanju izobraževanja. Tako se ob tem oblikuje sporočilo, da tujci 

jemljejo zaposlitev naši mladini, kar jasno zarisuje ločnico mi-oni. Vendar eksplicitno ni zapisano, 

od kod tujci prihajajo. Logičen sklep sicer ponuja odgovor, da nekvalificirani delavci prihajajo iz 

republik bivše Jugoslavije, vendar je v letu 1985 to še bila skupna država, kar kaže na prisotna 

nacionalna trenja, ki pa se tako izražajo le implicitno in subtilno.  

V zvezi s položajem delovnih invalidov v analiziranih prispevkih prevladuje mnenje, da družba stori 

premalo (»Ali se res ne da kaj več narediti?«, 21. 11. 1985). Problematika, s katero se soočajo delovni 

invalidi, zajema status invalidne osebe, obravnavo komisije, redke prekvalifikacije, neustrezna 

dela in naloge, slabe delovne pogoje. Pojasnjeni so pogosti vzroki invalidnosti in kvalifikacijska in 

starostna struktura invalidov, ki opozarja, da je največ delovnih invalidov med nekvalificiranimi 

delavci in da je invalidnost pogostejša med starejšimi delavci. Vprašanje invalidov so obravnavali 

tudi politični organi. Kljub kompleksnosti problematike je posebej izpostavljen zdravstveni vidik in 

zavzemanje za obratne ambulante, kar kaže na pomembno vlogo medicinskega diskurza pri 

obravnavi invalidnosti.  

V okviru teme prestopništva in kriminalitete se pri analizi besed opiram na kroniko (»Miličniki so 

zapisali«, 7. 2. 1985), strip (»Eno življenje Janeza Janezoviča«, 7. 2. 1985) in pismo bralke o vedenju 

mladih (»Prevzgojimo ljudi«, 21. 11. 1985). Kronika je skopa in namenjeno ji je le malo prostora. 

Storilci prekrškov in kaznivih dejanj so poimenovani kot neznani storilci ali z začetnicami imena in 

priimka. Nekateri oškodovanci so imenovani z imenom in priimkom, kar poudarja osebni vidik in 

jih individualizira. V stripu se glavni akter imenuje Janez Janezovič – tipično slovensko moško ime 

in iz imena izpeljan priimek s končnico na -ič, kar konotira povezavo s priseljenci iz drugih držav 

tedanje Jugoslavije. Glavni akter je označen kot neželeni sin očeta kriminalca in matere 

alkoholičarke, ki je posvojen, že kot otrok prihaja v stik z orožjem, kasneje grozi učitelju v šoli in se 

tudi sam začne ukvarjati s kriminalom. Tako se problematika kriminalitete implicitno poveže s 

priseljenstvom, neugodnimi družinskimi razmerami, ponavljanjem vedenjskih vzorcev iz družine in 

šolskim neuspehom. Neposredno pa je vandalizem povezan z mladimi. Mladi so v analiziranih 
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prispevkih sicer poimenovani nevtralno kot učenci, fantje, vendar se jim pripisujejo izrazito 

negativne lastnosti in vedenja: brezvestni, objestni, mečejo smeti povsod, ne spoštujejo pravil, ni 

jim mar za okolje, razgrajajo, ne da se jih ustaviti, hodijo po travi, strastno uničujejo mreže, 

razbijajo luči, pišejo grafite po blokih. Ločnica mi-oni je jasno zarisana in nakazuje tudi razkorak 

med generacijami.  

Tipičen primer: 

Mi, stari Velenjčani, ki smo navajeni na red in nas tako početje moti … (»Prevzgojimo ljudi«, 21. 11. 

1985.) 

Kljub večinoma negativni reprezentaciji mladih pa se v analiziranem prispevku vsa odgovornost za 

odklonsko početje le ne pripisuje samo mladim, kajti rešitev je podana v (pre)vzgoji in nadzoru, ki 

pa ju praviloma izvajamo odrasli. Izraženo je prepričanje, da je z resocializacijo možno vplivati na 

spremembe v vedenju in da je nadzor učinkovito sredstvo, kot kaže primer zelenih straž v šolah. 

Straža konotira potrebo po obvladovanju mladih, po nadzoru mladih in po varovanju okolja pred 

mladimi. Tako vzgoja kot tudi nadzor v bistvu pomenita uveljavljanje družbenih pravil s strani 

odraslih.  

 

Rezultati analize ključnih besed za leto 1995 

Analiza besed odkriva različne identitete, vloge in značilnosti v okviru obravnavanja različnih 

tematik. Poimenovanja v kronikah so večinoma nevtralna. Domnevni storilci so poimenovani kot 

neznani storilec, neznanec, neznani voznik ali označeni z začetnicama imena in priimka, starostjo 

in krajem bivanja. Pojavljajo se poimenovanja, ki osebe označujejo glede na dejanje ali vedenje: 

vlomilec, nasilnik, nadležni gostje, nočni »veseljaki«, nočni razgrajači, vročekrvnež ipd. in tako kot 

bistveno značilnost posameznika izpostavljajo njegovo odklonskost. Mladoletniki so poimenovani 

kot »nočni razgrajači, ki so razgrajali in posvinjali« (»Modro bela kronika«, 20. 4. 1995). Pripisane 

značilnosti konotirajo, da je odklonsko vedenje primitivno, saj namigujejo na element živalskosti 

(posvinjali). Občasno se o storilcih poroča bolj osebno – objavljena so osebna imena: »Aleš K.« 

(»Modro bela kronika«, 14. 9. 1995). Kronika najpogosteje v kratkih prispevkih poroča o vlomih, 

krajah, delovnih nezgodah, prometnih nesrečah, požarih, o razgrajanju pod vplivom alkohola, 

poškodovanju tuje stvari, neupravičeni proizvodnji in prometu z mamili.  

Posamezni dogodki in dejanja so vedno bolj natančno opisani, predvsem v primeru večjih 

prekrškov in težjih kaznivih dejanj.  

Tipičen primer:  

Policisti so hoteli voznika legitimirati, a se jim je uprl, tudi fizično in skušal pobegniti. V pomoč je 

kolegoma prišla intervencijska skupina s PP Celje. Vendar se tudi tem kršitelj ni prepustil zlahka. Ko 

so Aleša poskušali "namestiti" v intervencijsko vozilo, je policista brcnil v glavo in ga lažje 

poškodoval. Lažje poškodbe pa je ob uporabi fizične sile dobil tudi kršitelj Aleš, za katerega so 
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kasneje ugotovili, da je imel v organizmu 1,53 promile alkohola. (»Modro bela kronika«, 14. 9. 

1995.) 

Do Stanislava B. so prišli na podlagi zbiranja obvestil. Ko so v začetku novembra v stanovanju, kjer 

živi, opravili hišno preiskavo, je imel osumljeni pri sebi dva PVC zavoja z rjavo snovjo, skupaj težka 

približno 7 gramov. Osumljeni je ob vstopu kriminalistov in policistov v stanovanje skušal vsebino 

raztresti po stanovanju, enega od zavojčkov pa je hotel pogoltniti. (»Modro bela kronika«, 23. 11. 

1995.) 

Poročanje o posameznih dejanjih je lahko predmet posameznega samostojnega prispevka in ne le 

del poročanja znotraj kronike, npr. prispevek »Obvestilo za javnost« (20. 4. 1995), »Bombni »napad« na 

podjetnikovo hišo še nepojasnjen« (14. 9. 1995), »Ljubezen za denar« (20. 4. 1995).  

Odnos do notranjih organov države in vloga policije se spreminjata. Tako je med značilnostmi, ki 

so pripisane policiji in kriminalistom, najbolj izpostavljeno, da je osnovna naloga teh organov 

preiskovanje. Policisti in kriminalisti preiskujejo, v času preiskave ne dajejo informacij, se 

seznanjajo z informacijami, svetujejo občanom in so pri svojem delovanju omejeni z zakonskimi 

podlagami, ki so na določenih področjih borne. Ob takšnem nevtralnem pogledu na delovanje 

policije pa se v enem prispevku, v pismu bralca, pojavi tudi negativno kritičen pogled, ki skupino 

specialnih enot Ministrstva za notranje zadeve obtožuje protizakonitega delovanja: 

Tipičen primer: 

Takšno delovanje policije je protizakonito, saj vsebuje vse elemente kaznivega dejanja /…/ Obtožbe 

g. Dvoršeka na zadnji tiskovni konferenci, o kateri so poročali mediji, pa so namenjene predvsem 

zavajanju javnosti in opravičevanju svojega početja. /… / Nagovarjanje na umor je hudo kaznivo 

dejanje, ki ga visoki predstavnik MNZ ne bi smel kar tako na pamet zavreči samo zato, da bi opral in 

prikril nepravilnosti v svojih vrstah … (»Obvestilo za javnost«, 20. 4. 1995.) 

Uporabljena je tudi beseda mafija, ki konotira, da obstaja podzemlje, prikrito delovanje različnih 

državnih in ilegalnih skupin. Takšno poročanje sporoča, da so lahko nepravilnosti tudi v delovanju 

državnih organov, kar dopušča državljanom dvomiti in maje slepo zaupanje v državo. S 

predstavljenim primerom podjetnika, ki ga ustrahujejo in je žrtev bombnega napada, bralec dobi 

sporočilo, da je vsak lahko žrtev kriminala. Podjetnik je opisan kot direktor in lastnik zasebnega 

podjetja, ki se z upnikom toži na sodišču – pravico je iskal po pravni poti, zaradi česar naj bi mu 

grozili po telefonu in celo razstrelili bombo. Poleg tega poročanje o bombnih napadih v javnost 

vnaša vprašanje varnosti in ogroženosti in podlag za ukrepanje policije. 

Tipičen primer: 

Mnogi Velenjčani se po tem dogodku, ki je seveda razburil javnost, sprašujejo, ali postaja Velenje 

nevarno mesto. Metode, ki smo jih do sedaj poznali bolj iz kriminalnih filmov, se žal selijo tudi k 

nam. Grožnje, izsiljevanja, pretepi, sedaj celo detonacija bombe, tudi v Velenju niso več neznanka. 

/…/ pozvali, naj javnosti pojasni, kateri so tisti zakoni, ki policiji v naši državi preprečujejo opravljati 

preventivno dejavnost v primerih, ko se državljani nanjo obrnejo zaradi odkritih groženj. (»Bombni 

»napad« na podjetnikovo hišo še nepojasnjen«, 14. 9. 1995.) 
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Poročanje konstruira sliko o državnih organih, ki niso samozadostni. Še posebej je to izpostavljeno 

v prispevku, ki poziva dva državljana, da se javita policiji, saj bi bile njune informacije v veliko 

pomoč pri razjasnjevanju kaznivega dejanja posilstva. Žrtev posilstva je poimenovana z 

naslednjimi besedami in besednimi zvezami: nesrečno dekle, posiljena mladoletnica, mladoletno 

dekle, žrtev, kar konotira njeno nemoč, šibkost in podrejenost v položaju in glede na starost. 

Dejanje je označeno izrazito negativno – kot gnusno. Storilec je poimenovan nevtralno, kot 

osumljenec in povratnik, pripisana pa so mu izrazita negativna dejanja in procesi: izkoristil bežno 

poznanstvo, s pretvezo odpeljal, posilil na posebej grob in poniževalen način, v postopku zaradi 

suma več posilstev, pobegnil, izmika prijetju, še ima možnost izvrševati kazniva dejanja. Pri pozivu 

neznanima moškima, ki sta pomagala žrtvi, da se javita policiji in pomagata pri razjasnjevanju 

primeru, avtor prispevka izpostavlja njuno občutljivost in človečnost, s čimer se poudari ločnica 

med lastnostmi storilca in dveh neznancev, ki sta nudila pomoč. Takšno poročanje, ki na eni strani 

kazniva dejanja reprezentira negativno in hkrati vsaj posredno trka na vest in moralo bralcev, 

vnaša čustveno noto, v čemer se morda nakazuje premik k bolj senzacionalističnemu poročanju na 

področju reprezentiranja kriminalitete.  

Da skuša časnik postaviti zrcalo družbi in družbenim spremembam, nakazuje pomenljiv naslov 

prispevka, ki ga sestavljajo karikature s komentarji, ki se glasi »Ogledalnikovi« (23. 11. 1995). 

Sporočilo prispevka je, da družbene spremembe prinašajo več gospodarskega kriminala, 

prostitucije, narkomanije, da obstajajo veliki, ki bogatijo z denacionalizacijo, kar pomeni vedno 

večje družbene in socialne razlike. Jasna ločnica med večinsko družbo – navadnimi državljani in 

manjšinskimi družbenimi skupinami se vzpostavi pri poročanju o prostituciji (»Ljubezen za denar«, 

20. 4. 1995). Prostitucija naj bi se v mestu dogajala v javnih hišah oz. bordelih, kjer posel cveti, kljub 

policijskim racijam, in je poskrbljeno za nepotešene moške in ženske. Prostitucija je označena kot 

najstarejši poklic, s katerim se ukvarjajo lepotice, ki zadovoljijo vse želje za plačilo, in spretni 

maserji. Tako se vzpostavi še povezava med prostitucijo in drugimi storitvami (masaže in masažni 

saloni), ki niso nujno povezane s prostitucijo, vendar si s tem pridobijo negativno konotacijo. 

Uporabljene besede in besedne zveze se nanašajo na spolnost in užitek (razvpiti, nepotešeni 

moški in ženske, radodarne in pohotne lepotice), kar konstruira podobo prostitucije kot prijetnega 

in donosnega posla, zanemarjeni pa so vsi drugi vidiki, o negativnih se sploh ne spregovori. Tudi 

finančni vidik je prikazan izrazito enostransko, saj je izpostavljena le neobdavčenost, medtem ko 

morajo navadni državljani svoje davke plačati.  

Uživanje alkohola je prikazano kot potencialen problem. Kot način odvajanja je omenjen klub 

anonimnih alkoholikov (»Anonimni alkoholiki se dobivajo že deset let«, 23. 6. 2005). Bistvene 

značilnosti kluba so v kolektivnosti in samopomoči. Pomoč temelji na lastnih izkušnjah, 

pripravljenosti pomagati in sestajanju v skupini. Medtem ko pomoč v primeru alkoholizma izvira iz 

samoorganiziranosti civilne družbe, brezposelnim vrsto ukrepov namenjajo institucije. 

Problematika brezposelnosti je predstavljena v luči večanja števila brezposelnih, ki se jim pripisuje 

pasivnost, čakanje, da jim institucije ponudijo rešitev, nizko zaupanje v lastne sposobnosti, 

negotovost. Brezposelni naj bi potrebovali vodenje in spodbujanje k zastavljanju ciljev, Zavod za 
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zaposlovanje pa jim namenja različne aktivnosti, kar o družbeni skupini brezposelnih ustvarja sliko 

pasivnih in nemotiviranih ljudi. Prepoznava se pomen izmenjave izkušenj med ljudmi, zato se med 

projekte pomoči uvršča klub samopomoči, ki pa predpostavlja določeno mero posameznikove 

lastne aktivnosti.  

Dejanje samomora je prikazano kot odločitev posameznika, ki je za okolje nepričakovana. 

Posameznikom, ki se odločijo storiti samomor, so pripisane naslednje značilnosti: mladi, na videz 

vedri, ambiciozni, polni življenja, a v resnici ne vidijo smisla. Takšna reprezentacija ustvarja 

predstavo o samomoru, ki se omeji na ljudi, ki živijo na videz polno življenje, zanemari pa druge 

vzroke za takšno odločitev oz. druge znake samomorilnih teženj (»Sam(omor)«, 20. 4. 1995). 

Mladi so izpostavljeni tudi v povezavi z drogami (»Na šahovnici življenja je težko vleči le prave poteze«, 

23. 11. 1995). Mladi so označeni kot dobro seznanjeni z razširjenostjo odvisnosti, vendar premalo z 

možnostmi pomoči. Uporaba drog je predstavljena kot tveganje za mlade. Družina je pojmovana 

kot varovalni dejavnik, saj naj bi bila srečno otroštvo in razumevanje v družini ključna za odločitev 

za življenje brez drog. Situacija v Sloveniji je ocenjena kot kritična, saj naj bi bilo alkoholikov in 

narkomanov na število prebivalcev več kot na Nizozemskem. Številčne ocene so sicer podane v 

razponu (»Na tisoče današnjih alkoholikov (umre do 800 ljudi) in do 2 do 8 tisoč narkomanov …«), vendar 

konotirajo resno grožnjo, pred katero si ni zatiskati oči, zato starši ne bi smeli dajati slab zgled in bi 

morali seznanjati otroke z družbo. Da je grožnja resna, opozarja tudi dejstvo, da v mestu obstaja 

društvo za boj proti drogam. Takšno poimenovanje poudarja, da se je potrebno proti drogam 

boriti, pri čemer so droge postavljene v vlogo akterja, odgovornost posameznikov pa je zabrisana. 

Pojav društva kaže na to, da so droge pomembna problematika, saj se je oblikoval prostor za 

obravnave le-te znotraj civilne družbe. Prav tako so mladi dobili mladinski klub, kar kaže na na 

novo ustvarjene prostore za specifične družbene skupine. Dodatno raznolikost v oblikah pomoči 

prinaša tudi telefonsko svetovanje mladim in posameznikom v stiski, s čimer se vpeljuje nov 

koncept pomoči, ki temelji na delu s posameznikom, na individualni situaciji in anonimnosti.  

Starostniki so poimenovani nevtralno (upokojenci). Velikokrat so predstavljeni kot posamezniki in 

ne kot del širše skupnosti oz. družbene skupine, predvsem kadar so predstavljena njihova osebna 

mnenja, izjave ali osebne zgodbe. Poročanje daje vtis, da se veliko starostnikov vključuje v 

aktivnosti društev upokojencev, da prosti čas preživljajo aktivno, živijo v številčnih družinah in 

imajo prijatelje. Dolgo skupno zakonsko življenje predstavlja vrednoto. Praznovanje jubilejev naj bi 

prinašalo zabavo, veselje, sproščenost in dobro voljo.  

 

Rezultati analize ključnih besed za leto 2005 

Analiza ključnih besed v okviru teme dobrodelnosti kaže na socialne razlike v družbi, ki so 

značilnost v letu 2005 in na kar prispevki eksplicitno opozarjajo.  
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Tipičen primer: 

 … trend, da bogati postajajo še bolj bogati in revni še revnejši … (»Lani na območju ostalo brez dela 

460 ljudi«, 3. 2. 2005.) 

O solidarnosti se ne govori več, v ospredju je dobrodelnost. Iz analiziranih prispevkov je razvidno, 

da dobrodelnost poteka na različne načine: organizirani so dobrodelni dogodki, kot npr. koncerti, 

na katerih se zbira denarna sredstva, organizirane so razne dobrodelne akcije, na katerih se 

zbirajo konkretne materialne stvari, kot npr. knjige za bolnišnico, in organizirana je pomoč v obliki 

prehrambenih paketov za socialno najbolj ogrožene. Ključna značilnost dobrodelnih dogodkov je v 

tem, da pritegnejo ljudi, ker lahko tako pomagajo neposredno. Vendar pa analiza pokaže tudi na 

drugačen pogled na dobrodelnost. V enem od prispevkov je dobrodelnosti pripisana osebna 

korist. Avtor izrazi stališče, da je prava dobrodelnost anonimna, brez bleščečih reflektorjev, samo 

pomoč, brez stranskih učinkov. Takšen komentar po drugi strani pripoveduje o tem, kako 

dobrodelne prireditve potekajo: neanonimno, v soju luči, zaradi osebnih koristi. Tisti, ki so 

dobrodelni, naj bi bili elita. Analiza razkriva, da avtor med elito prišteva politike, estradnike, 

gospodarstvenike in lokalne veljake. To naj bi bili posamezniki, ki so v življenju uspeli, tudi na 

račun pozabljenih delavcev. S tem se razkriva druga stran dobrodelnosti. Namreč na drugi strani 

dobrodelnosti so tisti, ki pomoč potrebujejo. V prispevku, ki izrazi kritičen pogled na 

dobrodelnost, so na drugi strani delavke, ki so jim odgovorni dolžni še nekaj plač, odškodnin in 

odpravnin, ki so izgubile službo in po razglasih zavoda za zaposlovanje iščejo prihodnost, 

pozabljene, s spranimi majicami in stavkajočimi gesli in žalostno opazujejo dobrodelno prireditev. 

