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Ženske v obveščevalni dejavnosti
Za obveščevalno dejavnost velja, da je druga najstarejša obrt, ki ima v današnjem času še vedno
zelo pomembno vlogo, saj pomaga pri prepoznavanju groženj nacionalne varnosti. Za današnje
grožnje velja, da so kompleksne in večdimenzionalne. Naloga obveščevalne dejavnosti je, da
na skrivni način pridobi informacije o nasprotni strani, ne da bi ta izvedela za njihovo aktivnost.
Obveščevalna dejavnost je ravno zaradi svoje tajnosti vedno vzbujala zanimanje, saj zaradi
svoje skrivnostnosti še vedno prepušča veliko lastni interpretaciji. Kako si določene tematike
predstavljamo in dojemamo, je odvisno od okolja, v katerem živimo. Mediji imajo zaradi svoje
velike razširjenosti veliko moč vplivanja na javnost in oblikovanje javnega mnenja. V
diplomskem delu želim raziskati kakšna je vloga žensk, ki delajo obveščevalni dejavnosti in
kako so predstavljene v medijih. Zanima me, kako javnost dojema ženske v obveščevalni
dejavnosti, kot tudi, če imajo mediji, kot so knjige in filmi, velik vpliv na našo predstavo o
ženskah, ki opravljajo nalogo agentke.
Ključne besede: nacionalna varnost, obveščevalna dejavnost, ženske, vpliv medijev, javno
mnenje.

Woman in intelligence
It is said that the intelligence operations are the second oldest profession that still play a big
part in detecting national security threats. Since today’s threats are complex and
multidimensional, the information collection generated by the intelligence about the opposite
side has to be done in secret and without their knowledge. The secrecy surrounding intelligence
affairs has piqued the curiosity of many, since due to one’s lack of information about the subject
much can be left to our own interpretations. Our perceptions of subjects as these are mainly
influenced by our surroundings and environment. Much of our perceptions are influenced by
the media, which also affect the public opinion. The thesis would like to explore women in
intelligence and the portrayal of women in the intelligence service as depicted in the media such
as books and movies and to research how they affect our notion of women employed as agents.
Keywords: national security, intelligence, women, media influence, public opinion.
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Seznam kratic
CIA

Central Intelligence

Centralna obveščevalna

Agency

agencija Združenih držav
Amerike

COMINT

Communication

Zbiranje podatkov s

Intelligence

spremljanjem oz.
prestrezanjem tujih
komunikacij

ELINT

Electronic Intelligence

Zbiranje podatkov, ki se
osredotočajo na radarje in
sisteme za vodenje raket

IMDb

Internet Movie Database

Internetna filmska baza

IMINT

Imagery Intelligence

Zbiranje podatkov, ki so v
obliki podob

MI5

Military Intelligence 5

Varnostna obveščevalna
služba Velike Britanije

OSINT

Open Source Intelligence

Zbiranje podatkov s
pomočjo javnih virov

PHOTINT

Photography Intelligence

Zbiranje podatkov s
pomočjo fotografij,
posnetih z vohunskimi
letali ali sateliti

RADINT

Radar Intelligence

Zbiranje podatkov s
pomočjo radarskih
signalov

TELINT

Telemetry Intelligence

Zbiranje podatkov
izključno za vojaško
področje

ZDA

Združene države Amerike
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1

Uvod

Kaj je obveščevalna dejavnost in zakaj jo sploh potrebujemo? To je močno povezano z
varnostnim okoljem, v katerem živimo. Za okolje, kjer so značilne hitre spremembe,
nepredvidljivi dogodki, krize in grožnje varnosti, ki so postali že stalnica v sodobnem
varnostnem okolju, je pomembno, da razumemo in znamo oceniti stopnjo ogroženosti (Prezelj,
2007, str. 7).
Nacionalna varnost je izjemno pomembna, saj daje nam, prebivalcem države, občutek varnosti.
Splošno definicijo varnosti lahko povzamemo po Grizoldu (1992), ki je definiral varnost kot
stanje, v katerem je uravnotežen fizični, duhovni, duševni in gmotni obstoj posameznika in
družbene skupnosti v razmerju do drugih posameznikov, družbenih skupin in narave.
Ullman (1983, str. 133) je definiral, da na grožnjo nacionalne varnosti vplivajo dogodki, ki bi
v kratkem času močno spremenili in predvsem znižali kakovost življenja prebivalcem države
ali zmanjšali izbiro možnih političnih odločitev in dejanj, ki so na voljo državi in zasebnim,
nevladnim subjektom, kot so posamezniki, skupine in ostala združenja znotraj države.
Na splošno torej lahko grožnje nacionalne varnosti opredelimo kot vse družbene in naravne
pojave, ki:
-

onemogočajo fizični obstoj prebivalstva;

-

vplivajo na motenje ali onemogočanje normalnega delovanja temeljnih družbenih in
državnih struktur in infrastruktur;

-

onemogočajo izvajanje politične suverenosti in

-

ovirajo družbeni razvoj.

Ta opredelitev izhaja iz netradicionalističnega pojmovanja grožnje nacionalne varnosti, za
katero je značilno, da poudarja večdimenzionalnost, vzajemno povezanost in transnacionalnost.
To pa lahko skupaj označimo kot kompleksno ogrožanje nacionalne varnosti (Prezelj, 2007, str.
7–8).
Sodobne grožnje nacionalne varnosti so torej kompleksne, saj obravnava več dimenzij in
njihovo prepletanje hkrati. Za sodobne grožnje je značilno, da obravnavajo več nevojaških kot
vojaških groženj. Tu pa nastane izziv, saj morajo države ocenjevati in spremljati vse več
različnih groženj, ki ne izvirajo nujno samo znotraj državnih meja, ampak morajo zaradi njihove
kompleksnosti grožnjo spremljati že od samega začetka. Pri ocenjevanju ogrožanja nacionalne
varnosti imajo obveščevalna dejavnost in obveščevalno-varnostne službe pomembno vlogo, saj
8

razpolagajo z ogromnim številom informacij, ki jih lahko prepoznajo kot grožnje (Brezovšek
in Črnčec, 2010, str. 119).
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2

Metodološki okvir

2.1

Opredelitev problema in cilja proučevanja

Obveščevalna dejavnost je ena od najstarejših obrti na svetu. To dejstvo nam je profesor
povedal v uvodnih minutah pri predmetu Sodobni obveščevalni sistemi. Seveda me je ta misel
takoj pritegnila. Nobene skrivnosti ni, da je prostitucija najstarejša obrt. Se pravi, da je
obveščevalna dejavnost takoj za njo. Ali se mogoče celo prepletata … To so bile prve misli, ki
so se mi začele porajati. Glede na to, da je prostitucija pretežno ženska domena, me zanima,
kakšna je potem vloga žensk v obveščevalni dejavnosti. Ali je to edina vloga žensk v tej
dejavnosti? Zakaj tako menimo? Imajo mediji tako močan vpliv na naše dojemanje in predstavo
o ženskah v obveščevalni dejavnosti, da s filmi in romani tako močno oblikujejo našo predstavo
o tej temi? Kaj sploh je obveščevalna dejavnost in zakaj jo sploh potrebujemo?
Cilj naloge je ugotoviti, ali je obveščevalna dejavnost res prisotna že toliko časa, da se o njej
govori kot o drugi najstarejši obrti. Zanima me, zakaj jo sploh potrebujemo in kaj so njene
naloge, kako javnost dojema ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, ali imajo mediji v
obliki filmov in knjig velik vpliv na njihovo dojemanje žensk kot agentk. Obenem je moj cilj,
da raziščem tudi, kako so ženske agentke predstavljene v filmih in knjigah.

2.2

Raziskovalna vprašanja

V diplomskem delu sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, na katera bom skušala
odgovoriti.
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšna je vloga žensk v obveščevalni dejavnosti?
Raziskovalno vprašanje 2: Kako so ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, predstavljene
v filmih in knjigah?
Raziskovalno vprašanje 3: Ali imajo mediji, kot so filmi in knjige, velik vpliv na javnost in
njihovo dojemanje žensk, ki delajo v obveščevalne dejavnosti?
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2.3

Metodologija

Za izdelavo naloge sem zbrala literaturo v obliki knjig, strokovnih in drugih člankov v tiskani
in elektronski obliki ter jo selekcionirala in analizirala. Za potrebe analize sem opravila tudi
nabor filmov in knjig na temo žensk v obveščevalni dejavnosti. Obstaja veliko število filmov
in knjig na omenjeno temo, zato sem morala najprej opraviti selekcijo filmov in knjig. Za
selekcijo filmov sem si pomagala z internetno stranjo IMDb, kjer sem s pomočjo filtrov iskala
filme, ki bi mi pomagali pri raziskavi. Pri filtrih sem upoštevala tematiko (obveščevalna
dejavnost), leto začetka predvajanja (novejši so imeli prednost), uspešnost filma (največji
zaslužkarji in nominiranci za nagrade, ker to pomeni, da si je ta film ogledalo večje število ljudi
in da je kakovostnejši) in pri ključnih besedah uporabila ženska, agentka, vohunka.
Osredotočila sem se na filme ameriške in britanske produkcije ("IMDb", b. d.). Pri selekciji
knjig sem se za pomoč obrnila na Mestno knjižnico Ljubljana in njihovega bibliotekarja
analitika. Prosila sem za naslove knjig, katerih tematika je obveščevalna dejavnost, v katerih
ženske igrajo eno od osrednjih vlog, da so bile knjige s strani bralcev največkrat izposojene in
da so v slovenskem jeziku. Za podatke o mnenju javnosti o ženskah v obveščevalni dejavnosti
sem izvedla javnomnenjsko anketo prek spleta, katere rezultate bom predstavila v analizi,
celotna analiza pa se nahaja v prilogi. Anketa je bila prek spleta (na naslovu www.1ka.si)
dostopna od 15. avgusta do 2. septembra 2018. K izpolnjevanju sem želela privabiti čim več
ljudi s čim bolj raznolikim demografskim ozadjem, pri čemer so mi bila najbolj v pomoč
družabna omrežja (Facebook). K reševanju sem povabila samo slovenske državljane, saj je bila
anketa izključno v slovenskem jeziku. Anketo je rešilo 236 oseb.
Z deskriptivno metodo sem opisala in povzemala ključne vsebine, z zgodovinsko analizo pa
sem analizirala nastanek in razvoj obveščevalne dejavnosti. Na koncu sem iz pridobljenih
odgovorov ankete opravila analizo.
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3

Temeljni pojmi

3.1

Obveščevalna dejavnost

Obveščevalno dejavnost je zelo težko definirati, saj gre v veliki meri za skrivnostno dejavnost.
Gre za skrivnostno pridobivanje informacij, ki jih vlade sveta pridobivajo in skrivajo ena pred
drugo. Podatki, ki jih obveščevalna dejavnost pridobi, so izjemno pomembni, saj s temi
informacijami pomagajo politiki in političnim odločevalcem v državi. Obveščevalna dejavnost
in njene službe so torej v državah organizirane in s pridobivanjem podatkov služijo izvršilni
veji oblasti v državi. Iz tega lahko izpeljemo, da za obveščevalno dejavnost veljajo tri zadeve,
in sicer védenje, da izbere iz množice podatkov tiste informacije, ki so pomembne, njena
aktivnost in organizacija v državi (Lowenthal, 2009, 1. poglavje).
Gre torej za zbiranje in analiziranje uporabnih informacij o potencialno ogrožajočih državah,
skupinah, posameznikih in aktivnostih. Od ostalih informacij se razlikujejo zaradi njihovega
načina pridobivanja, saj so velikokrat, a ne vedno, pridobljene na skrivnosten, tajen način in za
katere se države trudijo skriti njihovo vedenje ena pred drugo. Njena aktivnost skuša vplivati
na notranje in zunanje politične odločitve drugih držav, brez da bi razkrila njen vir informacij.
Generalno gledano, lahko teorija obveščevalne dejavnosti izvira iz kibernetike, ki so je leta
1947 razvili matematik Nobert Weiner in drugi. Beseda kibernetika izvira iz grške besede
cybernetics, katere znanost se ukvarja z učinkom povratne informacije in njenega vpliva
(Taylor, 2007).

3.2

Mediji

Medij je sporočilo (McLuhan v Luthar in Jontes, 2012, str. 33). V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je več definicij za medij. Za mojo nalogo je najustreznejša razlaga medija kot
sredstvo, pripomoček za prenos informacije. Ta sredstva so lahko televizija, radio, tiskani
mediji itd., ki jih lahko strnemo v množične medije. Za izraz medij v slovenskem jeziku
uporabljamo tudi izraz občilo ("Medij", b. d.). Medije lahko po lastnosti (obliki) delimo na
besedilo, sliko, zvok in gibanje (Purg, 2009, str. 10).
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3.3

Vpliv medijev

Vpliv medijev na javnost proučujejo komunikologija in medijske študije. Gre za proučevanje
občinstva ali medijskega vpliva. V komunikologiji se za vpliv medijev uporablja izraz "agenda
setting", ki ga v slovenščino lahko prevedemo kot "funkcija prednostnega tematiziranja".
Agendo setting zanima vpliv medijev, ki ta vpliv konceptualizirajo kot dolgoročno učinkovanje
na percepcijo sveta. Teorija agenda setting se ukvarja z raziskovanjem, zakaj so javnosti v
demokraciji na voljo informacije o nekaterih zadevah, ne pa tudi o določenih drugih zadevah,
in kako se odlikuje javno mnenje. Tu gre tudi za politični proces, v katerem množični mediji
igrajo ključno vlogo tako, da omogočajo, da se družbeni problemi vzpostavijo kot javne zadeve.
Model agende setting sestavljajo trije glavni elementi: medijska agenda, ki vpliva na javno
agendo, ta pa vpliva na politično agendo. Vpliv medijev se pogosto meri z javnomnenjskimi
anketami (Dearing in Rogers, 2012).

