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Islamofibija in medijske reprezentacije muslimanov v Sloveniji

Na Zahodu se je vse od križarskih vojn konstruiral negativen odnos do islama in muslimanov.
Ta odnos je pomagal pri oblikovanju enotne evropske identitete, ki je imela in ima nasproti sebe
vedno inherentno slabšega ''drugega''. Z opazovanjem zgodovinskih in sodobnih srečevanj
zahodnega in muslimanskega sveta sem skušala dekonstruirati islamofobijo. Slednja se poleg
kolektivnega spomina in preteklih ter sedanjih vojnih spopadov ohranja in krepi v političnem
in medijskem diskurzu, z islamističnim terorizmom in idejo o spopadu nekompatibilnih
civilizacij. Vpliv medijev je pri konstrukciji družbene realnosti še posebej močan, medijska
reprezentacija lahko legitimira ali razdira nestrpnost in predsodke do določenih skupin v družbi,
posebej do manjšinskih. V empiričnem delu naloge me je zanimalo, kakšna je medijska
reprezentacija islama in muslimanov na spletnih portalih MMC RTV SLO, 24ur in Delo. Z
elementi kritične diskurzivne analize sem kvantitativno in kvalitativno analizirala novinarske
prispevke z izbranimi ključnimi besedami iz l. 2018. Z opazovanjem tem, podtem, besedišča in
semantike sem ugotovila, da prevladujejo reprezentacije islama kot nasilne religije, ki je
nekompatibilna z zahodnim načinom življenja. Muslimani v prispevkih, pogosto le v bežnih
omembah, navadno predstavljajo določen problem, grožnjo, včasih tudi žrtev. Praviloma pa so
reprezentirani kot tuja abstraktna skupina, brez individualnih posameznikov.
Ključne besede: islam, Zahod, medijske reprezentacije, islamofobija.

Islamophobia and media representations of Muslims in Slovenia

Ever since the Crusades, a negative attitude towards Islam and Muslims has been adopted in
the West. Fear and hatred towards Muslims helped shape common European identity, which
has always had its own inherently inferior antipole – ''the other''. In my thesis, I tried to
deconstruct islamophobia by observing historical and modern encounters of the western and
Muslim world. Islamophobia has preserved and increased because of the collective memory, as
well as of past and present wars, political and media discourse, Islamic terrorism and the idea
of the clash of incompatible civilisations. The influence of the media is particularly strong in
the construction of social reality, and media representation can legitimise or eradicate
intolerance and prejudice towards certain social groups, especially minorities. In empirical part
of my thesis, I examined media representations of Muslims and Islam in 2018 on the web portals
MMC RTV SLO, 24ur and Delo. I did a quantitative analysis of media articles with elements
of critical discourse analysis. By observing themes, sub-themes, vocabulary and semantics I
established that representations of Islam as a violent religion, incompatible with the western
way of life, prevail. Muslims in articles, often only vaguely mentioned, are portrayed as a
problem, a threat, or even a victim. As a rule, they are represented as a foreign, abstract group,
lacking autonomous individuals.
Key words: Islam, the West, media representations, islamophobia.
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1

UVOD

V kolektivni zavesti na Zahodu je dolgo nastajala nekakšna samoumevna ''turška nevarnost''.
Ta tujec je tudi v slovenskem prostoru obveljal v podobi polni predsodkov, ki se kaže v
predsodkih do in strahu pred islamom (Debeljak, 2009, str. 55).
Glede na objavo rezultatov raziskave Second European Union Minorities and Discrimination
Survey se velika večina muslimanov v Evropski uniji srečuje z razširjeno diskriminacijo in
nadlegovanjem. Raziskava, ki je zajela izkušnje 10.527 muslimanskih priseljencev in njihovih
otrok, rojenih v EU, je razkrila, da se v zadnjem dobrem desetletju odnos javnosti do
muslimanov ni veliko spremenil (European Union Agency for Fundamental Rights, 2017).
Rezultati so med drugim pokazali, da se je tretjina muslimanov, živečih v 15 državah EU, v letu
2016 soočila z diskriminacijo, nadlegovanjem ali policijsko obravnavo zaradi vidnih religijskih
simbolov. Približno pol pa jih je bilo diskriminiranih zaradi svojega imena, barve kože ali
fizičnega izgleda ob iskanju stanovanja, službe ali zdravstvene pomoči (prav tam).
V svoji nalogi bom poskušala prikazati, kako se je konstruirala islamofobija, ki med drugim
rezultira tudi v zgoraj opisani diskriminaciji. Glavna objekta moje naloge bosta (1) islamofobija
(konstrukt družbene realnosti) in njeni številni vzroki, pod katere spada tudi moj drugi objekt
analize, in sicer (2) medijske reprezentacije muslimanov v Sloveniji (realnost sama).
Raziskovalni vprašanji:
1. Kako se je konstruirala islamofobija?
2. Kakšne so medijske reprezentacije muslimanov v Sloveniji?
Hipoteza:
1. Slovenski medijski prispevki legitimirajo islamofobijo.
Prvo raziskovalno vprašanje se opira na številne raziskave in znanstveno literaturo, ki
ugotavljajo strah pred, odpor in sovražnost do islama na Zahodu (van Dijk, 1991, 1993, 1995;
Mastnak, 1996a, 1996b, 1997, 2000; Shadid in Vankoningsveld, 2002; Debeljak, 2009;
Šterbenc, 2011; Cesari, 2013; Dragoš, 2014; Črnič, 2018). Nanj bom, po kratkem opisu
islamske religije in zapuščine islama na iberskem polotoku, skušala odgovoriti že v teoretskem
delu z uporabo informacij iz strokovne in znanstvene literature ter dosedanjih raziskav.
Hipotezo bom preverila z analizo prispevkov spletnih portalov MMC RTV SLO, 24ur in Delo
iz leta 2018. Pri tem se bom nanašala na elemente kritične diskurzivne analize po van Dijku
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(1991, 1993, 1995, 1997, 1998), delno pa se bom oprla tudi na Fowlerja (1991) in članka
Markovčičeve (2004, 2008). Tako bom tudi dobila celoten odgovor na drugo raziskovalno
vprašanje in delni odgovor na prvo.
V prvi polovici naloge bom torej opazovala vzroke sedanjega kompleksnega odnosa med
zahodnim in muslimanskim svetom1 in reprezentacijo islama na Zahodu, v drugi polovici, v
empiričnem delu, pa predvsem medijsko reprezentacijo v Sloveniji. Za ta namen bom s
pomočjo koncepta mentalnih modelov (van Dijk, 1991, 1995, 1998) skušala prikazati načine, s
katerimi mediji vplivajo na oblikovanje percepcij o muslimanih in islamu.
Moj cilj je pokazati, da realnost ni tako črno-bela kot velja v prevladujočih zahodnih predstavah
in se približati k boljšemu razumevanju odnosov med ''nami'' in ''njimi''. Opazovala bom vlogo
in soodgovornost Zahoda v številnih zgodovinskih in sodobnih procesih, ki so pripeljali do
sedanjega stanja (tudi do terorističnih napadov in do stanja, ko so mnogi ljudje prisiljeni v
migracije). S tem želim pokazati na posledično hinavščino Zahoda, ko te vloge ne priznava v
vsej svoji obsežnosti ter jo hkrati še naprej igra in pogosto izrablja negativne posledice v svojo
korist. Kar se zrcali tudi v medijih. Pomagala si bom s konceptom drugačenja (Gingrich, 1998;
Tekin, 2010; Muršič, 2012; Črnič, 2018a), da bi se približala k razumevanju ozadij in
dekonstrukciji islamofobije.
S kvantitativno in kvalitativno analizo bom raziskala, ali in kako spletni medijski portali
pripomorejo k ohranjanju ali razdiranju takšnega odklonilnega odnosa, ki zajema stereotipe o
nasilnih in nazadnjaških muslimanih, ki so nekompatibilni z zahodnim načinom življenja.
Van Dijk opisuje, da zahodni mediji sodelujejo pri proizvajanju predsodkov in stereotipov, ki
ustvarjajo kolektivno zavest, kjer je moderni in demokratični Zahod nasproti primitivnim,
nasilnim in terorističnim Arabcem, muslimanom in fundamentalistom (van Dijk, 1995, str. 29).
Mediji izbirajo dogodke, dejstva, izjave in probleme, ki jih prinesejo v javno zavest in jih
posledično lahko postavijo tudi na politično agendo kot zadeve, ki morajo biti naslovljene in
rešene. Realnost je tako konstituirana skozi diskurz, ni le preprosto reflektirana (KochBaumgarten in Voltmer, 2010). Pomembno je torej, kakšno realnost o islamu in muslimanih
konstruirajo mediji, saj lahko s tem zapirajo ali odpirajo pot do dialoga ter upravičujejo ali
razbijajo nestrpnost, strah in sovražnost.

Besedni zvezi muslimanski svet in islamski svet v moji nalogi označuje države z večinskim ali zelo številčnim
muslimanskim prebivalstvom.
1
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2

ISLAM IN SOUSTVARJANJE ZAHODNEGA SVETA

Vsebina tega poglavja se mi zdi pomembna, saj je v zavesti Zahoda zakoreninjena predstava o
ekskluzivno krščanski Evropi. Takšni Evropi, ki je tako drugačna (boljša) od islamske kulture,
da z njo nima nič skupnega in s katero sta nekompatibilni.2 Krščanska Evropa je v tej
reprezentaciji napredna, racionalna ter večvredna s svojo (univerzalno pravilno in dobro)
razsvetljenostjo, muslimanski svet pa nazadnjaški in neracionalen ter islamska religija statična
in nezmožna združitve z modernizmom (sekularizacijo in demokracijo). Ta sploščena in
etnocentrična reprezentacija obstaja ob ignoriranju zgodovinskih dejstev, da se je Evropa ravno
preko islamske misli in njene racionalistične tradicije in preko muslimanskih učenjakov (ki so
ustvarjali na iberskem polotoku) spoznala z idejami, ki so sooblikovale (če ne kar omogočile)
njen kasnejši razvoj.

2.1 Na kratko o islamu
Na svetu naj bi bilo približno 1.800 milijonov pripadnikov te najmlajše svetovne religije (Pew
Research Center, 2017). Beseda musliman je turško-perzijskega izvora, muslim pomeni predan
bogu, arabska beseda islam pa pomeni tudi podrejenost in predanost bogu alahu (Smrke, 2000,
str. 262). Islam je nastal kasneje, a na istem območju kot krščanstvo in judaizem. Je
monoteistična religija, ki se navezuje na Abrahamov monoteizem, pomembno so pa nanjo
vplivali tudi elementi predislamskih animističnih plemenskih kultov in kultur (prav tam).
Islam se velikokrat obravnava kot religija Arabcev, kar je nekdaj res bila, vendar je danes
arabskih muslimanov le okoli 20% vseh muslimanov. Največ pripadnikov te religije živi v
Aziji, natančneje v Indoneziji, Indiji, Pakistanu in Bangladešu (Pew Research Center, 2012). V
Evropi jih je največ v Bosni in na Kosovu, nato v Albaniji, Bolgariji in Franciji ter v Nemčiji
in Veliki Britaniji (Smrke, 2000, str. 262).