S temi očmi je dobrodelna prireditev poimenovana kot dokaz samopašnosti, slabega okusa in 

popolne izgube občutka za sočloveka, elitistični kapitalizem v svoji najhujši obliki (»Sejem 

ničevosti«, 1. 9. 2005).  

Tipični primeri:  

Denar so namenili obema osnovnima šolama v Šoštanju za zimsko šolo v naravi. /…/ To, da 

pomagajo prav otrokom, in to neposredno, je pritegnilo ljudi in tudi v bodoče si želijo, da bi bilo 

tako. (»Koncert za šolo v naravi«, 3. 2. 2005.) 

Seveda marsikomu pomagajo, vendar imajo posamezniki od dobrodelnosti velikokrat tudi osebno 

korist. Pojavijo se v medijih, navežejo poslovne stike, nekateri občutljivi si operejo vest. V 

dobrodelnih druščinah se zbirajo posamezniki, ki so v življenju uspeli, kdo med njimi tudi na račun 

pozabljenih delavcev. Zato je prava dobrodelnost zmeraj anonimna dobrodelnost, brez bleščečih 

reflektorjev, trkanja s kozarci in kaviarja. Pomoč, brez stranskih učinkov. (»Sejem ničevosti«, 1. 9. 

2005.) 

Delavci so poimenovani nevtralno. Analiza odkriva, da so orisane razmere v analiziranih prispevkih 

slabe. Slabe razmere pomenijo nizke plače, kršenje zakonodaje, pogodbe za določen čas, grožnje o 

odpustu, neizplačane odpravnine, težke delovne pogoje, iztrošenost delavcev in vedno več 

brezposelnih. Med delavci pa so delovni invalidi tista skupina, ki delajo v še težjih razmerah, saj je 

njihov položaj neenakopraven, prisiljeni so zamenjati delovno mesto, zaradi invalidnosti pa 
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prejemajo nadomestilo, ki pa je potem obdavčeno (»Lani na območju ostalo brez dela 460 ljudi«, 3. 2. 

2005).  

Poročanje o kriminaliteti postane anonimno. V prispevkih se imena kršilcev ne pojavljajo, niti 

začetnice.  

Tipičen primer:  

V sredo okoli 17.30 sta se na Efenkovi v Velenju dva neznanca lotila mladoletnega Velenjčana. /…/ 

30-letni Mozirčan si je najprej postregel s štirimi manjšimi čokoladami, potem popil malo žganja in - 

zaspal. Policisti bodo kljub temu zoper njega podali kazensko ovadbo. (»Modro bela kronika«, 3. 2. 

2005.) 

Kršilce označujejo starost, kraj, od koder prihajajo, poimenovanje, ki se nanaša na dejanje, kot 

npr. vlomilec, prekrškarji povratniki, voznica, ali povsem nevtralno poimenovanje (nekdo, 

neznanec, storilec). Drznost je vedno bolj poteza dejanj.  

Analiza kaže, da je prestopniško vedenje pojmovano kot nezaželeno in obsojanja vredno, kar 

potrjuje izraženo stališče, da tisti, ki uničujejo mesto, niso frajerji, ampak bebci, in da je takšno 

početje debilno. Takšno stališče izraža izrazito odklonilen odnos do vandalizma, čeprav je 

izpostavljen tudi drugi vidik, in sicer da vandalizem odraža stanje duha in stanje družbe, zato ljudi, 

ki uničujejo, ne smemo obsojati, ampak jih moramo pomilovati in jim pomagati, kar v obravnavo 

kriminalitete vpelje diskurz pomoči. 

Tipični primeri: 

Prve rože je nekdo izpulil že v nedeljo, pa jih je posadila nazaj. V noči iz nedelje na ponedeljek pa so 

se neznane barabe znesle nad loncem in rožami. /…/ S tem želimo samo opozoriti, kako okoli nas 

živijo ljudje, ki jih ne smemo obsojati, ampak pomilovati. /…/ vandalizem samo odraža stanje duha 

in stanje v družbi. (»Se končno dogaja?«, 23. 6. 2005.) 

Kronika najpogosteje v krajših prispevkih poroča o vlomih, ropih, delovnih nesrečah, tatvinah, 

prometnih nesrečah, požarih, nasilnem vedenju, razgrajanju pod vplivom alkohola, poškodovanju 

tuje stvari, medsosedskih sporih, posilstvu, mučenju živali, raznih prekrških povezanih z drogo, 

kršenju javnega reda in miru. Posamezni dogodki in dejanja so razmeroma podrobno opisani. 

Policisti so se prvič zaradi prekrška z elementi nasilja odločili za izrek ukrepa o prepovedi 

približevanja. Bralec dobi informacijo, da v mestu potekajo nočne tekme z avtomobili. Udeleženci 

teh tekem so okarakterizirani kot (pre)drzni in hitri vozniki. Prostor v poročanju imajo tudi 

dogodki, ki veljajo za nekoliko neobičajne, na kar kaže tudi izbor besed. Izbor besed poudarja 

čustveno stanje vpletenih, bistveno potezo vpletenih ali dejanj ali pripiše pomen z besedami v 

prenesenem pomenu in komentarji.  

Tipičen primer: 

… sta si v parku pri gimnaziji v Velenju precej nenavadno in nevarno zabavo privoščila dva (takrat 

še) neznanca. Z zračno puško sta, tebi nič meni nič, iz grmovja streljala po ljudeh! Pri tem sta dve 

občanki tudi zadela. Policisti so se uspeli z njimi soočiti … (»Modro bela kronika«, 1. 9. 2005.) 
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Kot aktualna problematika se pojavijo otroci in mladoletniki v prometu. Njihovo vedenje je 

okarakterizirano kot nespametno, saj se jim pripisujejo naslednje lastnosti: brez nadzora pritečejo 

na cesto, ne uporabljajo varnostnih pasov, zaščitnih čelad, upravljajo vozilo brez vozniškega 

dovoljenja, vozijo objestno ali z neprilagojeno hitrostjo.  

Naslednja omenjena problematika je mučenje živali (»Okrutnost brez primere«, 10. 11. 2005). Analiza 

razkriva, da so živali reprezentirane kot nemočne, podrejene in prepuščene nasilju posameznikov. 

Izbor besed kaže na močno čustveno in osebno angažiranost avtorja, saj zapiše stališče, da primeri 

mučenja živali niso redkost, da so zavržene bolne in zanemarjene živali reden pojav mesta in da 

živimo v mestu, sovražnem do živali. Tistim, ki mučijo živali, je pripisana okrutnost in prepričanje, 

da je življenje živali mogoče kakor koli in kadar koli uničiti.  

Posebno nevarnost v mestu predstavljajo požari oz. požigi. Podrobno sta opisana dva požara in 

prometna nesreča ter posredovanje gasilcev. Čeprav je misel, da so požari morda namerni, 

omenjena ob koncu prispevka in v naslovu ter ne predstavlja središča prispevka, analiza kaže, da 

je med ljudmi precej zasidrana, saj strah pred požigi izražajo tudi mimoidoči, ki so odgovarjali na 

vprašanje, ali se v mestu počutijo varne. Med ljudmi se ustvari ideja, da je požigalcev več in da so 

organizirana združba, ob tem pa bralcem manjkajo konkretne informacije o požigih in 

predstavitev konkretnih dokazov, ki bi temeljili na resničnih dejstvih. Ob tem je v poročanju 

izražen stereotip, da je Velenje znano kot nevarno mesto, predvsem ponoči. To sporočilo je 

predstavljeno kot splošno znano dejstvo, ki ne potrebuje posebnih utemeljitev, saj naj bi sodilo v 

splošno védenje bralcev. Stereotip je podprt z navedbami, da so opaznejša kazniva dejanja v 

porastu, da so požari skoraj dnevna stalnica, da so pešci v peš conah ogroženi s strani motoristov 

in kolesarjev in da je najbolje, če vsak posameznik skrbno pazi svojo lastnino. Analiza odkriva tudi, 

da je zaupanje v sistem nadzorovanja vedno manjše. Bralec namreč dobi informacije, da sistem ne 

kaznuje, da institucijam ni moč zaupati, da policistov in redarjev manjka ter da so odgovorni 

organi nezainteresirani. Takšne reprezentacije ustvarjajo podobo sveta, v katerem vlada logika, da 

mora vsak poskrbeti zase, se zavarovati in se tudi braniti.  

Tipičen primer: 

Predrzneži, ki imajo v kartoteki tudi po več deset prekrškov zoper osebno in premoženjsko varnost 

državljanov, kaj hitro ugotovijo, da jih sistem za prekrške bolj slabo ali pa sploh ne kaznuje. V družbi 

vrstnikov se postavljajo in lahko veljajo celo za neke vrste junake. /…/ Ne čudi, da je med ljudmi 

dokaj pogosta misel, da naš sistem ljudi, ki kršijo zakone, ne zna in ne zmore ustrezno kaznovati. 

Od tod pa do prakse, ko ljudje prevzamejo kaznovanje v svoje roke, ne more biti prav daleč. 

(»Koliko je vredna varnost?«, 14. 4. 2005.) 

Sodeč po analizi ključnih besed je drugačnost pomembno vprašanje. Umetniki so tista skupina, za 

katero je predstavljeno, da med ljudmi vlada mnenje, da so drugačni, kar naj bi veljalo že več kot 

dvajset let. Pred dvajsetimi leti so čudaki, drugačni od večine, tisti, ki so uživali droge ali se znašli v 

sistemu po svoje, veljali za umetnike. Danes je umetniški poklic še vedno stigmatiziran. 

Umetnikom je pripisana neurejenost, zanemarjenost, alkoholizem, droge, boemskost, 

nepriznavanje avtoritete, kriza in iskanje identitete, nestabilna čustvena stanja, razuzdano spolno 
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življenje, vsesplošno ponočevanje in razgrajanje, nenormalna psihotična stanja umetniškega 

navdiha, izjemna goljufivost in šikaniranje. Avtor skuša ta stereotip razbiti in navaja, da so 

»umetniki navadni ljudje, z enakimi fiziološkimi in duhovnimi potrebami kot ostali, z navadnimi 

pogledi na svet, le dejavnost ni ciljno usmerjena h kapitalu«(»Goreča navadnost«, 1. 9. 2005). S tem 

je izražena misel, da je navadno tisto, kar je zaželeno, vendar ob tem manjka informacija, kaj 

označuje tisto, kar je navadno. Po drugi strani analiza odkriva, da za neznano velja, da je 

neprijetno in da si o neznanem vnaprej postavimo mnenje. S tem ko avtor zapiše, da je neznani 

objekt – skulptura razburkala mesto, kot bi v globalnem kontekstu razburkala vode pred 100 leti, 

je izražena sodba, da je lokalno okolje 100 let zadaj. Lokalno okolje je označeno kot provincialno, 

ki se kljub odličnemu pretoku informacij bojuje s svojo zaprtostjo in zastarelimi družbenimi 

principi, normami in pogledi. Ob tem pa se ne poroča, kaj konkretno naj bi predstavljale te 

zastarele družbene norme in na katere družbene skupine se nanašajo, kar še dodatno daje vtis, da 

je takšna splošna družbena klima.  

Analiza dokazuje, da se v lokalnem okolju pojavlja nestrpnost. Izbor besed kaže, da so drugačni 

pripadniki drugih kultur in druge vere, vendar konkretno niso poimenovani. Pripadniki islamske 

vere so omenjeni le v prispevku, ki govori o osrednji slovesnosti islamske skupnosti ob prazniku v 

Ljubljani. Ne poroča pa se neposredno o muslimanski skupnosti v lokalnem okolju. Bralec dobi le 

skope informacije o tem, da se civilna družba v obliki kulturnih društev drugih narodnosti iz 

zametkov le stežka razvijejo, vendar znova ob tem manjka informacija, za katere druge narodnosti 

gre. Po drugi strani se v prispevkih pojavljajo parole o strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 

Tipičen primer:  

Številnim različnostim, ki nas zaradi načina življenja dnevno obkrožajo, mnogi še vedno niso kos /…/ 

Velenje je v tem kontekstu primer skupnosti, v kateri sta strpnost in priznavanje kulturnih 

drugačnosti vsak dan na preizkusu. (»Strpnost – vprašanje mene, tebe in nas vseh«, 10. 11. 2005.) 

… naše mesto v Sloveniji prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov, verskih prepričanj in 

vrednot. Občanke in občani mestne občine Velenje smo lahko ponosni, da smo uspeli ohraniti 

strpnost in posluh do drugačnosti. (»Velenje prepoznavno kot stičišče različnih kultur, jezikov …«, 3. 

2. 2005.) 

Izbrane besede kažejo na prisotnost manjšin, ki pripadajo različnim kulturam, govorijo drug jezik 

kot slovenski, imajo različna verska prepričanja in vrednote. Izkazana je potreba po aktivnem 

poseganju v dogajanje. Bralec dobi informacijo, da je na nestrpnost potrebno reagirati z 

opozarjanjem, informiranjem, pogovori, organizacijo dogodkov, ki lahko prispevajo k večji 

strpnosti in tolerantnosti družbe. Predstavljena je tudi fotografska razstava v organizaciji 

podmladka ene od političnih strank, kar konotira, da je vprašanje strpnosti tudi politično 

vprašanje. Analiza kaže, da je odgovornost za strpne odnose postavljena na osebno raven. 

Izraženo je celo sporočilo, da je prelaganje odgovornosti na voditelje zanemarjanje lastne 

osebnosti in nepriznavanje svoje celosti – človeka kot družbenega bitja. S tem se pravzaprav 

človeka še bolj individualizira, izvzet pa je družbeni vidik in odgovornost institucij za sistemske 

rešitve.  
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Tipičen primer: 

Civilna družba v obliki kulturnih društev se iz zametkov le stežka razvija, srečevanja med njimi niso 

ravno pogost primer, javno se o različnosti spregovori premalokrat. Ob dnevu strpnosti imamo 

simbolno priložnost, da tudi sami (vsakdo sam pri sebi) pričnemo aktivneje posegati v dogajanja – z 

opozarjanjem, z informiranjem, s pogovori, z organizacijo dogodkov, ki lahko prispevajo k večji 

strpnosti in tolerantnosti družbe. Odgovornost se namreč prične na osebni ravni, prelaganje le-te 

na razne voditelje pa je zgolj zanemarjanje lastne osebnosti in nepriznavanje svoje celosti – človeka 

kot družbenega bitja. (»Strpnost – vprašanje mene, tebe in nas vseh«, 10. 11. 2005.) 

Da je strpnost politično vprašanje, se kaže tudi v pismih bralcev v besedilu o ustanovitvi odbora 

Slovenske nacionalne stranke v drugem večjem mestu v Šaleški dolini. Predvsem na podlagi 

občutka ogroženosti se vzpostavi jasna ločnica med Slovenci in priseljenci. Slovenci so 

poimenovani kot avtohtoni prebivalci, kot drugorazredni narod. Informacija, da slovenščine skoraj 

ni slišati, konotira, da so Slovenci v manjšini. Hkrati pa izraženo stališče, da je to sramota, 

postavlja Slovence v večvreden položaj, in strpnost pogojuje s sprejemanjem »naših« vrednot. S 

tem bralec dobi informacijo, da obstajajo »naše« in »njihove« vrednote, ki so si različne in med 

seboj konfliktne. V analiziranih besedilih se kot rešitev konflikta ponudi nasilje kot skrajna oblika 

reševanja sporov, nasprotna pot je dogovarjanje, sporazumevanje, izmenjava stališč, popuščanje 

in priznavanje drugačnosti. 

Tipičen primer: 

Predvsem bi rad poudaril, da Šoštanj zadnja leta ni več to, kar je nekdaj bil. Bil je lep in bogat 

slovenski kraj, ki vse bolj izgublja veljavo in pomen. /…/ Prizadevali si bomo za to, da bomo imeli 

tudi tu rojeni in avtohtoni prebivalci več besede, kot smo jo imeli doslej. Žalostno je, da smo bili 

zadnja leta še najmanj vredni in bili v bistvu drugorazredni narod, katerega glas se je premalokrat 

slišal in sploh ni bil upoštevan. /…/ slovenščine skoraj ni slišati /…/ hkrati pa bo strpna do tistih, ki 

sicer po rodu niso iz našega okolja, so pa pripravljeni sprejeti naše vrednote. (»Šoštanj nima pljuč«, 

14. 4. 2005.) 

Primer posameznice, ki je predstavljen v pismih bralcev, je prikaz posledic, ki jih pušča nasilje 

(»Razmišljanja izpod modrega peresa«, 14. 4. 2005). Mož, ki ima težave z alkoholom in surovo ravna z 

ženo. Žena je opisana kot prezgodaj osivela, z načetimi živci, srednjih let, s prestrašenim 

pogledom, z očmi brez leska, brezvoljna in vdana v sedanjost, z zgubanimi prsti in tresočimi 

rokami. Imela je poporodno depresijo, težave z alkoholom, si že poskušala storiti samomor. Tako 

fizično kot psihično je prikazana kot nemočna, v težavah. Označena je z besedami bolna, potrebna 

pomoči in željna miru, nora. Izbor besed kaže na povezavo med boleznijo in norostjo. Šele s 

pomočjo javne delavke je znova sposobna začeti reševati težave. Rešitev vidi v hospitalizaciji v 

psihiatrični bolnišnici in kasneje nastanitvi v domu starejših. Topli obroki, mir, sprehodi in 

delavnice so predstavljeni kot pozitivne značilnosti hospitalizacije oz. nastanitve. 

Odvisnost se nanaša na alkoholizem in kajenje. Prispevki so usmerjeni predvsem na zdravljenje 

odvisnosti. Analiza je pokazala, da je alkoholizem označen kot ena največjih zdravstvenih težav, ki 

škoduje alkoholikom, družinskim članom, sodelavcem, kar kaže na vpliv odvisnosti na skupnost in 
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ne le na posameznika. Kot uspešen način zdravljenja tako alkoholizma kot tudi kajenja so 

predstavljene samopomočne in podporne skupine. Značilnosti skupin so predvsem v tem, da 

udeleženci med seboj delijo izkušnje, si dajejo podporo, si pomagajo. Posebna prednost takšnih 

skupin je v tem, da imajo udeleženci lastno izkušnjo odvisnosti. 

Tipičen primer: 

Alkoholizem je ena največjih zdravstvenih težav naše dobe, ki ne škoduje samo alkoholikom, za 

posledicami alkoholizma trpijo tudi drugi, družinski člani, sodelavci. /…/ Ker so vsi člani alkoholiki, 

gojijo posebno razumevanje, saj so bolezen alkoholizma občutili na lastnem telesu. /…/ Skupina mi 

daje moralno podporo, moč in druženje s prijatelji, s katerimi smo drug do drugega popolnoma 

odkriti. (»Anonimni alkoholiki se dobivajo že deset let«, 23. 6. 2005.) 