3.4

Javnost in javno mnenje

Javnost lahko definiramo kot "pripadnik družbenopolitične skupine zlasti v odnosu do kakega
dogajanja ali stvari" ("Javnost", b. d.). Po Lippmannu (1999, str. 11) "javnost ni trdno določena
skupina posameznikov, sestavljajo jo pač tiste osebe, ki jih neka zadeva zanima in na katero
lahko vplivajo zgolj s podpiranjem ali nasprotovanjem akterjem". Javnost je subjekt javnega
mnenja.
Teorijo javnega mnenja že od vsega začetka spremljajo spori in nesoglasja med avtorji o njegovi
definiciji. Problem definicije je povzročal tako velike težave, da so ameriški politologi na
konferenci leta 1924 prišli do zaključka, da se v namene politične statistike izogiba rabi izraza
javno mnenje, če je le-to mogoče. Skozi zgodovino se je ideja javnega mnenja povezovala
predvsem s politiko in njenim vplivom na odločanje in mnenje javnosti do oblasti, kar pa je po
eni strani tudi problematično, saj je bil odnos javnosti vedno zgodovinsko pristransko določen.
Zgodovinsko so za oblikovanje javnega mnenja veljale predvsem ideje srednjega razreda
prebivalstva. Tehnološki razvoj je z množičnimi mediji omogočil hitrejši prenos informacij, kar
je le še bolj spodbudilo prebivalce k participaciji v družbi in oblikovanju njihovih mnenj
(Splichal, 1996; Lippmann, 1999, str. 7).
Stereotipi kot "podobe v naših glavah" so pogosto produkt vpliva javnega mnenja. Pogosto
imajo stereotipi negativen prizvok, kar izhaja iz pretiranega poenostavljanja in posploševanja
13

(npr. sovraštvo do drugih družbenih skupin, podcenjevanje, predsodki). Človek stereotipe
oblikuje skozi proces socializacije in okolja, v katerem živi, tako so stereotipi v temelju vse
človekove zaznave "realnega okolja", ki so družbeno in kulturno posredovane in jih v svoji
glavi predela v "psevdookolje" (Lippmann, 1999, str. 14).
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4

Obveščevalna dejavnost

Obveščevalna dejavnost v ožjem smislu zajema tajno zbiranje in analizo podatkov ter njihovo
transformacijo v obveščevalno informacijo, v širšem pomenu pa k obveščevalni dejavnosti
spadajo tudi protiobveščevalne in tajne akcije (Purg, 1995, str. 31). Njena najbolj prepoznavna
lastnost je tajnost, ki je obenem tudi osnova za odnose z vlado in osnova za lastno samopodobo,
saj je glavna naloga obveščevalne dejavnosti in njenih služb prikrito pridobivanje informacij o
drugih državah (Herman, 2001; Lowenthal, 2009).
Kot sem že v uvodu napisala, je lahko obveščevalna dejavnost v veliko pomoč pri
prepoznavanju groženj nacionalne varnosti. Obveščevalno-varnostna dejavnost obsega celotne
obveščevalne in varnostne dejavnosti, torej zbiranje informacij in ukrepanje. Varnostna
dejavnost skrbi predvsem za ukrepanje v primeru ogrožanja varnosti, medtem ko obveščevalna
dejavnost predvsem zbira informacije, jih analizira in obvešča. Naloge varnostne dejavnosti v
državi opravljajo policija in druge varnostne službe (Purg, 1995, str. 34). Različni avtorji si niso
povsem enotni glede vsebinskih opredelitev obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne
dejavnosti. V Sloveniji se je za prepletanje vseh treh dejavnosti "udomačilo" poimenovanje v
pojmih obveščevalno-varnostna dejavnost in obveščevalno-varnostne službe (Brezovšek in
Črnčec, 2010, str. 119).
Za vse obveščevalne varnostne sisteme in organizacije je značilno, da imajo ustrezno vodstveno
strukturo, ki je, odvisno od tipa političnega sistema, osredotočena pri predsedniku države ali pri
predsedniku vlade ter skrbi za ustrezen nadzor, usmerjanje in koordiniranje (prav tam, str. 121).

4.1

Nastanek in razvoj obveščevalne dejavnosti

Knightley (1986, str. 5, v Taylor, 2007) je zapisal: "Vohuni obstajajo že stoletja, obveščevalna
dejavnost pa je nova." Pri njenem razvoju moramo tako upoštevati, da je obveščevalna
dejavnost v materialnem smislu nastala že veliko prej kot obveščevalna dejavnost v formalnem
smislu (Purg, 1995, str. 47). Vohunstvo je torej kot del obveščevalne dejavnosti prisotno že
toliko časa, da različni avtorji to dejavnost imenujejo tudi druga najstarejša obrt (Črnčec, 2013).
Prvi pisni dokazi segajo že v 18. stoletje pred našim štetjem, ko so arheologi v Siriji odkrili
glineno ploščo. Na plošči je bila zapisana pritožba enega mestnega kralja drugemu, ker kljub
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plačani odkupnini zajetih vohunov ni izpustil. Več zapisov o vohunih najdemo tudi v Svetem
pismu. Kot primer lahko navedem zgodbo o iskanju Obljubljene dežele. Ko so Judje zapustili
Egipt in v želji po Obljubljeni dežele tavali po Sinajski puščavi, je Mojzes za pomoč pri iskanju
te dežele uporabil tudi 12 vohunov, iz vsakega plemena po enega (Polmar in Allen, 1998, ix).
Eden najstarejših avtorjev s tega področja je tudi kitajski general Sun Cu iz 5. stoletja pred
našim štetjem. V knjigi Umetnost vojne je dal velik poudarek tudi vohunom in pridobivanju
informacij o nasprotniku, da je poznavanje nasprotnika eden najpomembnejših načinov za
zmago, saj če sovražnika nisi poznal, si bil v vojni poražen. Dober vojaški vodja mora biti
pripravljen plačevati za obveščevalne podatke, saj če svojih vohunov ne boš dobro plačeval,
lahko prestopijo na nasprotno stran. Razlikoval je pet vrst vohunov: lokalni (se najame med
domačini), notranji (najamemo jih med sovražnikovimi uradniki), dvojni (najame med
sovražnikovimi vohuni), mrtvi (zavajajo sovražnika) in živi (se po končani nalogi vrnejo in
poročajo) (Cu, 2007).
Veliko avtorjev pa je mnenja, da je vohunstvo v industriji še starejše od vojaškega vohunstva.
Iz prazgodovine navajajo primer ognja in boj med plemeni, da bi prišli do te skrivnosti. Zelo
iskana skrivnost tistega časa je bila tudi skrivnost obdelovanja kremena (Bergier, 1974,
2. poglavje).
V zgodnjem srednjem veku je bila obveščevalna dejavnost predvsem domena posameznih
vladarjev in vojskovodij, katere namen je bil predvsem za potrebe vodenja vojn. Šele z
nastopom absolutizma je prišlo do premikov v smeri oblikovanja enotnih in močnih
obveščevalnih služb, ki so bile praviloma v funkciji monarha (Purg, 2002, str. 22).
Srednji vek, čeprav okoliščine za razvoj obveščevalne dejavnosti še niso bile najugodnejše, pa
prinese že nekaj sprememb, saj se pojavijo prvi organizirani državni obveščevalni sistemi, kjer
so predvsem izstopale obveščevalne službe bizantinskega cesarstva, papeška kurija in katoliška
cerkev, mongolski osvajalci in Dubrovniška republika. Bizantinsko cesarstvo je med prvimi
uvedlo sistematično uporabo večjega števila vohunov in diplomatov za opravljanje nalog
obveščevalne dejavnosti, prav tako pa so bili med prvimi, ki so že začeli uporabljati metode
oviranja delovanja tujih vohunov in diplomatov. Papeška kurija in katoliška cerkev pa sta vnesli
v obveščevalno dejavnost kot tudi v politiko in diplomacijo nove oblike nasilja, prevar in
ponarejanja, vrh pa je dosegla z inkvizicijo, ki je bila s strani jezuitov in dominikancev dobro
organizirana in specializirana. Mongoli so imeli zelo učinkovito vojsko tudi zaradi posebnega
obveščevalnega sistema prenašanja sporočil s pomočjo konj in konjskih postaj. Tak način
prenašanja sporočil je bil izjemno razvit med vladanjem Džingiskana, saj je moral zaradi
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ogromnega ozemlja in nenehnih vojaških osvajanj zagotoviti čim hitrejši pretok informacij z
obrobja do centra in nazaj. Dubrovniška republika je kar dvanajst stoletij ohranila svojo
neodvisnost, kljub temu da je bila ena najmanjših mestnih držav v srednjem veku. Zasluge za
to ima zagotovo tudi njena dobra obveščevalna dejavnost, saj so njene službe pomagale svojim
politikom in trgovcem kot tudi ostalim. Dubrovniška republika je že leto dni pred načrtovanim
pohodom sultana Sulejmana (leta 1532) na Dunaj razpolagala s konkretnimi podatki o številu
njegovih vojakov in njihovi oborožitvi (prav tam, str. 23–24).
S krepitvijo položaja italijanskih mestnih državic v 15. stoletju lahko opazimo prve možnosti
za razvoj sodobnih obveščevalnih služb. S krepitvijo diplomacije in ustanavljanjem stalnih
diplomatskih predstavništev v tujini je postala tajna korespondenca mnogo lažja. Za ta namen
so razvili tudi kode in šifre, da bi njena vsebina ostala skrita (prav tam, str. 24).
V formalnem smislu se obveščevalna dejavnost začne razvijati z nastankom posameznih policij
znotraj držav. Razvoj obveščevalne dejavnosti v poseben organ države se je tako začel v 15.
stoletju in je trajal do konca 19. stoletja. (prav tam, str. 24). Kot vir informacij in novic se
obveščevalna dejavnost pojavi v slovarjih že v sredini 15. stoletja, kjer je pomenilo "vedenje o
dogodkih, pridobivanje informacij od drugih, predvsem vojaških" (Herman, 1996, str. 9).
Razvoj je tako potekal različno, saj so k njeni institucionalizaciji botrovale različne razmere.
Kot poseben organ policije je v Angliji leta 1434 nastal tako imenovani "državni poročevalec",
katerega naloge so bile, da odkriva revolucionarje in revolucionarne spise (Rodić, 1969, str. 45
v Purg, 2002, str. 24). V času vladavine kraljice Elizabete I. (med letoma 1558 in 1603) je
obveščevalna dejavnost dobila še večji pomen, saj je s pomočjo njenega glavnega državnega
sekretarja Francisa Walsinghama razvila mrežo številnih obveščevalnih agentov znotraj države
kot tudi v tujini. Walsingham se je šolal na Cambridgeu, zato tudi ne preseneča dejstvo, da je
za svoje agente zbiral diplomirance z Oxforda ali Cambridgea. Vohunstvo je razvil v umetnost
ter ustvaril tehnike in orodje za šifriranje in dešifriranje sporočil, njegov moto pa je bil "znanje
nikoli ni predrago" ("Francis Walsingham", b. d.). Kasneje pa sta v Angliji za njen razvoj
zaslužna Oliver Cromwell in državni sekretar John Thurloe. Ravno Thurloe se pogosto navaja
kot zgodnji mojster vohunjenja, ki je tudi organiziral notranjo obveščevalno službo in usposobil
prvo službo za dešifriranje. V Franciji se za idejnega vodjo obveščevalne službe omenja
Ludvika XI. (vladal med letoma 1461 in 1483), ki je imel številno mrežo vohunov in obsežno
število dosjejev. Zaradi nasprotnih držav, predvsem Anglije, je razvil tudi dobro
protiobveščevalno dejavnost. Šele v poznem 18. stoletju pa se pojavi večje razlikovanje med
notranjo in zunanjo varnostno in obveščevalno dejavnostjo. V 19. stoletju je kolonizacija
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dosegla vrhunec, kar je pomenilo, da so države med seboj vedno bolj tekmovale ne samo na
vojaškem in političnem področju, ampak tudi na gospodarskem. Zaradi vse hitrejšega
spreminjanja razmer se je pokazala potreba po profesionalizaciji obveščevalnih služb, saj se je
obseg obveščevalne dejavnosti širil s predvsem vojaškega in političnega področja na
ekonomsko, znanstveno, tehnično in ostala področja (Purg, 2002, str. 24–25). Napoleon
Bonaparte si je ravno s pomočjo dobro organizirane obveščevalne in protiobveščevalne službe
zagotavljal oblast, organiziral je tudi posebno policijsko službo, katere naloga je bila
prestrezanje tajnih poštnih pošiljk. Prestrezanje tajnih pošiljk pa je bilo seveda tudi v drugih
državah že dolgo v praksi (Polmar in Allen, 1998, x). V tem času pa gre glavne spremembe, v
takrat še pretežno vojaški obveščevalni dejavnosti, pripisati Frideriku Velikemu. Prusija je
takrat veljala kot sinonim za odlično vojaštvo. Pod Friderikom Velikem in kasneje
Bismarckovim pomočnikom Wilhelmom Stiebrom so Prusi organizirali vohunstvo kot sestavni
del svojega generalštaba. 19. stoletje prinese tudi velik napredek v tehničnih sredstvih
pridobivanja in prenosa informacij. Omeniti gre predvsem fotografski aparat, Morsejevo
abecedo, železniško mrežo, brezžični telegraf in kasneje radijsko povezavo. To je bistveno
zmanjšalo čas od pridobitve informacij do njenega nadaljnjega posredovanja (Purg, 2002, str.
25).
Haaški sporazum iz leta 1907 prvič v zgodovini prinese pravno definiran pojem, položaj in
pravice vohuna. V tem sporazumu se "kot vohun šteje samo tisti, ki tajno ali s kakšno pretvezo
zbira ali poskuša zbrati podatke na območju vojaških operacij vojskujočih strani z namenom,
da informacije posreduje nasprotni strani" (Dragutinović, 1977, str. 14 v Purg, 2002, str. 25–
26).
Začetek 20. stoletja zaznamujeta predvsem obe svetovni vojni in nadaljnji tehnološki razvoj.
Obveščevalna dejavnost se je morala prilagoditi razvoju in pojavu novih tehnologij,
oborožitvenim sistemom, globalnosti bojišč, množičnosti vojsk, pojavu socializma in drugih
različnih politik z izrazitim ekspanzionizmom. Izkušnje, ki jih je obveščevalna dejavnost dobila
v prvi svetovni vojni, so vplivale na velik porast obveščevalnih služb v dvajsetih in tridesetih
letih 20. stoletja. V ospredju ni bilo več vojaško področje, ampak širše, pojavila pa se je tudi
izrazita potreba po protiobveščevalni dejavnosti. Druga svetovna vojna je prinesla nadaljnji
tehnološki razvoj, na katerega se je obveščevalna dejavnost morala prilagoditi. Letalstvo,
čeprav uporabljeno že v prvi svetovni vojni, dobi drugi še večji pomen, saj je zahtevalo nove
napadalne in obveščevalne operacije, vodene izstrelke, prenos komunikacije in informacije
prek radijskih zvez pa je prineslo novo obliko vojskovanja – psihološko vojskovanje, še večje
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število udeleženih držav in vojakov v vojno, vse to in še več je zahtevalo popolnoma nove
obveščevalne pristope. Izkušnje druge svetovne vojne so še dodatno prisilile države po
ustanovitvi in reorganiziranju obveščevalne dejavnosti in njenih služb, saj je veliko držav imelo
to področje še vedno zelo slabo razvito. Med njimi so bile tudi Združene države Amerike (v
nadaljevanju ZDA), posledica česar je bil tudi uspešen vojaški napad Japonske na Pearl Harbor
(Purg, 2002, str. 26; Miklavčič in Osterman, 2012).
Obdobje, ki je sledilo, je bila nekakšna poezija za obveščevalno dejavnost. Sledilo je več
desetletno obdobje "hladne vojne", za katero so najbolj značilne blokovska delitev sveta in
spremembe političnih sistemov. Nekoč zavezniki so postali sovražniki. Pojavila sta se dva
nasprotujoča si politično-vojaška bloka, Varšavski pakt z vodilno vlogo Sovjetske zveze in
NATO z vodilno vlogo ZDA. V tem času je v večini držav obveščevalna dejavnost doživela
temeljito reorganizacijo. Te nove birokracije so bile praviloma sestavljene iz trdno povezanih
in konkurenčnih tajnih služb, ki so med seboj tekmovale in si tudi odrekale informacije.
Obveščevalna dejavnost je tako postala še bolj prikrita in tajna predvsem zaradi vse večjega
tehnološkega razvoja, vse več je bilo protiobveščevalne dejavnosti in zavajanja nasprotnika,
afer in tajnih operacij. V tem času se začnejo razvijati tudi prve obveščevalne študije (prav tam).
20. stoletje je bilo za razvoj obveščevalne dejavnosti čas velikih sprememb. Značilnosti tega
obdobja so predvsem v specializaciji obveščevalnih služb, ko se znotraj služb ločijo različna
področja raziskovanja in preraščajo v posebne službe; diferenciaciji obveščevalne dejavnosti,
saj se razvije več zvrsti obveščevalne dejavnosti (vojaška, politična, gospodarska in druge
zvrsti), in profesionalizaciji obveščevalnih služb, ko začnejo zaposlovati različne strokovnjake
za različna področja raziskovanja (Purg, 2002, str. 27).