Aktualni in zgodovinski primeri kažejo, da islamska religija ni nekompatibilna z demokracijo in
zahodnim (evropskim) načinom življenja. Muslimanske skupnosti v Bosni in Litvi že več stoletij
prispevajo k tamkajšnji kulturni krajini in so nezanemarljiv del Evrope – pripadniki teh skupnosti so
Evropejci.
2
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Glede na popis prebivalstva Slovenije Statističnega urada Republike Slovenije (2003) se je leta
2002 za muslimane izreklo 47 488 oseb, kar je 2,4% vsega prebivalstva.3 Večina teh je
bošnjaškega rodu (prav tam).
Središčna oseba v islamu je Mohamed, ki je bil rojen v Meki l. 570 ali 571. Odraščal je v okolju
judov, nestorijanskih in jakobitskih kristjanov, manihejcev in raznih animističnih in
politeističnih plemen (Smrke, 2000, str. 264; Šterbenc, 2011). Pri šestih je osirotel, od tedaj so
zanj skrbeli stric in drugi sorodniki. Pri 25-ih se je poročil s starejšo in bogato vdovo Hatidžo,
s katero sta imela štiri hčerke in dva sinova, slednja sta že kot otroka umrla (prav tam).
Mohamed je pogosto meditiral v votlini na hribu Hira, kjer je po legendi leta 610 doživel prve
glasove, ki naj bi bili božansko razodetje - to je sprejel kot svojo vlogo božjega glasnika oz.
preroka (Šterbenc, 2011, str. 94). Razodetja je prejemal vse do svoje smrti l. 623, končno so
bila zbrana v sveti islamski knjigi Koran. Mohamed se je s tem oddaljil od takratne prevladujoče
politeistične religije v Meki in utemeljil t. i. resnično religijo – islam (prav tam).
Ob sveti knjigi so v islamu zelo pomembne tudi zbirke besedil hadise, ki so zapis sune Mohamedove prakse, dejanja in nauki. Verniki si suno prizadevajo posnemati in se ji čim bolj
približati (Smrke, 2000, str. 267).
Bogatejši in vplivnejši prebivalci so islam sprva večinoma zavračali in vztrajali pri
politeističnih verovanjih. Mohamed je okoli l. 613 začel novo religijo pridigati javno, šest let
kasneje, ko je spoznal, da zaradi nasprotovanja prevladujočih trgovcev v Meki islama tam ne
bo mogel uveljaviti, je začel razmišljati o selitvi. Med julijem in septembrom 622 so
Mohamedovi privrženci migrirali v Jasrib, ki je postal znan kot Al Madina – ''območje
jurisdikcije''. Ta migracija iz Meke v Medino se imenuje hidžra, pomeni tudi pretrganje
sorodstvenih vezi (Šterbenc, 2011, str. 96-97).
Leta 632 je Mohamed vodil ritualno romanje množice muslimanov iz Jasriba v Meko, na
katerem je v pridigi pozval k nujnosti ohranjanja enotnosti muslimanske skupnosti - ume. Istega
leta je umrl in vzpostavljen je bil institut kalifata, kot prerokov naslednik je skupnost
muslimanskih vernikov začel voditi kalif. V naslednjih letih se je skupnost naglo razširila in
osvojila mnoga ozemlja ter se oblikovala v islamski imperij. V prehodu iz tretjega na četrti
kalifat je potekala prva notranja vojna zaradi nestrinjanja glede načina izbire legitimnega

Zadnji popis leta 2011 je bil izveden na registrski način, torej brez zbiranja podatkov na terenu, zato ni novejših
podatkov o verski pripadnosti prebivalstva.
3
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naslednika preroka (ali izbira s strani muslimanske skupnosti ali dednostno načelo). Začeli sta
se oblikovati dve politično-religijski skupini, ki sta kasneje postali dve veji islama – sunitska in
šiitska (Šterbenc, 2011, str. 98). Ta razcep v muslimanski skupnosti torej ni temeljil na religijski
doktrini, čeprav sta se kasneje začeli razlikovati tudi šiitska in sunitska doktrina.
Poleg omenjenih sodijo med glavne smeri in predstavnike še sufizem in shizmatiki (vahabiti).
Obstajajo pa še številne druge delitve.
Skoraj vse vidike življenja muslimanov ureja islamsko pravo, ki ga razlagajo različne pravne
šole. Viri islamskega prava so Koran, suna, idžma (soglasnost skupnosti (o kateri odločajo
učenjaki) o skladnosti nekega pravnega vprašanja s Koranom in suno) ter neodvisna presoja z
uporabo razuma.
Na tem mestu bom na kratko razčlenila še pojma šarija in džihad, ki ju danes velikokrat slišimo.
Za njune razlage se nanašam na pojasnitve islamologa Al-Daghistanija (2017). Šarija je
predmet proučevanja islamskega prava, torej ni islamsko pravo, kot se pogosto zamenjuje.
Arhaična beseda šaria izvorno pomeni pot k izviru, ki naj bi ji človek sledil, pot k bogu. Ta
beseda po Koranu pomeni razodetje boga različnim ljudstvom v različnih časih – bog je razodel
šarijo Mojzesu, Jezusu in drugim prerokom. V širšem smislu je šarija religijski zakon, ki
vsebuje božje sodbe in ki v islamu temelji na Koranu in suni ter ima nek transcendentni značaj.
Islamsko pravo pa je za razliko od šarije znanost, ki se opira na prej omenjene vire in raziskuje
tudi šarijo. Šarije torej ni mogoče ugotoviti neposredno in ne pomeni fiksne zakonodaje. To je
zelo dinamičen proces, saj so nauki in namigi (ahkami) iz virov velikokrat dvoumni in
medsebojno nasprotujoči. Zato so različni modeli islama zelo odvisni od okolja in kulturnih
elementov - skozi zgodovino se je islam prilagajal različnim okoljem. Torej izven teološke
sfere, kjer so temelji nespremenljivi, je islam izpostavljen raznolikostim in mnogim
interpretacijam.
Omenjam še džihad, ki je navadno prav tako napačno razumljen in zlorabljen pojem. Džihad
ne pomeni 'sveta vojna', ampak 'prizadevati' in 'truditi se' za dobrim. Deli se na mali in veliki
džihad. Mali džihad je bojni džihad (boj proti tiraniji – nikakor pa ne pomeni nenadzorovanega
nasilja), veliki džihad pa je notranji in duhovni – džihad duše. Pomeni prizadevanje za odrešitev
lastne duše. Veliki džihad je bil v islamskih besedilih zmeraj pomembnejši in bolj obravnavan.
Je eden izmed konceptov islamske mistike.
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Muslimani v Sloveniji so suniti in pripadniki pravne šole Hanafi (tisti, ki so prišli iz Bosne in
Hercegovine ter s Kosova), za katero je značilno, da je pri razlagi in uporabi islamskega prava
značilna racionalistična težnja in velika uporaba neodvisne presoje (Šterbenc in Stojiljković,
2015). To pomeni, da lahko v določenih primerih pravnik sprejme odločitev neskladno s
Koranom in suno, če meni, da bi rešitev v nasprotnem primeru bila nepravična (prav tam). Poleg
Hanafi obstajajo še tri sunitske pravne šole, in sicer Šafi, Hanbali in Maliki. Pripadniki slednje
so na primer muslimani v Franciji, ki so tja prišli iz Alžirije, Maroka in Tunizije. Maliki je v
primerjavi s Hanafi tradicionalistična in bolj rigidna, uporaba razuma ni toliko poudarjena (prav
tam).
Spodaj jedrnato opisujem prve stike islama in Evrope.

2.2 Islam na iberskem polotoku (711–1492)
Nedolgo po ustanovitvi islama je dinastija Omajadov osvojila Egipt in severno Afriko
(Debeljak, 2009, str. 55). Kmalu po prvem napadu muslimanov na Evropo l. 711 je vojska
komandanta Tarika ibn Zijarda postala zaveznica krščanskega velikaša v njegovem lokalnem
boju proti tekmecem.4
Kasneje so ti notranji konflikti krščanskega plemstva omogočili, da so imeli muslimani že do
leta 718 pod nadzorom vso špansko ozemlje in so tam ostali več kot šest stoletij. Takrat različne
skupnosti muslimanov v očeh kristjanov niso bile nič bolj osovražene kot ostali ''neverniki''. Z
njimi so krščanski vladarji brez oklevanj sklepali tudi zavezništva v boju za prevlado (prav
tam).
Muslimanske kraljevine so tam obstajale do leta 1492, ko je padla zadnja islamska država v
zahodni Evropi, s tem se je zaključilo krščansko osvajanje izgubljenih ozemelj – reconquista.
Muslimani so bili, če se nisi spreobrnili, izgnani. Šele takrat je Evropa v celoti postala
''krščanska'' (Črnič, 2018a, str. 136). ''Sporočilo organiziranega nasilja, ki ga je teološko
utemeljila fanatična inkvizicija, je bilo jasno: Španija bo poslej samo za katolike, tako kot mora
biti Evropa samo za kristjane.'' (Debeljak, 2009, str. 56)

Od leta 381 je krščanstvo sicer bilo uradna religija Rimskega imperija, vendar evropsko ozemlje še dolgo ni
bilo enotno.
4

12

Če pogledamo kulturne vplive, sega vpliv evropske misli na muslimanski svet na začetek 19.
stoletja, medtem ko je muslimanska civilizacija svoj pečat na evropsko-krščansko kulturo, na
njen razvoj znanosti in tehnologije, začela puščati že pred dobrim tisočletjem. Islamsko zgodnje
''razsvetljenstvo'' je evropsko kulturo obogatilo na vseh poljih kulture in znanosti (Kochler,
1999), kar se v sedanji zahodni zavesti večinoma zanemarja in ne priznava.
Oblikovanje evropskega intelektualnega življenja v srednjem veku je v veliki meri rezultat
cvetoče islamske civilizacije, ki je živela na jugu Evrope do (najmanj) 13. stoletja. V primerjavi
s krščansko civilizacijo v takratni Evropi je bila islamska mnogo bolj napredna in razsvetljena
(prav tam). Velik dosežek muslimanskih učenjakov v srednjem veku je bil ohranitev antične
grške filozofije in znanosti za prihodnje generacije - le preko arabskih filozofov v Španiji in
njihovih prevodov ter komentarjev so krščanski učenjaki spoznali koncepte Aristotelove
metafizike (Koechler, 1999; Črnič, 2018a). Arabske šole in univerze v Cordobi, Sevilli,
Granadi, Valencii in Toledu so privabile mnogo krščanskih učenjakov in velikih mislecev
tistega časa, med njimi sta bila tudi Tomaž Akvinski in Gerbert Aurilliac, ki je kasneje postal
Papež Silvester II. Arabsko-islamska medicinska znanost je imela ogromen vpliv na razvoj
medicinske discipline v Evropi – na evropskih medicinskih fakultetah so še naslednjih šest
stoletij poučevali dela arabskih medicinskih učenjakov (kot sta Ibn Sina oz. Avicenna in AlQanun) (prav tam).
Podobne vplive na razvoj znanstvenih metod lahko najdemo na področjih matematike,
astronomije, kemije, arhitekture (romanska doba), glasbe in industrijske tehnike. Arabski
astronom Al-Battani (858-929) je na primer že v tistem času ovrgel dogmo geocentrizma mnogo prej kot je Kopernik objavil svojo razpravo O kroženjih nebesnih krogel (v 16. stoletju)
(Koechler, 1999).
Islamska civilizacija je, tako Koechler, Evropo prebudila iz svojega ''dogmatskega spanca'' v
Srednjem veku in tako pripravila zgodnjo evropsko renesanso v smislu razsvetljenega,
racionalnega, ne-dogmatskega svetovnega nazora (prav tam).
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POSKUS DEKONSTRUKCIJE ISLAMOFOBIJE ALI POSKUS K BOLJŠEMU
RAZUMEVANJU ''NAS'' IN ''NJIH''