Ne glede na to, da se pri zdravljenju obeh vrst odvisnosti uporablja skupinska metoda, je pri 

odvajanju od kajenja močno prisoten medicinski diskurz, medtem ko v primeru kluba anonimnih 

alkoholikov prevladuje socialni diskurz oz. diskurz samopomoči. Analiza namreč kaže, da je v 

primeru kajenja izpostavljeno, da se večina kadilcev odloči za prenehanje zaradi zdravstvenih 

težav oz. po nasvetu zdravnika, skupine so v domeni uradnega zdravstva, imajo svojega vodjo in 

natančno se vodi uspešnost programa. Klubi anonimnih alkoholikov pa niso v domeni uradnega 

zdravstva, delujejo po strokovnih literaturi, klub deluje po principu samoorganiziranja, članstvo ni 

obvezno, kartoteke se ne vodijo, vsak posameznik sam ugotovi, ali mu alkohol predstavlja 

problem. Pomembno je srečanje med udeleženci, odnosi in podpora. V prispevku o klubu 

anonimnih alkoholikov je nekaj članov predstavljenih s svojim osebnim imenom, s čimer je 

poudarjena individualnost, medtem ko sta v prispevku o odvajanju od kajenja predstavljeni vodji 

skupin v Celju in Šaleški dolini, kar dodatno poudarja formalno obliko organiziranja. 

Tipičen primer: 

Za razliko od klubov zdravljenih alkoholikov, ki so v domeni uradnega zdravstva, delujejo AA po 

strokovni literaturi, po programu dvanajstih korakov in dvanajstih izročil. (»Anonimni alkoholiki se 

dobivajo že deset let«, 23. 6. 2005.) 

Mag. Damjana Podkrajšek, dr. med., specialistka šolske medicine in vodja skupine za odvajanje od 

kajenja omenjenega zavoda, meni, da lahko ta skupina posameznikom veliko pomaga. (»Večina 

kadilcev želi opustiti kajenje«, 3. 2. 2005.) 

Mladi so povezani predvsem s temo izobraževanja, zato so tudi poimenovanja s tem povezana: 

učenci, šolarji, sošolci, osmošolka. Bralcu sta v dveh različnih prispevkih (»Matematika na daljavo«, 

14. 4. 2005; »Zlato iz nemščine končno tudi Velenju«, 14. 4. 2005) predstavljeni dve učenki – ena, ki se 

izobražuje na daljavo, in druga, ki je prejela nagrado na tekmovanju iz znanja. Obe sta 

poimenovani z osebnim imenom, kar ju individualizira. Analiza pokaže, da so za uspeh učencev 

pomembni tudi odrasli: starši in učitelji. Uspešnim učencem so pripisane naslednje lastnosti: 

marljivost, pridnost, trud, bistrost, delovnost. Dobrim učiteljem pa: dodatno znanje, skrbnost in 

uvajanje novosti. Z vidika izobraževanja so mladi reprezentirani izrazito pozitivno.  
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Starostniki so tista skupina, ki so predstavljeni najbolj osebno, saj so pogosto predstavljene 

njihove življenjske zgodbe, poimenovani so z imenom in priimkom. Družina in zdravje se izkažeta 

za najpomembnejša v obdobju starosti. Predstavljeni so tudi razni dogodki, praznovanja, ki so 

namenjeni najstarejšim. Domsko varstvo je ena od možnosti, kako živeti v obdobju starosti. 

Osnovna značilnost domskega varstva je oskrba, pomembni pa so tudi obiski sorodnikov in 

druženje, kar kaže na pomembnost socialnih stikov v starosti.  

Tipičen primer: 

… je privekala na svet v številni družini /…/ Zato si je kruh služila kot dekla na kmetiji. Ko si je sama 

ustvarila družino, sta z možem kupila kmetijo v Plešivcu /…/ Življenje ji ni prizanašalo, a vajena 

skromnosti je premagala marsikatero težavo. Ne jesen življenja ji je lepo. /.../ krajša urice predvsem 

z gledanjem televizijskega programa. Rada obuja spomine na prijetne dogodke, sploh ob gledanju 

slik iz albuma. Razveseli jo tudi obisk hčere Angelce ter petih vnukov in devetih pravnukov. Želi si, 

da bi ji zdravje služilo v prihodnje vsaj tako, kot ji je doslej. (»90 let najstarejše krajanke Gaberk«, 

14. 4. 2005.) 

Prostovoljstvo kot pomemben element v družbi se izpostavi pri predstavitvi delovanja društev – 

Hospic in organizacija Europa Donna – slovensko združenje za boj proti raku dojk. Med 

značilnostmi Hospica je izpostavljeno, da v društvu spremljajo umirajoče (gre za oskrbo in ne 

zdravljenje), izvajajo delavnice in individualno obliko pomoči žalujočim, skrbijo za izobraževanje, 

organizirajo srečanja in predavanja strokovnjakov, s čimer želijo javno govoriti o nedotakljivi temi 

smrti in umiranja, vzpodbujajo k soočanju in ne zanikanju smrti. Navajanje konkretnih podatkov 

podkrepi pozitivno reprezentacijo društva in njegov vpliv na odnos ljudi do te tabu teme. Smrt se 

kot samostojna tema pojavi v letu 2005. Morda kaže na čas, ko se ljudje bolj poglabljajo v 

eksistencialna vprašanja, bivanjske dileme – večje zavedanje prepletenosti življenja in smrti, 

povezanosti življenja in smrti, zato je vprašanje umiranja in smrti vedno bolj aktualno.  

Tipičen primer: 

Zagotovo je prisotnost Hospica v družbenem življenju pripomogla k temu, da se že več kot dve 

tretjini ljudi pri pogovoru o smrti in umiranju ne počutita nelagodno, še vedno pa skoraj polovico 

ljudi spravi v zadrego srečanje z žalujočim. Četudi bo na poti spreminjanja odnosa do umiranja in 

žalovanja potrebno še veliko dela in vztrajnosti, je napredek izjemen. (»Umiranje je čas za 

nežnost«, 23. 6. 2005.) 

Z umiranjem je povezana tudi tema bolezni. Analiza razkriva, da je zdravje oz. pripomočki za 

zdravljenje odvisni tudi od društev, civilnih iniciativ, dobrodelnosti. Organizacija Europa Donna 

zbira sredstva za nakup medicinskega pripomočka. Navajanje statističnih podatkov o obolelosti 

daje vtis resnosti položaja, čeprav ob tem ni nobene primerjave z drugimi boleznimi ali z 

obolevnostjo v tujini. Pomemben element je izražanje stališča, da je potrebno zagotoviti enake 

možnosti za zdravljenje za vse. S tem ko se skušajo zagotoviti enake pravice, se implicitno sporoča, 

da trenutno nimajo vse ženske enakih možnosti in enakih pogojev, ni pa informacije, kako so te 

možnosti porazdeljene.  
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Tipičen primer: 

Europa Donna se zavzema, da bi bila ta preiskava dostopna vsaki dve leti vsem ženskam po 50. letu 

/…/ da bi zagotovilo vsem ženskam enake možnosti in pogoje za zgodnje odkrivanje bolezni ter 

takojšnje učinkovito zdravljenje. Europa Donna zbira sredstva za nakup roloskopa … (»Pogled z 

dotikom«, 10. 11. 2005.) 

 

Temeljne ugotovitve analize besed 

Analiza ključnih besed je pokazala, da so leta 1985 manjšine z vidika poimenovanja reprezentirane 

večinoma nevtralno. Šele z analizo značilnosti, ki so pripisane posameznim družbenim skupinam, 

se konstruira ločnica med večino in drugačnimi, ki pa ni izrazita, saj v tistem obdobju ostaja 

prevladujoč vtis enotne družbe. Družbenim institucijam in organizacijam so pripisane pozitivne 

značilnosti. Pripadniki manjšinskih družbenih skupin so pogosto kolektivizirani. Leta 1995 je 

pisanje prineslo tudi bolj čustveno noto, predvsem na področju kriminalitete se nakazuje premik k 

bolj senzacionalističnemu poročanju. Leta 2005 je prispevkov o marginaliziranih družbenih 

skupina bistveno več kot v preteklih obdobjih, fokus se je razpršil in kaže na večji pluralizem. 

Na splošno so delavci leta 1985 reprezentirani pozitivno. Posebna skupina so nekvalificirani 

delavci, katerim se pripisuje, da so tujci, imajo nizek dohodek in velike potrebe po otroškem 

varstvu, šolstvu, zdravstvu, zato predstavljajo strošek družbe in zavirajo razvoj, zaradi 

zaposlovanja nekvalificirane delovne sile pa ni delovnih mest za mlade iz občine. Druga skupina so 

delovni invalidi, ki se srečujejo s kompleksno problematiko pridobivanja statusa invalidne osebe, 

neustreznih delovnih pogojev in prekvalifikacij, izpostavljen pa je predvsem zdravstveni vidik. Leta 

2005 so značilne slabe razmere za delavce: nizke plače, kršenje zakonodaje, grožnje o odpustu, 

težki delovni pogoji ipd. Znova so izpostavljeni delovni invalidi. Leta 1995 so v ospredju 

brezposelni, ki se jim pripisuje pasivnost, čakanje, da jim institucije ponudijo rešitev, nizko 

zaupanje v lastne sposobnosti, negotovost. Brezposelni naj bi potrebovali vodenje in spodbujanje 

k zastavljanju ciljev, Zavod za zaposlovanje pa jim namenja različne aktivnosti, med drugim tudi 

klub samopomoči.  

V okviru teme prestopništva in kriminalitete leta 1985 so storilci prekrškov in kaznivih dejanj 

poimenovani kot neznani storilci ali z začetnicami imena in priimka, medtem ko so nekateri 

oškodovanci imenovani z imenom in priimkom. Le v stripu se problematika implicitno poveže s 

priseljenstvom, in neugodnimi družinskimi razmerami. Neposredno pa je vandalizem povezan z 

mladimi, ki so poimenovani nevtralno, vendar so jim pripisane negativne lastnosti in odklonska 

vedenja. Ločnica med »nami« in »njimi« je jasna, rešitev je podana z resocializacijo in nadzorom. 

Tudi leta 1995 so poimenovanja v poročanju o kriminaliteti večinoma nevtralna ali takšna, ki 

osebe povezujejo z dejanjem ali lastnostmi dejanja (npr. vlomilec, nasilnik). Občasno se pojavijo 

osebna imena storilcev. Posamezni dogodki in dejanja so vedno bolj natančno opisani, predvsem v 

primeru večjih prekrškov in težjih kaznivih dejanj. V primeru poročanja o posilstvu poimenovanja 

in pripisane lastnosti podkrepijo vlogo žrtve in nemoralnosti dejanja. Pojavi se kritičen pogled na 
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delovanje državnih organov. Posebej je izpostavljen pojav prostitucije, ki je označen predvsem kot 

skrit in donosen posel. Mladi so povezani s problematiko drog. Zanje je značilno, da so dobro 

seznanjeni z razširjenostjo odvisnosti, vendar premalo z možnostmi pomoči. Situacija v Sloveniji 

na področju uporabe drog je ocenjena kot kritična, saj naj bi bilo odvisnih od alkohola in drog na 

število prebivalcev več kot na Nizozemskem. Društvo za boj proti drogam, mladinski center in 

telefonsko svetovanje mladim in posameznikom v stiski kažejo na razvoj različnih oblik pomoči. 

Leta 2005 poročanje o kriminaliteti postane anonimno. Imena se ne pojavljajo, storilce označujejo 

starost, kraj, od koder prihajajo, poimenovanje, ki se nanaša na dejanje, kot npr. vlomilec, ali 

povsem nevtralno poimenovanje (nekdo, neznanec, storilec). Posamezni dogodki in dejanja so 

razmeroma podrobno opisani, posebej je izpostavljeno mučenje živali in pojav požigov v lokalnem 

okolju. Drznost je vedno bolj poteza dejanj. Mladi so povezani z vandalizmom in neprevidnostjo v 

prometu. Vandalizem je pojmovan kot nezaželeno in obsojanja vredno vedenje, vendar odraz 

stanja duha in družbe, kar predstavlja točko, na kateri se v obravnavo kriminalitete vpelje diskurz 

pomoči. Mladi so povezani še s temo izobraževanja in reprezentirani pozitivno in individualizirano.  

V letu 2005 je kot splošno znano dejstvo izražen stereotip, da je Velenje znano kot nevarno mesto, 

predvsem ponoči, kar je podprto s poročanjem o resnih kaznivih dejanjih, požigih, ogroženostjo 

krajanov … Analiza dokazuje, da se v lokalnem okolju pojavlja nestrpnost med ljudmi. Drugačni so 

označeni kot pripadniki drugih kultur in druge vere, govorijo drug jezik kot slovenski in imajo 

drugačne vrednote, vendar konkretno niso poimenovani. Odgovornost za strpne odnose je 

postavljena na osebno raven kot osebna odgovornost vsakega posameznika. V dveh prispevkih, 

katerih avtorja nista novinarja, je izpostavljeno stigmatiziranje umetniškega poklica, kjer je lokalno 

okolje označeno kot provincialno, ki se kljub odličnemu pretoku informacij bojuje s svojo 

zaprtostjo in zastarelimi družbenimi principi, normami in pogledi, ter ločnica med Slovenci in 

priseljenci, ki strpnost pogojuje s sprejemanjem »naših«, slovenskih vrednot.  

V povezavi s starostniki je leta 1985 predstavljen le ozek segment življenja v starosti, in sicer 

udejstvovanje v tednu upokojencev. Reprezentirani so kot aktivni, vendar v izjavah beremo, da 

imajo malo priložnosti za druženje in sprostitev. Težave starostnikov so le obrobnega pomena. 

Leta 1995 so starostniki praviloma predstavljeni kot posamezniki z lastnim mnenjem ali osebno 

zgodbo. Riše se podoba starostnikov, ki aktivno preživljajo prosti čas, živijo dolgo skupno zakonsko 

življenje v številčnih družinah, se družijo in praznujejo jubileje. Tudi v letu 2005 so starostniki tista 

skupina, ki so predstavljeni najbolj osebno. Kot najpomembnejša faktorja zadovoljnega življenja v 

starosti se pojavita družina in zdravje, vendar je tudi institucionalno varstvo ena od možnih oblik 

oskrbe.  

Prispevki o odvisnosti so tako v letu 1995 kot tudi 2005 usmerjeni predvsem na zdravljenje. V 

obeh obdobjih se prepozna pomen skupinske podpore in samopomoči. Pri odvajanju od kajenja je 

močno prisoten medicinski diskurz, medtem ko v primeru kluba anonimnih alkoholikov prevladuje 

socialni diskurz oz. diskurz samopomoči.  
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Leta 1995 je dejanje samomora prikazano kot izključno odločitev na videz uspešnega posameznika 

in povezana z individualnim doživljanjem nesmiselnosti življenja. Tudi leta 2005 je poskus 

samomora povezan z osebno zgodbo posameznice, ki pa jo označuje nasilje v družini, psihične 

težave, težave z alkoholom, kar nakazuje preplet in sovplivanje različnih življenjskih razmer. 

Rešitev je ponujena v obliki hospitalizacije v psihiatrični ustanovi in kasneje nastanitvi v domu 

starejših.  

Leta 2005 so pomembna tema socialne razlike in dobrodelnost, ki poteka na različne načine: 

organizirani so dobrodelni dogodki, zbirajo se finančna sredstva ali konkretne materialne stvari. 

Ključna je neposredna pomoč. Analiza pokaže na razlike med dobrodelnimi dogodki, ki pritegnejo 

k sodelovanju vse ljudi, ki zmorejo pomagati, in tistimi, ki jih organizira elita, pri katerih lahko med 

vzroki za dobrodelnost najdemo tudi osebno korist in krivdo.  

Poleg dobrodelnosti je leta 2005 drug pomemben pojav prostovoljstvo, ki pride do izraza še 

posebej v primeru delovanja društev na področju organiziranja obolelih za različnimi boleznimi in 

na področju spremljanja umirajočih in njihovih svojcev. Dejavnosti društev so reprezentirane 

pozitivno, z vplivi na spreminjanje odnosa ljudi do tabu tem, kot sta umiranje in smrt, ter s 

pomembno vlogo pri zbiranju sredstev za nakup medicinskih pripomočkov in zavzemanjem za 

enake pravice do zdravljenja za vse. Društva predstavljajo konkreten primer, kako organizirana 

manjšina učinkovito izvaja svoj vpliv na odnos večinske družbe.  
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DISKUSIJA 
 

V kritični diskurzivni analizi imamo poleg analize teksta tudi diskurzivno in družbeno analizo, zato 

bom v nadaljevanju skušala rezultate tekstovne analize interpretirati in pojasniti z diskurzivno in 

družbeno analizo, s tem pa pokazati prispevek te doktorske disertacije k znanosti in njene ključne 

omejitve. 

 

OD DRUŽBENE SKRBI DO INDIVIDUALIZACIJE IN NEENAKOSTI 
 

V obeh analiziranih lokalnih okoljih se v izbranem časovnem obdobju nakazuje trend vedno večje 

individualizacije subjektov. V letu 1985 so prisotne močne družbene institucije, država obvladuje 

vse vidike posameznikovega življenja, leta 1995 je izrazito poudarjeno, da je položaj posameznika 

in družbenih skupin odvisen od njihove lastne aktivnosti, medtem ko je leta 2005 prepoznana 

neenakost med ljudmi, potreba po strpnosti, kar je še bolj izpostavljeno v velenjskem časopisu, 

vzgibi vedno pogosteje prihajajo iz civilne družbe in ne iz formalnih družbenih struktur. Skratka, 

prikazana slika je odraz časa in družbene ureditve.  

Prav osemdeseta leta so bila tista, ki v nekdanjo Jugoslavijo prinašajo spremembe, ki vodijo k 

spremembi družbene ureditve. V osemdesetih je Jugoslavijo še obvladovala ideološko zadrta 

politična nomenklatura, miselno in eksistenčno vezana na socializem enopartijskega tipa, 

opozicijskih gibanj še ni bilo (Nećak in Repe, 2003). Obsežen psihosocialni aparat je dominantnim 

skupinam omogočal ohranjanje in krepitev dominante, podrejene skupine pa silil v konformizem 

in (morebitno) odklonskost (Ule, 1997, str. 11). Poleg splošne družbene ureditve je bila vloga 

medijev v tistem času sodelovanje pri graditvi in razvoju socialistične samoupravne družbe, kot so 

novinarji opredelili v svojem kodeksu leta 1985, kar nalaga novinarjem odgovornost do 

socialistične države in partijskih voditeljev. Šele v devetdesetih se novinarji zavezujejo javnosti – v 

kodeksu leta 1991 opredelijo, da je njihova temeljna obveznost resnično in neponarejeno 

obveščanje javnosti, leta 2002 pa je njihovo prvo vodilo pravica javnosti do čim boljše 

informiranosti (Erjavec in Poler Kovačič, 2007). V tem pogledu sta oba lokalna medija nosilca 

trenutne družbene ureditve v določenem zgodovinskem trenutku.  

Oba analizirana medija že v letu 1985 prepoznavata spreminjanje družbeno-ekonomskih razmer. 

Družbene spremembe naj bi prinesle več izpostavljanja družbenih neenakosti, na kar kaže tudi 

dejstvo, da je prispevkov o drugačnih v letu 1985 razmeroma malo v primerjavi z drugima dvema 

obdobjema. Družbena neenakost prinaša pojav družbenega obrobja, se pravi marginalizirane 

družbene skupine. Poleg pojava marginaliziranih družbenih skupin, slabi moč družbenih institucij. 