4.2

Obveščevalni cikel

Obveščevalni cikel zajema zbiranje in obdelavo informacij ter njihovo posredovanje
naročnikom. Klasični obveščevalni cikel sestavljajo naslednje faze:
-

načrtovanje in usmerjanje,

-

zbiranje,

-

obdelava,

-

analiziranje in

-

posredovanje.
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Prva faza zajema identificiranje obveščevalnih zahtev in celotni postopek pridobivanja
obveščevalnih podatkov. V tej fazi se določijo cilji in oblikovanje celotnega načrta dela.
Druga faza zajema zbiranje obveščevalnih podatkov. Za zbiranje obveščevalnih podatkov
obstaja več metod, o katerih bo več napisanega v nadaljevanju. Za to fazo bi lahko rekli, da je
celo najpomembnejša, saj če se ne pridobi relevantnih podatkov, cilj ne bo dosežen.
Naslednja faza se nanaša na obdelavo zbranih obveščevalnih podatkov. Ta faza zajema
prevajanje, dekodiranje in razvrščanje podatkov tako po vsebini kot količini.
Četrta faza se nanaša na analizo in izdelavo obveščevalnega produkta. V teoriji je idealno
razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveščevalnimi produkti v razmerju 50 : 50.
Lowenthal poda kritiko, saj bi morali biti analitiki in agentje med seboj močneje povezani.
Poudaril je tudi, da bi morali analitiki dobiti boljše šolanje, saj se skozi analizo srečujejo s
podatki, ki so si lahko kontradiktorni in je za njihovo uspešno interpretacijo odvisen izkušen in
dobro šolan analitik. Prav tako je poudaril, da so analitiki samo ljudje in ne stroji, zato sta zelo
pomembna dobro delavno okolje in dober odnos z nadrejenimi.
Zadnja faza pa predstavlja posredovanje končnih obveščevalnih produktov naročnikom.
Končni produkti so tajni in ne smejo priti v javnost. Obstajata dve vrsti "outputov": ustni in
pisni. Ustni se zgodijo na sestankih, kadar ni veliko časa za poročanje in izdelavo poročil. Pisni
pa predstavljajo standardna pisna poročila, ki so po dolžini različna (dnevna, tedenska,
mesečna, polletna, letna itd.) in so odvisna od naročnikov. Primarni prejemniki poročil so
predsedniki držav, predsedniki vlad in ministri, potem sledijo ostali. Poročila morajo biti kratka
in za različne prejemnike različno sestavljena, saj se obrambnemu ministru ne bo poročalo isto
kakor zunanjemu ministru (Purg, 2002, str. 14; Lowenthal, 2009; 4. poglavje; Dvoršek in
Podbregar, 2012).
Kritiko klasičnemu obveščevalnemu ciklu je podal Lowenthal, saj opozarja, da manjka še ena,
zadnja faza, in sicer faza povratne informacije – "feedback" –, ki se v praksi premalo uporablja.
Premalo pozornosti se nameni, kaj se zgodi z obveščevalnimi produkti in kakšen učinek imajo.
Idealno bi bilo, da prejemniki teh podatkov poročajo, kateri podatki so se izkazali za koristne,
kateri ne, na katera področja naj se obveščevalne službe bolj osredotočijo, na katera manj.
Druga kritika se nanaša na preprostost obveščevalnega cikla, ki je največkrat prikazan kot
obveščevalni krog. Opozarja, da obveščevalni cikel v praksi ne predstavlja popolnega kroga in
faz kot samostojnih in nepovezanih delov cikla, kot je to pogosto prikazano v diagramih.
Obveščevalni cikel je zelo socialen proces z veliko manjšimi cikli med fazami. Dogajajo se tudi
koraki nazaj po ciklu, saj se pogosto zgodi, da se v eni od faz delo ni dobro opravilo, zato se je

20

treba vrniti h zgodnejšim fazam (npr. ni se pridobilo relevantnih podatkov za fazo analize, zato
morajo ponoviti fazo zbiranja podatkov) (Lowenthal, 2009, 4. poglavje).
Ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti sodelujejo v vseh fazah obveščevalnega cikla. Ne
opravljajo samo dela agentk, ampak lahko delujejo tudi kot analitičarke in ostalo podporno
osebje. Prav tako lahko zavzemajo tudi vodilne in ostale pomembne položaje v obveščevalnih
agencijah in s tem posledično določajo cilje, potek in razdelitev nalog na ostale podrejene. Kot
primer lahko navedem Stelo Rimington, upokojeno direktorico britanske obveščevalne službe
MI5, Valerie Plame, bivšo uspešno tajno agentko, Courtney Simmons Elwood, sedanjo vodjo
pravne službe in glavno odvetnico pri CII (njene predhodnice so bile prav tako ženske –
Elizabeth Rindskopf Parker, Caroline D. Krass, Virginia A. Seitz) itd. (Jakič, 2007; "Central
intelligence agency", b.d.).

4.3

Metode zbiranja obveščevalnih podatkov

Obstaja več metod zbiranja podatkov. Najbolj splošna delitev je na:
-

HUMINT ("Human Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo človeških virov;

-

TECHINT ("Technical Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo tehničnih sredstev;

-

OSINT ("Open Source Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo javnih virov.

Za potrebe diplomskega dela bom na kratko predstavila metodo HUMINT, saj ženske, ki
opravljajo delo v obveščevalni dejavnosti, sodijo v omenjeno kategorijo. Za HUMINT velja,
da je osnovna in najstarejša metoda za pridobivanje tajnih podatkov, zato ne preseneča dejstvo,
da avtorji navajajo delo v obveščevalni dejavnosti kot drugi najstarejši poklic. Osebo, ki
opravlja delo v obveščevalni dejavnosti, najpogosteje imenujemo tajni sodelavec oz. agent, tudi
vohun. Ta metoda se uporabi takrat, ko hoče naročnik stopiti v neposredni stik s ciljno skupino
in realizirati določene naloge in tudi ko z ostalimi metodami ne morejo pridobiti želenih
informacij. Uspešnost pridobivanja informacij je odvisna predvsem od kakovosti tajnega
agenta. Ravno zato je največji izziv obveščevalnih služb poiskati in rekrutirati dobrega agenta,
ki jim bo prinesel največ uspeha. Osebe so v tem primeru torej viri. Poznamo dva tipa virov,
tiste, ki so rekrutirani s strani obveščevalnih virov, in tiste, ki vanjo vstopijo prostovoljno ("walk
in"). Za bolj zanesljive se največkrat smatrajo rekrutirani agentje, saj morajo iti skozi dolg
proces analiziranja in preverjanja. Pomanjkljivost HUMINT-a je torej predvsem človeški
faktor. Ključni problem je pri zagotavljanju zanesljivih podatkov, zato je treba vse podatke
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preveriti. Težava je torej pri agentih samih, saj je že Sun Cu opozarjal, da je treba agenta dobro
plačati, drugače bo prestopil na drugo stran. Tem agentom pravimo dvojni agenti. Delo agenta
je tudi zelo tvegano, saj za potrebe naloge lahko ogrožajo svoja življenja kot tudi življenja
družinskih članov. Velikokrat nastane tudi težava pri komunikaciji med agentom in virom.
Komunikacija lahko poteka neposredno ali posredno. Neposredna komunikacija ("live drop")
je za obe strani zelo rizična, zato se jo v praksi izogiba. Posredna komunikacija ("dead drop")
poteka na nešteto načinov, od poštnih predalov, omaric na postajališčih do izmenjave enakih
kovčkov itd. Pridobivanje podatkov s HUMIT-a je po navadi dolgotrajen proces in sta za
dosego ciljev potrebna čas in denar (Grill in Phythian, 2006, 4. poglavje; Lowenthal, 2009, 5.
poglavje; Koren, 2012).
Za lažjo predstavo, kako pomemben je tehnološki razvoj za obveščevalno dejavnost, bom
razčlenila tudi metodo TECHINT, ki zajema izredno široko področje. Termin pokriva vse
obveščevalne podatke, ki so se pridobili s pomočjo tehničnih sredstev. Zato se TECHINT deli
še na več podskupin:
-

SIGINT ("Signal Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo različnih oblik signalov,
ki se deli še na:
-

COMINT ("Communication Intelligence") – zbiranje podatkov s spremljanjem
oz. prestrezanjem tujih komunikacij, kar vključuje kriptoanalizo oz. razbijanje
šifer;

-

TELINT ("Telemetry Intelligence") – zbiranje podatkov izključno za vojaško
področje, saj se zbirajo podatki, ki se nanašajo na testiranje novih orožij in
oborožitvenih sistemov;

-

ELINT ("Electronic Intelligence") – zbiranje podatkov, ki se osredotočajo na
radarje in sisteme za vodenje raket;

-

RADINT ("Radar Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo radarskih
signalov;

-

IMINT ("Imagery Intelligence") – zbiranje podatkov, ki obstajajo v obliki fotografije in
ostalih podob:
-

PHOTINT ("Photography Intelligence") – zbiranje podatkov s pomočjo
fotografij, ki so jih posnela vohunska letala ali sateliti.