V tem poglavju bom najprej opredelila pojem raziskovanja, nato pa bom opazovala
zgodovinske in sodobne vire negativnega odnosa do islama in muslimanov. Pokazala bom, da
islamofobija izvira tudi iz potrebe po ''drugem'' za konstrukcijo in ohranjanje zahodne
(evropske) identitete in ima vire v zgodovinskem kolektivnem spominu (zaradi poenostavljene
(zlo)rabe zgodovinskih dogodkov v umetnosti, zgodovinopisju, politiki in medijih).
Znotraj tega bom omenila tudi dogodke in procese, ki so vplivali na razvoj negativnega odnosa
številnih muslimanov do Zahoda in ki so soustvarili pogoje za razcvet ekstremističnih gibanj.
Predvsem pa je namen pokazati, da konflikti in problemi ne izvirajo preprosto v religiji, ki naj
bi bila nasilna in nekompatibilna z zahodno civilizacijo. Pokazala bom tudi na vlogo Zahoda
pri oblikovanju odklonilnih odnosov do islama ter posledično absurdnost (in predrznost)
Zahodne pozitivne samoreprezentacije na eni strani in negativne reprezentacije islama in
muslimanov na drugi.
Nadalje bom opazovala sodobne prepletene vire islamofobije, ki jih vidim v politiki,
globalizaciji trga, poseganjih Zahoda v muslimanski svet, terorizmu, migracijah ter ideji o
nekompatibilnosti in spopadu civilizacij. Na koncu se bom osredotočila na vpliv medijev.
Islamofobija
Islamofobija je po raziskavi mednarodnega inštituta za raziskovanje javnega mnenja Gallup
(2011) (dalje Gallup) pretiran strah in sovražnost do islama in muslimanov, ki se je ohranjal z
negativnimi stereotipi in ki se kaže v predsodkih, diskriminaciji, marginalizaciji in izključitvi
muslimanov iz družbenega, političnega in javnega življenja. Negativna percepcija islama in
muslimanov na Zahodu je stoletja trajajoča, končno pa se manifestira tudi v manj uspešni
integraciji muslimanov v zahodni svet (Pucelj, 2017, str. 157).
Izpostavila bi, da gre za pretiran, nerazumen strah. Z oznako ''islamofoben'' nikakor ne bi
označila vsakršno kritiko islama ali muslimanov, s tem bi namreč namigovala, da je vsaka
kritika nujno neupravičena in neosnovana, kar ni in ne more biti res (ko govorimo o bilo kateri
temi). Islamofobija, kot jo obravnavam v svoji nalogi, je torej pretiran strah, ki se je oblikoval
(in se oblikuje) predvsem zaradi vplivov zgodovinskih in sodobnih procesov drugačenja in ki
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je v Sloveniji (zaradi stika z islamom in muslimani skoraj izključno preko medijev, političnega
diskurza in zgodovinskega kolektivnega spomina) najbolj razširjen.
Tako umetno konstruiran strah lahko opazujemo na naslednjem primeru. Glede na raziskavo o
odnosu Zahoda do muslimanov predstavljajo islamistični teroristični osumljenci v ZDA samo
1% akterjev vseh nasilnih dejanj, ki so se zgodila po 11. septembru 2001 (Gallup, 2011). Zaradi
političnega diskurza in medijske pozornosti pa se je oblikoval vtis in prepričanje o zelo
razširjenem in prevladujočem islamističnem terorizmu (prav tam). Kar seveda, sploh brez
(družbene, ekonomske, politične) kontekstualne umestitve, vzbuja strah.
Problem islamofobije v našem prostoru je po mojem mnenju najmanj dvojen. Razložila ga bom
na kratko in zato s posplošitvami.
S politiko strahu (o takšni politiki več kasneje), ki islamofobijo podpihuje, se lahko
implementirajo programi, ki so osnovani na strahu ter ki strah posredno legitimirajo ter
ohranjajo. Muslimani so postavljeni na rob družbe, nimajo enakih priložnosti in možnosti za
aktivno življenje, so ponižani in dnevno poniževani, so zatirani, odtujeni od večinske skupnosti
in posledično frustrirani. Strah, ki je bil nelegitimen lahko v najhujšem primeru v določenih
primerih postane nasprotno, saj se ljudje na robu, brez obetov za prihodnost hitreje zatekajo k
radikalizaciji (kar koristi tudi terorističnim vodjem, ki se z obljubami o odrešitvi sklicujejo na
religijo in s tem pridobijo navidezno kredibilnost in posledično zaupanje).
Po drugi strani pa je problem islamofobije ta, da se z njo (kot odziv na zgoraj opisan del
problema) muslimane postavlja v vlogo žrtve. Žrtev kot taka lahko dobi več zaščite in lahko
postane delno privilegirana, torej ima posebne (socialne, ekonomske, pravne) privilegije, ki jih
ostali člani družbe niso deležni. Ali pa je privilegirana le tako, da se jo v javnem diskurzu ščiti
ob ignoriranju dejstev v vseh okoliščinah. Kar pri mnogih na ''naši strani'' ponovno ohranja in
močno okrepi odpor do te skupine, hkrati pa polarizira tudi ''nas''. Žrtev nima svoje moči, jo pa
pred krivicami ščitijo (nekateri) drugi. Kar spet onemogoča aktivno, neodvisno in samostojno
življenje (ob (subjektivni) predpostavki, da je takšno življenje vrednota svobodnega človeka v
neki skupnosti). Žrtev je ponovno frustrirana ali pa se te vloge privadi, se prilagodi in se začne
nanjo zanašati ter jo izkoriščati. Druge možnosti namreč nima, je ne dobi. Politične točke si v
takšnem vzdušju in javnem diskurzu pridobivata obe politični strani - ''srčna'' leva in
''patriotska'' desna. In to brez ponujanja realnih rešitev.
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Islamofobija je tako voda na mlin za politiko strahu, hkrati pa ga za večjo priljubljenost lahko
izkoriščajo tudi politično korektni politiki. Slednji namreč islamofobijo z besedami sicer
obsojajo, kar jih naredi moralno ''boljše'', je pa samo s previdno izbiro besed ne izkoreninjajo,
ampak jo pretvorijo le v bolj korekten diskurz.
Dolgoročno islamofobija vsekakor ne koristi ne ''nam'' in ne ''njim'', z nanašanjem nanjo kot na
upravičeno dejstvo se ne more udejanjiti nič družbeno dobrega, koristnega, miroljubnega.
Polarizira navzven in navznoter.

3.1 Drugačenje in branik krščanstva
''Evropa se vse od svojih začetkov ni konstituirala le na temelju skupnih elementov, temveč vsaj
v enaki meri tudi v nasprotju z Drugim'' (Črnič, 2018a, str. 130), pomembno je torej (bilo), kdo
nismo, da lažje čutimo, kdo smo. Razlikovanje od drugih nas druži.
Mastnak piše, da se je politična skupnost Evropa vzpostavila s sveto vojno proti ''Turku'', ta pa
je v renesansi postal simbol za osovražene muslimane (Mastnak, 1997, str. 24). Zahodna
percepcija tega ''Turka'' predpostavlja, da je ''on'' uničevalec vsega, kar je za nas normalno in je
popolno nasprotje ''civiliziranosti'' (Muršič, 2012, str. 30). On je nasproti ''nam'', ker smo ga tja
postavili, ne gre za nekakšno naravno dano nasprotje, razmejevanje ali razločevanje.
Kolektivne identitete, kot je evropska, temeljijo na simbolni interakciji, kar pomeni, da se
skupnosti redefinirajo skozi interakcijo na simbolni ravni in so rezultat medsebojnega
simbolnega, ne vnaprej danega, razločevanja – na eni strani te simbolne meje smo ''mi'', na
drugi so ''oni'' (prav tam, str. 31). Gre za družbeni konstrukt skupnosti, kot skupnost vidita
Berger in Luckmann (1988), in konstrukt ''drugega'' ali drugosti, kar imenujemo tudi
drugačenje.
V stereotipni predstavi Zahoda je ''Turek'' plenilec, zasužnjevalec, ropar in morilec, ki ne paše
v civiliziran svet. Takšna podoba pa sloni na že omenjenih podedovanih strukturnih normah in
zgodovinskih spopadih (več tudi v nadaljevanju) (Muršič, 2012, str. 30). Drugost je, piše
Muršič, torej rezultat neozaveščenih praks (preplet zgodovine in imaginacije), te pa izvirajo iz
negotove pozicije samega subjekta (prav tam). Mi smo na strani dobrega, oni so pa zlo, ki nas
ogroža - kompleksna identiteta drugega je v tem procesu sploščena in zreducirana na religijo
(Črnič, 2018a, str. 133).
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Drugačenje, ki ga tukaj omenjam, se razlikuje od kolonialnega orientalizma, kot je zahodno
ideološko reprezentacijo muslimanov oz. ''Orientalcev'', ki temelji na stereotipih, poimenoval
Edward Said (1996). Drugačenje je orientalizem na meji, kar pomeni bolj direkten in izzivalen
stik z ''drugim''. Razlika s kolonialnim orientalizmom je predvsem ta, da se tukaj procesi
odvijajo na območjih ''branika krščanstva'' (Bartulović, 2012; Črnič, 2018a), torej ne v
kolonijah, ampak na območjih, kjer so se dogajali t. i. turški vpadi - osmanski vdori. V takšnem
drugačenju in ideološki reprezentaciji živi mit o poslanstvu krščanskih dežel, da branijo
krščanske meje pred grozečim islamom. Ta mit je še posebej oživel v 90-ih letih v vojnah v
Jugoslaviji proti bosanskim muslimanom in živi med nami danes, ko je govora o džamiji v
Ljubljani (Dragoš, 2014; Črnič, 2018a, str. 134) in migrantih, ki nas, glede na marsikatere izjave
javnih oseb in medijske objave, lahko preplavijo.
V prejšnjem poglavju smo videli, da posebnega odnosa kristjanov do muslimanov v primerjavi
z ostalimi t. i. neverniki v času Mavrov v Španiji v realnem življenju še ni bilo. Kot piše Črnič,
''zametke eksplicitno sovražnega odnosa do muslimanov in islama kot glavnega nasprotnika,
poosebljenja zla, zasledimo šele v drugi polovici 9. stoletja'', ko takratni papež Janez VIII.
''začne z doktrinarno vzpostavitvijo kristjanov kot skupnosti, kot enotnega družbenega in
mističnega telesa, hkrati pa demonizira muslimane in ves krščanski svet pozove k vojni proti
njim'' (Črnič, 2018a, str. 131). Ta ideja glavnega nasprotnika ni bila takoj razširjena, se je pa v
letih do prvih križarskih vojn krepila in se v slednjih prvič udejanjila.

3.2 Zgodovinsko zakoreninjena islamofobija (kot nujnost ohranjanja identitete)
3.2.1 Križarske vojne
''V jedru kolektivne identitete Zahoda je sovraštvo do muslimanov.'' (Mastnak, 1996b, str. 13)
Križarske vojne so potekale med 11. in 13. stoletjem, takrat je krščanski svet v osmih vojaških
pohodih poskušal zavzeti osrednja območja muslimanskega sveta (Šterbenc, 2011, str. 128129). Mastnak pravi, da sta 'kristjanstvo'5 in prva križarska vojna nastala skupaj, drug z drugim
(Mastnak, 1996a, str. 63-64, 2000). Tedanji papež Urban II. je l. 1095 pozval k prvemu
križarskemu pohodu, katerega cilj je bil končati trajajoče medsebojno vojskovanje krščanskih
vitezov na evropskih tleh in preusmeriti njihovo pozornost proti zunanjemu sovražniku
Po Mastnaku 'kristjanstvo' pomeni predstavo o enotnosti zahodnih kristjanov, oblikovanje njihove kolektivne
identitete.
5
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(Šterbenc, 2011, str. 129). V tej sveti vojni je 'kristjanstvo', dobilo svojo identiteto: na eni strani
je šlo za mirovno gibanje in poenotenje latinskih kristjanov, po drugi pa za razločitev od
zunanjega sveta, za polarizacijo in konstrukcijo skupnega sovražnika. ''Preusmeritev notranjih
vojn med kristjani v novo krščansko sveto vojno je iz med seboj sprtih in razcepljenih kristjanov
ustvarila enotno, združeno kristjanstvo.'' (Mastnak, 1996a, str. 65)
Torej ne več sovraštvo med kristjani, ampak boj proti skupnemu sovražniku. Eno se je ohranjalo
z drugim.
Opustošenje Jeruzalema l. 1099, ko so križarji pobili 30.000 tamkajšnjih muslimanov in judov,
pa je hkrati začetek tisočletnega medsebojnega sovraštva med islamom in Zahodom, posledica
katerega je bilo tudi nastajanje fanatizma proti nevernikom (Šterbenc, 2011, str. 129-130).
Križarske vojne v evropskem in slovenskem leposlovju in šolskih učbenikih niso zaznamovane
z ''našim'' brutalnim nasiljem, ampak s poveličevanjem krščanskega poguma in junaštva v boju
proti sovražnikom. Turške vpade na drugi strani povezujemo z neusmiljenimi in krvoločnimi
napadi ''Turka'', kjer smo ''mi'' nedolžne žrtve (Jezernik, 2012).