Že leta 1995 je prisotna ideja, da se državljani na državne organe in institucije ne morejo več 

popolnoma zanesti, medtem ko je leta 2005 prisotno sporočilo, da pravni sistem v državi ne 
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deluje. Kuzmanić (2003) opozarja, da razvojne silnice spremljajo v ozadju številni negativni trendi 

v medčloveških odnosih v najširšem pomenu besede. Eden do njih so spremembe nekdanje 

socialno egalitarne družbene ureditve v smeri liberalne organiziranosti in to je v nekaj letih 

pripeljalo do močne politične, socialne, ekonomske in tudi razredne razslojenosti, ki je 

socialistične družbe poprej niso poznale. Ule (1997, str. 13) ugotavlja, da se namesto pojmov, ki 

karakterizirajo dominantnost, osrediščenost, socialni red in socialno moč, v družboslovju 

devetdesetih let uveljavljajo pojmi, ki se zdijo bližje realnosti: decentriranost, pluralnost, 

interakcija, brkljarija. Ti pojmi značilno karakterizirajo strukturalne učinke sočasnega vpliva 

različnih manjšin oz . različnih socialnih projektov na družbo in posameznike.  

Ne glede na zmanjševanje zaupanja v družbene institucije skozi dvajsetletno obdobje pa so v vseh 

analiziranih letih le-te pozitivno reprezentirane. V obeh medijih so zaposleni v državnih institucijah 

postavljeni v vlogo pozitivnega akterja. Odgovornost akterjev pa je zabrisana, kadar bi lahko 

obstoječe nosilce moči povezali z negativnimi dejanji, kar je najbolj vidno v letu 1985 in je odraz 

duha časa, ko je kritika države in družbe šele pronicala v javnost. Vendar pa se tak vzorec ponovi 

tudi deset in dvajset let kasneje v obeh lokalnih medijih. Tako v obeh mestih nosilcem moči skoraj 

ni mogoče pripisati odgovornosti za negativna dejanja, saj novinarji ne podajo informacije o tem, 

kdo je tisti, ki je odgovoren za ukrepanje proti kršenju družbenih norm. Na primer, leta 1995 je v 

celjskem časopisu neukrepanje ob kršenju norm pojmovano kot posledica poveličevanja 

demokracije. Podobno v velenjskem časopisu leta 2005 odgovornosti ni mogoče neposredno 

pripisati lastnikom kapitala. V obeh lokalnih okoljih so s pozitivnimi procesi povezani formalno 

organizirani akterji: humanitarne organizacije, društva, klubi, krajevna skupnost, občina, šole in 

učitelji, dobrodelne organizacije. Vsem tem akterjem je pripisana moč vplivati na marginalizirane 

družbene skupine. Kuzmanić (2003) pravi, da lahko rečemo, da tudi v postsocializmu še vedno 

obstajajo (iz časov socializma) koncepti in prakse nekakšne solidarnosti pa tudi institucije (»stare«, 

denimo centri za socialno delo, »nove« nevladne organizacije, denimo) in silno redki posamezniki, 

ki vsaj v nekem oziru skrbijo za razne oblike pomoči. Avtor sicer ob tem izpostavlja Rome, vendar 

lahko posplošimo tudi na druge družbene skupine.  

Ključna razlika v splošnih družbenih razmerah v izbranem dvajsetletnem obdobju je v tem, da je v 

letu 1985 prisotna absolutna prepričanost, da družba skrbi za posameznika in obstaja ena prava 

resnica na vseh področjih družbenega življenja, medtem ko leta 2005 ugotovimo, da se verjame, 

da ima vsak možnost vplivati na lastno življenje, lokalna skupnost pa naj bi ustvarjala pogoje, kjer 

se ne pojavlja diskriminacija, kar pa znova vpelje idejo, da so nekateri vidiki družbenega življenja 

enotno urejeni. Kuzmanić (2003) govori o postsocializmu, za katerega naj bi bila značilna nova 

»moral majority« javnega mišljenja ali direktne diskvalifikacije vseh, ki bi radi kar koli spremenili, 

hkrati pa je po Becku (1992) prisotna individualizacija življenjskih poti ter možnosti in prisila izbir. 

Na splošno je retorika tranzicije retorika sprememb. Vendar ugotavljam, da ni radikalnih razlik v 

načinih konstruiranja in reprezentiranja drugačnosti v izbranih lokalnih okoljih skozi izbrano 

časovno obdobje, kar podpira idejo o mehki tranziciji in odsotnosti ostrih rezov. Dragoš in 

Leskošek (2003, str. 21–30) pravita, da tranzicija na Slovenskem pomeni zapuščanje socializma in 
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prevzemanje evropskega sistema. Domneva se, da tisto, kar je bilo značilno za socializem, ni 

združljivo z Evropo, in nasprotno. Ena od pomembnih razlik med prejšnjim in sedanjim sistemom v 

Sloveniji je tudi pogled na družbeno neenakost. Razliko na kratko povzameta takole: socializem je 

neenakost odklanjal, ker je ni razumel, današnji kapitalizem pa misli, da neenakost obvladuje, ker 

jo sprejema. To prepričanje je po desetletju tranzicije že začelo delovati samoumevno. Vendar pa 

je dejansko stanje nekoliko drugačno. Avtorja pravita, da je za ves čas socializma bilo značilno, da 

je z odpravo pluralizma dušil družbene razlike med ljudmi – na vseh področjih, od politike in vere 

do ekonomije in mišljenja – hkrati pa se je kot »dediščina« prejšnje družbe nenehno povečevala 

družbena neenakost. S tega vidika je bil socializem do družbene neenakosti prav tako brezbrižen 

kot liberalni kapitalizem.  

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja – torej v času, precej ugodnem tako za 

kapitalistična kakor socialistična gospodarstva – je statistika Svetovne banke pokazala, da stopnja 

družbene neenakosti ni odvisna od kapitalistične ali socialistične usmerjenosti nacionalnih 

ekonomij, ampak od porazdelitve bogastva v njih, ki pa tudi ni v zvezi z njihovo stopnjo 

produktivnosti. Tako je npr. v najmanj neegalitarno usmerjenih družbah, v Švedski in Norveški, 

zgornja desetina najbogatejših gospodinjstev razpolagala z 21,3 oz. 22,2 % dohodkov vseh 

gospodinjstev, v takratni Jugoslaviji je zgornja desetina razpolagala z 22,5 % vseh dohodkov, v ZDA 

s 26,6 %, medtem ko je v drugih zahodnoevropskih ekonomijah bil ta delež občutno večji, zlasti v 

Franciji, Zvezni republiki Nemčiji in Italiji, kjer je najbogatejša desetina gospodinjstev posedovala 

že več kakor 30 % vseh dohodkov (Goldthorpe 1985, str. 152, prav tam).  

Dragoš in Leskošek (prav tam) ugotavljata, da je socialistična Jugoslavija že v sredini svojega 

industrijskega razvoja, ki nikoli ni dosegel evropske razvitosti, imela povsem primerljivo stopnjo 

neenakosti s skandinavskimi državami, ki so že takrat bile visoko industrializirane v primerjavi s 

katerokoli socialistično ekonomijo. Hkrati pa je imela vrsta visoko industrializiranih držav občutno 

višjo stopnjo neenakosti od socialistične Jugoslavije. To pomeni, da neenakost ni odvisna od 

socialističnosti ali kapitalističnosti nacionalnih ekonomij niti od njihove dinamičnosti niti od 

ekonomske uspešnosti (po količini bogastva na prebivalca) niti od industrijske modernizacije niti 

od postsocialistične tranzicije. Enak sklep potrjujejo tudi novejše številke v zvezi s Slovenijo. 

Zgornja desetina najpremožnejših gospodinjstev v Sloveniji je v prvem obdobju tranzicije, to je do 

leta 1993, razpolagala z 21,4 % dohodkov vseh gospodinjstev; pozneje, v obdobju od leta 1997 do 

leta 1999, pa z 19,3 % vseh dohodkov (MDDSZ 2002, 15). Drugače povedano, pri nas je v 

začetnem obdobju tržnih reform zgornja desetina najbogatejših še obvladovala približno enak 

delež dohodkov kot nekaj desetletij starejša desetina najbogatejših v nekdanji Jugoslaviji; ob 

koncu tranzicije pa je delež vsega dohodka v rokah najbogatejše desetine slovenskih 

gospodinjstev celo padel pod 20 %, kar pomeni, da se je preusmeril k drugim kategorijam 

prebivalstva. Kljub sedanjemu tržnemu sistemu – ki je ekonomsko občutno uspešnejši od 

prejšnjega – je neenakost po tem merilu manjša kot v socializmu, ne pa večja.  

Ule (1997, str. 21–22) opozarja, da poindustrijska modernizacija prinaša nova tveganja in 

možnosti za nove globalne družbene konflikte. Ne smemo pozabiti, da je krepitev pluralizma razlik 
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in manjšinske družbe v zadnjih desetletjih v Evropi potekala v okviru dobro organiziranih socialnih 

držav, ki so si "lahko privoščile" številne varovalne socialne mehanizme, ki so omogočali širjenje 

alternativnih in bolj tveganih življenjskih oblik. Postopno ukinjanje socialne države znova prenaša 

na pleča posameznikov skrb za lastno preživetje, pa tudi posledice morebitnih življenjskih, 

delovnih, ekonomskih neuspehov. Razpad dosedanjih sindikalnih in drugih sistemov dogovorov in 

uravnoteženj med "delom" in "kapitalom" pa lahko privede do obnovitve razrednih spopadov v 

novih oblikah in obnove tradicionalnih razmerij glede na moč in dominacijo v družbi. V tem 

primeru bi se celoten projekt "poindustrijske moderne" pokazal za še eno od zgodovinskih iluzij 

emancipacije, tako kot so se pokazali različni razsvetljenski projekti in socialistične revolucije.  

 

PODOBE MARGINALIZACIJE: ŽIVLJENJE NA OBROBJU IN NEVIDNOST 

BIVANJA ČEZ ROB  
 

Splošna podoba marginaliziranih družbenih skupin se v obeh lokalnih okoljih zarisuje skozi 

najpogostejše teme, o katerih se poroča, generalno pa manjšinam v obeh časopisih ni 

namenjenega veliko prostora. Tudi Stankovič (1997) ugotavlja, da so vse družbene manjšine v 

sodobnih medijih podreprezentirane, se pravi, reprezentirane precej manj pogosto, kot naj bi bile 

glede na delež, ki ga imajo v resničnem družbenem življenju. Po eni strani nas vsebine medijev 

usmerjajo proti domnevi, da gre tukaj predvsem za ohranjevanje nekega diskriminatornega 

vzorca, ki z izključevanjem manjšin in njihovih različnih družbenih praks oblikuje percepcijo, ki je v 

svojem bistvu neprijazna do izkušnje drugačnega, saj v podobah medijev ostajajo manjšine v veliki 

meri nevidne, spregledane in pozabljene, prav do točke, ko alternativna družbena praksa postane 

nenormalna, s tem pa tudi nezaželena. Vendar pa Stankovič (prav tam) odpre še en pogled: če 

izhajamo iz razumevanja produktov množičnih medijev kot umetniških del, potem na popularno 

kulturo ne moremo gledati kot sredstvo za reprodukcijo simbolne neenakosti, saj bistvo 

umetniškega dela ni odsev družbenih razmerij, prav tako kot ni njegovo poslanstvo odražanje 

družbene strukture. 

Oba časopisa tematizirata teme zaposlovanja, brezposelnosti in stanja med delavci, socialne 

stiske, prestopništva in kriminalitete, odvisnosti, duševne stiske, migracij in strpnosti, verske 

pripadnosti, mladine, starosti in umiranja. V celjskem časopisu se odprejo še teme življenja na 

podeželju, bolezni in zdravljenja, enakopravnosti gejev in problematika nasilja v družini in 

rejništva. Teme večinoma pripadnike marginaliziranih družbenih skupin povezujejo s težavami, 

razen teme verske pripadnosti, ki je predstavljena nevtralno in bolj služi utrjevanju pozitivne 

podobe lokalnih oblasti. V redkih primerih so izpostavljeni pozitivni vidiki in še takrat le v povezavi 

z ozkim segmentom življenja posameznikov ali družbene skupine, kar velja za oba analizirana 

časopisa. Takšni primeri so prosti čas in praznovanja starostnikov, izobraževanje mladih, 

požrtvovalno delo predvsem žensk na kmetijah. Prav tako je redko prisoten kritičen pogled na 

položaj marginaliziranih družbenih skupin, ki bi opozarjal na neenakopravnost in stremel k 
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družbenim spremembam. Določena mera kritičnosti se odpira v primeru slabega položaja 

delavcev, pri vprašanju enakopravnosti gejev in motivih za dobrodelnost.  

Erjavec, Hrvatin in Kelbl (2000) pravijo, da analize medijev kažejo, da gre pogosto za poročanje o 

težavah in da marginalizirane skupine niso »tržno zanimive« same po sebi, zato se mediji z 

njihovimi težavami ukvarjajo takrat, ko težave prerastejo v konflikt in lahko prizadanejo tudi 

večinsko populacijo. Van Dijk (2001, v Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 79) pojasnjuje, da je 

vsaka tema na prvi pogled »nevtralna tema«, kot na primer nezaposlenost, toda ko novinarji 

nezaposlenost obravnavajo kot grožnjo, lahko hitro dobi negativno dimenzijo. Večina tem o 

družbenih manjšinah se navezuje na probleme in deviantnost. Ker teme na makroravni 

novinarskega sporočanja posredujejo najpomembnejšo informacijo, si jih občinstvo tudi najbolj 

zapomni. Van Dijk (1991, str. 90–107) ugotavlja, da se v povezavi z manjšinami najpogosteje 

poroča o izgredih, migracijah, socialnem položaju in zaposlovanju, pravu in kriminaliteti, 

izobraževanju, kulturnih razlikah in medrasnih/medetničnih odnosih. To pa so teme, ki jih je 

pokazala tudi pričujoča raziskava. Na splošno velja, da novinarji izbirajo teme, ki »nas« povezujejo 

z dobrimi dejanji, »njih« pa z negativnimi (Erjavec in Poler Kovačič, 2007). Pri tem Van Dijk (1998, 

str. 267) loči štiri strategije ideološke komunikacije, s katerimi se izvaja reprodukcija ideologije v 

diskurzu:  

1. izražanje/poudarjanje pozitivnih informacij o »nas«,  

2. izražanje/poudarjanje negativnih informacij o »njih«,  

3. prikrivanje/nepoudarjanje pozitivnih informacij o »njih«,  

4. prikrivanje/nepoudarjanje negativnih informacij o »nas«.  

O nasilju in kriminaliteti manjšin se pogosto poroča v prispevkih z velikimi naslovi in na 

pomembnih prvih straneh (van Dijk, 2000). Ugotovitve raziskave so pokazale, da se v obeh 

analiziranih medijih vsebine, ki so povezane z drugačnimi, v vseh analiziranih obdobjih pojavljajo v 

različnih rubrikah, na različnih straneh in v različnih dolžinah, tako poročanje o marginaliziranih 

družbenih skupinah praviloma nima svojega stalnega prostora, ampak je le-ta bolj pogojen z 

aktualnostjo problematike in pomembnostjo opisanih dogodkov. Stalna rubrika v celjskem 

časopisu v vseh analiziranih letih so strani črne kronike, medtem ko se rubrika v velenjskem 

časopisu pojavi v vsaki številki leta 1995 in 2005, leta 1985 pa ima obrobni značaj. Tudi drugače je 

v letu 1985 v časopisu Naš čas bistveno manj prispevkov, ki bi se nanašali na drugačne, prispevki 

pa so tudi krajši kot v časopisu Novi tednik, kar je lahko odraz močnejše prisotnosti socialistične 

misli v Velenju, ki zastopa ideje enakosti in enotnosti. V časopisu v letih 1985 in 1995 oblikovno 

izstopajo karikature in kratki stripi, ki tematizirajo teme prostitucije, gospodarske kriminalitete in 

vplive priseljenstva in neugodnih družinskih razmer na pojav odklonskega vedenja. Na tak način so 

vpeljane teme, o katerih drugače medij ne bi mogel/smel spregovoriti. V celjskem časopisu leta 

2005 izstopa oglas za mineralno vodo, ki konotira predsodke do gejev, kar predstavlja subtilen 

način izražanja diskriminacijskih praks v času, ko neposredno opozarjanje in izražanje nestrpnosti 

ni več politično korektno. Ule (2005) govori o kvalitativnem premiku pri izražanju predsodkov in 
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stereotipov, van Dijk (2000) pa o novem rasizmu, za katerega je značilno ignoriranje, distanca in 

cinizem, kar se v prvi vrsti kaže v pogosto skopo odmerjenem prostoru, ki ga poročanje o 

marginaliziranih skupinah zavzema v posameznem časopisu.  

Starostnikom je v obeh časopisih v vseh analiziranih letih namenjenega relativno veliko prostora, v 

celjskem časopisu je v letu 1995 celo stalna rubrika o zvestih naročnikih, ki poroča o starejših 

ljudeh. Glede na dolžino prispevkov so pomembnejše teme v obeh časopisih še razmere med 

zaposlenimi, brezposelni, kriminaliteta in vandalizem, v celjskem časopisu še bolni in begunci, v 

velenjskem pa v letu 2005 vprašanje strpnosti, ki ga naslavljajo avtorji, ki niso novinarji.  

Fotografije postajajo z leti vedno bolj prisotne, v letu 2005 stalnica daljših prispevkov v obeh 

časopisih. Pogosto prikazujejo kraj dogodkov, posameznike v primeru individualnih zgodb in 

akterje z večjo družbeno močjo, kar pa je povezano tudi s tem, kdo se v prispevkih pojavi kot vir 

informacij. Aldridge (2007) poudarja, da je v dobi elektronskih medijev fotografija v lokalnih 

časopisih še vedno zelo pomembna, saj dejstvo, da se posameznikova fotografija pojavi v 

časopisu, še vedno povzroča navdušenje. Avtorica dodaja, da je prodaja kopij fotografij ena od 

pomembnih dejavnosti lokalnih časopisov. 

 

KDO IMA GLAS? 

 

V vseh obdobjih in v obeh časopisih nastopajo uradni, institucionalni in strokovni viri kot ključni 

viri o marginaliziranih družbenih skupinah. Viri so bolj raznoliki v celjskem časopisu, a je tudi 

prispevkov več in so bolj raznovrstni. Tako v časopisu Novi tednik v letu 1985 o marginaliziranih 

družbenih skupinah poročajo državne institucije in strokovnjaki, pojavljajo se deli besedil iz 

strokovne literature in drugih novinarskih prispevkov. Starostniki, kmetje in alkoholiki so 

predstavljeni tudi s svojimi življenjskimi zgodbami, vendar je izpovedana zgodba alkoholika 

povsem v skladu z izraženo strokovno doktrino in predstavlja tipičen primer osebne patologije. V 

velenjskem časopisu so v letu 1985 poleg državnih institucij pogosto navedeni dokumenti 

političnih organizacij, starostniki pa tudi tukaj nastopajo kot viri informacij, tudi leta 1995 in 2005 

prevladujejo institucionalni viri, vendar leta 1995 pride do izraza poročanje novinarjev s kraja 

dogodka, leta 2005 pa primeri izražanja kolektivnega stališča, pogosteje se kot viri informacij 

pojavljajo družbeno močnejši akterji. V celjskem časopisu se v letu 1995 pojavljajo tako 

institucionalni viri kot dobesedno navajanje in povzemanje različnih akterjev, več je pisem bralcev. 

