Medijske manipulacije za vaše boljše počutje
Ponedeljek, 02 Avgust 2010 10:52

Že nekaj let spremljam oddaje TV Tednik. Iz oddaje v oddajo sem bolj razočarana: tragične
zgodbe ljudi so postale stalnica našega življenja. Gospod Janko Šopar pravi, da prikazujejo
zgodbe, o katerih ničesar ne zamolčijo. Ali res? Gospod Janko Šopar je bil pred časom pozvan,
da pripravi prispevek o neljubem dogodku, ki se je zgodil vodilnim članom Gibanja OPS. To se
seveda NI ZGODILO…

Gospod Janko Šopar v svojih oddajah vedno govori o posledicah. Še v nobeni od oddaj ni
odprl teme VZROKOV za vse te tragične zgodbe ljudi. Po vsaki oddaji ali konkretnem prispevku
poda še kakšno pripombo, npr.: »Ja, tragična zgodba, ampak sodišče je tako odločilo, čeprav
nepravično…« Takih in podobnih njegovih pripomb je bilo že mnogo, mnogo.

Prav nagnusno, nizkotno in podlo je to naslajanje na zgodbah ljudi, medtem ko gospod Šopar iz
varnega zavetja (seveda, saj spada v tisti »zgornji« sloj prebivalstva, ki je varno nameščen v
svoj foteljček, pod budnim očesom nadrejenih) razlaga gledalcem, da tako pač je v naši državi,
med vrsticami »nič se ne da narediti«.

Če bi mu bilo kaj mar za vse te zgodbe, če bi mu bilo mar za trpljenje ljudi, ki so kakorkoli
neupravičeno ostali brez premoženja, brez domov, brez dostojanstva, tako rekoč brez vsega, bi
že zdavnaj raziskali VZROKE in ljudi pozvali ali spodbudili k uporu proti nepravilnim ravnanjem
t.i. državnih organov! T.i. pravim zato, ker to niso državni organi (država smo prebivalci, mar
ne?), pač pa »kastni« organi. Gospod Šopar ima drugačna navodila, kajne!?

Še več! V svojih oddajah poziva ljudi, da darujejo sredstva na račune Rdečega križa!!! Pa prav
Rdeči križ, ki je eno izmed legel za krajo denarja!!! Skrajno bolno!
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Dobro bi bilo, da bi gospod Šopar in njegova ekipa ali prenehala s takimi prispevki ali pa jih
podprla s temo o VZROKIH. VZROKI so ključni, ne posledice. Za lažje razumevanje: če mi
samo gasimo požar tam, požarček tukaj, piromana pa ne ujamemo, je ves naš trud zaman. Ste
me razumeli?

Denarja zmanjkuje na vseh koncih, mali človek je že dolgo sredstvo za doseganje ciljev
privilegirane kaste. Ampak nekaj naj bo jasno: tudi za plače takšnih kot je gospod Šopar ga bo
prej ali slej zmanjkalo, ker bodo izpadli iz tega »varnega gnezda«. Gospod Šopar in njegova TV
Tednik ekipa bi se morali zamisliti nad svojimi prispevki, zamisliti se nad tem, kaj so v vseh teh
letih naredili za te ljudi, razen tega da so jih tako rekoč razgalili pred celotno Slovenijo.

Izkoristili so njihovo naivnost in naivnost gledalcev, ki so darovali sredstva za pomoč, za katera
nihče od nas ne ve, ali so zares prišla do pravih naslovov! V nobeni od oddaj še niso razkrili
podatka npr., kakšne plače imajo na Rdečem križu. Oni seveda nimajo pojma, kaj pomeni ostati
brez vsega, kaj pomeni živeti v podrtiji, kaj pomeni ostati zaznamovan za celo življenje. Ne
veste, kaj pomeni pred kamerami priznati, da si revež in da potrebuješ pomoč…

AMPAK…TO JE LE ENA IZMED MNOGIH ODDAJ, LE ENA IZMED VSAKODNEVNIH
MANIPULACIJ…

Takim in podobnim manipulacijam smo priča vsak dan. Vsak dan, vsako uro, vsako minuto.
Gremo po vrsti: v zadnjem času smo priča stečajem mnogih podjetij, za katere izvemo, za
nekatere pa tudi ne. Tako v medijih zasledimo slabo novico, npr. napoveduje se stečaj podjetja
Prevent Global, takoj zatem pa pozitivna novica o ostanku Mure, češ kako je bila poteza o
velikem številu odpuščenih pravilna, da zdaj podjetje dela dobro in da ima zagotovljeno delo za
eno leto.