3.2.2 Slovenija in turški vpadi (kolektivni spomin)
Preteklost Slovencev je močno zaznamovana s t. i. turškimi vpadi, nazorne upodobitve tega
časa najdemo v našem zgodovinopisju, leposlovju, šolskih učbenikih, ljudskih pesmih in
likovni umetnosti (Debeljak, 2009, str. 54-55; Bartulovič, 2012). Praviloma prevladujejo
podobe, ki muslimane - Turke - prikazujejo stereotipno kot barbare, brezbožneže in okrutne
morilce. Kot opozarja Črnič, pisanje in izobraževanje o tem obdobju slovenske zgodovine samo
po sebi seveda ni problematično, problematično je nekritično obnavljanje starih stereotipov
brez dodatnih kontekstualnih refleksij (2018a, str. 132).
Slovenskim zgodovinarjem je bila pri pisanju njihovih del o obdobju osmanskih vpadov zaradi
nepoznavanja osmanskega turškega jezika in arabske pisave zaprta pot do mnogih alternativnih
stališč, ugotavlja Bartulovićeva (izhajali so predvsem iz dokumentiranega gradiva domačih in
tujih, najbolj avstrijskih in italijanskih arhivov) (Bartulović, 2012, str. 152). ''S takim izborom
virov se niso uspeli izogniti interpretaciji preteklosti skozi ozko zamejeno optiko, ki izključuje
drugačne razlage dogajanja in je zato v resnici bliže naravnanosti kolektivnega spomina kot
zgodovine.'' (prav tam)
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Kolektivni spomin je po Zamori (1998) uporabna preteklost (usable past), ki preteklost zmeraj
ponovno preoblikuje za aktualne zahteve in je slepa za nekonsistentnosti v času (Bartulović,
2012). Gre za mišljenjski tok, ki iz preteklosti namreč ohrani le tisto, kar je še sposobno živeti
v zavesti skupine, ki ta tok vzdržuje - obstaja le v okvirih meja te skupine in se spreminja v
skladu z zahtevami sedanjosti (Halbwachs, 1992; Wertsch, 2002, str. 45). Zgodovinopisje je
oz. naj bi bilo za razliko od omenjene uporabne preteklosti (kolektivnega spomina) znanstvena
in empirična disciplina, katere cilj je odkrivanje pretekle resničnosti – vendar se predvsem pri
nacionalni zgodovini te razlike zmanjšajo ali celo izginejo (Bartulović, 2012). Zgodovinopisje
je lahko v nekaterih primerih torej nezgodovinsko, tako da le odraža in krepi kolektivni spomin
- daje mu namreč večne potrditve.
Primere takšne uporabne preteklosti brez kritičnih premišljanj najdemo tudi v slovenskih
šolskih učbenikih in leposlovju. ''Tako kot v vseh nacionalnih naracijah o preteklosti se tudi tu
prikrivanje lastnih in napihovanje tujih zločinov dogaja sočasno'' (prav tam, str. 155). Zanimivo
je opažanje Bartulovićeve, da negativen odnos do ''Turkov'' živi že v samem jeziku, beseda
''turštvo'' v SSKJ-ju pod oznako ekspresivno pomeni ''brezobzirno nasilje, ravnanje'' (prav tam,
str. 160; ZRC SAZU). Če raziskujemo še dalje, najdemo v slovarju podobne negativne pomene
tudi za besedi 'Turek' in 'Turki'.
Takšni pomeni se ne pokažejo v osnovnih pomenih omenjenih besed, ampak skozi rabo v
primerih za razlaganje pomena drugih besed. Beseda 'Turek' je navedena med primeri za besedo
'preklinjati', in sicer ''preklinja kot Turek'' (ZRC SAZU). 'Kot Turek' v tem primeru pomeni
'zelo', vendar v slovarju ta besedna zveza zamenja besedo 'zelo' ali 'veliko' le trikrat in nikdar v
pozitivnem smislu. Ob omenjenem sta navedena primera še ''kolne kot Turek'' (''uporabljati
grobe besede, besedne zveze, navadno v afektu'') in ''kadi kot Turek'' (prav tam). Izraz 'kot
Turek' torej ni nevtralnega pomena, uporablja se v zvezi z nečim negativnim ali vsaj ne
nevtralnim. 'Turek' je z oznako starinsko omenjen tudi kot primer besede 'sovražnik': ''Turek /
sovražnik napredka, svobode / notranji, zunanji sovražniki države'' (prav tam). Besedo 'Turki'
nadalje najdemo v primerih, ki označujejo negativno rabo besed: 'davek' z oznako ekspr.: ''Turki
so pobirali krvni davek''; 'hrumeti' z oznako pren.: ''Turki so hrumeli po deželi''; 'ljut' z oznako
zastar.: ''ki ne obvladuje svojih negativnih lastnosti; divji: zgodbe o ljutih Turkih / bojevati se z
ljutim sovražnikom'' (prav tam).
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''Turek'' je torej vse od osmanskih vdorov vtisnjen v naš jezik, ki odslikava (ali pa slika) naš
spomin in kolektivno zavest na način, ki jasno kaže, kakšna je slovenska predstava o Turku –
muslimanu.

3.2.3 Kolonializem
Prvi vojaški vdor Evropejcev v središče arabskega sveta po križarskih vojnah se je zgodil leta
1798, ko je francoski general Napoleon Bonaparte prevzel osmanski Egipt in ga zasedal do l.
1801. Takrat se je začelo obdobje kolonializma in podrejanja muslimanskega sveta evropskim
silam – obdobje ogrožanja muslimanske religije in kulture ter spreminjanja političnih, socialnih,
ekonomskih, pravnih in izobraževalnih institucij muslimanskega sveta (Šterbenc, 2011).
Mnogi so to takrat videli kot nadaljevanje križarskih vojn - za muslimane je to v luči
travmatičnih spominov, seveda, bilo negativno, na Zahodu pa so kolonializem videli v
romantični luči osvobajajočega krščanstva (prav tam).
Kolonialisti so upore muslimanov brutalno zatirali (pobijanje domačinov, požiganje vasi,
sekanje udov, letalski napadi), njihov odnos do domačega prebivalstva je bil izjemno vzvišen
in orientalističen (prav tam). Islamsko kulturo in religijo so kolonialni vladarji obravnavali kot
manjvredno, nazadnjaško in fanatično, ki naj ne bi dopuščala napredka (prav tam). Tak odnos
je v zahodni zavesti upravičeval kolonialno širjenje.
Šterbenc še piše, da je evropski kolonializem zaznamovala tudi politična prevara, in sicer so
Britanci domačinom obljubljali neodvisno državo, česar niso nikoli imeli namena izpeljati (prav
tam), kar je dodatno vplivalo na odpor domačinov do kolonialistov.
''Zahodne države (Britanijo, Francijo in ZDA) njihova kolonialna oziroma neokolonialna vloga
zelo bremeni pri današnjem delovanju v muslimanskem svetu, saj ta kolonializma ni pozabil.
Nasprotno, spomin na to obdobje je nenehno živ, ker se zahodna nadvlada ni nikoli zares
končala.'' (Šterbenc in Fink Hafner, 2014)

20

3.3 Sodobna islamofobija zaradi politike, vojaških poseganj, terorizma in ideje o
spopadu civilizacij

3.3.1 Islam, modernizem in spopad nekompatibilnih civilizacij
Modernizem na Zahodu in modernizem v muslimanskem svetu
Na Zahodu je dolgotrajni in počasni proces pripeljal do sedanje sekularne politične ureditve, ki
ločuje sferi religije in politike. Modernost se je tukaj razvila ob renesansi, humanizmu,
protestantizmu in kapitalizmu, zanjo velja, da je v središču človeška avtoriteta, ne več božja.
Posameznikov razum je postal pomembnejši od skupinske vere, moč boljšega argumenta pa
pomembnejša od podedovanih cerkvenih in plemiških privilegijev (Debeljak, 2008, str. 32).
Religija, umaknjena v privatno sfero, naj ne bi omejevala vlade, znanosti in tehnologije
(Armstrong, 2002, str. 134).
V Evropi je v državah posledično namesto zvestoba religiji kot vezivo skupnosti deloval
nacionalizem, preko katerega je Zahod prišel do trenutne, bolj ali manj, demokratične ureditve
(prav tam). Zahod je vse od francoske revolucije eksperimentiral z različnimi idejami in
institucijami ter se je lahko razvijal po svojih lastnih izhodiščih, brez kakršne koli zunanje
prisile (Al-Daghistani, 2011). Modernizacija in demokratična ureditev torej skupnostim ni bila
vsiljena od zunaj, opozarja Armstrongova - skupnostim, ki bi bile pretežno agrarne ali
nepopolno modernizirane in v katerih bi večini populacije moderni politični diskurz bil
nerazumljiv (Armstrong, 2002, str. 134). Prav to pa je doletelo muslimanski svet.
Kolonialistični trk z Evropo je dislociral islamsko družbo, muslimani niso vedeli, kako se
odzvati na izzive modernosti. Vendar so, da bi kot polnopravni akterji lahko sodelovali v
modernem svetu, te izzive morali sprejeti in uvesti spremembe (Smrke, 2000, str. 279). Smrke
pravi, da je izziv modernizma v islamskem svetu ''v glavnem eksogen, prišel je od zunaj, v
svežnju z razmerami, ki so žalile muslimansko zavest'' (prav tam). V Evropi je šlo za endogeni
modernizem, kjer sta se postopoma v dolgotrajnem procesu soočila krščanstvo in modernizem.
Kot piše Smrke (prav tam) sprejemanje modernizma v muslimanskem svetu zmeraj lahko naleti
na očitke, da pomeni hkrati sprejemanje tujega in kolonialnega.
Modernizmu (od Zahoda) se po tej strani marsikje v islamskem svetu upirajo, hkrati pa mu (ali
vsaj njegovim mnogim elementom) želijo slediti in ga sprejeti ter prilagoditi po svoje - navadno
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tako, da ga ne bi videli kot nekaj tujega. Debeljak povzema: ''Moderni zahodni modeli se niso
in se ne morejo enostavno preslikati v druge civilizacije. Zahodnistična paradigma prihaja iz
modernega Zahoda, ampak vključuje elemente drugih civilizacij.'' (Debeljak, 2008, str. 36)
Zahodni kolonializem je muslimanski svet razdelil na države z arbitražnimi mejami, v
novonastalih državah je bilo zato veliko notranjih trenj in vladarji so imeli težave z
vzpostavljanjem enotnosti (veliko muslimanov se je videlo kot Osmanske državljane velike
muslimanske skupnosti Dar al-Islam, obstajale pa so tudi neenotnosti zaradi soobstoja sunitov,
šiitov in kristjanov v isti državi, ki so bili navajeni svoje identifikacije preko religije)
(Armstrong, 2002 str. 135-137). Nacionalizem po vzoru Zahoda je bilo v takšnih razmerah
težko vzpostaviti. Sekularnost so vladarji v nekaterih državah (Turčija, Egipt, Iran) poskušali
vpeljati, vendar velikokrat z antiislamsko politiko (prav tam).
V tem smislu je tudi proces sekularizacije tam zaznamovan s kapitalistično, kolonialistično in
postkolonialistično (nad)oblastjo ali vmešavanjem Evrope (Šterbenc, 2011, str. 141). Po AlDaghistiniju (2011) se je torej islamski svet, pod vplivom podvrženosti močni civilizaciji,
razvijal brez ugodnosti (normativne ali politične) odločitve. Zahod je ustvarjal nove politične
sisteme, institucije in norme – vse v imenu ''svobode'', ki pa se je preoblikovala v ''nujno zlo'' v
muslimanskem svetu (prav tam). Muslimanski svet je ''vseeno /…/ zahteval svobodo po svojih
zakonih in glede na svoje vrednote; svobodo za človeški napredek,'' pravi Al-Daghistini in
dodaja, da arabsko-islamski svet ''danes potrebuje zadostno mero svobode prav od Zahodnega
sveta – svobodo od Zahoda in ne svobodo s strani Zahoda'' (prav tam).
Z napisanim želim pokazati, zakaj so odzivi na modernizem v islamskem svetu mnogo
kompleksnejši kot danes na Zahodu. Ne gre za nekompatibilnost z islamsko religijo – čeprav je
to enostavno sklepanje morda mikavno. (Takšen sklep namreč ponuja takojšen in jasen vir
problema. S tem je iskanje problematičnih elementov zaključeno, predvsem pa so ti elementi
nekaj izven nas - z nami nimajo povezave, sebe smo s tem zaščitili kot boljše in inherentno
manj problematične.) Mnogi islamski modernisti se namreč zavzemajo za posodabljanje
islama, ločitev države in religije, za sekularni izobraževalni sistem in enakopravnost žensk.
Sodoben trend marsikje po svetu je, da religije postajajo bolj individualne in zasebne verske
prakse. Tako tudi številni muslimani razvijajo moderen odnos do islama, ki pokaže tudi na
kršitve v obstoječem patriarhalnem družbenem redu (Frank, 2014). Nekateri vidiki islama so
popolnoma primerni za reševanje obstoječih družbenih, ekonomskih in političnih neenakosti v