Kot vir informacij se pojavljajo starostniki, ljudje, ki so premagali hudo bolezen, invalidi in ljudje, ki 

čakajo na invalidsko upokojitev, predstavniki begunske šole (vendar le, da izrazijo zadržke). Leta 

2005 je znova zaznati premik k institucionalnim virom, z izjemo predstavnikov delavcev, 

priseljencev, starostnikov in rejniške družine. Med uradnimi viri je večja raznolikost: 

 policija in sodišče (najpogosteje), 

 predstavniki organizirane civilne družbe (predsedniki združenj, društev, dobrodelnih 

organizacij), 
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 predstavniki državnih institucij in politiki.  

Novinarji se sklicujejo in navajajo še razne statistične podatke, rezultate raziskav, strokovna 

mnenja in strokovno literaturo ipd. V posameznih prispevkih viri niso neposredno imenovani. 

Van Dijk (1991, str. 153–154) pravi, da velja, da ima posameznik ali skupina »ideološki« ali 

»simbolični« dostop do medijev, če so njihove interpretacije in vrednotenja dogodkov rutinsko 

vključena v poročanje. Po drugi strani pa je dostop socialno-ekonomsko determiniran. Viri elit 

imajo organizirane načine, kako dostopati do novinarjev, in novinarji se obračajo na takšne vire, 

saj veljajo za zanesljive in z informacijami, ki so vredne objave. Manjšinske institucije imajo, še 

posebej v zahodni Evropi, manj vpliva in slabše organizirane stike z mediji. Če novinarji aktivno 

iščejo informacije in mnenja pri manjšinah, lahko naletijo na kulturno in komunikacijsko vrzel, ki je 

lahko vzrok nerazumevanja. Manjšinski viri so pogosto obravnavani kot manj kredibilni in 

pristranski, medtem ko so avtoritete, kot je policija, doživete kot nevtralne. To pomeni tudi, da je 

glas manjšin v medijih pogosto zastopan preko posrednikov – bolj kredibilnih in dostopnih 

politikov, odvetnikov ali akcijskih skupin, ki zagovarjajo njihovo stran. To se dogaja tudi v primerih, 

ko manjšinske skupine nastopajo kot akterji, vendar le redko kot viri o svoji lastni realnosti. 

Posledično, se njihov glas le redko sliši tudi v primerih dejavnosti in politik večine. Kadar pa se 

pojavi v takšnih primerih, mu sledi »neodvisen« vir, ki omehča ali zanika njihovo mnenje. Dolan 

(2005, v Ross, 2006) dodaja, da se poleg pripadnikov manjšin kot viri redkeje pojavljajo tudi 

ženske in »običajni« državljani.  

 

VPRAŠANJE TUJSTVA 

 

Vprašanje nestrpnosti do tujcev je odprto v obeh časopisih. Leta 1995 se v prispevkih v časopisu 

Novi tednik implicitno predpostavlja, da se nestrpnost v družbi izraža na različne načine: od 

neposrednih nacionalističnih izpadov do ironije in norčevanja iz tujih kultur v okviru popularne 

glasbe, kar kaže na premik v izražanju rasizma. Kaže, da gre predvsem za nestrpnost do 

pripadnikov drugih etničnih in narodnih manjšin, kar podkrepi še predpostavka, da so begunski 

otroci povezani s težavami, učno in vzgojno problematiko. Begunskim otrokom je pripisana 

pasivna vloga, razen v primerih, ko so izpostavljeni negativni vplivi vključevanja otrok v redne 

slovenske šole. Jasno je izražen dvom v pravilnost odločitve o vključevanju. V primeru begunskih 

otrok je eksplicitno poudarjeno, da so drugačni. Pripisane so jim težave pri šolanju, življenje 

ločeno od drugih otrok v kritičnih socialnih razmerah in v nepopolnih družinah, izpostavljeno je, 

da bodo zaradi subkulturnega okolja s seboj prinesli značilnosti, ki so nam tuje, kar vzpostavi 

razliko med »nami« in »njimi«. V celoti se prispevek osredotoča na otroke iz begunske šole v 

Velenju, kot da se v Celju s tem ne bi srečevali. Prav tako so bili v letih 1992–1998 begunci iz 

nekdanje skupne države tudi v osrednjem slovenskem dnevniku Delo v večini analiziranih člankov 

predstavljeni v slabi luči in kot problematična družbena skupina (Malešič et al. 2001, v Jalušič, 

2001). V povezavi z zaposlovanjem je že leta 1985 izpostavljen visok delež delavcev iz drugih 
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republik Jugoslavije na daljših bolniških odsotnostih, medtem ko so leta 1995 v prispevku o 

brezposelnosti izpostavljeni zaposleni tuji državljani, kar poudarja njihov status v razmerju do 

brezposelnih. Leta 2005 je vprašanje tujstva naslovljeno netipično – predstavljen je mednarodni 

tabor mladih in življenjska zgodba uspešnega priseljenca, ki je uveljavljen na svojem delovnem 

področju in že večino odraslega življenja živi v okolici Velenja. Omenjena je še raznolikost 

prebivalcev glede na versko pripadnost, vendar tematika ni problematizirana. 

V velenjskem časopisu je leta 1985 skupini nekvalificiranih delavcev, ki predstavljajo velik delež 

med zaposlenimi v občini, pripisano, da so tujci. Zanje naj bi veljalo, da imajo nizek dohodek, toda 

velike potrebe po otroškem varstvu, šolstvu, zdravstvu, zato predstavljajo strošek družbe in 

zavirajo razvoj. Hkrati pa zaradi zaposlovanja nekvalificiranih delavcev ni delovnih mest za mlade 

iz občine. To je tudi edini primer v vseh analiziranih obdobjih, da je neposredno izpostavljen vsaj 

en vidik problematike tujcev v Velenju v časopisu Naš čas. Vprašanje nestrpnosti je aktualno še 

leta 2005, vendar na tako načelni ravni, da ni mogoče določiti, kdo stoji za občutki ogroženosti in 

kdo konkretno so drugačni. Nedvoumno je izraženo stališče, da je odgovornost vsakega 

posameznika poseči, če je priča nestrpnosti, in da morajo odnosi temeljiti na enakopravnosti. Prav 

tako je zapisano, da v mestu obstajajo manjšine, ki pa lahko nosijo sporočilo o večinski družbi. 

Torej je tema aktualna, vendar konkretno ni ubesedena. Izražen je stereotip, da je Velenje znano 

kot nevarno mesto, predvsem ponoči, ki ga poročanje o resnih kaznivih dejanjih, požigih in 

ogroženosti krajanov še podkrepi. Občutja ogroženosti so povezana z drugačnimi. Drugačni so 

označeni kot pripadniki drugih kultur in druge vere, govorijo drug jezik kot slovenski in imajo 

drugačne vrednote, vendar konkretno niso poimenovani, čeprav logični sklep kaže na priseljence 

iz drugih držav nekdanje SFRJ. Namesto tega je izpostavljeno stigmatiziranje umetniškega poklica, 

ki se povezuje s provincialnim okoljem, njegovo zaprtostjo in zastarelimi družbenimi principi in 

normami, medtem ko se jasna ločnica med Slovenci in priseljenci iz drugih republik zariše v 

sosednjem Šoštanju, kjer so v pismu bralca Slovenci pojmovani kot manjšina in žrtev, čeprav so 

avtohtoni prebivalci, strpnost pa je pogojena s sprejemanjem »naših«, slovenskih vrednot. 

Legitimacija »obrambnega« delovanja je strategija, »ki v medijih pogosto legitimira ksenofobični 

diskurz. Njena značilnost ni le stigmatizacija »drugega«, temveč oblikovanje diskurza žrtve. 

»Normalno« prebivalstvo in država postaneta žrtev; gre za strategijo ustvarjanja konsenza o 

ogroženosti državljanov in države. Tako ustvarjen konsenz postane točka legitimacije sovražnega 

govora« (Pajnik, 2003a, str. 92). Jalušič (2001) opozarja na logiko, ki se pojavi tudi v teh prispevkih 

in vodi do sklepa, da je v državi, ki ne skrbi za ljudstvo, ljudstvo upravičeno do samoobrambe 

oziroma samozaščite. Podobno ugotavlja Petrovec (2003) in pravi, da se ob pisanju, ki vzbuja 

občutke ogroženosti, pri državljanih pogosto ustvarja želja po samopomoči. Ker pravosodni sistem 

očitno odpoveduje, nastajajo vigilantske pobude in tudi zametke »vaških straž« smo pred leti 

lahko videli v Ljubljani. V pogovoru z osebo, ki je bila svetovalna delavka na šoštanjski osnovni šoli 

(osebna komunikacija, avgust 2013), se pojavi mnenje, da je presentljivo, da se ta tematika odpira 

v Šoštanju, saj je večina družin otrok, ki obiskujejo šolo, slovenskih. Morda pa se priseljenci kot 
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tema v Šoštanju lahko pojavijo, medtem ko v Velenju to ne more biti izpostavljeno kot problem, 

saj priseljenci predstavljajo velik in pomemben (večinski) delež prebivalstva.  

Kuzmanić (2003) pravi, da ko gre za mero in razširjenost raznih oblik ekstremnih diskurzov 

(šovinističnega, mačističnega, ksenofobnega, rasističnega …) in praks, se Slovenija »normalizira« in 

postaja približno ravno tako ekstremistična, kakor so sosednja Avstrija, Italija, Švica ali pa katera 

koli druga razvita država na t. i. Zahodu. To pa se očitno odraža tudi v analiziranih lokalnih okoljih. 

Osrednji problem pri t. i. »normalizaciji« in primerjavi s prejšnjo Slovenijo iz osemdesetih ali pa s 

tisto iz sedemdesetih je predvsem, da je bila prejšnja, torej »nenormalna« Slovenija bistveno manj 

nacionalistična, šovinistična, ksenofobna, rasistična, izključujoča do drugih in drugačnih. Pajnik 

(2001) pojasnjuje, da retorika diskurza mi in oni distancira nas do njih, naš svet od njihovega. In za 

nas se predpostavlja, da pripadamo razumnemu in vrednemu svetu, kar navsezadnje lahko 

definiramo tudi kot ničelno točko nestrpnosti. Diskurz mi in oni ustvarja in utrjuje t. i. stereotip o 

dveh vrstah. To je stereotipna dihotomija med dobrimi Slovenci in slabimi marginalci. Izrazi za to, 

kar je slabše, so različni. Nekateri so blažji, drugi bolj diskriminatorni, vsem pa je skupno to, da 

ljudi, o katerih govorijo, označujejo z osebnostnimi lastnostmi. Temu lahko rečemo stigmatizacija 

in z njo se spodkopavata integriteta in identiteta stigmatiziranih (Goffman, 1963, prav tam).  

Kuzmanić (2003) pravi, da je nemara ena ključnih stvari pri razumevanju rasističnega ekstremizma 

v Sloveniji nastala na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta. V trenutku, ko je nastala nova 

država Slovenija, je nastal namreč tudi »novi« (dejansko prastari) koncept »državljanstva«, 

utemeljen na »etnosu«. Negativno in bolj natančno rečeno, nastal je novi koncept »tujosti« in 

»tujstva«, ki je vse, ki niso »Slovenci po krvi in zemlji, po prednikih, jeziku in kulturi …« razglasil za 

tujce. Vendar pa tujci v tem kontekstu niso tudi vsi severnjaki in zahodnjaki. Opredelitev tujca in 

tujstva se v tem kontekstu bolj ali manj neposredno izpeljuje iz zgolj fizičnega obstoja/navzočnosti 

t. i. »južnjakov« in »vzhodnjakov« z mikro (ne pa makro!) področja nekdanje Jugoslavije. Drugače 

povedano, opredelitev je posredno povezana tudi z revščino, s pripadnostjo drugim (nekatoliškim) 

religijam, izpeljiva pa je šele iz osnovnega znotrajjugoslovanskega odnosa med Slovenci in 

Neslovenci, pri čemer so Neslovenci predvsem tisti Neslovenci s področja bivše Jugoslavije.  

Kuzmanić (2003) pojasnjuje, da pet osrednjih opredelitev odločilno vpliva na to, kako nastaja to, 

kar v Sloveniji funkcionira kot večina, ki (naj) izključuje »manjšino«. Okoli teh pet osi oz. 

opredelitev se oblikujejo in tudi vrtijo diskurzi slovenskega domačijskega izključevanja: spolno: 

moška, spolno orientacijsko: heteroseksualna, versko: katoliška, nacionalno: slovenska, 

geopolitična: zahodna. To pa se odraža tudi v lokalnem kontekstu, nekoliko manj izrazito le v 

primeru spola in verske pripadnosti.  

 

(NE)DELO IN SOCIALNA IZKLJUČENOST 

 

V celotnem analiziranem obdobju je marginalizacija povezana med drugim tudi z zaposlovanjem in 

dostopom do materialnih dobrin. Leta 1985 tema brezposelnosti še ni jasno izražena, vendar so že 
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izpostavljene težave na področju zaposlovanja. V celjskem časopisu se težave prepoznavajo v 

neenakosti pri zaposlovanju žensk, v daljših bolniških odsotnostih in neenakopravnosti invalidov, v 

velenjskem časopisu pa so izpostavljeni delavci z nizkim dohodkom, nekvalificirani delavci in 

delovni invalidi. Invalidsko upokojevanje, tudi kot reševanje socialne stiske, je v Celju aktualna 

tema v letu 1995, medtem ko v Velenju izpostavljajo porast brezposelnosti. V obeh lokalnih 

medijih avtorji prispevkov v letu 2005 prepoznavajo večje socialne stiske med ljudmi, v Celju so 

predvsem družine s šibkim socialno-ekonomskim statusom, enostarševske družine, osebe s 

posebnimi potrebami in slabše plačani delavci. Dobrodelnost ima vedno večji pomen in zaznati je 

premik od družbene skrbi do dobrodelnih akcij. Namreč predvsem na podlagi analize celjskega 

časopisa se v tem obdobju konstruira ta premik. Leta 1985 so pridnost, delavnost in skromnost 

pomembne vrednote, leta 1995 se socialna stiska rešuje z invalidskim upokojevanjem, 

dobrodelnostjo in družbeno pomočjo, leta 2005 pa je prisotno jasno sporočilo, da država ne 

zmore poskrbeti za vse potrebe, zato imajo dobrodelne organizacije velik pomen. Druga plat iste 

zgodbe o situaciji v lokalnem okolju, ki ga pokriva celjski časopis, pravi, da že leta 1985 bolniške 

odsotnosti predstavljajo težave in da nekateri delavci goljufajo in izkoriščajo bolniško odsotnost in 

invalidsko upokojevanje, ki leta 1995 postane marsikdaj rešitev za reševanje socialne stiske. Že 

takrat se opaža pojav gospodarskega kriminala, leta 2005 pa je razkol interesov med lastniki 

kapitala in zaposlenimi v podjetjih jasen in prinaša zniževanje socialnega standarda in pravic 

zaposlenih ter revščino. V skladu s takratno miselnostjo je leta 1985 v prispevkih velenjskega 

časopisa prisotno sporočilo, da si vsak lahko poišče zaposlitev, če le hoče, kar krepi podobo dobre 

družbe, ki poskrbi za vsakogar, če le-ta želi. V letu 1995 se ideja na nek način nadaljuje, le da je 

izpostavljeno, da je potrebno brezposelne motivirati in jih spodbujati. Kljub temu in vzporedno z 

vsem trudom v vseh letih obstajajo ljudje na robu, ki nimajo za preživetje in živijo v hudi socialni 

stiski. 

Stanovnik (1997) v raziskavi v devetdesetih ugotavlja, da je revščina povezana z nižjo izobrazbeno 

strukturo, dominantni vir dohodkov predstavljajo prejemki od socialnega zavarovanja, delež 

dohodkov od dela pa je precej nižji kot v povprečnem slovenskem gospodinjstvu, v skupini revnih 

je visok relativni delež brezposelnih, kmetov in starih. Podobno sliko riše tudi ta raziskava. 

Razmere na tem področju kažejo, da je ni postsocialistične države, ki se dobro desetletje po 

revolucionarni spremembi ne bi ubadala s problemi revščine in z izjemno veliko brezposelnostjo, 

pravi Kuzmanić (2003). Prav v teh fenomenih neenakosti, se pravi v hudi politični, socialni, 

ekonomski in tudi razredni razslojenosti in še zlasti v brezposelnosti in revščini pa tudi v – zgolj 

posledičnih pojavih – močno poudarjenem nacionalizmu, šovinizmu, ksenofobiji in rasizmu kaže 

iskati tudi plodna tla za nestrpnost in celo radikalno izključevanje drugih in drugačnih (prav tam).  

Brezposelnim, delavcem v slabih razmerah, delovnim invalidom in ljudem v socialni stiski je 

pripisana pasivna vloga in položaj nemoči ter odvisnosti od drugih akterjev, ki s svojimi dejanji 

vplivajo na njihov status. Poleg že omenjenih delavcev – tujcev, se na področju zaposlovanja v letu 

1985 v Celju prepoznava diskriminacija pri zaposlovanju žensk in mladih, ki se zaposlujejo na 

dekvalificiranih delovnih mestih, da rešujejo osnovna eksistenčna vprašanja. Ženske in mladi 
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sestavljajo strukturo brezposelnih tudi v letu 1995, ko so izpostavljeni še težje zaposljivi, trajno 

presežni delavci, invalidi, pa tudi strokovni kadri. Problematika delovnih invalidov se v velenjskem 

časopisu prvič izpostavi leta 1985, ko se spregovori o neustreznih delovnih pogojih in 

prekvalifikacijah, poudarjen je zdravstveni vidik in zavzemanje za obratne ambulantne, kar kaže na 

prisoten medicinski diskurz pri obravnavi. Leta 1995 so institucije še vedno primarne pri reševanju 

problematike brezposelnosti, ki so označeni kot negotovi in brez zaupanja v lastne sposobnosti, 

zato potrebujejo vodenje in spodbujanje k zastavljanju ciljev. Takšne dejavnosti kažejo na 

terapevtski diskurz. V že prej omenjenem pogovoru s svetovalno delavko (osebna komunikacija, 

avgust 2013) se kot posebnost v Velenju izkaže tudi dejstvo, da je večina delovno aktivnega 

prebivalstva zaposlenega v dveh velikih podjetjih: v Gorenju ali Premogovniku. Posledica 

beneficiranega delovnega staža pri zaposlitvi v premogovniku je veliko število ljudi, ki so upokojeni 

že pred 50. letom starosti in ki imajo še veliko moči, po drugi strani pa je velikokrat posledica dela 

v proizvodnji delovna invalidnost. Podjetja naj bi celo imela nagrado za ljudi, ki v določenem letu 

niso imeli bolniške odsotnosti.  

Pri reševanju socialnih stisk pa je predvsem v letu 2005 v obeh lokalnih okoljih močno prisoten 

diskurz dobrodelnosti, za katerega je značilno, da seže na različna področja družbenega življenja in 

pomeni neposredno pomoč za konkreten namen, hkrati pa vzpostavlja razlike v družbi – med 

tistimi, ki so dobrodelni, in tistimi, ki pomoč potrebujejo.  