Obširna delitev kaže na to, da danes obstaja ogromno število tehničnih sredstev, s katerimi
lahko pridobimo želene obveščevalne podatke. Tehnološki razvoj ne pozna meja, saj ponuja
ogromno pripomočkov za pridobivanje želenih podatkov, od prisluškovalnih naprav, ki so
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lahko skrite v že skoraj vseh predmetih (nakitu, svinčniku, zobnih plombah, zadrgah itd.), do
daljinskega vklapljanja mobilnih telefonov. TECHINT pa ima tudi svoje omejitve. Na prvi
pogled ponuja zelo veliko, a se izkaže, da tehnologija obljublja preveč. Pridobivanje in sama
analiza pridobljenih podatkov sta lahko zelo zahtevna, zato to delo zahteva strokovnjake, v
nekaterih primerih celo znanstvenike. Prav tako je ta tehnologija v primerjavi s HUMINT-om
zelo draga (Grill in Phythian, 2006, 4. poglavje; Taylor, 2007; Lowenthal, 2009, 5. poglavje;
Koren, 2012).
Ne tajno zbiranje podatkov s pomočjo splošno dostopnih javnih virov z ameriško kratico
imenujemo OSINT. Javni viri predstavljajo vse, kar je javno objavljeno, kot so časopisi, knjige,
internet, televizija, radio, govori predstavnikov držav, tiskovne konference itd. Javno dostopnih
podatkov je zaradi informacijskega razvoja čedalje več. OSINT predstavlja novejši del
pridobivanja podatkov, zato ga danes mnogi še vedno podcenjujejo. Po nekaterih ocenah je
OSINT v času hladne vojne predstavljal 20 % vseh potrebnih pridobljenih podatkov, danes pa
so te številke povsem drugačne. OSINT igra največjo vlogo pri kontekstualizaciji nekega
obveščevalnega problema. Predstavlja odlično začetno točko raziskovanja, saj tako zbiranje
podatkov ni vsiljivo in ne prizadene nikogar ter je popolnoma zakonito. Problem OSINT-a pa
je v zavajanju, saj je tega na področju javnih virov lahko še več kot pri ostalih metodah. Še večji
problem je ravno pri vse večjem številu javno dostopnih virov, saj je njihova selekcija za
analitike izjemno zamudna in dolgotrajna (prav tam).
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5

Ženske v službi obveščevalne dejavnosti

Ženske in moški se razlikujemo po fizičnih in psiholoških lastnostih. Za žensko so bolj značilne
nežnejše emocije, sočutje, nežnost, čustvenost, toplina, skrbnost, ljubeznivost, sočustvovanje
itd. Poudariti je treba, da je to pravilo splošno in ne velja za vse. Danes je velik poudarek na
enakosti spolov, saj si morata spola biti enakopravna v vseh pogledih. Kot že omenjeno, je
obveščevalna dejavnost druga najstarejša obrt. Za obveščevalno dejavnost ni pomembno, ali
nalogo opravi moški ali ženska, pomembno je le, da je naloga opravljena. Obveščevalne službe
se pogosto poslužujejo uslug žensk v upanju, da od človeka pridobijo čim več informacij. Za
enostaven primer si poglejmo politične predstavnike skupine najmočnejših, t.i. skupino G8:
Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau, Giuseppe
Conte, Šinzo Abe, Theresa May, Jean-Claude Junker. Prav tako si poglejmo predstavnike
najvplivnejših podjetnikov: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Mark Cuban, Jeff Bezos, Elon Musk
itd. V večini primerov so to moški, kjer imajo ženske zagotovo prednost, saj tem moškim ne
predstavljajo neposredne konkurence, lažje se infiltrirajo v njihovo okolje in jih lažje pripravijo
do pogovora. Stereotipi so zagotovo še vedno prisotni, saj je obveščevalna dejavnost še vedno
predvsem moška domena. Točnega razmerja med zaposlenimi zaradi narave dela takih služb in
predvsem tajnosti ne bomo nikoli izvedeli. Če bo ženska kot agentka uspešna, je odvisno
predvsem od nje same in njenega šolanja s strani obveščevalne službe, spol tu ne igra vloge
(Hrustek in Gorza-Luk, 2011).
Obveščevalne službe naredijo veliko selekcijo pri izboru primernih kandidatov. Kandidat mora
imeti objektivne in subjektivne zmožnosti za opravljanje dela, ki je zahtevano v takih službah.
Objektivne zmožnosti kandidata se kažejo v tem, da bo lahko z gotovostjo vzpostavil stik s
ciljno sredino in od njih pridobil želene podatke. Subjektivne zmožnosti pa predstavljajo
psihofizične lastnosti kandidata, ki se morajo sistematično proučiti. Spoznati je treba osebnost
kandidata, njegovo preteklost, socialno poreklo, izobrazbo, zaposlitve, njegov zakonski stan,
sorodstvena razmerja, materialna razmerja, njegov položaj v družbi itd. Nadalje pa je treba
spoznati tudi kandidatov temperament, njegove karakterne lastnosti, intelektualne sposobnosti,
motiviranost, opredeljenost do ogrožanja, kandidatove predsodke, zdravstvene in telesne
lastnosti, psihične motnje itd. Temperament kandidata se najlažje ugotovi s pomočjo razgovora
s kandidatom, kjer se mu bo največkrat postavljalo vprašanja s provokativno vsebino. Njegov
temperament nam bo pokazal, kako bo kandidat reagiral in se obnašal v določenih situacijah.
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Pomembno je proučiti značaj kandidata, saj se na ta način spozna njegove karakterne lastnosti.
Že na začetku se zavrže kandidate, ki imajo šibek značaj in se zlomijo v trenutkih, ko bi morali
imeti pokončno osebnost, kandidate, ki so alkoholiki, narkomani, veliki materialisti, lahkoživci,
hazarderji, lažnivci ipd. Pomembno pa je poznati tudi temne plati njihovega značaja, saj jim
včasih lahko pomagajo pri dosegi ciljev. Izobrazba in kulturni nivo kandidata sta zelo
pomembna za kandidatovo sodelovanje z obveščevalno službo. Kandidat mora biti sposoben,
da se hitro prilagaja in reagira na novonastale in hitro spreminjajoče se razmere ter da dobro
igra pripadnost nasprotni strani. Pri vrednotenju sposobnosti kandidata so zelo pomembna
določena specifična znanja (znanje tujega jezika, poznavanje kulture, tehnična znanja ipd.).
Kandidat mora biti psihično in fizično zdrav. Obveščevalne službe pa se po navadi izogibajo
kandidatov, ki so preveč karizmatični in s svojimi fizičnimi lastnostmi preveč izstopajo iz
množice. Posebno opozorilo je tu predvsem pri ženskih kandidatkah, da s svojo zunanjostjo ne
vzbujajo prevelike pozornosti, razen če je to službi v interesu. Kandidata je treba dobro spoznati
in oceniti, če je primeren za delo v obveščevalni dejavnosti, saj lahko napačen izbor kandidata
prinese veliko nepredvidljivih posledic (Koren, 2012).

5.1

Znani primeri

Skozi zgodovino je bilo veliko razkritih primerov žensk, ki so opravljale delo v službi
obveščevalne dejavnosti. Izpostavila bom primere žensk, ki so delale v obveščevalni dejavnosti
v različnih časovnih obdobjih. Za pomoč pri selekciji pa sem se zatekla tudi k anketi, saj je bilo
eno od vprašanj respondentom tudi, če lahko navedejo še kakšen primer ženske, ki ga poznajo
iz zgodovine.
Najbolj znan primer ženske, ki je delala v obveščevalni dejavnosti, je zagotovo Mata Hari, za
katero velja, da je prototip vohunke – zapeljevalke. Rojena je bila na Nizozemskem leta 1876,
s pravim imenom Margaretha Gertrud Zelle. Šolala se je za učiteljico, a šole ni dokončala, saj
je imela odnos z ravnateljem. Pri 18. letih se je poročila z nizozemskim oficirjem, ki je bil od
nje starejši 20 let. Kmalu po poroki sta se preselila v nizozemsko kolonijo, na območju današnje
Indonezije. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, a Margaretha v zakonu ni bila srečna, kar
je privedlo do ločitve leta 1906. Našla je novo strast, orientalski ples. Vedno je sanjala o
bogastvu in slavi, zato je po ločitvi odšla v Pariz, da bi uresničila svoje sanje. Bila je mlada,
lepa in eksotična, postala je prava atrakcija po celi Evropi (Slika 5.1). Spremenila je ime in
postala Mata Hari, kar v malajščini pomeni oko jutra. Dobila je mnogo občudovalcev in tudi
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veliko bogatih in vplivnih ljubimcev. V vohunske kroge je prišla po naključju, saj se je zaradi
razsipnega življenjskega sloga hitro znašla v finančnih težavah. Za njeno stisko je vedel njen
bivši ljubimec, nemški konzul na Nizozemskem, major Kalle, ki ji je ponudil delo agentke in
dobro plačilo v zameno za njene informacije, ki bi jih pridobila v Parizu. Mata Hari je dobila
šifro H21. Pozornost je začela zbujati tudi drugim obveščevalnim službam, ki so ji ponudile
delo agentke v njihovih službah. Pristala je na sodelovanje s francosko obveščevalno službo.
Mata Hari je bila neprestano pod nadzorom, kamorkoli je odšla. Zaradi svoje neizkušenosti kot
agentka je storila nekaj napak, kar je spodbudilo različne obveščevalne službe, da bi proti njej
dobili trdne dokaze in dokazali, da je dvojna vohunka. Ne Francozi ne Britanci niso uspeli
pridobiti trdnih dokazov, da je nemška vohunka. Po vrnitvi v Pariz so v njeni sobi naposled
našli nevidno črnilo, kar je bilo to takrat zadosten dokaz za sodbo. Trdila je, da to črnilo
potrebuje za ličenje, prav tako pa je priznala, da je dobivala denar od Nemcev, a ne za
vohunjenje, ampak za ljubezenske usluge. Sodili so ji pred vojaškim sodiščem, kjer ji njeni čari
niso pomagali. Spoznana je bila za krivo, njena kazen je bila smrt. 12. oktobra 1917 je na njeno
željo, brez očesne preveze, stopila pred strelski vod, kjer je še zadnjič v slovo pihnila poljub 12
moškim, ki so morali izvršiti njeno kazen. Niti njeni svojci niti njeni številni ljubimci niso
zahtevali njenega trupla, zato je bilo za študijske namene odpeljano na medicinsko fakulteto.
Tam so ugotovili, da so jo zadeli le trije od dvanajstih strelov izkušenih strelcev. Primer Mate
Hari je požel veliko zanimanja že v času njene sodbe, saj so ljudje želeli slišati njeno zgodbo,
ki pa na zaslišanja zaradi tajnosti procesa niso imeli vstopa. Njena zgodba je bila objavljena
tudi v mnogih časopisih po celi Evropi. Zaradi majhnega števila trdnih dokazov proti njej se še
danes porajajo vprašanja, ali je sploh bila agentka in ali je bila nedolžna. Odgovorov na ta
vprašanja verjetno nikoli ne bomo izvedeli (Rodošek, 1995; Polmar in Allen, 1998, str. 357–
358).
Slika 5.1: Mata Hari leta 1915