22

muslimanskih družbah. To se na Zahodu zdi težko razumljivo, saj se ne sklada s prevladujočim
mitom, da je islamska religija enačaj za nespremenljiv patriarhalni sistem.
Kot piše Armstrongova, še muslimani niso našli idealne politike za 20. in 21. stoletje (tudi
Zahod je ni našel), kar pa ne pomeni, da je islam nekompatibilen z modernizmom, nezmožen
sekularizacije in demokracije (2002, str. 139). Sekularni racionalizem (ki, točno takšen, kot ga
dojema Zahod, ne more biti univerzalna norma za vse prostore sveta) predstavlja posebne
probleme za ljudi v vseh velikih tradicijah. Kristjani se v poskusih, da bi svojo vero približali
modernosti, ukvarjajo s svojimi dogmatičnimi vprašanji. Razpravljajo o svojem verovanju v
Jezusovo božanskost, pri čemer se nekateri oprijemajo starejših formulacij dogme, spet drugi
iščejo radikalnejše rešitve. Pogosto so te debate mučne, saj se dotikajo jedra religioznosti
krščanstva. Armstrongova izpostavlja, da je prizadevanje za moderno muslimansko državo
islamska ekvivalenca te dileme (2002, str. 139-140).
Spopad nekompatibilnih civilizacij
Teorija spopada civilizacij, ki jo je opredelil Huntington (2005), razlaga, da so glavni izvor
medcivilizacijskih konfliktov kulturne razlike. Izvor konfliktov po tej teoriji torej ni ideološki
ali ekonomski, ampak izhaja iz trka različnih kultur, ki pripadajo različnim civilizacijam in ki
so med seboj nekompatibilne (nasprotja med civilizacijami naj bi diktirala tudi svetovno
politiko). Po tej teoriji sta zahodna in muslimanska kultura nezdružljivi.
Tako kot Kirn se strinjam z delom Huntingtonove teorije, ki pravi, da kulturne razlike pogosto
onemogočajo minimalno vrednostno nevtralno območje in so zato najtežji predmet pogajanj
(Kirn, 1997, str. 455). Vendar pa menim, da te razlike nikakor niso izvorni vir glavnih
medcivilizaijskih konfliktov. Zelo me prepriča Kirnova hipoteza, da je ''liberalizacija in
globalizacija ekonomskega prostora, ki /…/ ne posveča zadostne pozornosti specifičnim
kulturnim potrebam in navadam, tisti odločilni element, ki lahko medkulturne razlike pripelje
do resnega medcivilizacijskega konflikta'' (prav tam). Globalizacija trga, ki deluje neregulirano
mimo (lokalne) politične sile, torej povzroča razslojevanje (nacionalno in mednarodno), kar
vpliva na razvoj mnogih prepletenih procesov, ki se manifestirajo v najrazličnejših konfliktih.
Vzrok je družbeno-ekonomsko stanje, ne same kulturno-civilizacijske razlike.
Ideja spopada zahodne in muslimanske civilizacije se zdi verjetna in se krepi predvsem zaradi
in s pomočjo nekaterih interpretacij islama. Na primer salafizem je kot antipol zahodnim
vrednotam in kulturam. Med drugim zagovarja spolno ločevanje in zavrača politično
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udejstvovanje žensk – vse to kot fundamentalistično nasprotovanje Zahodu (Cesari, 2013, xiv).
Takšna interpretacija islama je na Zahodu morda med najvidnejšimi in daje iluzijo, da je
salafizem ''pravi'' islam, univerzalni islam. V tem smislu se t. i. značilni Zahod in t. i. značilni
islam borita drug proti drugemu in se s tem oba krepita.
Na primeru pokrivanja žensk lahko vidimo ta spopad. Na Zahodu burka simbolizira popoln
odvzem svobode ženskam in spolno neenakost, na drugi strani je burka za fundamentalne
religijske glasove simbol ženskega dostojanstva in predanosti družinskim vrednotam (za razliko
od ''bikinija'', ki naredi žensko za objekt in degradira njeno telo) (prav tam). To sta opoziciji, ki
reflektirata odnos ''ali-ali'', v katerega je ujeta večina diskurza o islamu. S tem polariziranjem
je posledično zakrita sociološka večplastna realnost muslimanov po svetu.
Kritike Huntingtonove teorije izpostavljajo, da ne gre za spopad vrednot Zahoda in Vzhoda,
krščanstva in islama. O vprašanjih družine, seksualni svobodi, homoseksualnosti in splavu so
nekateri muslimani na isti strani kot kristjani (kar lahko vidimo na prej omenjenem primeru
(ne)razgaljenosti ženskega telesa). Debata in konflikt vrednot potekata znotraj Evrope in na
novo preizprašujeta evropske vrednote in evropsko identiteto (Roy, 2007), konflikt ne prihaja
iz druge civilizacije.
Shadid in van Koningsveld (2002) pravita, da so sekularne zahodne družbe tako pristranske, da
ne morejo ali nočejo razumeti, da problem žensk v islamu ni religijski ampak družbeni problem.
''Tudi v krščanski Evropi so se za opravičevanje ženske neenakopravnosti v družbi in v cerkvi
uporabljala/zlorabljala verska besedila (kot so Pavlova pisma),'' še spomni Kerševan (2018, str.
171). Ne gre za neko kulturno inherentno ''drugost'' in nekompatibilnost.

3.3.2 Jedrnat pregled sodobnega poseganja Zahoda v muslimanski svet
Poleg že omenjenih srečevanj zahodnega (evropskega) in muslimanskega sveta je v sodobni
zgodovini Zahod velikokrat agresivno posegel na območja islamskega sveta in zaznamoval
nadaljnji razvoj internih in mednarodnih odnosov. Zahod se je pogosto vmešaval zaradi lastnih
geopolitičnih in ekonomskih interesov z navidezno namero pomagati, osvobajati in izboljšati
stanje. Če bi posplošili, bi lahko dejali, da se je vmešal, ko in kakor to ni bilo potrebno (oz. je
bilo za lokalni ali mednarodni mir škodljivo), ter da se ni vmešal, ko in kakor bi bilo potrebno
(oz. bi bilo za lokalni ali mednarodni mir bistveno). (Ne)vmešavanje navadno ni (bilo) naivno
in nedolžno zaradi pomanjkanja informacij, nasprotno, pogosto je (bilo) taktno in premišljeno,
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z mnogimi prepletenimi interesi velikih sil (nadzor kritičnih geopolitičnih območij, nafta, vojno
gospodarstvo itd.) (Šterbenc, 2011, str. 141-151). Vznik fundamentalističnih gibanj in
terorističnih napadov lahko lažje razložimo, če pogledamo, kaj so njihovi glavni povodi in
kakšno je (bilo) okolje, vzdušje, v katerem so nastali in nastajajo in ki je olajšalo mobilizacijo
njihovih pripadnikov.
Naslednje informacije o poseganjih sem povzela predvsem po Šterbencu (2011):
-

Leta 1953 sta ZDA in Velika Britanija zrušili iranskega premierja Mosadeka, da bi
preprečili nacionalizacijo iranske naftne industrije, ki bi onemogočila nadaljnjo tuje
izkoriščanje naftnega bogastva.

-

Leta 1956 so Francozi, Britanci in Izraelci napadli Egipt (predvsem zaradi
neokolonialnih interesov: Francija je s tem želela oslabiti alžirsko gibanje za
neodvisnost in obdržati svojo kolonijo v Alžiriji; problem za Zahod je bila tudi namera
egiptovske nacionalizacije Sueškega prekopa; izraelski premier Guiron je v
dogovarjanju za napad celo želel združiti južni Libanon in Zahodni breg reke Jordan z
Izraelom).

-

Leta 1967 je Izrael z odločilno vojaško pomočjo ZDA zmagal v vojni proti Naserjevemu
Egiptu. Predsednik Naser je pred tem v Egipt uspešno vpeljal sekularni nacionalizem,
po izraelsko-ameriškem napadu pa je bila ta ideologija zavržena – v luči neuspešnega
zoperstavljanja tujemu vmešavanju jo je nadomestila islamistična ideologija. Pred
vmešavanjem je bil Egipt na svoji poti modernizacije.

-

Leta 1983 so ameriške in francoske sile posegle v libanonsko državljansko vojno in se
borile na strani krščanskih sil. Posledica je med drugim bil samomorilski napad
libanonskih šiitov na ameriške in francoske vojake.

-

Zahodna koalicija je pod ameriškim vodstvom l. 1991 vojaško posegla proti Iraku, ki je
okupiral Kuvajt. V muslimanski percepciji je bil takratni iraški predsednik Sadam
Husein edini vodja, ki se je zoperstavil ogromni, predvsem ameriški, vojaški sili.
Husein je izkoristil takratno nezadovoljstvo muslimanov z dolgoletno in napredujočo
izraelsko okupacijo delov Palestine ter je svojo zasedbo Kuvajta neposredno navezal na
izraelsko-palestinski konflikt (Shukrallah, 2002, str. 48, v Šterbenc, 2011, str. 142).
Umaknil naj bi se iz Kuvajta, ko se Izrael umakne z okupiranih palestinskih ozemelj.
Za muslimanski svet je posledična mobilizacija večine zahodnega sveta pod vodstvom
ZDA proti iraški okupaciji Kuvajta pomenila grobo in ponižujoče nasprotje v primerjavi
s četrt stoletja trajajočo toleranco in brezbrižnostjo do okupacije Palestine in drugih
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arabskih ozemelj (prav tam).Prihod ameriških vojakov na ozemlje Savdske Arabije in
kasnejši napad in okupacija Iraka l. 2003 je v muslimanskem svetu okrepil teorije o
veliki ameriški zaroti proti muslimanom in percepcijo o neokolonializmu, s katerim
Zahod, predvsem ZDA, želi razbiti pomembno muslimansko državo, prevzeti nadzor
nad naftnim bogastvom ter utrditi izraelsko območno oblast (zato sta Izrael in ZDA
sodelovala in še sodelujeta (npr. selitev ameriške ambasade iz Tel Aviva v Jeruzalem l.
2018 – kot javna legitimacija izraelske okupacije v Palestini)).
-

Sočasno je v Palestini na okupiranih ozemljih med letoma 2000 in 2005 potekala druga
intifada, ko je Izrael z ameriško podporo zatiral palestinska uporniška gibanja z
nesorazmerno večjo silo. Vsa desetletja okupacije niso zahodne vlade nikoli resno
posredovale proti Izraelu, ki krši mednarodno pravo (negativni vpliv na muslimanski
odnos do Zahoda je imela že vzpostavitev judovske države (l. 1948) v Palestini).

Tudi vojna v Siriji je vztrajala tako dolgo zaradi različnih interesov velikih svetovnih sil
(predvsem Rusije in ZDA), še pred tem je bilo s tujim vpletanjem podobno v Afganistanu.
''V muslimanskem svetu je občutek ostrega zahodnega (krščanskega) pritiska in napada
neizogibno okrepil islamsko identiteto, z množenjem radikalnih tendenc vred'' (Šterbenc, 2011,
str. 143-144). Podobno kot v Palestini zahodne sile niso posredovale tudi, ko so bili muslimani
(Bošnjaki) izpostavljeni brutalnemu nasilju hrvaških in srbskih sil v vojni v Bosni in
Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Z embargom na dobavo orožja so bistveni mednarodni
(evropski) akterji Bosni in Hercegovini onemogočili pridobitev orožja za obrambo ter ji s tem
zanikali pravico do samoobrambe (prav tam, str. 145). Intervenirale so za izgon iraških sil v
Kuvajtu, genocida bosanskih muslimanov pa niso ustavile. To je zaznamovalo mnoge
muslimane po vsem svetu. Takrat se je Zahod simbolno postavil na stran srbskih nacionalistov,
ko so se ti ''uspešno predstavljali kot zadnji branik krščanstva pred menda ogrožajočim
bosanskim islamom'' (Črnič, 2018a, str. 134).
Neverjetno je, da si Zahod tako uspešno zatiska oči pred lastnimi dejanji in zgodovino ter se
dramatično postavlja v vlogo pogumne žrtve nasproti sovražnemu islamu. Svojega vpliva na
sedanje razmere enostavno ne priznava. Napad na Irak, ki ga je podprla tudi Slovenija, je sprožil
mnoge še trajajoče procese, npr. migracije, ki so nam tako odveč in ''motijo naš mir''.
Radikalizacija nekaterih muslimanov je po Šterbencu bila posledica nasilnih vojaških
intervencij s strani Zahoda ali konflikta z Izraelom, ki je v muslimanski zavesti del Zahoda
(Šterbenc in Stojiljković, 2015). Ameriški napad na Irak je neposredno vplival na nastanek Al
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Kaide (v podobnih okoliščinah je kasneje nastala Islamska država). "Najbolj eksplozivna je
kombinacija socialne izključenosti muslimanov, živečih na Zahodu, in agresivne politike
zahodnih držav v muslimanskem svetu," o virih sodobnih terorističnih napadov pravi Šterbenc
(prav tam).