 

POJAV ODKLONSKOSTI 

 

O kriminaliteti celjski časopis redno poroča v vseh številkah v vseh analiziranih obdobjih. Leta 

1985 je prisotna temeljna ideja, da kazni in prepovedi omejujejo odklonsko vedenje, leta 1995 se 

pojav kriminalitete povezuje s pomanjkanjem spoštovanja do države, državnih institucij in med 

ljudmi, leta 2005 je odklonsko vedenje pojmovano kot motnja, izpostavlja pa se pomembnost 

kaznivih dejanj, ki so povezana z drogami, in prepoznava se vpliv urbanistične politike na življenje 

sosesk in s tem posledično tudi na pojav odklonskosti. V velenjskem časopisu je leta 1985 

kriminaliteta obrobna tematika, leta 1995 se poroča o tem, da razvoj prinaša vedno več 

kriminalitete, ki je prisotna med ljudmi, na ulici, pa tudi skrita, medtem ko leta 2005 vladajo 

splošna občutja ogroženosti. 

V vseh letih je odgovornost za kazniva dejanja splošne kriminalitete pripisana konkretnim 

posameznikom ali združbam, vendar je njihova identiteta odkrita v različni meri. Leto 1995 je tisto 

leto, ko se v obeh časopisih pojavljajo prispevki, v katerih kriminalitete ni vedno mogoče povezati 

s konkretnimi akterji, nakazane pa so povezave s politiko in gospodarstvom, se pravi z nosilci moči 

v družbi, v velenjskem časopisu se celo ustvarja podoba, da kriminal živi neodvisno od vseh, 

policija pa ne obvladuje situacije, kar še prispeva k podobi nevarnega mesta.  

Leta 1985 se o storilcih kaznivih dejanj poroča individualizirano in njihovo identiteto je mogoče 

prepoznati. V celjskem časopisu so v primeru sojenj na sodiščih izpostavljena resnejša kazniva 
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dejanja, poudarjeno pa je, da gre za Velenjčane in priseljence, kar daje vtis, da je v sosednjem 

mestu problematika s kriminaliteto večja kot v domačem kraju in povezana s priseljenci. V istem 

letu so v velenjskem časopisu storilci prekrškov in kaznivih dejanj nevtralno poimenovani ali le z 

začetnicama. Na splošno poročanje o kriminaliteti ni stalnica časopisa in daje vtis, da kriminaliteta 

v mestu ni tako pomembna problematika, kar je ravno nasprotno od podobe, ki jo ustvarja celjski 

časopis o velenjskih razmerah. Leta 1995 se o kriminaliteti poroča bolj senzacionalistično. V Celju 

se govori o splošni, gospodarski in kriminaliteti mladih. Kriminaliteto označuje drznost, 

vandalizem, koristoljubje, naklep in grozovitost. Storilci so anonimni ali poimenovani z osebnim 

imenom in drugimi podatki (opaziti je, da se izpostavlja državljanstvo oz. narodnost, kadar gre za 

povezavo z izvorom oseb iz ene od republik nekdanje SFRJ). Kogovšek in Petković (2007) 

opozarjata, da je odraz diskriminatorne medijske prakse pogosto navajanje etničnega porekla 

(domnevnega) storilca kriminalnih dejanj, če gre za pripadnika manjšinskih skupnosti, ne pa tudi v 

primerih, ko gre za pripadnika večinskega naroda.  

Vtis, da je kriminalitete več in da so dejanja resnejša, se konstruira tudi v Velenju v istem letu. 

Poimenovanja so pogosto takšna, da osebe povezujejo z dejanjem ali lastnostmi dejanj (npr. 

nasilnik). Posamezna dejanja so natančno opisana in izpostavljen je vidik nemoralnosti, npr. v 

primeru posilstva. Prostitucija je reprezentirana kot skrit in donosen posel, ki pa ni legalen. Pajnik 

(2003b) ugotavlja, da je prostitucija v medijih najpogosteje izenačena s kriminalom. Skrajnost na 

drugi strani pa je redukcija prostitucije na trgovsko menjavo, t. i. tržni pogled na prostitucijo. Prva 

interpretacija je moraliziranje, ki učinkuje kot obsojanje, druga pa predstavlja prostitucijo zgolj kot 

»biznis«. Tako medij z reprodukcijo lastnosti in vlog oblikuje in vzdržuje obstoječe reprezentacije, 

saj se prostitucija še vedno vzpostavlja kot moralno sporna dejavnost, ki jo vodi izključno želja po 

zaslužku.  

Leta 2005 je poročanje o kriminaliteti anonimno v obeh medijih. Poimenovanja so splošna in 

nevtralna. Pojasnitev takšnemu poročanju lahko iščemo v splošnih načelih večje korektnosti v 

predkazenskih in kazenskih postopkih in načelu nedolžnosti, dokler ni dokazano drugače. Med 

dogodki je v Velenju izpostavljeno mučenje živali in požigi, v Celju pa je pogosto poročanje s 

sojenj, ki so podrobno predstavljena, obsojeni pa poimenovani z imeni in priimki, tudi s 

fotografijami.  

Tudi trenutni kodeks v 21. členu zavezuje novinarja, da pri poročanju s področja pravosodja, 

upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Novinar mora biti pazljiv pri omembi 

imen in objavi slik storilcev, žrtev ter njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskih 

postopkih (Milosavljevič, 2003b). Ko pa so posamezniki poimenovani z imenom in priimkom v 

povezavi s kriminalom, to pomeni stigmatizacijo, saj so poimenovani kot objekti represivnih 

institucij in ne kot subjekti. Pajnik (2003a) ugotavlja, da je kriminalizacija marginaliziranih skupin 

ena pogostih strategij, s katerimi se v medijih reproducira govor o problemu. Prostor, kjer mediji 

objavljajo prispevke, v katerih inkriminirajo predstavnike marginaliziranih skupin, še zlasti etničnih 

manjšin, so najpogosteje prav strani črne kronike.  
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Thomas (2006) pravi, da ima poročanje o lokalni kriminaliteti v lokalnih medijih večji vpliv kot bolj 

geografsko splošno poročanje v nacionalnih medijih. Etnografska študija velških gospodinjstev 

(Mackay in Ivey, 2004, prav tam) ugotavlja, da obstaja povezava med poročanjem lokalnih 

časopisov o kriminaliteti in zaznavanjem in doživljanjem lokalnih prebivalcev, kar lahko vpliva na 

njihovo izogibanje določenih krajev in doživljanje, da se je njihova skupnost spremenila. Langer 

(1998, prav tam) še dodaja, da to lahko sproži pogled, da ne glede kako bedno in nezadovoljujoče 

je lahko doživljanje življenja ali okoliščin, bi morali biti ljudje zadovoljni, saj lahko zadeve 

postanejo še hujše. Petrovec (2003) pravi, da pisanje o kriminalu privlači bralce. Zato se pogosto 

dogaja, da kriminalitete še zdaleč ni toliko, kolikor besed in slikovnega gradiva ji je posvečeno. 

Graef (1992, prav tam) piše, da lahko v nekaterih časopisih delež poročanja o specifičnem nasilju 

zavzema tudi 50 odstotkov, medtem ko je dejanska struktura istega nasilja primeroma le 6 

odstotkov. Petrovec (prav tam) meni, da tako postaja jasno, da mediji prinašajo le tisti del, ki se 

najuspešneje trži. Senzacionalistično obravnavanje kriminalitete povzroči, da se v naši predstavi 

izoblikuje slika o podeseterjenem nasilju v primerjavi z resničnimi statističnimi podatki. Poročanje 

o mučenju živali povzroča pri bralcih ogorčenje in je običajno podprto z argumenti, da gre za 

nasilje nad nemočnimi bitji.  

Mladi so najpogosteje v vseh obdobjih reprezentirani v povezavi s prestopništvom in odklonskim 

vedenjem, pozitivno so reprezentirani le v primerih, ko se udejstvujejo v splošno družbeno 

pozitivno sprejetih aktivnostih – v Celju je leta 1985 to pionirska organizacija (mladinska 

organizacija tedanjega režima), leta 2005 prostovoljno delo, v Velenju leta 1995 izražanje 

odklonilnega odnosa do drog v otroškem parlamentu, leta 2005 uspehi na izobraževalnem 

področju. Razen teh izjem so mladi povezani z odklonskostjo. Leta 1985 o mladih prevladuje 

diskurz resocializacije. V Celju je prikazana moč, ki jo ima sistem (predvsem sodstvo in korektivne 

institucije) nad mladoletniki, ki jim je pripisano, da so lahkomiselni in da vedenja ne obvladujejo, 

zato je potrebno razumevanje in pomoč. Z obiskovanjem gostinskih lokalov je povezano uživanje 

alkohola, tatvine zaradi iger na igralnih aparatih in neopravičeno izostajanje od pouka. V Velenju 

se mlade povezuje predvsem s prestopki, ki kazijo podobo mesta, potrebna pa bi bila večji nadzor 

in vzgoja. Leta 1995 v obeh medijih prevladuje retorika boja proti drogami in diskurz osebne 

odgovornosti vsakega posameznika, da se drogam upre. Predvsem v celjskem časopisu so mladi 

označeni kot otroci z roba in z negativnimi pridevniki, ki konotirajo nasilje, odgovornost je 

pripisana pomanjkanju starševske pozornosti, prevelikemu blagostanju mladih, vsedopuščajoči 

vzgoji, večji količini prostega časa in nezainteresiranosti policije, gostincev, šole in staršev. 

Uporaba drog je označena kot krutost in ogrožanje bodočnosti. V obdobju od 1985 do 1995 

družina postane osrednja institucija oblikovanja osebnosti posameznika in ne več družba. V letu 

2005 so mladi povezani predvsem s premoženjsko kriminaliteto, vandalizmom in dejanji, 

povezanimi z drogami. Vandalizem je posebej izpostavljen v Velenju kot nezaželeno in obsojanja 

vredno vedenje, vendar odraz stanja duha in družbe. Na prisotnost krščanskega diskurza, kot bi ga 

lahko imenovala, kaže pojmovanje, da kršilcev ne smemo obsojati, ampak jih pomilovati, poiskati 

in jim pomagati. 
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V obdobju tranzicije družina postane osnovna celica družbe, ki je odgovorna za oblikovanje 

posameznika, na kar kaže tudi dejstvo, da so v letu 2005 predstavljeni različni vidiki problematike 

družin, ki poprej niso bili. V časopisu Novi tednik se spregovori o nasilju v družini, predvsem je 

izpostavljena neustrezna zaščita žrtev nasilja in nezavidljive razmere, v katerih delujejo varne hiše 

in materinski domovi. Rejništvo kot posebna oblika varstva otrok je predstavljena kot osebna in 

pozitivna izkušnja tako s strani rejnice kot tudi rejenca. Poudarjeno je, da je odločitev za rejništvo 

zahtevna, čeprav nekateri to dejavnost povezujejo z zaslužkom.  

Leta 1985 se odvisnost v celjskem časopisu obravnava na straneh črne kronike. Alkoholizem je 

pojmovan kot bolezen. Poudarjena je nemoč odvisnikov, da bi se odločili za zdravljenje, zato imajo 

ključen vpliv svojci, delovne organizacije, zdravniki idr. Moč družbenih institucij je ključna v 

zdravljenju in odvisnik je družbi dolžan povrniti za zdravljenje. Leta 1995 se odvisnost povezuje z 

uporabo drog med mladimi in odklonskostjo v celjskem časopisu, v velenjskem pa je situacija na 

področju drog orisana kot kritična. Odvisnosti naj bi bilo vedno več, njene izvore gre iskati v 

družini, posameznik pa naj bi težko sam rešil težave z odvisnostjo, zato je pomembna podpora 

skupine. Razvijajo se raznolike oblike pomoči (centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, 

društva, telefonsko svetovanje). V letu 2005 oba medija dajeta poudarek zdravljenju oz. 

odvajanju, predvsem z vidika diskurza samopomoči. V primeru odvisnikov odločitev za zdravljenje 

zariše prelomnico med pasivno in aktivno vlogo. Predstavljene so samopomočne in podporne 

skupine (anonimni alkoholiki, skupine za odvajanje od kajenja), ki svoje člane spodbujajo, jih 

opolnomočijo in so jim v oporo.  

Pajnik (2001) ugotavlja, da mediji uporabnike drog praviloma označujejo za kršilce obstoječih 

norm in vrednot. Ko njihovo vedenje označujejo kot deviantno, nesprejemljivo vzpostavljajo in 

pozneje vzdržujejo mejo med sprejemljivim in nesprejemljivim. Avtorica v raziskavi ugotavlja, da 

bi na splošno medijsko poročanje o uporabnikih drog in drogah označili za poročanje o problemu 

oziroma problematiki. Uporabniki drog oziroma dejstvo, da uživajo droge, je predstavljeno kot 

splošni problem ter vzdržujejo »status quo«. Ko so uporabniki drog označeni za problem, se 

spremenijo v objekte. Skupina ljudi oziroma praksa te skupine je prepoznana kot deviantna takrat, 

ko jo za takšno določijo mediji. Meje med nami in njimi, ki od nas zahtevajo, da se odločimo za ali 

proti, se vzpostavljajo posledično. Torej lahko sklenemo, da mediji potrjujejo socialne norme tako, 

da razkrivajo deviantnosti oziroma odklon določenih norm v javnosti in s tem spodbujajo socialni 

konformizem.  

 

SLIKE TELESA IN PSIHE 

 

Starostniki so v vseh analiziranih obdobjih in v obeh lokalnih medijih največkrat predstavljeni 

individualizirano, kot posamezniki, predstavljene so njihove življenjske zgodbe ali aktivnosti, ki so 

se jih udeležili. Čeprav so reprezentirani pretežno v pozitivni luči in imajo njihove težave le 

postranski pomen, so v poročanje zajeti le ozki segmenti življenja v starosti, običajno so to 
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prostočasne aktivnosti ali praznovanja jubilejev, vendar je poročanju namenjenega veliko 

prostora. Splošno podobo življenja starostnikov zaznamujeta skromnost in zadovoljstvo, 

pomembni vrednoti pa sta zdravje in družina. Leta 2005 ima pomembno vlogo pri izvajanju skrbi 

za starostnike institucionalno varstvo v različnih oblikah. 

V celjskem časopisu je s starostjo povezano tudi življenje na kmetiji, ki v letu 1985 pomeni trdo 

delo, trpljenje in revščino, leta 1995 pa kot breme in velika obveznost, vendar bi kmečki stan bil 

ponovna izbira kmetov. Leta 1985 se zarisujeta dve podobi: podoba ljudi, ki živijo skromno in se 

borijo, in podoba ljudi, ki so nezadovoljni in vdani v usodo. S slednjo so reprezentirani moški, 

medtem kot so v obeh obdobjih ženske izpostavljene kot požrtvovalne in delavne. 

Pozitivne reprezentacije, predvsem pa količino prostora, ki je namenjena starostnikom lahko 

povezujemo s tem, da so starostniki verjetno (bili) ena od ciljnih populacij in največja skupina 

naročnikov, kar nakazuje tudi stalna rubrika »Pri zvestih naročnikih«. Hkrati je skupina 

starostnikov v strukturi prebivalstva vedno večja. Rener (1997) stare ljudi poimenuje kot najhitreje 

rastočo manjšino, ki je hkrati najbolj ranljiva skupina prebivalstva, kar še posebej velja za stare 

ženske. Pomemben del starih ljudi potrebuje intenzivno skrb in nego, ki jo povsod večinoma 

zagotavlja neformalno žensko negovalno delo. Pravi, da je kakovost življenja v starosti odvisna 

predvsem od materialnih virov, telesnih virov fizičnega zdravja, dostopa do institucij, ki 

zagotavljajo psihosocialno in zdravstveno pomoč ter varstvo, in od obstoja družinsko sorodniških 

varovalnih, negovalnih in podpornih mrež. To pa so tudi ključni vidiki poročanja o starostnikih, ki 

jih je pokazala analiza. 

Jackson (1971, v Aldridge, 2007) opozarja na pomen, ki ga imajo v lokalnih časopisih prispevki o 

zlatih in bisernih obletnicah porok ter o praznovanjih okroglih rojstnih dnevov (stoletnic), ki 

običajno vključujejo tudi opise dela življenjske zgodbe starostnika. Poročanje o jubilejih in 

obletnicah omogoča spominjanje in je privlačno za starejše bralce, hkrati pa predstavlja vkodirano 

sklicevanje na moralne vrednote trdega dela in stanovitnosti ter na družbeni napredek. Sparks 

and Tulloch (2000, prav tam) ugotavljata, da je še posebej v lokalnih tednikih poseben poudarek 

na osebnih zgodbah, ki natančno opisujejo posameznikovo zgodbo, tragedijo, nesrečo ali nenadno 

srečo v stiski. En pogled pojasnjuje, da fokus na osebno naredi razprave o abstraktnih socialnih in 

političnih ozadjih dostopne in razumljive širšemu občinstvu. Kljub temu pa večina zgodb v 

analiziranih časopisih ne pomeni le izhodiščne točke za druge vsebine, ampak so dejansko 

namenjene predstavljanju osebnih življenjskih pripovedi, ki pokažejo, da je »star človek "rezultat" 

osebnih življenjskih izkušenj, kulture, v kateri si jih je pridobil ter zgodovinskih, izobrazbenih in 

družinskih vplivov« (Rener, 1997, str. 45). 

Hughes (2005) in Little (2005) prav tako ugotavljata ključno vlogo žensk na podeželju. Imajo 

pomembno vlogo v vaški skupnosti, vendar pa izkušajo večjo marginalizacijo pri zaposlitvi izven 

svojega podeželskega okolja. Rener (1997) trdi, da so stare ženske socialno ranljivejše od starih 

moških in bolj ranljive od mladih ljudi obeh spolov. Poglavitni dejavniki tveganja, ki zadevajo stare 
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ženske, so revščina, šibko zdravje, slabe stanovanjske razmere in socialna izolacija, pogosta je 

kombinacija vseh štirih dejavnikov. 

Harper (2005) v preučevanju marginaliziranosti starejših na podeželju ugotavlja, da določene 

značilnosti ruralnega okolja že pomembno prispevajo k podobi marginaliziranosti starejših ljudi.  

Kot drugačni od večine so v časopisu Novi tednik reprezentirane osebe s posebnimi potrebami. 

Poleg že omenjenih invalidsko upokojenih so to v letu 1995 še hendikepirani zaradi posledic 

prometnih nesreč, skokov v vodo in drugo, v letu 2005 pa gre za mlade z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju, pri katerih je predstavljen le ozek segment, in sicer športno udejstvovanje. 

Gibalno oviranih naj bi bilo vedno več, med njimi pomemben delež mladih. Organizirani so v 

društva, prirejajo dobrodelne koncerte in imajo svoje oddaje na radiu, kar kaže, da družbene 

skupine z organiziranim povezovanjem lažje dobijo svoj glas.  

Mediji so začeli poročati o prizadevanjih ljudi s posebnimi potrebami za pravice, prav tako 

objavljajo zgodbe o njihovih izkušnjah. Vendar pa manjkajo portreti ljudi, ki pač imajo določene 

nezmožnosti, vendar živijo svoje običajno življenje. Težava je v tem, da je v medijih pri poročanju o 

ljudeh s posebnimi potrebami njihov primanjkljaj vedno v ospredju. Poudarjanje stereotipov tako 

še dodatno vodi v razlikovanje med nami in njimi (Mason, Pratt, Patel, Greydanus in Yahya, 2004).  

V celjskem časopisu je v primeru bolnih v letih 1995 in 2005 izrazito prisoten diskurz osebne 

odgovornosti, za katerega je značilno, da je v procesu zdravljenja najbolj pomembna 

posameznikova lastna volja, trud in samoaktivnost. Bolni so prikazani kot tisti, ki imajo vpliv na 

potek lastne življenjske zgodbe in zdravljenja. Takšna podoba na prvi pogled sicer kaže na 

ustvarjanje pozitivnih reprezentacij bolnih, vendar še bolj služi krepitvi miselnosti, ki vodi k 

individualizaciji in odgovornosti posameznika, družbena odgovornost pa se izgublja.  