Vir: Polmar in Allen (1998, str. 357)
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V času druge svetovne vojne, ko je milijone moških odšlo na bojišča, so ženske verjetno prvič
v zgodovini dobile priložnost za večje udejstvovanje na tehnološkem področju. Priložnost so
dobile kot dešifrantke v dvorcu Bletchley Park, ki se nahaja v kraju Bletchley, slabih 100
kilometrov severno od Londona. Organizacija je začela delovati leta 1939 s približno 150
uslužbenci. Ob koncu vojne je v organizaciji sodelovalo okoli 10.000 uslužbencev, kjer so
ženske predstavljale kar 75 % vseh zaposlenih. Več kot polovica teh žensk je bilo pripadnic
vojske, ostale civiliste pa so rekrutirali predvsem med diplomanti iz univerz Cambridge in
Oxford, saj so za delo potrebovali dobro izobražen kader. Njihova naloga je bila izjemno
pomembna, saj so s prestrezanjem, sledenjem, analiziranjem, dešifriranjem in razbitjem
sovražnikovih podatkov, signalov in kod, imeli izjemen vpliv na potek in konec vojne. Delovni
dan je bil za dešifrante zelo dolg, delo pa je bilo zelo rutinsko, primerljivo z delom v tovarni
(Slika 5.2). Med najbolj znanimi dešifranti se ne omenja žensk, ampak njihove moške kolege,
kot so Alan Turing, Gordon Welchman in Bill Tutte. Turing in Welchman sta bila najbolj
zaslužna, ker sta uspela zlomiti kodo Enigme, napravo za katero so bili Nemci prepričani, da se
njenega kodnega sistema ne da zlomiti. Za potrebe zloma kod Enigme, so morali v Bletchleyu
zasnovati in zgraditi stroj, saj so se zavedali, da se strojno opremo Enigme in njegov ključ lahko
razbije le s strojno opremo. Organizacija Bletchley Park je bila tajna, operacija ULTRA je bila
do tedaj največji britanski tajni projekt, ki je ostal v popolni tajnosti vse do sedemdesetih let,
ko so vojni arhivi postali dostopni širši javnosti. Bletchley Park je bil v času vojne izjemnega
pomembna, saj je s prestrezanjem in dešifriranjem nemških sporočil vplivala na potek vojne.
Po besedah Winstona Churchilla, se je z razbitjem Enigme, vojna skrajšala za dve leti. Prav
tako so znanstveniki v Bletchley Parku začeli pravo revolucijo v novo nastali znanosti –
računalništvo, saj so stroji, ki so jih zgradili in uporabljali za dešifriranje, predhodniki današnjih
računalnikov. Bletchley Park je danes muzej, ki skrbi, da se delo in zasluge dešifrantov ne
pozabijo. O organizaciji in delu v Bletchley Parku je posnetih več dokumentarnih oddaj in
filmov. Najbolj znan in uspešen film je Igra imitacije iz leta 2014 (izvirni naslov Imitation
Games), ki se osredotoča na življenje in delo Alana Turinga ter njegovo vlogo pri razbitju
Enigme (Polmar in Allen, 1998, str. 73–74; Bearne, 2018; "Bletchley Park", b.d.).
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Slika 5.2: Delo dešifrantk v Bletchley Parku

Vir: "Bletchley Park" (b.d.)
Zelo znan primer iz časa hladne vojne sta zakonca Rosenberg. Sorodstvene naveze so pogoste
pri agentih (mož – žena, oče – sin, oče – hči itd.). Ethel in njen mož Julius sta bila ključna in
najbolj slavna člana tako imenovanega atomskega obroča, ki je izdajal informacije o ameriškem
atomskem orožju takratni Sovjetski zvezi. Oba sta bila potomca ruskih migrantov judovske
veroizpovedi, rodila in odraščala sta v New Yorku. Ethel se je rodila leta 1915, Julius pa leta
1918. Leta 1939 je Julius diplomiral iz elektrotehnike in leta 1940 začel delati v ameriški vojski
kot civilist. Ethel je končala srednjo šolo in bila ambiciozna igralka in pevka. Oba sta bila člana
mladinske komunistične partije, kjer sta se tudi spoznala. Leta 1942 sta postala polnopravna
člana komunistične partije, a sta izstopila leto kasneje, da bi lahko opravljala delo agentov.
Kljub temu da sta izstopila iz partije, je bil Julius odpuščen iz vojske leta 1945, saj je zaradi
svoje preteklosti in naklonjenosti Sovjetski zvezi predstavljal preveliko grožnjo. Leta 1950 so
Američani prišli na sled članom atomskega kroga in na podlagi pričanj že aretiranih članov
kroga so najprej aretirali Juliusa in nato še Ethel. 29. marca 1951 sta bila oba zakonca obsojena
na smrt in 19. junija 1953 usmrčena na električnem stolu. Primer je dvignil veliko prahu, saj sta
bila zakonca edina ameriška civilista, ki sta bila usmrčena zaradi vohunskih aktivnosti med
hladno vojno. Tudi po njuni smrti je bilo še vedno veliko ugibanj o njuni krivdi (Polmer in
Allen, 1998, str. 474–475). Še danes se porajata vprašanji ali je bila Ethel sploh kriva in če si
je zaslužila tako strogo kazen. Njena vloga naj bi bila pomoč možu pri rekrutiranju novih članov
in nato pridobljene informacije posredovati njunim nadrejenim. To je temeljilo zgolj na enem
dokazu in sicer zaslišanju in pričevanju njenega brata, Davida Greenglassa, in njegove žene
Ruth. Pričal je, da je bila Ethel prisotna na večini sestankov in da je imela veliko vlogo pri
rekrutiranju, saj je rekrutirala tako njega kot tudi njegovo ženo. Polemika je, da sta David in
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Ruth, večkrat podala različna pričanja in različno vlogo Ethel. Po njunih navedbah je enkrat
sodelovala na sestankih, spet drugič sploh ni bila omenjena. David naj bi kasneje celo priznal
novinarju New York Timesa, da je priredil zgodbo, da bi zaščitil svojo ženo Ruth. Obsojen je
bil na 15 let zaporne kazni, medtem ko Ruth niso obsodili. Ko so na dan prišli arhivski zapisi
ruske državne obveščevalne službe, se je izkazalo, da Ethel sploh ni imela kodnega imena,
medtem ko ga je njen mož imel. Ena od možnih razlag je lahko, da Rusi Ethel sploh niso
smatrali kot vohunko. Ali si je Ethel zaslužila tako strogo kazen in ali je sploh bila kriva? Na
to vprašanje še danes nimamo odgovora. Zagotovo je vedela za moževo početje, a mu je kot
žena stala ob strani. V kolikšni meri je sodelovala pri moževih aktivnostih, še danes ni znano.
Samo zato, ker je bila njegova žena, še ne pomeni, da je bila kriva (Meerpol in Meerpol, 2015;
"Federal bureau of investigation", b. d.).
Eden najodmevnejših primerov žensk v obveščevalni dejavnosti je prav gotovo primer Valerie
Plame. Njen primer je postal znan leta 2003, ko je ameriški kolumnist Robert Novak v njegovi
kolumni izdal njeno identiteto in s tem njeno krinko. Valeri je bila rojena leta 1963 v ZDA. Za
delo v obveščevalni dejavnosti se je odločila po končanem študiju, ko se je prijavila za delovno
mesto v ameriško Centralno obveščevalno agencijo (v nadaljevanju CIA). Skozi šolanje in
urjenje se je izkazala in kmalu napredovala, saj je postala ena vodilnih tajnih agentk. Delala je
na oddelku za odkrivanje in preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje. Kot tajna
agentka je sodelovala v različnih operacijah v tujini, prav tako pa je bila tudi sama vodja
številnih tajnih operacij. Zadnjo večjo operacije je vodila prav v Iraku. Po 11. septembru 2001
so ZDA napovedale vojno proti terorizmu. Med te države je sodil tudi Irak, a za napad nanj so
potrebovale oprijemljive dokaze. Busheva administracija je od CIE želela obveščevalne
podatke, ki bi potrdili ali zavrnili, da ima Irak v posesti orožje za množično uničevanje. Valerie
je nadrejenim predlagala, da bi njen mož, upokojeni ameriški diplomat Joseph C. Wilson, lahko
pomagal agenciji pri sestavi poročila o domnevnem nakupu uranove rude Iraka od afriške
države Niger. Wilson je kot diplomat deloval v več državah Bližnjega vzhoda in Afrike, kjer je
imel še vedno veliko poznanstev, zato je agencija presodila, da je za nalogo primeren kandidat.
V svojem poročilu je napisal, da meni, da Irak od Nigra ni kupil uranove rude, saj o tako velikem
nakupu in posledično transportu ni bilo nobene sledi. To poročilo Beli hiši ni ustrezalo, saj so
zagovarjali tezo, da Irak poseduje velike količine orožja za množično uničevanje. Kabinet
podpredsednika Dicka Cheneya, z njegovim vodjem kabineta, Scooterjem Libbyjem, je vršil
pritisk na agencijo, saj so želeli pridobiti podatke, s katerimi bi lahko opravičili ameriške napade
na Irak. Bela hiša si je prisvajala surove, še ne analizirane obveščevalne podatke in jih začela
interpretirati po svoje, prav tako pa so začeli širili te podatke javnosti. Ko je Wilson slišal
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Bushev kongresni govor, je udaril nazaj. Za New York Times je napisal članek, kjer je pojasnil
kaj je odkril oziroma česa ni odkril med obiskom Nigra. Belo hišo je zajela panika, saj je Wilson
s svojim člankom kompromitiral Bushevo argumentacijo za napad na Irak. Politični vrh je želel
rešiti, kar se rešiti da, in začel z napadom na Wilsona. Vplivnim medijem so prišepnili identiteto
njegove žene, kar je v svoji kolumni prvi objavil Novak. S tem so želeli prikazati Wilsonovo
poročilo kot neverodostojno, saj naj bi to delo dobil samo zaradi žene in njene povezave s CIO.
S tem, ko so vplivni državni uradniki izdali identiteto ameriške tajne agentke, so kršili zakon iz
leta 1982, v katerem je zapisano, da je zavestno izdajanje identitete tajnih agentov zvezni zločin
in kaznuje z zaporno kaznijo do 10 let. Kariera uspešne tajne agentke se je za Plameovo, z
razkritju njene identitete končala v trenutku, ko se je njeno ime pojavilo v medijih. Zakonca in
CIA so udarili nazaj. Decembra 2003 je pravosodno ministrstvo začelo preiskavo o izdaji
identitete agentke Valerie Plame. Proces je trajal od decembra 2003 in vse do poletja 2007, ko
je bil edini obtožen (v štirih točkah od petih), podpredsednikov vodja kabineta, Scooter Libby.
Sprva je bil obsojena na 2 leti in pol zaporne kazni, kar je kasneje predsednik Bush zmanjšal na
30 mesecev in 2 leti pogojnega prestajanja kazni. Denarna kazen je ostala nespremenjena in je
znašala skoraj 300.000 dolarjev. Aprila 2018 je Donald Trump v celoti pomilostil Libbya, kar
je znova dvignilo veliko prahu in ponovno vzbudilo veliko zanimanja za primer Valerie Plame.
Njen primer je bil izjemno pomemben, saj bi skoraj odnesel predsedniški stolček Georgu Bushu
mlajšemu. Mnogi v ameriški prestolnici so bili mnenja, da je imela afera Plameove skoraj tako
močne posledice kot afera Watergate. Plameova je leta 2007 izdala knjigo o svoji zgodbi tajne
agentke in o tem, kako jo je Bela hiša izdala. Leta 2010 je na velika platna prišel tudi film, ki
prikazuje njeno zgodbo. Knjiga in film Poštena igra (izvirni naslov Fair Game) sta požela velik
uspeh in tako njeno zgodbo še bolj približala javnosti (Ward, 2004; Štefančič, 2005; CIA leak
fast facts, 2018).
Zelo znan primer ženske vohunke je zagotovo tudi primer Anne Chapman. Primer lepe Rusinje,
rojene leta 1982, je postal znan širši javnosti leta 2010, ko so v medije prišle novice o izmenjavi
ruskih in ameriških agentov. Med Rusijo in ZDA je prišlo do skupnega dogovora o izmenjavi
desetih ruskih in štirih ameriških agentov. Takratni podpredsednik ZDA Joe Biden je za medije
povedal, "da so dobili nazaj 4 zelo dobre agente, Rusi pa 10 ne preveč dobrih, ki so sicer bili v
ZDA dolgo časa, a nič niso naredili". Anna je vzbudila zanimanje javnosti, ko so na dan prišle
podrobnosti njenega načina pridobivanja podatkov. Za pridobivanje podatkov je uporabljala
tako imenovano metodo sladka past ("honey trap"), kar pomeni, da je za dosego ciljev
izkoriščala svoje ženske čare in atribute pa tudi spolne usluge. V njeno zanko se naj bi ujeli tudi
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visoki politični predstavniki ZDA. Po vrnitvi v Rusijo je Anna postala prava zvezda. Dobila je
najvišja državna priznanja, pojavljala se je na naslovnicah revij, v televizijskih oddajah itd.
Ironija vsega tega pa je, da je dobila priznanja za delo, ki ga ni dobro opravljala (Bennetts,
2011; Walker, 2011; Monaghan, 2014).