3.3.3 Fundamentalizem in islamistični terorizem
Fundamentalizem
Kot sem že nakazala, je fundamentalizem nekaj, kar se razvije kot odgovor na modernizem. To
se je zgodilo v vseh velikih religijah, prvič v krščanskem svetu v ZDA na začetku 20. stoletja
(to so bili protestantski samooklicani fundamentalisti) (Armstrong, 2002; Šterbenc, 2011, str.
79). Nikakor torej ne gre za specifično islamsko pojavnost.
Ko so poskusi soočanja tradicije z modernizmom skozi zmerne reforme neuspešni, se nekateri
zatečejo k ekstremnejšim metodam. Značilnosti fundamentalizma so po Armstrongovi (2002):
razočaranje nad modernizmom; strah (ki ni nujno neupravičen), da je cilj sekularne
organiziranosti izbris religije; nostalgija po ''zlatih starih časih'' pred modernizmom; (hkrati pa)
neločljivost z modernizmom – brez njega fundamentalizem ne bi obstajal; inovativna in pogosto
radikalna reinterpretacija religije; kritičnost do sekularizacije in demokracije.
Fundamentalisti odločno nasprotujejo nekaterim značilnostim modernizma, ravno (in samo)
zato, ker so značilnosti modernizma. Tudi zato je v islamskem fundamentalizmu na primer
postalo značilno vračanje k ''skrivanju'' in zakrivanju žensk (ženska se mora zakrivati in ostajati
doma, čeprav je prej marsikje v muslimanskem svetu imela večjo samostojnost in svobodo),
medtem ko se je z modernizacijo povečala emancipacija žensk.
Fundamentalisti so bili uspešni v tem, da so religijo ponovno potisnili v ospredje. Brez
globalizacije, eksogenega modernizma in z njim sekularizacije (v muslimanskem svetu je to še
v času pred 70-imi leti prejšnjega stoletja) se to nikakor ne bi moglo zgoditi. Modernizem je od
zunaj prinesel liberalno demokracijo in tržno ekonomijo v kraje, ki imajo drugačne političnoekonomske ureditve, kar lahko vpliva na odtujenost prebivalstva od svojih tradicionalnih
vrednot in ciljev ter od svoje predstave o dobrem (Kirn, 1997).
Fundamentalisti se po svoje zavzemajo za družbeno solidarnost in tradicionalne družbene
vrednote, ki (delno kot posledica nenadzorovanega globalnega kapitalizma) dejansko razpadajo
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in se izgubljajo. Fundamentalistična gibanja (islamska, krščanska, judovska, hindujska,
konfucianistična, plemenska, …) so odziv na mnoge resnične ekonomske in socialne težave in
posledične stiske. Negotovost zaradi večjega razslojevanja, razvrednotenje družbenih tradicij
in človeških vrednot, ekstremni kulturni relativizem, zloraba drog in kriminal v svetu so
resnični. Fundamentalisti to nemoralno in razvrednoteno stanje vidijo kot posledico
pomanjkanja religije in božje avtoritete. Pod tem vplivom in vplivom prej omenjenih občutkov
strahu in potisnjenosti ob rob pogosto izkrivljajo religijsko tradicijo in poudarjajo njene
agresivnejše vidike na račun tistih, ki spodbujajo toleranco in spravo. V svojem boju za
preživetje nasproti nemoralnemu svetu izrabljajo religijo kot orodje zatiranja in tudi nasilja
(Armstrong, 2002).
Kirn (1997, str. 457) pravi, če si svet:
ne bo vzel časa, da bi prisluhnil zahtevam in očitkom fundamentalistov in poskušal omiliti, če
že ne odstraniti njihove Stvarne razloge, potem še tako dober poskus razorožitve
fundamentalističnih gibanj ne bo rešil nobenega problema, še manj pa se izognil apokaliptični
viziji trka civilizacij. Ravno nasprotno! Takšna ignorantska politika bo še naprej netila
fundamentalistična gibanja in njihove pristaše utrdila v veri, da so izbrali pravo pot.

Dobrih dvajset let po tem zapisu vidimo, da svet ni prisluhnil. Ne še.
Islamistični terorizem
Fundamentalisti se morajo v svojem okvirju razmišljanja o borbi za preživetje nasproti
modernosti boriti, da se osvobodijo (Armstrong, 2002, str. 142). Nekateri med njimi se obrnejo
k terorizmu.
Kocjančič in Prezelj v svoji raziskavi terorističnih napadov ugotavljata, da islamistični
terorizem za svoje cilje zlorablja islamske verske dogme in načela ter jih upošteva zelo
selektivno, ''/…/ za teroriste in fundamentaliste (je) ključnega pomena, da širijo lastno
interpretacijo islama'' (Kocjančič in Prezelj, 2015, str. 313). Islamistični teroristi ne sledijo
verskim zapovedim, ampak jih kršijo. Zato je predpostavljati nasilnost kot absolutno značilnost
islamske religije napačno ter do muslimanov krivično.
Avtorja opažata, da analiziranih terorističnih napadov (v Londonu l. 2005, Beslanu l. 2004,
Mumbaju l. 2008 in Nairobiju l. 2013) niso zaukazali muslimanski verski voditelji, ampak so
to naredili poveljniki terorističnih skupin. ''Islamistični fundamentalisti in teroristi v svoji želji
popolne uveljavitve islama v bistvu postanejo odpadniki od te vere. Ključni razlog so njihove
nasilne in versko nelegitimne ter nelegalne metode'' (prav tam, str. 314). V svojih napadih
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pogosto ravnajo proti muslimanski skupnosti, na katero se sklicujejo, saj so med žrtvami
velikokrat tudi sami muslimani.
Eden izmed razlogov selektivnega zlorabljanja religije za služenje terorizmu in za
manipuliranje (ki je podobno tistemu pri politiki strahu ali marsikateremu drugemu političnemu
manipuliranju) je ta, da pri islamu, kot sem omenila v drugem poglavju, ne obstaja ena vrhovna
avtoriteta za avtentično interpretacijo Korana in hadis (prav tam). Posledično lahko teroristični
vodje zaradi svoje izobraženosti (navadno to niso neizobraženi posamezniki), nadrejenosti in
želje po moči ali slavi po svoji (politični) volji usmerjajo podrejene in manj izobražene.
Spodbujajo hrepenenje po odrešitvi, izbirajo (in izpuščajo) točno določene koranske verze,
ponujajo varnost in boj proti krivicam ''sovražnika'' ter se približujejo (navidezno)
upravičenemu nasilju – cilj je osvoboditev. Takšna motivacija presega vse probleme in vse
napade, saj je cilj večji od sedanjosti in ni kratkoročen, cilj je v večnosti. Zato je boj proti
islamističnemu terorizmu (samo) z nasiljem popolnoma neučinkovit in ga le še krepi. Takšna
protiteroristična strategija, tako Kocjančič in Prezelj, kaže na nerazumevanje religioznih
vidikov teroristične motivacije s strani odgovornih institucij: ''Interpretativni spopad, ki poteka
na kognitivni ravni (denimo za interpretacijo, kaj je prava prihodnost: kalifat ali demokratična
politična ureditev), je ključnega pomena za zmanjševanje islamističnega terorizma.'' (prav tam)
Tako kot protiteroristični napadi krepijo teroristične organizacije, tako islamistični teroristični
ekstremizmi paradoksalno služijo zahodni mitski reprezentaciji islama, saj jih slednja uporablja
kot dokaz o živalskem, barbarskem, nasilnem, neprilagodljivem muslimanu, ki ni kompatibilen
z ''našim'' civiliziranim in naprednim svetom. Proces na obeh straneh je tukaj torej podoben,
reprezentacija drugega je poenostavljena in izkrivljena, drugi je preprosto sovražnik, zunanje
zlo, ki ogroža. Začaran krog je sklenjen.
Islamistični terorizem zato zelo dobro služi kot sredstvo politike strahu, ki jo opisujem spodaj.

3.3.4 Politika strahu
Politika strahu je politika, ki promovira in uporablja mnenja, predvidevanja in prepričanja
javnosti o nevarnosti in grožnji, da bi dosegla določene cilje (Altheide, 2006, str. 208).
Določene teme in dogodke uporablja za promocijo strahu, katerega vir je lahko neka avtoriteta,
bog, notranji ali zunanji sovražnik (prav tam, str. 73, 208).
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Primer države, ki jo vodi politika strahu in je na takšni politiki osnovana, je Izrael. Izrael se je
konstruiral kot država pod napadom, ki se mora konstantno braniti, celoten sistem vladanja je
osredotočen na zagotavljanje strahu. V takšni politiki so vsa (nasilna) dejanja (zaseganje
ozemlja, izseljevanje Palestincev iz njihovih domov in uničenje celotnih skupnosti, nelegalno
naseljevanje Judov, gradnja zidu, omejevanje gibanja, vdori v zasebnost, preiskovanje, fizično
zadrževanje, zaseganje vodnih virov in omejevanje dostopa do vode itd.) reprezentirana kot
obramba in kot boj proti sovražniku, ki ogroža in ki se ga je potrebno bati. Pri politiki strahu je
torej zatiranje določene skupine konstruirano kot nujno potrebno in kjer je tisti, ki zatira in
izvaja nasilje, žrtev. Takšne okoliščine (strah) omogočajo razvoj točno določene politike,
uvajanje novih programov, gradnjo novih ustanov, uzakonjanje novih pravil in v skrajnem
primeru razvoj vojnega gospodarstva (Shalhoub-Kevorkian, 2015, str. 9-11).
Ko se skupnost boji za svojo fizično varnost, poveča varnostne ukrepe - to pa posledično
spodbudi nasilje, katerega se tako boji (Posen, 1993). Politika strahu spodbuja izključitev
določene skupine in krepi izrazito nesorazmerne odnose moči (v imenu varnosti se lahko kršijo
pravice), kar lahko vodi v nasilje in povratno nasilje (Shalhoub-Kevorkian, 2015, str. 9-11). V
tem začaranem krogu močnejši pridobiva na moči, šibkejši jo še naprej izgublja (prav tam).
Razdalja (strah, sovraštvo) med njima se veča, prav tako družbena neenakost.
Kot piše Altheide, politika strahu ne vznikne nenadoma, ampak postopoma, ko obstaja javna
definicija neke krize, ki bo na nek način ogrozila politično vodstvo, suverenost, nacionalno
identiteto ali ideologijo (Altheide, 2006, str. 17-18). Pomembno je torej, kako je situacija
(skupina ali nek dogodek) definirana v javnosti. Politika strahu definira situacije in dogodke z
manipuliranjem informacij za določen namen (svojo propagando) ter pri tem apelira na čustva
in stereotipe (prav tam). Svojo moč črpa s konstrukcijo netipičnih dogodkov kot tipičnih,
pogostih in takih, ki se lahko zelo verjetno zgodijo vsakomur izmed nas - zaradi njih nas mora
biti strah (prav tam, str. 217-218). Zato je, na primer, deviantno obnašanje nekega migranta za
politiko strahu odlično orodje.
Problem nenehnih popačenih in nepopolnih informacij je v tem, da se te informacije ne zdijo
popačene in nepopolne, saj so kot kredibilne posredovane v medijih in preko politikov. Tako je
delni problem v tem, kar ljudje mislijo, da vedo o relevantni politiki ali dogodkih (prav tam,
str. 17-18). Pogosto ob teh kredibilnih glasnikih manjka del, ki bi razkril vse soodgovorne in
sokrive akterje in dogodke v procesih v svetu (v preteklosti in danes). To bi namreč
razbremenilo odgovornosti (ali oznake ''glavni problem'') eno samo skupino (tisto, ki je na
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''drugi strani'') in bi stvarnost naredilo kompleksnejšo, kar bi močno otežilo delovanje politike
strahu.
Ko je ''drugi'' konsistentno portretiran kot sovražnik ali problem, strah izzove občutke
ogroženosti in povečano potrebo po varnosti ter (navidezno upravičeno) potrebo po obrambi.
Alternativni scenariji v izjavah politikov in medijskih prispevkih so preredki - zato v takšnem
diskurzu prevladujoči miti o sovražniku niso kot ''ena izmed perspektiv'', ampak so kot
objektiven opis dejanskosti (odnosov) v svetu. Cilj takšne politike strahu je po Altheideu
predvsem politična moč in uveljavljanje lastnih političnih interesov (prav tam, str.20). Ti
morajo biti dojeti kot dobri za ''nas''. Ko je namreč določen pogled na svet širše sprejet, to
omogoči veliko drugih (političnih) programov in ukrepov za implementiranje takšnega pogleda.
Manipulacija je posledično preprosta oz. zmeraj lažja, ker je (lahko) popolnoma nevidna (prav
tam).6
Strah pred muslimani in odpor do njih, predvsem v Sloveniji, nista nastala zaradi neposrednega
stika in izkušnje posameznika z islamom ali muslimanom. Islamofobija je družbeno
konstruirana in obvladovana v javnem diskurzu, v katerem imajo politiki in mediji velik vpliv.
V protiislamskem diskurzu je islam dojet kot agresivna in fanatična religija, kot nasprotnik
racionalne misli ter kot degradator žensk (primeri naslovov prispevkov, ki spodbujajo ali
legitimirajo (že obstoječo) islamofobijo: ''Potencialna islamska grožnja na Balkanu''
(Einspieler, 2018), ''Nemčija se boji muslimanskih priseljencev'' (Kramžar, 2018b), ''Orban:
Zaradi priseljevanja bodo padale države, Evropa je sredi invazije'' (2018)). Tako so muslimani
postavljeni v nam priročno kategorijo, ki mitološko predstavlja ''drugo stran'' in ''zlo''. ''Naša
stran'' je v takšni bipolarni ideologiji ''dobra'' (Altheide, 2006, str. 17-18). Odlični pogoji za
politiko strahu.

3.4 Vloga in moč medijev pri konstrukciji in ohranjanju islamofobije
Van Dijk opisuje, da zahodni mediji, četudi subtilno, soustvarijo strah pred migranti
(muslimani), ki je s provokativnimi izjavami izzvan s strani politikov (van Dijk, 1995). V
dominantnem medijskem diskurzu so muslimani tuji vsiljivci ali strašen val, ki nas bo vse
preplavil (prav tam).