Obrobna pozicija tem o duševni stiski kaže tudi na distanciran odnos do tematike, ki je v celjskem 

časopisu izražena v letu 1995. Poudarjeno je, da obstaja splošno sprejeto stališče, da mora biti 

področje psihiatrije zakrito in neopazno. Ljudje, ki se zdravijo v psihiatrični bolnišnici, so odrinjeni 

na rob družbe in izolirani od večinske družbe. Takšen odnos lahko kaže na NIMBY (not in my back 

yard) diskurz, ki ga Pajnik (2001) pojasnjuje kot pozicijo, v kateri govorec sicer načeloma nima nič 

proti določeni družbeni skupini, z njimi celo sočustvuje, vendar hkrati izraža tudi odpor.  

V velenjskem časopisu je duševna stiska povezana s samomorom. Leta 1995 je prisotna popolna 

prepričanost v resnico o moči posameznika, da odloča o lastnem življenju. Samomor je 

reprezentiran kot izključno odločitev na videz uspešnega posameznika in povezan z individualnim 

doživljanjem nesmiselnosti življenja, kar odraža vedno večjo individualizacijo v tem obdobju. V 

letu 2005 je prisoten premik k prepoznavanju sovplivanja različnih življenjskih razmer k duševni 

stiski, ena od rešitev pa hospitalizacija in institucionalno varstvo, kljub še vedno prisotni stigmi, ki 

jo nosi hospitalizacija v psihiatrični ustanovi.  

Dragoš (2003) poudarja, da marsikaj, kar je v stabilnih okoliščinah znosno in nemoteče, lahko v 

nestabilnih razmerah deluje katastrofalno. Če nam spodleti pri realizaciji zastavljenih ciljev, 
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postane individualizacija življenjskih slogov usodna ravno v kombinaciji s potrošniškimi as-

piracijami, saj povzroča izrazite frustracije, ker smo zdaj za neuspeh odgovorni mi sami; hkrati pa 

se zaradi tradicionalne nemobilnosti ne moremo izogniti socialnim mrežam, v katere smo vpeti, 

ne moremo začeti znova v drugem okolju, kjer bi svojo biografijo nadaljevali z drugačnih, novih, 

neobremenjenih, anonimnih izhodišč. Prepletanje individualizacije življenjskih priložnosti in 

odgovornosti s predmodernimi nemobilnostnimi vzorci ustvarja rizično skupnost, v kateri velja, da 

ti je takrat, ko drugi spoznajo, da ti je spodletelo, spodletelo dokončno, saj ostaneš dokončno v 

istih socialnih mrežah. Oziroma, povedano v policijskem žargonu isti ljudje ti dihajo za ovratnik in 

temu ni in ni konca. Če pa mrežam ne moreš pobegniti navzven, jim lahko le navznoter, npr. v 

alkoholizem in samomor. Tako je suicidalnost izstopajoča behavioristična lastnost slovenstva kot 

visoko individualizirane skupnosti, vzdrževane na predmodernih socialnih mrežah.  

Oba časopisa leta 2005 tematizirata odnos do umirajočih in smrti, kjer igrajo ključno vlogo 

društva. Prepoznana je nezadostnost medicinskih storitev in možnosti organizirane civilne družbe, 

da zadovolji nekatere potrebe določenih skupin, hkrati pa vpliva na odnos večinske družbe do 

umiranja in smrti. 

V celjskem časopisu so med marginaliziranimi družbenimi skupinami tudi geji. V letu 1995 je 

izpostavljena z informacijo o mednarodnem posvetu izpostavljena problematika enakopravnosti, 

diskriminacije, aidsa in razmerja do politike in drugih. Kot aktivni akterji so predstavljeni klubi oz. 

neprofitne organizacije, kar bolj kot na družbeno moč gejev kaže na to, da imajo organizirane 

skupine več možnosti, da se sliši njihov glas v razpravi o lastnem položaju v družbi. Leta 2005 na 

predsodke do gejev kaže oglas za mineralno vodo. Vkorporirane implicitne predpostavke o 

zasidranih predsodkih večinske družbe do gejev so temelj oglasa, hkrati pa je to tudi eden od 

subtilnih načinov, kako pokazati na drugačnost določene družbene skupine. Kuhar (2003b) pravi, 

da je največji problem homofobije prav njena netransparentnost. Namreč tam, kjer je jasno 

izražena, je mogoče nastopiti proti njej. Velikonja (1995) označuje homoseksualnost (kot pojav 

imenuje avtorica) kot votlo mesto zaradi prevladujočega heteroseksualnega diskurza, ki dovoljuje 

le tolikšno odklonskost, da so družbeno nevidni fenomeni smatrani za slučajne, patološke, 

neregularne, nestabilne. Pravi, da zgodovina Drugega ali Različnega ni samo alternativna 

zgodovina. Nizka stopnja teoretske vključitve v družbeni svet je vzrok marginalnosti nekega 

družbenega tipa. Meje jezika so meje sveta in v tem smislu je homoseksualnost povsem za-

mejena: pripada ji mesto ekskurza, iz-leta, ne-navadnega in ne-vsakdanjega, utemeljuje Velikonja 

(prav tam), zato sodi v sfero zasebnega, v kulturo molka. Neizrekljivost pomeni izključevanje.  

Kot tabu tema je označen tudi odnos do spolnosti in erotike, ki pa z novim fizičnim prostorom 

(odprtjem galerije erotike) dobi tudi novo perspektivo in možnosti upovedovanja. Bibič (2003) 

pravi, da je tudi na urbanizem in arhitekturo potrebno gledati z vidika ideologije, obnove zgradb 

pa razumeti v razmerju do zgodovinskega izročila in aktualnosti umetnosti in njene vpetosti v 

kulturne, ideološke, politične in prostorsko urbane razsežnosti. Tako postane določen prostor kraj 

prepletanja in predelave številnih diskurzivnih praks ter vozlišče novih reprezentacij in perspektiv.  



 

272 
 

Krašovec (2004) ugotavlja, da novi kulturni rasizem telo ponovno kolonizira. Namesto v genih 

zapisane telesne in umske manjvrednosti, naravno določene z rasno pripadnostjo, sedaj rasizem 

išče bolezni, seksualne odklone in možganske okvare, se pravi stvari, ki se jih da v nasprotju z raso 

preprečevati, nadzorovati in zdraviti. Diskriminacija ne poteka več po vsem vidnih in očitnih oseh 

razlikovanja, kot je barva kože. Specializirane institucije tako dobijo glavno vlogo v obrambi 

družbe pred »nevidnimi« drugačnimi, ki se skrivajo med »nami« (težko je na prvi pogled odkriti 

uživalca ali uživalko drog ali homoseksualca). Poškodba možganov ali okuženost z nalezljivo 

boleznijo ne prineseta stigmatizacije sami po sebi. Samo imeti bolezen ni dovolj za oznako 

»nevaren/a za družbo« ali »družbeno neproduktiven/a« – bolezni postanejo družbeno nevarne 

šele, ko se manifestirajo v »tujih« telesih. Pogoj za »družbeno problematičnost« oziroma 

nevarnost določenih skupin ljudi so odstopanja od normalnosti na področju odnosa do dela, 

lastnine, lastnega telesa ter pri seksualnih navadah in preferencah. 

 

 

KONSTRUIRANJE LOKALNEGA SVETA IN KONCEPTUALNA IZHODIŠČA ZA 

DELOVANJE NA PODROČJU SOCIALNE PEDAGOGIKE 
 

Pri poročanju o marginaliziranih družbenih skupinah v lokalnem kontekstu se vzpostavlja nek 

krovni diskriminatorni diskurz, ki deluje predvsem v funkciji razmejevanja in razlikovanja in 

vzpostavlja ločnico mi/oni. Pajnik (2003a) poudarja, da mediji niso edini, ki v javno sfero vnašajo 

elemente nestrpnosti do drugačnih, so pa eden od pomembnih in nedvomno vplivnih 

mehanizmov za vzpostavljanje družbenega konsenza. Imajo moč manipulacije in tudi kritičnega 

razsojanja pri poročanju o marginaliziranih družbenih skupinah.  

Prakse marginaliziranih družbenih skupin so označene kot drugačne od praks večinske populacije, 

»kolektivizacija, predstavljanje marginaliziranih skupin v javnem diskurzu kot »moteče množice« 

pa posamezniku ne pušča možnosti individualizacije in ga potisne v poplavo stereotipnih in 

pogosto nestrpnih poimenovanj za skupino, ki ji pripada« (Pajnik 2003a, str. 91).  

Za socialno pedagogiko, ki ima kot veda izražen interes za odklonske pojave in položaj 

marginializiranih skupin v družbi, so spoznanja o medijskem vplivu na konstruiranje podob 

družbenega obrobja pomembne, saj poleg teoretičnih razumevanj odpirajo poglede tudi na 

možnosti strokovnega delovanja na različnih sorodnih in povezanih področjih.  

Na najbolj splošni ravni je že samo raziskovanje na tem področju pomembno, saj prepoznava 

marginializirane družbene skupine, priznava njihov obstoj in opozarja na njihov položaj.  

Namreč pogosto se pojavlja skrajna oblika diferenciacije in diskurz inkriminacije »njih« že zaradi 

»njihovega« obstoja, s katerim govorec zanika drugega v njegovem oziroma njenem obstoju, s 

čimer že sama navzočnost »drugačnih« postane abnormalna in po definiciji problematična (Pajnik 

2003a). Naslednji korak je delovanje v smeri večjega opolnomočenja. 
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Diskriminatorni diskurz drugačnosti ni vpet le v produkcijo medijskih prispevkov, na drugi strani 

stoji bralstvo lokalnih časopisov. Richardson (2007) poudarja, da je pri produkciji besedil eno oko 

vedno usmerjeno k bralcem in besedilom, ki jih bralci radi berejo.  

Tukaj se vzpostavi povezava lokalni časopis – lokalno dogajanje – lokalni ljudje. Aldridge (2007) 

kot posebnost lokalnih časopisov navaja neposreden stik, ki ga imajo novinarji z lokalnim okoljem 

in lokalnimi ljudmi, s čimer je povezana tudi odgovornosti, ki ima poleg tržne tudi moralno 

osnovo. Nenatančnost v poročanju lahko naleti na takojšen odziv bralcev. Bralci namreč živijo z 

zgodbami, o katerih lokalni časopisi poročajo.  

To pa velja tudi za pripadnike marginializiranih družbenih skupin, vendar s to razliko, da je njihov 

dostop do večinskih medijev otežen. V obeh analiziranih lokalnih okoljih se kaže potreba po 

alternativnih medijih, ki bodo kritično obravnavali dogajanje v lokalni skupnosti in v poročanje 

rutinsko vključevali perspektive vseh vključenih, predvsem pa zastopali glas manjšinskih virov, ki 

so drugače marginalizirani. Tak lokalni alternativni medij bi lahko pokrival problematiko različnih 

marginaliziranih družbenih skupin lokalnega okolja in ne nujno le ene, kar bi bilo za manjšo 

lokalno skupnost bolj ekonomično pa tudi zanimivo, saj lahko ponudi drug pogled na tisto, kar 

objavlja vodilni lokalni časopis, zapolni vrzeli v poročanju in prinaša širši kontekst.  

Na eni britanskih konferencah alternativnih časopisov (1984, v Harcup, 2006) so ugotovili, da je za 

alternativne časopise značilno, da so: lokalni, antirasistični, antiseksistični, politično levo 

usmerjeni, raje odkrito kot prikrito politični, prosti oglaševalskih vplivov, vodeni na kolektivnih 

načelih … Večinoma so majhni, njihov obstoj pa negotov. Izhajajo v nekaj sto izvodih. Vendar pa to 

še ničesar ne pove o njihovem vplivu ali vrednosti. Ker je večina množičnih medijev na strani 

vladajočih, predstavlja glas alternativnih časopisov pomembno protiutež. Gosselin (2003) pravi, da 

manjšinski mediji omogočajo izražanje partikularnih identitet, zagotavljajo načine za ohranjanje 

različnih etničnih identitet s prisotnostjo jezika, navad, tradicij, kulture in zgodovine manjšin in so 

lahko pogoj za polno in učinkovito participacijo pripadnikov manjšin v vseh sferah javnega 

življenja. Harcup (2006) pravi, da je delovanje zdrave javne sfere odvisno od tega, koliko različnih 

skupin in pogledov ima dostop do medijev. Prav skupine, ki so redkeje reprezentirane v osrednjih 

medijih, dobijo glas v alternativnih. V tem smislu alternativni mediji ponujajo alternative, ki so 

nasprotne hegemoničnim reprezentacijam, in s tem podpirajo aktivno državljanstvo in bolj zdravo 

javno sfero. Prihodnji razvoj alternativnega lokalnega novinarstva je morda bolj na spletu kot v 

tiskani obliki, saj so potenciali nove tehnologije vedno večji in vedno bolj prisotni tudi v 

vsakdanjem življenju ljudi. Mesto socialne pedagogike je torej lahko tudi v produkciji alternativnih 

medijev. 

Ugotovitve te raziskave kažejo tudi na pomen organiziranosti družbenih skupin, ki si s tem 

pridobijo tudi več možnosti, da so v družbi slišani. Hall (1993, v Kuhar, 2003a) meni, da se lahko 

stigmatizirane deviantne skupine na diskriminatorne prakse odzovejo le tako, da oblikujejo 

(politični) program, da organizirajo (politične) akcije, ki so usmerjene proti tovrstni praksi. 

Politizacija se izvrši vsaj na dveh nivojih: diskriminirana skupina se z nasprotovanjem avtoriteti 
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organizira v odnosu do te avtoritete, hkrati pa v procesu organiziranja retrospektivno v političnih 

terminih redefinira družbeno stigmatizacijo, usmerjeno proti sebi.  

Tako marginalizirane družbene skupine lahko predstavljajo osnovo za razvoj civilne družbe. Z 

vidika socialne pedagogike in sorodnih ved je pomembno odpiranje prostorov – delovanje v 

nevladnem sektorju in iskanje možnosti znotraj lokalnih stuktur oblasti: zavzemanje za 

sofinanciranje programov nevladnih organizacij na tem področju, priprava in izvajanje programov, 

ki so namenjeni izboljševanju položaja marginaliziranih družbenih skupin, informiranju večinske 

populacije in opolnomočenju pripadnikov marginializiranih družbenih skupin, podpora 

marginaliziranim družbenim skupinam pri samoorganiziranju, zagovorništvo, ustvarjanje novih 

vsebin v neizkoriščenih občinskih prostorih, morda tudi politično delovanje in vplivanje na 

sprejemanje lokalnih dokumentov, ki so pomembni za življenje pripadnikov marginaliziranih 

družbenih skupin.  

Kogovšek in Petković (2007) pravita, da bi dosegli dejansko enakost določenih skupin ljudi glede 

na dominantno družbeno skupino, je pogosto potrebno storiti več kot le zagotoviti 

enakopravnost. Za ranljive skupine, ki so zaradi osebnih okoliščin, kot sta na primer materni jezik 

ali etnično poreklo, bolj izpostavljene diskriminaciji, se lahko sprejmejo posebni pozitivni ukrepi, ki 

so lahko bolj začasne ali bolj trajne narave. Vpeljani so lahko tako v javnem kot v zasebnem 

sektorju, sprejemajo pa jih lahko tako državni organi in lokalne skupnosti ter nosilci javnih 

pooblastil (šole, zavodi, zdravstvene ustanove), kot tudi podjetja, nevladne organizacije in drugi. 

Njihov namen je preprečevati ali poravnati krivice, ki so jih določene skupine doživele v 

preteklosti.  

Pluralizacija podob marginalizacije zahteva pluralizacijo programov pomoči. Poleg programov 

pomoči je pomembno tudi delovanje v širši družbi in razvijanje kritičnega mišljenja, ki predstavlja 

osnovo za družbeno odgovorno ravnanje v vseh segmentih družbe. Socialnopedagoška stroka 

lahko pri tem opozarja na zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje, ki naj pomeni dodatno 

pomoč za otroke in mladino iz ranljivih družbenih skupin, ali celo predlaga in oblikuje specifične 

dodatne programe za tiste z manj možnostmi. Ena od možnosti so še delavnice o sprejemanju 

drugačnosti in vzgoji za medije za različne starostne skupine v okviru različnih organizacij in 

iskanje možnosti za financiranje izvajanja le-teh.  

Dragoš in Leskošek (2003) opozarjata, da »brez razumevanja procesov, ki vzpostavljajo neenakosti 

na mikro ravni, ni mogoče oblikovati politik za njihovo zmanjševanje na makro ravni. Neenakosti 

namreč lahko zmanjšujemo le tako, da omogočimo vsakomur prehod po družbeni lestvici navzgor 

z enakimi pogoji, pri tem pa s posebnimi politikami krepimo tiste, ki imajo tradicionalno manj 

možnosti in so zaradi neenakosti izključeni ali osamljeni. Različni socialni programi so lahko le 

dodatek, ki je usmerjen h krepitvi, ne morejo pa biti glavno orodje za zmanjševanje neenakosti, še 

zlasti ne takrat, ko so usmerjeni v spreminjanje in prilagajanje izključenih skupin ljudi, namesto da 

bi spreminjali njihove življenjske razmere in poglede večinske družbe« (str. 8).  
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Pomembno vlogo v lokalni skupnosti bi lahko imel svetovalec za manjšinska vprašanja v lokalnem 

okolju. Kljub globalnim podobam marginalizacije se pojavljajo lokalne specifike, hkrati pa bi bilo 

potrebno dvigniti zavest lokalne skupnosti in lokalnih oblasti o povezavah med kvaliteto življenja v 

mestu in družbeno razslojenostjo. V mestih, ki želijo slediti novim urbanizacijskim politikam in 

smernicam napredka, kot sta tudi Celje in Velenje, so marginalizirane družbene skupine pogosto 

prezrte. Teme marginaliziranih družbenih skupin so preveč obskurne, da bi bile del novih razvojnih 

strategij mest. Vendar pa večja razslojenost prinaša nižjo kvaliteto življenja v mestu, kar 

posledično pomeni manjšo lokacijsko privlačnost, zato bi bila mestna strategija o večjem 

vključevanju izključenih družbenih skupin še kako pomembna.  

Brez različnih pogledov ni družbenih sprememb. Lokalno okolje je dovolj majhno, da bi bilo lahko 

fleksibilno v prilagajanju pri odgovorih na potrebe lokalnega prebivalstva. Vendar se običajno 

držimo starih in uveljavljenih praks, ko bi bilo potrebno podpreti povsem nove in inovativne ideje 

(ne samo tiste na videz ali na papirju nove), da bi se prakse spremenile. To se odraža v razpisnih 

dokumentacijah, občinskih dokumentih, programih občin na področju družbenih dejavnosti in še 

kje. Vendar že sprememba perspektive lahko spremeni celotno delovanje na nekem področju.  

Young (1994, v Kuhar, 2010) meni, da bi morali vzpostaviti institucionalni mehanizem javnih 

resursov, če bi hoteli zagotoviti, da marginalizirane in diskriminirane skupine zares lahko 

predstavljajo svoje interese. Mehanizem javnih resursov bi bil namenjen: (1) samoorganiziranju 

članov določene skupine. Ta bi bila na ta način opomočena in bi lahko reflektirala svoje kolektivne 

izkušnje in interese v kontekstu določene družbe; (2) analizam, ki bi jih omenjene skupine 

predložile in za katere bi zakonodajalec moral pokazati, da jih je pri sprejemanju svojih odločitev 

upošteval; (3) pravici do veta za tiste odločitve, ki posamezne skupine neposredno naslavljajo. 