Kakšen uspeh! Odpustili so 2.700 zaposlenih, zdaj jih dela 1.200 in to je uspeh!? Kažejo pa,
kako se zdajšnji direktor pripelje iz Gorenjske vsak dan z 20 let starim avtomobilom, češ ta pa ni
pohlepen. Kaj pa odgovornost tistih, ki so leta in leta izčrpavali Muro??? Zo za naše novinarje
ni pomembno.
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Pozoren poslušalec bo kaj hitro ugotovil, da se vzorci »prodajanja« novic ponavljajo. Vedno se
namreč pojavi slaba novica, kateri sledi »obliž«, da človek reče: No, saj ni tako slabo, glej, enim
pa gre…Ali pa dobimo servirano novico o stopnji brezposelnosti (ki je tako ali tako zlagana) v
Sloveniji, takoj zatem pa novico o stopnji brezposelnosti v Ameriki, ki govori o milijonih
brezposelnih (»nastavljena« poročevalka Vlasta Jeseničnik z vrhunskimi igralskimi
sposobnostmi – če bi kdo namignil, bi jo Hollywood gotovo povabil h kakšni pomembni vlogi).
Prikazujejo nam razmere v drugih državah, npr. korupcijo v Bolgariji, bedi v Ukrajini, Rusiji in ne
vem še kje, kjer ljudje po planinah v škafih nabirajo premog…

Naslednja manipulativna poročevalka je ga. Mojca Širok, ki na dolgo in na široko razlaga, kako
je v Italiji vse narobe, kako ima vse v rokah mafija in na načelu predsednika vlade, ki kot kakšen
mafijec obvladuje celotno medijsko sceno in je velik mogotec. Celo knjigo je napisala! V
zadnjem času poroča seveda o velikih racionalizacijah, krčenju državne administracije in
zmanjševanju plač. Seveda pa ne pove, kako bodo na primer uradnikom zmanjšali plače s
3.000 evrov na raven 2.800 evrov. Želi ustvarjati vtis, da smo v Sloveniji še dobri, ker vsaj
mafije nimamo. Pa je res nimamo?

Milijoni italijanskih turistov so se dobesedno vsuli na avtoceste, tudi slovenske. Ampak kako, če
jim gre tako slabo?!?

Poročevalec iz Avstrije z udbovskim dosjejem, g. Kos, o slabem gospodarjenju in mafiji v Avstriji
ravno ne more poročati, zato pač redno natolcuje o škandalih in krivicah do naše manjšine. Se
še spomnite Haiderja, ki je bil večkrat na teden kamen spotike tega manipulativnga novinarja?
Saj je jasno, kdo je Haider bil, a vnovično in nenehno podpihovanje mednarodnih negativnih
strasti je pač namen ustvarjati sovražnosti in preusmerjanju pozornosti od domačih
škandaloznih tem, ki bi terjale odgovornost oblastnikov.

Zakaj to počnejo? Zato, da mislimo, da je tako in tako cel svet v kaosu in je drugje še veliko
slabše kot pri nas. Osebne tragedije v stilu poročanja »Slovenskih novic« rumenega tiska, zdaj
so se tega nalezle tudi TV in radijske postaje, pa so namenjene boljšemu počutju vseh, ko
prebirajo, gledajo ali poslušajo, kdo je koga ubil, kdo je koga nasadil na nož, kdo je pretepel
svojo ženo, umoril svoje ali tuje otroke, si sodil sam, komu je zgorela hiša, koga so deložirali…
ja, počutili naj bi se bolje, ker se nam kaj tako groznega ni pripetilo.

Oni zelo dobro poznajo psihologijo množic in zelo dobro vedo, ko površno prevedejo izpoved
nekoga na potresnem področju, ko joka in govori, da je izgubil vse, družino, streho nad glavo,
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službo, skratka vse. Mi pa smo izgubili samo npr. službo v Preventu, kjer itak ni perspektive.