6

O tem je med drugim v svoji knjigi The Engineering of Consent prvi pisal Edward Bernays že l. 1947.
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Čeprav je bil avtorjev članek objavljen pred petindvajsetimi leti, je njegova vsebina še zmeraj
relevantna, saj je v zadnjih letih, ko smo tako imenovano begunsko problematiko občutili tudi
v Evropi in tudi zaradi številnih islamističnih terorističnih napadov, medijsko poročanje o
muslimanih še pogostejše. Proizvajanje poenostavljene in stereotipne podobe muslimanov v
javnem diskurzu pa se ni ustavilo, kvečjemu razširilo.
Ko govorim o medijskem ali javnem diskurzu, mislim na družbeno konstrukcijo realnosti – za
katero je po Koch-Baumgartnu in Voltmerju (2010) značilno, da mediji izberejo in predstavijo
le omejeno število aktualnih dogodkov in tako so le ti zaznani kot obstoječi. Določeni politični
ukrepi lahko (z manipulacijo) dobijo videz legitimnosti. Mediji namreč realnost konstruirajo po
svoji logiki novičarske vrednosti, novinarskih norm in tržnih interesov (prav tam), slednji pa
pogosto prevladajo.
Konstrukcije realnosti tako niso nujno objektivne in realnost, ki jo konstruirajo, ni nujno (bila)
relevantna in ključnega pomena za družbo – čeprav je predstavljena kot taka.

3.4.1 Mentalni modeli in mediji
Družbeno moč medijev lahko lažje razumemo v okvirju kognitivnih procesov in reprezentacij
ter skozi koncept mentalnega modela, ki ga opisuje van Dijk (1995, str. 31-33).
Mentalni model je reprezentacija (v dolgoročnem spominu) izkušnje oz. doživetja – to je lahko
dogodek, v katerem sodelujemo, ki ga opazujemo ali pa o njem preberemo ali slišimo od nekega
družbenega akterja (prav tam). Dogodki sami na sebi ne igrajo velike vloge v naših življenjih,
vlogo ima njihova osebna interpretacija - konstrukcija modelov, ki je način kako dogodke
doživimo (van Dijk, 1998, str. 80). Takšni mentalni modeli so kontekstualne interpretacije in
evalvacije teh dogodkov, ki so po definiciji unikatni in osebni. Prevladujoči modeli pa so
konstruirani skozi javni diskurz s strategijami kredibilnosti (medijska pozornost - podrobni
opisi, izbrane izjave, očividci, viri z avtoriteto ipd.) in so tako bolj verjetno tudi širše sprejeti
modeli (van Dijk,1995, str. 31-33).
Te konstruirane reprezentacije so strukture informacij, ki poleg novih informacij (o dogodku,
situaciji ali skupini) v medijskem prispevku, vsebujejo informacije (znanje in vrednostna
prepričanja o takšnem dogodku, situaciji ali skupini), ki so nakazane iz prejšnjih
posameznikovih osebnih doživetij ali posrednih stikov preko medijev (van Dijk, 1991, str. 74).
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Če (člani družbe) ponavljajoče opazujemo, beremo ali slišimo o določenih dogodkih ali
skupinah v povezavi z določenimi temami, bomo lahko napravili posplošena sklepanja. S tem
bomo konstruirali prepričanja in mnenja, ki bodo relevantna za veliko različnih situacij (van
Dijk, 1998, str. 84).
Na tem mestu se mi ne zdi zanemarljivo, kar o človekovi naravi dojemanja zaključujejo študije
psihologije in socialne psihologije. Percepcija sebe in percepcija drugega sta dva različna
fenomena. Glasser in Salmon povzemata različne raziskave in ugotavljata, da ljudje vzroke za
svoje vedenje vidimo v zunanji situaciji, medtem ko vzroke za vedenje drugih vidimo v
osebnosti in osebnostnih značilnostih teh drugih (Glasser in Salmon, 1995, 260-261). Sami smo
torej lahko drugačni od situacije do situacije, naše vedenje je (po naše) odvisno od okoliščin.
Vedenje drugega pa bomo stereotipizirali in posplošili na značilnost njegove osebnosti. To velja
še posebej za tiste druge, ki jih ne poznamo (prav tam). Stereotipi in predsodki potem služijo
kot filtri pri opazovanju in interpretaciji obnašanja drugih in hkrati uresničujejo napovedi.
Zaradi predsodkov ljudje vidimo, kar pričakujemo, da bomo videli, kar bo neizogibno
rezultiralo v napačnih domnevanjih o vedenju članov drugih skupin. Na primer, če je večina
novic o napadih in problemih povezana z muslimani in islamom (in obratno), lahko hitro pride
do posplošitve, da so muslimani napadalni in problematični (v veliko različnih situacijah).
Dominantne medijske zgodbe, njihove teme in njihova struktura so posledično glavni vir
prevladujočih skupnih modelov in specifičnih javnih mnenj o družbenih zadevah. Njihov vpliv
na razvoj novih odnosov in ideologij je najbolj očiten pri zadevah in situacijah, o katerih javnost
nima drugih virov informacij ali ko odnosi niso primarno oblikovani na podlagi vsakdanjih
izkušenj ali doživetij. Medijski diskurz bo zato izjemno vpliven predvsem v situacijah, kjer
umanjka natančen osebni model (prav tam, 34-35).
Na primer, kar večina ljudi na Zahodu (sploh v Sloveniji) ve in misli o islamu, je večinoma
zaradi množičnih medijev in ne zaradi osebne izkušnje s to religijo in muslimani ali predhodne
osebne izkušnje. Le če imajo alternativno osebno ali družbeno znanje in mnenje, kot ga imajo
recimo nekateri strokovnjaki, jim bo omogočeno drugačno branje prevladujočega medijskega
diskurza. Javnost se v nasprotnih primerih za svoje mentalne modele in družbene reprezentacije
zanaša na množične medije. Raznolikost takšnih modelov in družbenih reprezentacij je tako
odvisna od raznolikosti informacij v medijskem diskurzu (prav tam). Če je neprestano prisotna
javna podoba muslimanov kot neprilagojenih migrantov, ki prihajajo iz kulture, ki je z našo
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nekompatibilna, bo družbena reprezentacija muslimanov ustrezala takšni podobi. Sploh, ko se
takšna podoba sklada s tisto iz kolektivnega spomina.
Pomemben del novinarskega poročanja o etničnih (religijskih) manjšinskih skupinah so torej
prevladujoče teme, ki reprezentirajo, kaj je za medije pomembna ali najpomembnejša
informacija o dogodku, o katerem poročajo (van Dijk, 1991, str. 71). Teme prav tako
manifestirajo kompleksne mreže socioloških in kulturnih ideologij, zato mediji v novinarskih
prispevkih izražajo in reproducirajo zanimanja, skrbi in namere večinske skupnosti (prav tam).
Izbira teme tako diktira, o čem bodo ljudje razmišljali in posredno dojemali kot pomembno in
relevantno zanje. In seveda tudi to, o čem ne bodo razmišljali. Predvsem pa diktira dojemanje
o tem, kaj je najpomembnejše na svetu nasploh.
Če bralci nimajo alternativnih virov znanja, si ne bodo mogli konstruirati drugačne tematske
strukture. To pomeni, da so teme in podteme, kot so predstavljene v medijih, hkrati teme, ki jih
bodo bralci tudi kasneje najverjetneje priklicali v spomin in uporabili. Teme tako vplivajo na
bralčevo konstrukcijo reprezentacije specifičnih dogodkov, situacij in skupin (van Dijk, 1991,
str. 73).
Družbena reprezentacija torej ni nujno osnovana na osebnih doživljajih posameznikov, ampak
je lahko prevzeta neposredno iz posplošenih mnenj v mnenjskem diskurzu (kolumne, prispevki
v medijih, prevladujoča mnenja v vsakdanjih pogovorih ali mnenja politikov). Tak proces je
značilen predvsem pri prevzemanju predsodkov (van Dijk, 1998, str. 85). Pri slednjih velja, da
selektivno iščemo in si zapomnimo dogodke in mnenja, ki jih potrjujejo. To so kot naši dokazi.
Ljudje se bodo tako spominjali negativnih zgodb o migrantih, zgodb, ki so konsistentne s
predsodki. Te zgodbe lahko funkcionirajo kot ''dokaz'' za njihove predsodke. Nasprotno pa bodo
''pozabili'' ali drugače potlačili zgodbe, ki negativno sklepajo o njihovi lastni skupini (van Dijk,
1998, str. 86).
Za vse situacije, kjer imajo člani skupnosti manj osebnih izkušenj in doživetij (modelov), ali pa
so le-ti pristranski, velja, da bo lahko veliko lažje konstruirati ideologije brez pravih
argumentov – člani skupnosti jih prevzamejo kot rezultat dejavnosti tistih, ki kontrolirajo
sredstva javnega diskurza (van Dijk, 1998, str. 88). Mediji lahko zato s svojimi prispevki
(naslovi, zgodbami, temami, podtemami) legitimirajo in naturalizirajo neenakosti in predsodke.
To delajo tako, da se osredotočajo na senzacionalne teme (nasilne konflikte ipd.), medtem ko
zapostavljajo, ignorirajo in izključujejo ostale pomembne zgodbe (kot so revščina v bogatih
državah in njeni vzroki, posledice neuravnoteženosti na svetovnem trgu, zapuščine
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kolonializma in aktualnih oblik neokolonializma (Van Dijk, 1995, str. 30-31), izkoriščanje
delov sveta za zagotavljanje bogastva in lagodja privilegiranega dela itd.).
S tem želim pokazati, da imajo mediji veliko odgovornost, ko pišejo o drugih, ki jih ne
poznamo. Odgovornost, da izpostavijo ozadje in kompleksnost situacije, ki jo opisujejo, da ne
posplošujejo ter, predvsem, da se zavedajo, da so objave potencialni vir novih predsodkov in
stereotipov oz. so lahko njihovo obnavljanje. Slednji namreč doprinesejo le k večanju prepada
med ''nami'' in ''njimi'', nič pa k razumevanju teh tujcev in nič k razumevanju resnične
problematike in k odkrivanju resničnih ozadij realnosti.
Ko politika vidi rešitev le v represivnem aparatu (kot je velikokrat v primeru migracij), bi morali
mediji svojo moč v javnem diskurzu uporabiti še posebej odgovorno. Škodljivo je, če
prevladajo želja po večji pritegnitvi pozornosti ter tržni interesi po večji prodaji medijskih
prispevkov (ki kot taki niso več prispevki, ampak bolj tržni izdelki).
Pred raziskavo bom na kratko pokazala še povezave med mentalnimi modeli, ideologijo,
temami in diskurzom.
Teme so reprezentirane z izjavami in trditvami ter pogosto izražajo mnenja, torej tudi
ideologije. Ideologije so mentalne reprezentacije - družbena prepričanja, ki so pridobljena,
uporabljena in preoblikovana v družbenih situacijah (na podlagi družbenih interesov skupin in
družbenih odnosov med skupinami v kompleksnih družbenih strukturah) (van Dijk, 1998, str.
191, 226, 135). Ideologije so tako družbeno ''izumljene'' in reproducirane v družbi. V tem
procesu reprodukcije je kot ena izmed oblik družbene interakcije pomemben diskurz, ki v
multidisciplinarni diskurzivni analizi pomeni obliko jezikovne rabe (grafična oblika, teme,
podteme, semantika itd.) (van Dijk, 1998, str. 135, 194). Diskurzivne teme v medijih pa so
ključne za oblikovanje in dostopnost preferiranih ideoloških modelov in s tem posredno za
oblikovanje ali potrjevanje ideologij (prevladujočih skupnih mentalnih modelov - reprezentacij
v družbeni zavesti) (prav tam, str. 226).
Če je torej islamofobija del ideologije (mentalne družbene reprezentacije) večinske skupnosti,
jo je moč najti v novinarskih prispevkih.
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4

MEDIJSKA REPREZENTACIJA MUSLIMANOV NA SPLETNIH PORTALIH
MMC RTV SLO, 24UR IN DELO

Namen je raziskati, kako mediji, v povezavi z določenimi dogodki, oblikujejo percepcije o
islamu in muslimanih.