Kuhar (prav tam) izpostavlja nekaj kritičnih točk v mehanizmu in pravi, da je problematično 

osredotočenje na diferenciranost skupin znotraj družbe, saj se ob tem spregleda razlike znotraj 

določene skupine. Poleg tega imajo različne skupine različne potenciale organiziranja, kar pomeni, 

da bi mehanizem javnih resursov generiral nove razlike, saj bi skupine z več moči, ki bi se bolje 

organizirale, hkrati lažje uveljavile svoje interese. Problem tretje točke predloga o pravici do veta  

pa je predvsem v primeru ekstremističnih, skrajnih skupin, ki sproža dilemo, kje so meje morale in 

kdo jih določi. Pojavi se tudi vprašanje, kako določiti, katere skupine se določena odločitev sploh 

dotika.  

Pri spraševanju o povezavah med socialno pedagogiko in družbenimi spremembami v povezavi z 

marginaliziranimi družbenimi skupinami v lokalnem ali globalnem kontekstu se znajdemo pri 

dilemi kokoši in jajca. S prizadevanjem za večjo družbeno vključenost ranljivih družbenih skupin 

vplivamo na odnos večinske družbe in (medijske) reprezentacije teh skupin, hkrati (spremenjene) 

reprezentacije vplivajo na položaj družbenih skupin in razmerja med njimi. In tako se ta krožno 

povratni proces, pri katerem ni mogoče postaviti izhodiščne točke, nadaljuje. Alternativne podobe 

in načini delovanja brez (samo)kritičnosti niso vidni. Kritična naravnanost je tista, ki v znanosti, 

strokovni praksi ali v vsakdanjem življenju odpira nove svetove.  
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REFLEKSIJA RAZISKOVALNEGA PROCESA 
 

V raziskavi je obdelan prostor, ki do sedaj in na tak način v socialni pedagogiki še ni bil obdelan, na 

kar kaže tudi pomanjkanje literature, ki bi govorila o konstruiranju in reprezentiranju drugačnosti 

v ožjih lokalnih kontekstih. S tem raziskava prinaša nova spoznanja na področje socialne 

pedagogike, poglablja razumevanje procesov konstruiranja podob marginaliziranih družbenih 

skupin v javnosti, vzpostavlja povezave med globalnim in lokalnim in osvetli vpliv lokalnih 

medijskih reprezentacij na položaj marginaliziranih družbenih skupin, odnos večinskega 

prebivalstva in problematiko socialne izključenosti. Raziskani so bili načini oblikovanja in izražanja 

lokalnih pomenov drugačnosti in diskurzov v lokalnih medijih manjših mest. Lokalna konstrukcija 

reprezentacij manjšin ima pomen za konkretno strokovno delo na področju socialne pedagogike, 

učinkovito načrtovanje strategij delovanja in programov s ciljem izboljšanja položaja 

marginaliziranih skupin in večje razumevanje vloge socialne pedagogike pri spreminjanju 

diskurzov. Poleg tega je uporabljena raziskovalna metoda analize diskurza predstavljena kot 

možen način raziskovanja na področju socialne pedagogike. 

Pomemben je še razmislek o sami izvedbi raziskave, poteku raziskovalnega procesa, o omejitvah 

raziskovalnega dela in predlogih za nadaljnje raziskovanje.  

Široko opredeljen raziskovalni problem lahko predstavlja enega od vidikov kritičnega pogleda, saj 

ključno vpliva na izbor gradiva za analizo. Ker raziskovalni problem ni bil ozko usmerjen le na 

reprezentacije ene družbene skupine, so bili tudi postopki vzorčenja bolj kompleksni, vendar 

podrobno predstavljeni in sistematično dokumentirani. 

Kritično držo je potrebno zavzeti tudi do lastne subjektivnosti oz. objektivnosti v raziskovalnem 

procesu. Kot pravi Kerševan Smokvina (2007), se zagotovo tudi sama nisem mogla postaviti na 

neko abstraktno, povsem nediskurzivno točko, od koder bi lahko strogo objektivno motrila 

diskurze. Sem se pa pridružila množici raziskovalk in raziskovalcev, ki jim izbrane teorije služijo, da 

vsakdanje pojave, ki se zdijo tako samoumevni in naravni, da o njih na prvi pogled skorajda ni kaj 

razpravljati, prikažejo kot kulturno pogojene in zato nestalne, spremenljive, saj so rezultat 

merjenja moči med različnimi družbenimi silami.  

Pomembno spoznanje se skriva tudi v dragocenosti sogovornikov v procesu raziskovanja v smislu 

kritičnega pogleda nekoga drugega na proces in rezultate, ki so ogledalo raziskovalcu oz. 

raziskovalki.  

Za še bolj poglobljeno interpretacijo rezultatov bi bilo koristno izvesti poglobljene intervjuje z 

novinarji, ki so prispevke v lokalnih časopisih pisali. To je tudi bila ena od idej, vendar se zaradi 

neodzivnosti uredništev žal ni uresničila. Prav tako zaradi neodzivnosti kontaktne osebe pri 

Slovenski oglaševalski zbornici ni bilo mogoče priti do rezultatov nacionalne raziskave branosti v 

letu 2005. Za razumevanje občinske politike do problematike socialne izključenosti bi bili 

relevantni tudi pogovori s predstavniki lokalne oblasti, ki so bili aktivni v za analizo izbranih letih. 
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Čeprav je raziskava pokazala, da je smiselno raziskovati lokalne medije in ne le tiska, ki pokriva 

celotno državo, in je bil analiziran razmeroma obsežen korpus, bi lahko za še bolj celovito sliko 

prostora v analizo zajela več številk obeh časopisov in več let. Na ta način bi tudi z manjšim 

tveganjem spregovorila o odsotnosti reprezentacij in prepoznala tiste najhuje diskriminirane 

družbene skupine – nevidne skupine, katerih obstoj je povsem zanikan. V raziskovalni projekt bi 

lahko vključila še analizo drugih virov in drugega gradiva, ne le prispevke dveh časopisov, s čimer 

bi dobila več perspektiv. Za razumevanje lokalnega konteksta in večjo interdisciplinarnost bi 

morda bilo koristno vključiti še več spoznanj s področja kulturne antropologije in urbane 

sociologije, poleg vključenih spoznanj socialne pedagogike, socialne psihologije, sociologije, 

filozofije in raziskav pod okriljem kritične diskurzivne analize.  

V procesu raziskovanja je bilo opravljenih več nestrukturiranih, vendar namenskih pogovorov s 

prebivalci obeh analiziranih mest. To je en od vidikov, ki bi ga lahko razširila in opravila več 

poglobljenih intervjujev s posamezniki različne starosti ali s fokusnimi skupinami, ki bi lahko služili 

za dodatno pojasnjevanje dobljenih rezultatov ali kot gradivo za analizo. 

Ena od možnosti nadaljnjega raziskovanja so študije primerov določenih družbenih skupin. 

Rezultati raziskave lahko služijo kot izhodišče za raziskovanje posamezne marginalizirane 

družbene skupine v lokalnem okolju, ki lahko vključuje analizo različnih gradiv in s tem različnih 

perspektiv. O dobljenih rezultatih raziskave bi se lahko pogovarjala s pripadniki identificiranih 

marginaliziranih družbenih skupin in tako izpolnila še enega od kriterijev za ocenjevanje kvalitete 

raziskave. Pogovori s pripadniki marginaliziranih družbenih skupin o njihovi percepciji lastnega 

položaja v lokalnem okolju pa bi lahko predstavljali nov raziskovalni projekt.  

Še eden od predlogov za nadaljnje raziskovanje leži v vprašanju, kako se je socialna pedagogika 

razvijala in spreminjala v tem dvajsetletnem obdobju tranzicije.  

Ob koncu se le še bolj zavedam raznolikosti področja in možnosti raziskovanja procesov 

konstruiranja podob drugačnosti, ki jih kritična diskurzivna analiza odpira. Lahko bi veljale tudi 

Hallove (2004) besede, da »smo komaj na začetku razburljive naloge raziskovanja procesov 

konstrukcije pomena, ki je v samem jedru in globini kulture. Upamo, da smo tu razmeroma jasno 

prikazali vrsto zapletenih in za zdaj še previdnih misli iz še nedokončanega projekta« (str. 83). 
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ŽIVLJENJE JE GLOBALNO, VENDAR GA ŽIVIMO LOKALNO 
 

Parafrazirana misel Aldridgeve (2007) v naslovu sporoča, da je lokalno nepretrgoma povezano z 

globalnim, vendar pa se konkretno vsakodnevno življenje odvija v posameznikovem lokalnem 

okolju. Velja, kot pravi Pajnik (2003a), da so vprašanja o položaju marginaliziranih družbenih 

skupin in posameznikov širše povezana z vprašanji demokracije, z družbenimi praksami 

vključevanja in izključevanja, distribucijo moči, resursov, možnostjo vplivanja na družbene 

odločitve. Vendar pa podobe marginalizacije dobijo svoje konkretne obraze v lokalnem okolju.  

Mediji imajo ključno vlogo v reprezentacijah javnosti o neenakih družbenih odnosih in družbeni 

moči. Prav v reprezentacijah in skoznje je občinstvo pozvano h konstrukciji smisla o tem, kdo smo 

v odnosu do tega, kdor nismo do »drugega«. Mediji lahko služijo tudi potrjevanju družbene in 

kulturne raznolikosti in omogočajo prostor, v katerem se lahko interesi in identitete izzovejo in 

spreminjajo (Cottle, 2000). Hall (1993, v Petković idr., 2006) opozarja, da mediji v nas ne morejo 

vpisovati in vtiskovati pomenov in razlag. A kljub temu imajo integrativno, pojasnjujočo in le-

gitimno moč, da oblikujejo in definirajo politično realnost, še posebno v tistih situacijah, ki so 

neznane, problematične ali ogrožajoče. Pri tem gre za urejanje družbene realnosti tako, da je 

oblikovanje novega odnosa predstavljeno kot družbeno sprejemljiva oblika odnosa, medtem ko je 

nezmožnost prevzemanja takega odnosa označena za družbeni odklon.  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da analizirana lokalna medija večinoma nastopata kot nosilca 

trenutne družbene ureditve v konkretnem zgodovinskem obdobju in s tem tudi utrjujeta razmerja 

moči v družbi. V lokalnem kontekstu je mogoče analizirati posamezne družbene skupine, ki jih 

prepoznava tudi literatura o globalnem svetu. Med obema lokalnima okoljema ni ključnih razlik v 

reprezentacijah marginaliziranih družbenih skupin, čeprav je tematika manjšin v celjskem časopisu 

veliko bolj aktualna že v letu 1985 kot v velenjskem časopisu Naš čas. V letu 1985 je še največja 

razlika med obema časopisoma v tem, kako močno se kaže njuna vloga in odgovornost do 

takratnega družbeno-političnega režima. Namreč v velenjskem časopisu je v letu 1985 bolj 

prisotna ideja močnih družbenih institucij, mogoče je prepoznati večjo težnjo k bolj enotno urejeni 

družbi in večjo odsotnost kritičnega pogleda na družbene razmere.  

Tranzicija se odraža v prispevkih obeh časopisov. V obeh analiziranih lokalnih okoljih se v 

izbranem časovnem obdobju nakazuje trend vedno večje individualizacije subjektov, prehod iz 

družbene na osebno odgovornost in premik od solidarnosti k dobrodelnosti. V letu 1985 so 

prisotne močne družbene institucije, država obvladuje vse vidike posameznikovega življenja, leta 

1995 je izrazito poudarjeno, da je položaj posameznika in družbenih skupin odvisen od njihove 

lastne aktivnosti, medtem ko je leta 2005 prepoznana neenakost med ljudmi, potreba po 

strpnosti, kar je še bolj izpostavljeno v velenjskem časopisu. Vzgibi vedno pogosteje prihajajo iz 

civilne družbe in ne iz formalnih družbenih struktur. Skratka, prikazana slika je odraz časa in 

družbene ureditve.  
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Družbene spremembe naj bi prinesle več izpostavljanja družbenih neenakosti, na kar kaže tudi 

dejstvo, da je prispevkov o drugačnih v letu 1985 razmeroma malo v primerjavi z drugima dvema 

obdobjema. Družbena neenakost prinaša pojav družbenega obrobja, se pravi marginalizirane 

družbene skupine.  

Podobe drugačnosti se v najbolj splošnem okvirju v obeh lokalnih okoljih in v celotnem 

analiziranem obdobju konstruirajo z vprašanjem tujstva in nestrpnosti, v povezavah med socialno 

izključenostjo in dostopom do dela, s pojavom odklonskosti in kršenjem družbenih norm ter z 

reprezentacijami, ki se nanašajo na fizično telo in duševno stanje.  

Bolj natančno, oba časopisa tematizirata teme zaposlovanja, brezposelnosti in stanja med delavci, 

socialne stiske, prestopništva in kriminalitete, odvisnosti, bolezni in zdravljenja, duševne stiske, 

migracij in strpnosti, verske pripadnosti, mladine, starosti in umiranja. V celjskem časopisu se 

odprejo še teme življenja na podeželju, enakopravnosti gejev, nasilja v družini in rejništva. 

Starostnikom je v obeh časopisih v vseh analiziranih letih namenjenega relativno veliko prostora. 

Glede na dolžino prispevkov so pomembnejše teme v obeh časopisih še razmere med 

zaposlenimi, brezposelni, kriminaliteta in vandalizem, v celjskem časopisu še bolni in begunci, v 

velenjskem pa v letu 2005 vprašanje strpnosti.  

V vseh obdobjih in v obeh časopisih kot ključni viri o marginaliziranih družbenih skupinah 

nastopajo uradni, institucionalni in strokovni viri. Viri so bolj raznoliki v celjskem časopisu, a je tudi 

prispevkov več in so bolj raznovrstni. Ugotovitve kažejo, da družbene skupine z organiziranim 

povezovanjem lažje dobijo svoj glas.  

Teme večinoma pripadnike marginaliziranih družbenih skupin povezujejo s težavami. 

Ppredstavljeni so kot tisti, ki vnašajo nered v red stvari, in v takem primeru mediji reproducirajo 

normalnost, ne pa realnost, kot pravi Luthar (1998, 2001). V redkih primerih so izpostavljeni 

pozitivni vidiki in še takrat le v povezavi z ozkim segmentom življenja posameznikov ali družbene 

skupine, kar velja za oba analizirana časopisa. Takšni primeri so prosti čas in praznovanja 

starostnikov, izobraževanje mladih, požrtvovalno delo predvsem žensk na kmetijah. Prav tako je 

redko prisoten kritičen pogled na položaj marginaliziranih družbenih skupin, ki bi opozarjal na 

neenakopravnost in stremel k družbenim spremembam. Določena mera kritičnosti se odpira v 

primeru slabega položaja delavcev, pri vprašanju enakopravnosti gejev in motivih za 

dobrodelnost. Poleg omenjenih se kot marginalizirane družbene skupine pojavljajo še mladi v 

povezavi z odklonskim vedenjem in kriminaliteto, storilci kaznivih dejanj, brezposelni, delavci v 

slabih razmerah in ljudje v socialni stiski, bolni, ljudje v duševni stiski in umirajoči, odvisni in geji. 

Vprašanje nestrpnosti, predvsem do pripadnikov drugih etničnih in narodnih manjšin, je odprto v 

obeh časopisih in kaže na premik v izražanju rasizma, ki ni izražen »z glasnimi manifestacijami in 

militantnimi slogani, ampak z mehkimi besedami, ki opisujejo neko podobo normalnosti – razlika 

je v tem, da je zadevna podoba dejansko konstruirana in ne opisana« (Žagar, 2002, str. 44).  

Če jih nekaj naštejem, se v povezavi z marginaliziranimi družbenimi skupinami pojavljajo 

nacionalistični diskurz, diskurz žrtve, izključujoči diskurz, medicinski, terapevtski, dobrodelni, 
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institucionalni, diskurz resocializacije, retorika boja proti drogami in diskurz osebne odgovornosti, 

krščanski, diskurz pomoči in samopomoči. Skupna lastnost vseh je v tem, da so vsaj do neke mere 

diskriminatorni – eni manj, drugi bolj, eni bolj odkrito, drugi bolj skrito, eni tako, da življenje 

pripadnikov marginaliziranih družbenih skupin prikazujejo izrazito segmentirano le z določenega 

vidika ali prekomerno izpostavljajo iste stvari, lastnosti in dejanja ali prikazujejo pripadnike 

manjšin kot nemočne, pasivne ali jim pripisujejo odgovornost v negativnih procesih. Gre za 

konstrukcijo nekega krovnega diskurza drugačnosti, ki ustvarja in utrjuje razlikovanje mi/oni. 

Pajnik (2003a) poudarja, da je v takšnem diskurzu dvojnosti razvidna praksa ločevanja in 

izključevanja, ki nagovarja k razmišljanju v kategorijah dvojnosti, na primer normalno-

nenormalno. To je diskurz, ki pripiše pozitivne lastnosti »normalni« večini in negativne 

marginalizirani manjšini.  

Tako medija z reprodukcijo lastnosti in vlog oblikujeta in vzdržujeta obstoječe reprezentacije. 

Vendar pa takšen diskurz delitve ni kakšna posebnost. Zajc in Polajnar (2012) ugotavljata, da so 

glavna lastnost slovenskega novinarskega diskurza skozi vso medijsko zgodovino prav ostre 

delitve. Tak diskurz tudi ni bil slovenska posebnost, ampak v sozvočju s širšim, evropskim 

prostorom.  

Socialna pedagogika je veda, ki se sprašuje o vlogi in položaju marginaliziranih družbenih skupin in 

jo zanima, kako so konstruirane in reprezentirane odklonske skupine. S tega stališča se socialna 

pedagogika in kritična diskurzivna analiza dopolnjujeta in se z novimi spoznanji na obeh 

raziskovalnih področjih bogatita.  

Z uporabo pristopov kritične diskurzivne analize v socialni pedagogiki lahko poglobimo 

razumevanje procesov konstruiranja podob in položaja marginaliziranih družbenih skupin v družbi, 

osvetlimo reprezentacije marginaliziranih družbenih skupin v različnih diskurzih in vlogo diskurzov 

pri oblikovanju mnenja večinskega prebivalstva o družbenih manjšinah in pri vzpostavljanju 

odnosov z njimi. Hkrati s tem se odpira tudi vprašanje vloge socialne pedagogike v spreminjanju 

diskurzov in obstoječih družbenih odnosov. Če sprejmemo tezo, da je pomembno poslanstvo 

socialne pedagogike opolnomočenje tistih, ki v družbi veljajo za »druge« in »drugačne«, potem se 

lahko strinjamo, da je »naloga kritičnega družboslovnega analitika, da dekonstruira mit o enosti in 

homogenosti dominantne skupine in kulture ter proces naturalizacije in normalizacije družbenih 

skupin« (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 9).  

Ključno spoznanje leži v misli, da je drugačen svet mogoč, saj je vse, kar je povedano, lahko 

povedano tudi drugače. Povedano z besedami neznanega avtorja grafita (slika 11), ki smo ga lahko 

brali na prehodu za pešce pred celjsko železniško postajo v mesecu juniju 2009: »Svet, ki ga 

vidimo, je svet, v katerega so nas naučili verjeti«.  
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Slika 11: Grafit 
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