5.2

Ženske kot agentke – kako so predstavljene v filmih in romanih

Kot prvega sem za analizo izbrala film Rdeči vrabec (izvirni naslov Red Sparrow), saj je
najnovejši med filmi na temo obveščevalne dejavnosti. Prikazuje zgodbo o šolanju in delu
ruskih agentov, ki za pridobivanje obveščevalnih podatkov izkoriščajo tudi svoje čare in spolne
usluge, metodo "honey trap". Film prikaže, da so med rekruti tudi moški. Rekruti so skrbno
izbrani na podlagi njihovega videza in predhodnega znanja. Glavi ženski lik je bivša balerina,
ki zaradi poškodbe izgubi delo v gledališču. Ženska je v filmu zapeljiva, samozavestna,
inteligentna, močna oseba, ki se kljub mučenju ne zlomi in ne izda podatkov (Chernin in
Lawrence, 2018).
Naslednji je film z naslovom Zaveznika (izvirni naslov Allied), kjer je prikazan dober primer,
kako so med drugo svetovno vojno obveščevalne službe različnih držav zaveznic med seboj
sodelovale in si pomagale. Prikazan je tudi odličen primer, kako se morajo agenti za dobro in
stabilno krinko pripravljati več mesecev in da se od njih pričakujejo različna znanja, kot v tem
primeru znanje tujega jezika, poznavanje različnih kultur itd. Prikazuje tudi temo in
problematiko dvojnih vohunov. Ženska je v filmu zapeljiva, karizmatična, samozavestna,
moškemu je enakovredna, njuno medsebojno sodelovanje, znanje in izkušnje so za uspešno
dosego ciljev ključni (King in Zameckis, 2016).
Izbirala sem tudi med različnimi žanri in da se ne bi osredotočila samo na drame in akcije, sem
izbrala tudi komedijo. Film ima naslov Vohunka (izvirni naslov Spy) in na duhovit način
prikaže, da dela v obveščevalni dejavnosti ne opravljajo samo agentje na terenu, ampak je za
dosego ciljev pomembno tudi podporno osebje, ki deluje v ozadju. Osrednjo žensko vlogo v
tem filmu igra debelušna, zmedena in ne ravno najbolj izurjena agentka za delo na terenu, a ji
zaradi njenega znanja in iznajdljivosti uspe doseči cilj (Chernin in Feig, 2015).
Četrti film, ki sem ga izbrala, ima naslov 00:30 – Tajna operacija (izvirni naslov Zero Dark
Thirty) in temelji na resničnih dogodkih, in sicer na desetletje dolgem lovu za Osamo bin
Ladnom. Film prikazuje metode, kako se pridobiva podatke, tudi z mučenjem. Prav tako pa
dobimo dobro predstavo o tem, koliko časa lahko trajajo obveščevalne misije. Ženska v tem
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filmu ne igra na karte njene privlačnosti in njenih čarov. V ospredju sta predvsem njeno znanje
in samozavest (Boal in Bigelow, 2012).
Ko je govora o filmih z vohunsko tematiko, ne moremo mimo filmov o agentu 007, Jamesu
Bondu. Do danes je o tem agentu posnetih že 24 filmov. Inspiracijo črpajo od njegovega
idejnega očeta Iana Fleminga in njegovih romanov. Čeprav igra glavno vlogo moški, je imel
vedno ob sebi tudi ženske in ravno odnos med Bondom in temi ženskami je bil v filmih vedno
izpostavljen. Te ženske so bile zapeljive, karizmatične, samozavestne, imele so veliko znanja
in bile dobro izurjene. Za te ženske se je prijel vzdevek "Bondovo dekle". V filmih pa
predstavlja najmočnejšo žensko vlogo in vizualno popolno nasprotje Bondovih deklet njegova
nadrejena in vodja britanske obveščevalne službe gospa "M" (Wilson in Mendes, 2012).
Kot prvo knjigo sem pod drobnogled vzela Farmacevtka avtorice Stephenie Meyer. Avtorica je
med bralci izjemno priljubljena, zato ne preseneča dejstvo, da je knjiga med bralci zelo
popularna. Opisuje zgodbo bivše agentke, ki je strokovnjakinja na področju biološkega orožja
in je neprestano na begu ter v borbi za življenje, vse dokler ji ni njen bivši delodajalec ponovno
ponudil možnost za sodelovanje. Ponudbo sprejme, saj vidi to kot edini izhod iz trenutne
situacije. Glavna junakinja je opisana kot kratkolasa, vitke in manjše postave, ki na trenutke
zgleda kot najstnik, predstavljena je kot močna, inteligentna in iznajdljiva oseba, čeprav je čutiti
napetost in njen strah, ko se znajde v situacijah, ko je v stiski in v borbi za življenje. Knjiga je
za branje lahkotna, zgodba je izmišljena, a solidno prikaže delo agenta, od igranja različnih
krink pa vse do mučenja nasprotnika (Meyer, 2017).
Naslednji dve knjigi se dotikata življenja Mate Hari in temeljita na resničnih dogodkih iz
njenega življenja. Novejša knjiga ima naslov Vohunka, katere avtor je Paul Coelho. Knjiga je
napisana v prvi osebi in nam da občutek, kot da nam sama glavna junakinja pripoveduje njeno
življenjsko zgodbo. V knjigi najdemo tudi njene fotografije, ki nam še bolj približajo in
predstavijo to izjemno zanimivo žensko in njeno življenje (Coelho, 2016). Naslednja knjiga, ki
se prav tako dotika življenja Mate Hari, ima naslov Skrivnostna Mata Hari, njen avtor pa je
Michel Leblanc. Slednja knjiga je starejša, a zgodba ostaja enaka (Leblanc, 1977).
Četrta knjiga ima naslov Švindler, špijonka in človek z bombo, avtor pa je Alex Capus. Zgodba
je postavljena v čas med obema svetovnima vojnama, liki glavnih junakov pa temeljijo na
resničnih osebah, a zgodba ni povsem avtobiografska, saj si avtor dopušča nekaj pisateljske
svobode. V knjigi poteka vzporedna zgodba treh zgodovinsko resničnih glavnih junakov –
teoretskega fizika, agentke in slikarja. Lik agentke temelji na italijanski svetovljanki Lauri
d'Oriano, ki je bila rekrutirana s strani zaveznikov. Glavna junakinja je od malih nog sanjala,
da bo umetnica, ki bo plesala in prepevala kot njena mama, a odločena, da pozornosti, tako kot
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ona, ne bo vzbujala z dekoltejem in razgaljenimi nogami. Že kot otrok je bila zelo samosvoja
in samotarska, bila pa je tudi zelo lepa, saj je že kot mlada svetlolasa najstnica zbujala veliko
moških pogledov. Njena starša sta bila umetnika, zato je bila navajena na potovanja, razkošne
hotele, poznala je različne kulture in tuje jezike. Ko se je družina ustalila v Franciji, je bila
Laura v Marseillu zelo priljubljena. Vodila je družinsko glasbeno trgovino, prav tako pa je sem
in tja kakšen večer nastopala kot pevka v različnih lokalnih klubih. Čeprav nikoli ni želela
postati "takšna umetnica" kot njena mati, je na koncu postala ravno to, saj je s svojimi čari
očarala italijanske vojake, ki so ji skozi sproščeni pogovor zaupali pomembne vojaške podatke.
Rekrutirana je bila ravno zaradi njenega znanja tujih jezikov in njenega nastopanja, saj je
pridobila veliko oboževalcev, ki so si želeli njenega srečanja. Sčasoma ji je prišla italijanska
obveščevalna služba na sled, sledili sta sodba in smrt. Laura je bila edina ženska, ki so jo
italijanske oblasti usmrtile zaradi vohunjenja (Capus, 2015).
Zadnja knjiga z naslovom Vohunke, avtorja Đura Rebića, se od ostalih štirih razlikuje predvsem
po tem, da ni roman, ampak je zgodovinski pregled različnih primerov vohunk. Začne se s
svetopisemskim primerom Dalile in konča s primeri iz hladne vojne, saj je bila knjiga izdana
že leta 1985. V knjigi je izpostavljenih tudi veliko primerov vohunk z območja držav bivše
Jugoslavije (Rebić, 1985).
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6

Analiza rezultatov ankete

V tem poglavju bom predstavila zgolj odgovore na vprašanja, ki so za potrebe analize teme
naloge najpomembnejši. Celotni rezultati ankete so predstavljeni v prilogi.
Vprašanje 1: Ali veste, kaj je obveščevalna dejavnost?
Slika 6.1: Ali veste, kaj je obveščevalna dejavnost?

Slika 6.1 prikazuje rezultate vprašanja, kjer me je zanimalo, če anketiranci sploh poznajo
obveščevalno dejavnost. 78 % jih je odgovorilo pritrdilno.
Vprašanje 2: Poznate njene naloge?
Slika 6.2: Poznate njene naloge?

Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali anketiranci poznajo naloge obveščevalne dejavnosti. Na
sliki lahko vidimo, da 55 % anketirancev pozna njene naloge. Pri vprašanju sem želela izvedeti,
ali javnost pozna in razume naloge obveščevalne dejavnosti. Glede na prejšnje vprašanje
opazim veliko razhajanje med vedenjem in poznavanjem obveščevalne dejavnosti. Pri
vprašanju številka 1 je 78 % vseh anketirancev odgovorilo, da poznajo obveščevalno dejavnost,
a njene naloge pozna le 55 % anketirancev. Zanimal me je delež anketirancev, ki ve, kaj je
obveščevalna dejavnost, in kolikšen delež pozna tudi njene naloge. Pomagala sem si s
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poglobitvijo analize, kjer sem si za odvisno spremenljivko izbrala vprašanje 2: Poznate njene
naloge?, za neodvisno spremenljivko pa sem izbrala vprašanje 1: Ali veste, kaj je obveščevalna
dejavnost?
Slika 6.3: Odvisnost poznavanja obveščevalnih nalog (Q2) od poznavanja obveščevalne
dejavnosti (Q1)
Poznate njene naloge? (Q2)

Na Sliki 6.3 lahko vidimo, da je med tistimi, ki so odgovorili, da vedo kaj je obveščevalna
dejavnost, 71 % takih, ki dejansko poznajo tudi njene naloge. 29 % pa kljub temu, da pozna
obveščevalno dejavnost, ne pozna njenih nalog.
Iz odgovorov lahko razberem, da slaba polovica anketirancev ne pozna nalog obveščevalne
dejavnosti. Ravno zaradi nepoznavanja obveščevalne dejavnosti, ima lahko okolje velik vpliv
na njihovo dojemanje in razumevanje tega področja.
Vprašanje 4: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: kje ste izvedeli največ o tej temi?
Slika 6.4: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: kje ste izvedeli največ o tej temi?
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Slika 6.4 prikazuje rezultate, kjer sem anketirance vprašala, iz katerih medijev so dobili največ
informacij o obveščevalni dejavnosti. Kar polovica je dobila največ informacij s pomočjo
interneta. Sledijo filmi, šola/služba, časopisi/revije itd.
Vprašanje 6: Poznate kakšno knjigo na temo obveščevalne dejavnosti?
Slika 6.5: Poznate kakšno knjigo na temo obveščevalne dejavnosti?

Slika 6.5 prikazuje rezultate na vprašanje, ali anketiranci poznajo kakšno knjigo na temo
obveščevalne dejavnosti. Kar 73 % vseh je odgovorilo, da ne poznajo knjige na to temo. Glede
na prejšnji odgovor me takšen rezultat ne preseneča, saj ima velika večina anketirancev raje
filme kot knjige.
Vprašanje 8: Poznate kakšen film na temo obveščevalne dejavnosti?
Slika 6.6: Poznate kakšen film na temo obveščevalne dejavnosti?

Na Sliki 6.6 lahko vidimo, da 63 % anketirancev pozna film na temo obveščevalne dejavnosti.
Film kot medij je zagotovo bolj priljubljen kot knjiga, saj le slaba tretjina pozna kakšno knjigo
na temo obveščevalne dejavnosti.
Vprašanje 10: Je imela v filmu ali knjigi vlogo tudi ženska?
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Slika 6.7: Je imela v filmu ali knjigi vlogo tudi ženska?

Na Sliki 6.7 lahko vidimo, da je v filmih ali knjigah, ki so bili ogledani ali prebrani s strani
anketirancev, v 61 % imela vidnejšo vlogo tudi ženska.
Vprašanje 12: Je bila v filmu ali knjigi moškemu enakovredna?
Slika 6.8: Je bila v filmu ali knjigi moškemu enakovredna?

Na Sliki 6.8 vidimo odgovore anketirancev, kjer jih je bilo 39 % mnenja, da je bila ženska
moškemu liku enakovredna, 27 % pa jih je bilo mnenja, da ne. Razlagam si lahko, da je imel
ženski lik v večini filmov stransko vlogo.
Vprašanje 13: Je bila v knjigi ženska dobro opisana in predstavljena?
Slika 6.9: Je bila v knjigi ženska dobro opisana in predstavljena?
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Na podlagi rezultatov s Slike 6.9 vidimo, da je bil ženski lik v filmih in knjigah dobro
predstavljen, saj se je za ta odgovor odločilo 41 % anketirancev, medtem ko je le 12 %
anketirancev odgovorilo z ne.
Vprašanje 14: Je bila v filmu ali knjigi ženska mlada in lepa?
Slika 6.10: Je bila v filmu ali knjigi ženska mlada in lepa?