Pred nekaj dnevi je novica o detomoru v Franciji pretresla marsikaterega prebivalca Slovenije.
Ta novica je postala osrednja tema marsikatere informativne oddaje! Nekaj dni po nekajkrat na
dan!!!

Pa pojdimo še malo v Pakistan, kjer je že več kot 1000 žrtev zaradi poplav…To že poznamo, bil
je potres v Italiji, bile so poplave marsikje, pa gozdni požari v Rusiji, padci letal…vsaka
eksplodirana bomba nekje stotisoče kilometrov od Slovenije in njene posledice se rolajo v
vsakih poročilih na POP TV, RTV SLO in v vseh tiskanih in elektronskih medijih. Zakaj že?!

Zadnja huda manipulacija je zadeva o vračilu preveč plačane elektrike. Kakšna pokvarjenost!
Vemo, da smo ljudje občutljivi na denar. V ogenj so postavili mladega, postavnega,
izobraženega in 5 minut slave željnega gospoda Rada Pezdirja, ki se »res zavzema za ljudi«.
Poleg njega pa starega prekaljenega udbovskega mačka gospoda Dušana Rebolja,
navideznega borca za pravice delavcev.

In vsi hitimo v kioske po obrazce, da bo t.i. Društvo za vračilo preveč plačane elektrike od
»države« izterjalo tistih nekaj evrov, ki so le drobtinice tistega, kar bi si v resnici zaslužili…
Naloga države je, če je ugotovila, da so se elektro distributerji kartelno dogovarjali za višjo ceno,
da vrne preveč plačan denar plačnikom previsokih računov. Manipulacija torej in nabiranje
naslovov za naslednje akcije omenjenega društva, ki ga vodijo iz ozadja. Nihče, če ni na
povodcu, nima medijske podpore, verjemite.

Dajte no, ljudje, ne pustite se več voditi žejne čez vodo! Zavedajte se, da zdaj spet mrzlično
iščejo načine in poti, kako se bodo »prepakirali« v drugo embalažo in se z isto vsebino prodali
naprej… Poskušali bodo čimveč naivnih zvabiti v navidezno neodvisne in za akcijo pripavljene
neodvisne civilne iniciative, ker strankam itak nihče več ne verjame.

Napovedujejo stavke. Stavka tu, stavka tam, vse so pod nadzorom in pesek v oči naivnim
ljudem. Navidezna borba za pravice delavcev. Ko se mesece pogajajo, grozijo, bajno jejo in
pijejo na teh "pogajanjih", potem pa "izborijo" za 50 evrov višje minimalne plače, ko oblastniki z
novimi trošarinami to povozijo že v naslednjem tednu.
Zavedajte se dejstva: razni pozivi k uporu, ki jih slišimo iz javnih (beri kastnih) medijev, so
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limanice za naivne ljudi. Poskušali bodo namreč narediti vse, da bi se obdržali »pri koritu« (v
katerem je vedno manj živeža!).

Res že več ne vem, kaj in kako bi človek razložil, da bi spregledali, kaj nam ti ljudje, ki nam
vladajo (ne vodijo!), delajo…

V svetu namreč ni nikakršnega splošnega kaosa, so države, ki delujejo povsem normalno,
probleme obvladujejo sproti, mediji poročajo s pozitivno konotacijo, za zgled dajejo ljudem
uspešne in poštene posameznike, skupine, podjetja ali pa države, ki delajo dobro, ki so
pozitiven zgled. Ne manipulirajo.

Poglejte malce naokoli, morda že čez plot v sosednjo Avstrijo, Švico, skandinavske dežele. No,
če bi poročali malo bolj pogosto o uspehih teh dežel, in normalnem standardu tam živečih in
delujočih ljudi, bi kmalu tudi v Sloveniji razmišljali drugače. Veliko bolj kritično do tega, kar
počnejo oblastniki. In tega se titoisti še kako zavedajo, zato 24 ur razmišljajo, kako vedno znova
manipulirati, zavajati in zamegljevati resnico.

Andreja Repše, Ljubljana, 02.08. 2010
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