S Slike 6.10 lahko razberemo, da je 58 % anketirancev na vprašanje, če je bila ženska v filmih
ali knjigah mlada in lepa, odgovorilo z da. Pri tem in naslednjih vprašanjih me je zanimala
fizična zunanjost ženskih likov in kako anketiranci vidijo te ženske like. Prav tako sem jim
ponudila možnost odgovora ne vem, če se za zunanjo podobo ženskega lika ne bi mogli
opredeliti. Tak odgovor sem tudi sama pričakovala, saj sem tudi sama skozi analizo filmov in
romanov opazila, da je veliko ženskih likov fizično privlačnih.
Vprašanje 15: Je v filmu ali knjigi za pridobivanje informacij izkoriščala svoje ženske atribute
in čare?
Slika 6.11: Je v filmu ali knjigi za pridobivanje informacij izkoriščala svoje ženske atribute in
čare?

Na Sliki 6.11 lahko vidimo rezultate vprašanja, ali je ženska v filmu ali knjigi za pridobivanje
informacij izkoriščala svoje ženske atribute in čare. 55 % jih pritrdilo, medtem ko je le 11 %
menilo, da ni izkoriščala svojih čarov. Zelo me je zanimal odgovor na to vprašanje, saj sem
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takšen odgovor tudi sama pričakovala. Skozi analizo sem ugotovila, da se res veliko ženskih
likov poslužuje metode zapeljevanja. Veliko pa je bilo ženskih likov, ki se te metode niso
posluževale in se na svojo zunanjost in čare niso zanašale. Iz tega lahko izpeljem, da se veliko
knjig in filmov osredotoča na zanimivejše teme, take, ki privabijo bralca oz. gledalca. Tu
zagotovo velja stari rek oglaševanja "sex sells" ali kot bi lahko v slovenščini rekli, seks prodaja
vsebino. Za oglaševanje velja, da privlačnejši in zanimivejši oglasi bolj privabljajo potrošnike.
Enako je pri medijih, saj lažje oglašujejo in privabljajo potrošnike, če imajo za ponuditi
zanimivejšo in privlačnejšo vsebino.
Za potrditev sem tudi pri tem vprašanju naredila poglobitev analize, kjer sem za odvisno
spremenljivko izbrala vprašanje 14: Je bila v filmu ali knjigi ženska mlada in lepa?, za
neodvisno spremenljivko pa vprašanje 15: Je v filmu ali knjigi za pridobivanje informacij
izkoriščala svoje ženske atribute in čare?
Slika 6.12: Odvisnost zunanjega videza ženskih likov (Q14) od izkoriščanja ženskih atributov
in čarov za pridobivanje informacij (Q15)
Je bila, v filmu ali knjigi, ženska mlada in lepa? (Q14)
Je v filmu ali knjigi za pridobivanje informacij
izkoriščala svoje ženske atribute in čare?
(Q15)

S pomočjo Slike 6.12 lahko potrdim, da je večina ženskih likov v filmih ali knjigah privlačnega
videza ter da je za pridobivanje podatkov izkoriščala tudi svoje atribute in čare. 93 % ženskih
likov, ki so bile mlade in lepe, je za dosego ciljev izkoriščalo svoje atribute in čare.
Vprašanje 16: Menite, da je v filmu ali knjigi njen videz igral pomembno vlogo?
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Slika 6.13: Menite, da je v filmu ali knjigi njen videz igral pomembno vlogo?

Na Sliki 6.13 lahko vidimo rezultate na 16. vprašanje. 56 % anketirancev je bilo mnenja, da je
videz ženskega lika igral pomembno vlogo. Takšen rezultat sem pričakovala, saj sem skozi
prejšnje odgovore že dobila potrditev, da so bili ženski liki fizično privlačni.
Vprašanje 17: Menite, da bi v filmu ali knjigi starejši ženski uspelo pridobiti enake informacije?
Slika 6.14: Menite, da bi v filmu ali knjigi starejši ženski uspelo pridobiti enake informacije?

S Slike 6.14 lahko vidimo, kako so anketiranci odgovorili na 17. vprašanje, kjer sem jih
spraševala, če so mnenja, da bi starejši ženski uspelo pridobiti enake informacije kot mlajši
ženski. Tu nisem spraševala po fizični lepoti, samo starosti. Veliko, kar 49 %, jih je odgovorilo,
da ne. Tu lahko vidim prvi odziv anketirancev, če ženskemu liku odvzamemo mladost (in po
vsej verjetnosti tudi lepoto). V nadaljevanju sledi vprašanje, kjer je bil potreben malo večji
razmislek in kjer lahko vidimo, da so se njihovi odgovori tudi malo spremenili.
Vprašanje 18: Ste mnenja, da imajo ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, tudi v realnosti
takšno vlogo, kot je prikazana in predstavljena v filmih in knjigah?
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Slika 6.15: Ste mnenja, da imajo ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, tudi v realnosti
takšno vlogo, kot je prikazana in predstavljena v filmih in knjigah?

Na Sliki 6.15 so podani odgovori o realni vlogi žensk, ki delajo v službi obveščevalne
dejavnosti. 41 % jih je odgovorilo, da filmi in knjige prikazujejo neko vmesno stanje med
resničnim in izmišljenim. 22 % je bilo mnenja, da je resnično stanje povsem drugačno, 8 % pa
je bilo mnenja, da filmi in knjige prikazujejo resnico. Takšne rezultate sem pričakovala, saj
menim, da se zavedamo, da filmi in knjige še vedno prikazujejo le zgodbe, ki sicer lahko
temeljijo na resničnih dogodkih, velikokrat pa so tudi povsem izmišljene.
Pri tem vprašanju sem ponovno naredila poglobitev analize, saj me je zanimalo, kakšen vpliv
imajo filmi in knjige na dojemanje žensk, ki delajo v obveščevalni dejavnosti na tisto skupino
anketirancev, ki ne pozna nalog obveščevalne dejavnosti. Se pravi, da me zanima vpliv filmov
in knjig na tisto skupino anketirancev, ki ne pozna podrobnega delovanja obveščevalne
dejavnosti in imajo posledično lahko velik vpliv na njihovo dojemanje žensk v obveščevalni
dejavnosti. Za odvisno spremenljivko sem izbrala vprašanje 18: Ste mnenja, da imajo ženske,
ki delajo v obveščevalni dejavnosti, tudi v realnosti takšno vlogo, kot je prikazana in
predstavljena v filmih in knjigah?, za neodvisno spremenljivko pa vprašanje 2: Poznate njene
obveščevalne naloge?
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Slika 6.16: Odvisnost vpliva filmov in knjig na anketirance ter njihovo dojemanje žensk v
obveščevalni dejavnosti (Q18) od (ne)poznavanja obveščevalnih nalog (Q2)
Ste mnenja, da imajo ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, tudi v realnosti tako vlogo, kot je prikazana in predstavljena v filmih in
knjigah? (Q18)

Na Sliki 6.16 lahko vidimo, da filmi in knjige nimajo velikega vpliva na skupino anketirancev,
ki ne pozna nalog obveščevalne dejavnosti, saj večina teh anketirancev (52 %) ne pozna filma
ali knjige na to temo. 26 % je takih, ki je mnenja, da je realno stanje žensk, ki delajo v
obveščevalni dejavnosti, nekje vmes med realnostjo in prikazanim.
Vprašanje 19: Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji atributi in lastnosti žensk, ki
delajo v obveščevalni dejavnosti?
Slika 6.17: Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji atributi in lastnosti žensk, ki delajo
v obveščevalni dejavnosti?

Slika 6.17 prikazuje rezultate 19. vprašanja. Anketirance sem prosila, da ovrednotijo, kako
pomembne se jim zdijo naštete lastnosti žensk, ki delajo v službi obveščevalne dejavnosti. Kot
zelo pomembno so z 71 % ovrednotili znanje, sledi iznajdljivost s 67 %, nato izkušnje s 54 %,
lepota z 22 % in na koncu mladost s 16 % vseh odgovorov.
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Kot pomembni sta mladost in lepota izenačeni s 43 %, sledijo izkušnje s 36 %, nato iznajdljivost
s 24 % in znanje z 19 %.
Kot vseeno so z 22 % označili mladost, sledila je lepota z 18 %, s 7 % so izenačene iznajdljivost
in izkušnje ter na koncu s 6 % znanje.
Kot nepomembni sta z 10 % ovrednoteni mladost in lepota, z 2 % sledijo znanje in izkušnje ter
na koncu z 1 % iznajdljivost.
Kot ne predstavlja nobene vloge je z 9 % ovrednotena mladost, sledi lepota s 7 %, nato s 3 %
iznajdljivost in znanje ter na koncu z 2 % izkušnje.
Iz odgovorov lahko razberem, da so za anketirance najpomembnejši znanje, iznajdljivost in
izkušnje. Vendar pa lepota in mladost še vedno predstavljata velik in pomemben del njihovega
vrednotenja.
Vprašanje 20: Poznate primer Mate Hari?
Slika 6.18: Poznate primer Mate Hari?

Šele proti koncu ankete sem izpostavila po mnenju mnogih najbolj znan primer ženske agentke
Mato Hari. Slika 6.18 prikazuje odgovore anketiranih. 37 % je na vprašanje odgovorilo z da.
Na začetku ankete sem zastavila vprašanje, če jih tema obveščevalne dejavnosti zanima. Z da
je odgovorilo 58 %. Primer Mate Hari pozna več kot polovica vseh, ki so na začetku ankete
odgovorili, da jih tema obveščevalne dejavnosti zanima, kar še dodatno potrdi, da je njen primer
med najbolj znanimi.
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7

Zaključek

V diplomskem delu sem raziskovala ženske v obveščevalno dejavnost. Prav tako sem
raziskovala javno mnenje množice o ženskah, ki delajo v obveščevalni dejavnosti. Skozi nalogo
sem si zastavila tudi cilje raziskave.
Skozi zgodovinski pregled sem ugotovila, da je obveščevalna dejavnost v družbi prisotna že
tako dolgo, da si lahko nadene naziv druga najstarejša obrt. Razvoj obveščevalne dejavnosti je
tako potekal postopoma, njena institucionalizacija je trend, za katerega lahko rečemo, da je
potekal od ad hoc naprej, njen razvoj pa je bil tudi zelo odvisen od tehnološkega razvoja. Sprva
se je obveščevalno dejavnost uporabljalo predvsem v vojaške namene, kasneje pa tudi za
gospodarstvo, znanost, diplomacijo itd.
Njena vloga je zelo pomembna pri prepoznavanju groženj nacionalne varnosti, saj so v
današnjem času grožnje kompleksne in večdimenzionalne ter zahtevajo veliko znanja pri
odkrivanju le-teh. Obveščevalna dejavnost to znanje zagotovo ima, njene ugotovitve posreduje
političnim odločevalcem v državi, v kateri se odločijo, kako se bodo tem grožnjam zoperstavili.
Njena glavna lastnost je tajnost, ki je tudi temelj odnosa s političnimi odločevalci v državi.
Naloga obveščevalne dejavnosti in njenih služb je prikrito pridobivanje informacij o drugih
državah. Pridobljene informacije posreduje političnemu vrhu, ki se nato odloči, kako bo
pridobljene informacije uporabil za svoje nadaljnje odločitve. Neizkušeni politiki velikokrat ne
znajo izkoristiti vseh njenih potencialov.
V diplomskem delu sem si zastavila tudi tri raziskovalna vprašanja.
Za raziskovalno vprašanje 1 sem si zastavila: Kakšna je vloga žensk v obveščevalni dejavnosti?
Ugotovila sem, da so ženske pomemben del obveščevalne dejavnosti, ki se lahko kosajo z
moškimi kolegi. V marsikaterih primerih so lahko ravno zaradi svojega spola, pri doseganju
ciljev, bolj uspešne od svojih moških kolegov. Ženske so prisotne v vseh fazah obveščevalnega
cikla. Zasedajo lahko vodilne politične položaje, ki so naročniki obveščevalnih zahtev, lahko
opravljajo delo agentk, analitičark in ostalega podpornega osebja. Prav tako lahko zasedajo tudi
vodilne položaje v obveščevalnih službah. Obveščevalna dejavnost je še vedno predvsem
moška domena. Točne številke, zaradi narave tajnosti teh služb ne bomo izvedeli, a lahko
podam oceno, da ženske predstavljajo pomemben delež zaposlenih v obveščevalnih službah.
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Raziskovalno vprašanje 2 se je glasilo: Kako so ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti,
predstavljene v knjigah in filmih? Zaradi ogromnega števila filmov in knjig sem morala najprej
opraviti selekcijo. Ugotovila sem, da oba medija ponujata ogromno vsebine. Od vsakega
posameznika in njegovih preferenc je odvisno, za kakšno vsebino se bo odločil. Zagotovo bodo
gledalca in bralca bolj pritegnile zanimivejše, drznejše vsebine, take, ki jih ne srečaš v
vsakdanjem življenju. Ugotovila sem, da so ženske predstavljene na različne načine. Od
različnih fizičnih profilov do različnih življenjskih izkušenj. A vsem je bilo skupno, da so bile
te ženske izredno iznajdljive, pametne in izurjene v različnih veščinah. Sedaj pa je od vsakega
posameznika odvisno, kako si bo zapomnil in ustvaril profil ženske agentke.
Zadnje raziskovalno vprašanje pa je bilo: Ali imajo mediji, kot so filmi in knjige, velik vpliv na
javnost in njihovo dojemanje žensk, ki delajo v obveščevalni dejavnosti? Pri tem vprašanju sem
si pomagala z javnomnenjsko anketo, ki je najboljši merilec javnega mnenja. Mediji imajo
veliko vlogo pri oblikovanju našega javnega mnenja, saj imajo veliko vlogo pri naši percepciji
okolja, v katerem živimo. Moje anketirance je tema obveščevalne dejavnosti zanimala in so si
tudi ogledali film/-e z njeno vsebino ter prebrali kakšno knjigo. Opazila sem, da knjiga izgublja
svojo popularnost v primerjavi s filmom. Ko sem anketirance vprašala, če menijo, da je v filmih
in knjigah prikazana realna vloga žensk, ki delajo kot agentke, jih je 41 % odgovorilo, da nekaj
vmes. Glede na odgovore menim, da se javnost zaveda, da so te zgodbe velikokrat prirejene za
gledalce in bralce, v želji, da jih privabijo. Mediji imajo lahko velik vpliv na naše dojemanje
neke tematike, potem pa je na nas, če si bomo oblikovali svojo predstavo ali pa bomo medijem
slepo verjeli. Skozi anketo sem ugotovila, da so za javnost najpomembnejši atributi žensk, ki
delajo kot agentke, njihovo znanje, iznajdljivost in izkušnje ter šele nato njihova fizična
zunanjost. Lepota in mladost sta sicer še vedno zelo pomembni, a se zavedajo, da znanje še
vedno prevlada pri doseganju ciljev.
Na splošno lahko povzamem, da mediji sicer imajo vpliv na naše dojemanje žensk agentk, a
večina zna oblikovati svojo predstavo, saj se zavedajo, da ni vse tako, kot je prikazano v filmih
in knjigah.
Že res, da je najbolj znan primer ženske agentke Mata Hari, a vse agentke se zagotovo ne
poslužujejo metode zapeljevanja. Agentje, to velja tako za moške kot ženske, se morajo čim
bolj zliti z okolico, saj ne smejo izstopati. Če bodo vzbujali preveč pozornosti, bodo zelo težko
dosegli cilj, to je pridobiti potrebne informacije.
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Za konec lahko zaključim s Konfucijevo mislijo, ki me je spremljala skozi celoten proces
pisanja naloge: "Ko ženska uporabi lepoto in pretkanost, takrat padejo vse maske" (Hrustek in
Gorza-Luk, 2011).
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Priloga A: Rezultati ankete

Q1

Ali veste, kaj je obveščevalna dejavnost?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

185

78

Ne

51

22

22

236

100

100

Povprečje

1,2

Std. odklon

Veljavni Skupaj

Q2

Frekvenca Odstotek
130

55

Ne

105

44

45

235

100

100

Povprečje

1,4

Std. odklon

100

0,5

Vas ta tema zanima?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
58
58

Da

136

58

Ne

98

42

42

234

99

100

Povprečje

1,4

Std. odklon

Veljavni Skupaj

100

0,5

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: kje ste izvedeli največ na to temo?
Podvprašanja

Q4a

0,4

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
55
55

Da
Veljavni Skupaj

Q4

100

Poznate njene naloge?
Odgovori

Q3

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
78
78

Šola/služba

Enote
Navedbe
%–
%–
Frekvence Veljavni
Ustrezni
Frekvence %
veljavni
ustrezni
55
183
30
236
23
55
14
51

Q4b

Časopisi/revije

54

183

30

236

23

54

14

Q4c

Knjige

31

183

17

236

13

31

8

Q4d

Filmi

62

183

34

236

26

62

16

Q4e

Strokovna literatura

21

183

11

236

9

21

5

37

183

20

236

16

37

9

96

183

52

236

41

96

24

40

183

22

236

17

40

10

4

183

2

236

2

4

1

400

100

Q4f

Družina/prijatelji/znanci
Q4g Internet
Na prejšnje vprašanje
Q4h
sem odgovoril/-a z NE
Q4i Drugo:
SKUPAJ

183

236

Q4i_text Q4 (Drugo: …)
Odgovori
Nisem se slišala

1

0

Različne organizacije in društva

1

0

50

2

1

100

Veljavni Skupaj

Q5

100

Kateri medij imate raje?
Odgovori

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
29
29

Frekvenca Odstotek

Knjigo

67

28

Film

168

71

71

235

100

100

Povprečje

1,7

Std. odklon

Veljavni Skupaj

Q6

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
50
50

Frekvenca Odstotek

100

0,5

Poznate kakšno knjigo na temo obveščevalne dejavnosti?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
27
27

Da

64

27

Ne

172

73

73

236

100

100

Povprečje

1,7

Std. odklon

Veljavni Skupaj

52

100

0,4

Q7

Ste pred kratkim prebrali kakšno knjigo na temo obveščevalne dejavnosti?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Da

22

9

9

9

Ne

214

91

91

100

236

100

100

Veljavni Skupaj

Povprečje

Q8

Frekvenca Odstotek

Std. odklon

0,3

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
63
63

Da

146

62

Ne

87

37

37

233

99

100

Povprečje

1,4

Std. odklon

Veljavni Skupaj

100

0,5

Ste pred kratkim pogledali kakšen film na temo obveščevalne dejavnosti?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
94
40
40
40
Ne

140

59

60

234

99

100

Povprečje

1,6

Std. odklon

Veljavni Skupaj

Q10

1,9

Poznate kakšen film na temo obveščevalne dejavnosti?
Odgovori

Q9

Veljavni (%) Kumulativa (%)

100

0,5

Je imela v filmu ali knjigi vlogo tudi ženska?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
61
61

144

61

14

6

6

67

77

33

33

100

235

100

100

Povprečje

1,7

Std. odklon

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

53

0,9

Q11

Kakšna je bila v filmu ali knjigi njena vloga?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Pomembna

122

52

31

13

13

65

82

35

35

100

235

100

100

Povprečje

1,8

Std. odklon

Nepomembna
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

Q12

Frekvenca Odstotek

Da

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
39
39

93

39

63

27

27

66

80

34

34

100

236

100

100

Povprečje

1,9

Std. odklon

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

0,9

Je bila v knjigi ženska dobro opisana in predstavljena?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da
Ne
Ne poznam knjige
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

Q14

0,9

Je bila v filmu ali knjigi moškemu enakovredna?
Odgovori

Q13

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
52
52

na

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
41
41

93

39

27

11

12

52

109

46

48

100

229

97

100

Povprečje

2,1

Std. odklon

temo

0,9

Je bila v filmu ali knjigi ženska mlada in lepa?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

138
54

58

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
58
58

Ne

6

3

3

61

11

5

5

66

81

34

34

100

236

100

100

Povprečje

2,1

Std. odklon

Ne vem
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

Q15

Je v filmu ali knjigi za pridobivanje informacij izkoriščala svoje ženske atribute
in čare?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
129
55
55
55

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

Q16

26

11

11

66

81

34

34

100

236

100

100

Povprečje

1,8

Std. odklon

0,9

Menite, da je v filmu ali knjigi njen videz igral pomembno vlogo?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
131
56
56
56

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

Q17

1,4

24

10

10

66

79

33

34

100

234

99

100

Povprečje

1,8

Std. odklon

0,9

Menite, da bi v filmu ali knjigi starejši ženski uspelo pridobiti enake
informacije?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
45
19
19
19

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj
55

114

48

49

68

76

32

32

100

235

100

100

Povprečje

Q18

2,1

Std. odklon

0,7

Ste mnenja, da imajo ženske, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, tudi v realnosti
tako vlogo, kot je prikazana in predstavljena v filmih in knjigah?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
19
8
8
8
Nekaj vmes

95

40

41

49

51

22

22

71

68

29

29

100

233

99

100

Povprečje

2,7

Std. odklon

Ne
Ne poznam filma ali knjige na temo
obveščevalne dejavnosti
Veljavni Skupaj

1,0

Kako pomembni so po vašem mnenju naslednji atributi in lastnosti žensk, ki delajo
v obveščevalni dejavnosti?
Št.
Std.
Podvpraša
Veljav
Povpre
Odgovori
en
odkl
nja
ni
čje
ot
on
Ne
Zelo
predstav
Pomemb Vsee Nepomem
Skupa
pomemb
lja
no
no
bno
j
no
nobene
vloge
52
232
Q19
37
100
23
Mladost
(22 % 23 (10 %) 20 (9 %) (100 232
2,5
1,1
a
(16 %) (43 %)
6
)
%)
37
210
Q19
46
91
23
Lepota
(18 % 21 (10 %) 15 (7 %) (100 210
2,4
1,1
b
(22 %) (43 %)
6
)
%)
200
Q19
133
47
13
23
Iznajdljivos
2 (1 %) 5 (3 %) (100 200
1,5
0,9
c
(67 %) (24 %) (7 %)
6
t
%)
198
Q19
140
38
11
23
Znanje
4 (2 %) 5 (3 %) (100 198
1,.5
0,9
d
(71 %) (19 %) (6 %)
6
%)
195
Q19
105
71
13
23
Izkušnje
3 (2 %) 3 (2 %) (100 195
1,6
0,8
e
(54 %) (36 %) (7 %)
6
%)

Q19

Q20

Poznate primer Mate Hari?

56

Odgovori
Da

87

37

Ne

147

62

63

234

99

100

Povprečje

1,6

Std. odklon

Veljavni Skupaj

Q21

100

0,5

Poznate iz zgodovine še kakšen drug primer žensk, ki so opravljale delo v
obveščevalni dejavnosti?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
53
22
23
23
Ne

182

77

77

235

100

100

Povprečje

1,8

Std. odklon

Veljavni Skupaj

Q22

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
37
37

Frekvenca Odstotek

100

0,4

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, lahko napišete?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Ime:
11
5
5
5

Ne spomnim se imena
Na
prejšnje
vprašanje
odgovoril/-a z NE
Veljavni Skupaj

51

22

25

31

140

59

69

100

202

86

100

Povprečje

2,6

Std. odklon

sem

0,6

Q22_1_text Q22 (Ime: …)
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Ne joči Peter, ženska v hiši in
skednju
Marilyn Monro
Na splošno ženske med vojnami:
primer kvačkanja oz. pletenja, ko so
v vzorce skrile sporočila
Marina Lee
57

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)

1

0

9

9

1

0

9

18

1

0

9

27

1

0

9

36

Veljavni

Q23

Rosenberg

1

0

9

45

Ethel Rosenberg

1

0

9

55

Josephine Baker

1

0

9

64

Nancy Wake

1

0

9

73

Anna Chapman, Ethel Rosenberg

1

0

9

82

Evita Peron

1

0

9

91

Letitia Long

1

0

9

100

Skupaj

11

5

100

Študirate ali ste študirali obramboslovje na Fakulteti za družbene vede ali
varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede?
Veljavni Kumulativa
Odgovori
Frekvenca Odstotek
(%)
(%)
Da
12
5
5
5
Ne

223

94

95

235

100

100

Povprečje

1,9

Std. odklon

Veljavni Skupaj

100

0,2

XSPOL Spol:
Odgovori

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
66
66

Frekvenca Odstotek

Ženska

155

66

Moški

79

33

34

Veljavni Skupaj

234

99

100

Povprečje

1,3

Std. odklon

100

0,5

XSTAR2a4 V katero starostno skupino spadate?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
6
6

Do 18 let

13

6

19–25 let

60

25

26

31

26–35 let

104

44

44

75

36–45 let

38

16

16

91

46–60 let

18

8

8

99

58

Veljavni

60–80 let

2

1

1

100

Nad 80 let

0

0

0

100

235

100

100

Skupaj

Povprečje

3,0

Std. odklon

1,0

XIZ1a26 Končana izobrazba?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
4
4

Osnovna šola

10

4

Srednja poklicna šola

92

39

39

43

Gimnazija

36

15

15

59

Višja šola

33

14

14

73

Univerza

44

19

19

91

Magisterij

20

8

9

100

Doktorat

0

0

0

100

235

100

100

Povprečje

3,3

Std. odklon

Veljavni Skupaj

1,5

XLOKACREGk V kateri regiji prebivate?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa
(%)
(%)
0
0

Pomurska regija

0

0

Podravska regija

4

2

2

2

Koroška regija

1

0

0

2

Savinjska regija

2

1

1

3

Zasavska regija

3

1

1

4

Spodnjeposavska regija

3

1

1

6

Jugovzhodna regija

24

10

10

16

Osrednjeslovenska regija

184

78

78

94

Gorenjska regija

5

2

2

96

Notranjsko-kraška regija

7

3

3

99

Goriška regija

1

0

0

100

Obalno-kraška regija

1

0

0

100

59

Veljavni

Skupaj

235
Povprečje

60

100
7,8

100
Std. odklon

1,2