4.1 Metoda
Analizirala bom reprezentacijo islama in muslimanov v prispevkih na novičarskih spletnih
portalih MMC RTV SLO, 24ur in Delo. Te tri portale sem izbrala, da bi v raziskavi zajela javni
medij, najbolj obiskan spletni portal komercialnega medija in spletni portal drugega najbolj
branega slovenskega plačljivega časnika. Prvi najbolj brani je dnevnik Slovenske novice, a se
mi zaradi njegovega senzacionalističnega pristopa do vseh tem ni zdel primeren za mojo
analizo.
Analizirala bom vse prispevke iz leta 2018, ki vsebujejo vsaj eno izmed ključnih besed. Ključne
besede so ''islam'', ''musliman'' in ''muslimani'' ter ''islamski/-a/-o'' in ''muslimanski/-a/-o''. Za to
obdobje sem se odločila, ker sem želela zajeti najmlajše celo koledarsko leto (svojo nalogo sem
začela pisati v l. 2019).
Tukaj bom obravnavala svoje drugo raziskovalno vprašanje in hipotezo:
Kakšne so medijske reprezentacije muslimanov v Sloveniji?
Slovenski medijski prispevki legitimirajo islamofobijo.
Uporabljena metodologija vsebuje elemente kritične diskurzivne analize po van Dijku (1991,
1993, 1995, 1997, 1998), delno pa se bom nanašala še na Fowlerja (1991) in članka
Markovčičeve (2004, 2008).
Opravila bom kvantitativno analizo semantične makro-strukture celotnih besedil ter
kvalitativno analizo semantične mikro-strukture.
Pri prvi bom naredila skupine glede na najpogostejše teme prispevkov, v katerih se pojavljajo
ključne besede. Razporeditev med glavne teme bo zajela jezikovno diskurzivno pokrajino, ki
obdaja muslimane in islam. Diskurzivno okolje je pomembno, saj (na novo) kontekstualizira
ter vpliva na pomen in razumevanje določenih besed (van Dijk, 1993). Podobe islama in
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muslimanov so tako reproducirane in (pre)oblikovane na podlagi različnih tem (Törnberg in
Törnberg, 2016).
Na primer, če razprave o terorizmu in napadih pogosto potekajo v povezavi z islamom, to
neizogibno vpliva na pomen besed kot sta muslimani in islam. Zaporedni prispevki o
islamističnih teroristih in napadih v določeni državi bodo lahko sčasoma bralca pripeljali do
zaključkov o negativnosti islama in muslimanov, predvsem če je bral le prispevke o napadih,
nasilju in konfliktih. Ne glede na to, ali je bilo samo novinarsko pisanje nevtralno in ni
podpihovalo takšne negativne podobe. Kot pišeta Akbarzadeh in Smith, je vsebinska
naravnanost lahko negativna, kljub temu da je novinarsko pisanje nevtralno – zaradi
negativnosti vsebine (zgodbe, dogodka) bo vpliv na bralca bolj verjeto negativen (Akbarzadeh
in Smith, 2005). To pomeni, da bolj kot je vsebina negativna, bolj verjetno bo tudi bralčev
izpeljan pomen (predstava) in splošen vtis negativen. Zato je pomembno, katere zgodbe,
dogodke in teme novinarji izbirajo in katerih ne.
Pri kvalitativni analizi me bo zanimala semantična mikro-struktura, torej pomeni povedi in
delov prispevkov (van Dijk, 1993, str. 28). Opazovala bom semantiko, besedišče in podteme,
ki se neposredno navezujejo na ključne besede – torej na kakšen način se pod določenimi
(glavnimi) temami največkrat pojavljajo islam in muslimani (van Dijk, 1997, str. 167-175).
Različni pomeni ter morebitni stereotipi in predsodki bi se lahko pokazali z različnimi
semantičnimi prijemi, s subtilnimi implikacijami, novinarjevimi predpostavkami, t. i.
navideznim zanikanjem in specifično izbiro besed (van Dijk, 1993, str. 252-262, 1997, str. 169171). Pozornost bom namenila tudi virom informacij, na katere se mediji sklicujejo.
Markovčičeva izpostavlja, da mediji namreč ''s tem, ko se večinoma sklicujejo na uradne vire
informacij (politiki, državni uslužbenci, socialni delavci, psihologi ipd.), v veliki meri vplivajo
na to, da individualnost in iniciative priseljencev prihajajo manj do izraza in v očeh bralca
izpadejo le še kot depersonalizirani pacienti'' (Markovčič, 2008, str. 145). Po Fowlerju so člani
marginalizirane skupine v novinarskem diskurzu reprezentirani le še kot depersonalizirani
pacienti (Fowler, 1991). Individualnost oseb, v našem primeru muslimanov, se v tem procesu
izgubi.
Zaradi prevelikega števila prispevkov v tem delu analize ne bom prikazala vseh primerov. Zajeti
bom skušala tiste, ki islamu ali muslimanom namenijo več pozornosti oz. predvsem tiste, ki
implicirajo različne pomene in niso le nevtralne omembe (kot npr. v prispevku o Baliju in
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turizmu v Indoneziji: ''Pretežno hindujski otok v sicer muslimanski Indoneziji trenutno prispeva
več kot tretjino turističnega izplena.'' (Viršek, 2018)).
Omenjene teme in podteme so lahko izražene v določenih semantičnih kategorijah besedila, kot
so na primer naslovi in podnaslovi prispevkov ter drugi (grafično) izpostavljeni deli (krepka ali
večja pisava, pripete ključne besede). V veliki meri usmerjajo bralčevo razumevanje in
odzivanje na medijske prispevke ter vplivajo na to, kaj in kako javnost misli (Markovčič, 2004,
str. 124).
Po van Dijku ima diskurz o ''njih'', za razliko od diskurza o ''nas'', manj raznovrstnih tematik.
Prevladujejo teme, kot so migracija, zločin, kulturne razlike in odstopanja, diskriminacija in
družbeno-ekonomski problemi (van Dijk, 1997, str. 168). Pogosto imajo negativne implikacije
(prav tam).
Sama bom prispevke v kvantitativnem delu razdelila med šest glavnih tem, ki pa večinoma
vsebujejo omenjene podteme po van Dijku. Za takšno klasifikacijo sem se odločila, ker sem
kljub prepletanju prepoznala nekaj prevladujočih tem in ker menim, da bo kvalitativni del
analize tako bolj pregleden.
V okviru glavnih tem prispevkov so muslimani in islam povezani z različnimi (sočasnimi)
podtemami. Na primer, prispevki v kategoriji 'svet in mednarodni odnosi' lahko tematizirajo
politiko med (muslimanskimi) državami, v katero je vključen tudi boj proti ''islamskemu
terorizmu'', ki ga prispevki bežno omenjajo. Kvantitativna analiza bo torej prikazala, v katerih
glavnih temah se islam in muslimani najpogosteje pojavljajo, kvalitativna analiza bo pa
prikazala, kako so islam in muslimani reprezentirani pod temi temami.

4.2 Analiza
Prispevke za analizo sem v iskalnikih medijskih spletnih portalov iskala s ključnimi besedami
''islam'', ''musliman'' in ''muslimani'' ter ''islamski/-a/-o'' in ''muslimanski/-a/-o''. Potem, ko sem
izključila radijske prispevke (s portala MMC RTV SLO) in prispevke, ki so vsebovali ključno
besedo le v lastnih imenih, je za analizo ostalo 887 prispevkov. Največ, 390, jih je s portala
MMC RTV SLO (ta portal nasploh objavi največje število prispevkov v primerjavi z ostalima
dvema.), nato s portala Delo, 310, ter najmanj, 187, s portala 24ur. Vsi so prikazani v prilogah
A, B in C.
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4.2.1

Kvantitativna analiza

Analizirani prispevki večinoma tematizirajo dogajanje v državah po svetu in mednarodne
odnose, vojno in krizna območja (vojna v Siriji in krizna območja v Afganistanu itd.), nasilje,
terorizem in boj proti terorizmu ter probleme z islamom v Evropi. V eno kategorijo sem uvrstila
še prispevke s temami o znanosti, (pop)kulturi, umetnosti in športu. Pod 'drugo' pa sem med
drugim vključila prispevke ''Na današnji dan'' in ''Ture avanture'' (s portala MMC RTV SLO)
ter nekaj kolumn, intervjujev in prispevkov, v katerih niso prevladale zgoraj navedene tematike.
Izpostavila bi, da za realno podobo reprezentacije islama in muslimanov na medijskih spletnih
portalih (zaradi mnogih podtem) razporeditev med glavne teme ne zadostuje. Za približanje
bolj celostnemu vpogledu je zato potrebno upoštevanje obeh analiz, kvantitativne in
kvalitativne (semantične makro- in mikro-strukture).
Glavne teme: terorizem in nasilje; islam in Evropa; svet in mednarodni odnosi; vojna in krizna
območja; znanost, (pop)kultura, umetnost in šport; drugo.
Spodaj, na sliki 4.1, je grafično prikazana analiza prispevkov razporejenih po glavnih temah –
v odstotkih. Prikazana je razporejenost po temah na posamičnih medijskih portalih7 ter
razporejenost glede na vse medijske portale skupaj8.

7

MMC RTV SLO: terorizem in nasilje 15,4 % (60 prispevkov), islam in Evropa, 13 % (51 prispevkov), svet in
mednarodni odnosi 20,3 % (79 prispevkov), vojna in krizna območja 22,6 % (88 prispevkov), znanost,
(pop)kultura, umetnost in šport 12 % (47 prispevkov), drugo 16,7 % (65 prispevkov). 24ur: terorizem in nasilje
27,8 % (52 prispevkov), islam in Evropa 10,7 % (20 prispevkov), svet in mednarodni odnosi 21,9 % (41
prispevkov), vojna in krizna območja 17,7 % (33 prispevkov), znanost, (pop)kultura, umetnost in šport 9,6 % (18
prispevkov), drugo 12,3 % (23 prispevkov). Delo: terorizem in nasilje 13,2 % (41 prispevkov), islam in Evropa
20,3 % (63 prispevkov), svet in mednarodni odnosi 33,9 % (105 prispevkov), vojna in krizna območja 15,5 % (48
prispevkov), znanost, (pop)kultura, umetnost in šport 6,8 % (21 prispevkov), drugo 10,3 % (32 prispevkov).
8

Terorizem in nasilje 17,2 % (153 prispevkov), islam in Evropa 15,1 % (134 prispevkov), svet in mednarodni
odnosi 25,4 % (225 prispevkov), vojna in krizna območja 19,1 % (169 prispevkov), znanost, (pop)kultura,
umetnost in šport 9,7 % (86 prispevkov), drugo 13,5 % (120 prispevkov).
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Slika 4.1: Razporejenost prispevkov po glavnih temah, v odstotkih
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Na spletnem portalu MMC RTV SLO se ključne besede največkrat pojavljajo znotraj
prispevkov o vojni in kriznih območjih (22,6 %), najmanjkrat pa v prispevkih o znanosti,
(pop)kulturi, umetnosti in športu (12 %). V omenjeni kategoriji prispevkov se ključne besede
pojavijo najmanjkrat tudi na spletnih portalih 24ur (9,6 %) in Delo (6,8 %). Na portalu MMC
RTV SLO se ključne besede pojavljajo najbolj enakomerno razporejeno po vseh kategorijah v primerjavi z ostalima dvema portaloma. Med najpogostejšo in najredkejšo kategorijo je
razlika manjša od 11 %. Na portalu Delo je ta razlika večja od 27 %, na portalu 24ur pa je
razlike za malo več kot 18 %. Slednji portal ima največ ključnih besed pod prispevki o terorizmu
in nasilju (27,8 %), kar za komercialni medij ne preseneča. Portal Delo pa jih ima izrazito
največ, več kot tretjino, v prispevkih o svetu in mednarodnih odnosih (33,9 %). Kot bom
pokazala v nadaljevanju, je to predvsem zaradi pojma ''Islamska država'', ki se v prispevkih o
tej temi pogosto pojavlja.
Skupno je ključnih besed največ v prispevkih o svetu in mednarodnih odnosih, teh je več kot
četrtina vseh analiziranih (25,4 %). Sledijo prispevki o vojni in kriznih območjih (19,1 %),
terorizmu in nasilju (17,2 %), islamu in Evropi (15,1 %), prispevki s temami, ki spadajo pod
'drugo' (13,5 %) ter nazadnje prispevki o znanosti, (pop)kulturi, umetnosti in športu (9,7 %).
Ključne besede se zelo pogosto pojavljajo zaradi pojma ''Islamska država'', ki islam vsakič
neizogibno poveže s terorizmom. Novinarji tako le s poimenovanjem teroristične organizacije
40

(nehote) krepijo negativno reprezentacijo islama. Problematično je, ker se različice besed islam
in musliman v več kot polovici9 analiziranih prispevkov pojavljajo v obliki poimenovanja
terorističnih organizacij in obstaja vrzel medijskih zgodb, ki bi muslimane povezovale z več
raznovrstnimi temami in ki bi ponudile drugačno reprezentacijo islama - ki ni povezana s
terorizmom in ni nič manj resnična. V takšnem medijskem diskurzu se lažje oblikuje podoba
islama, ki vzbuja odpor, nelagodje in strah. Problematično je torej, če bralci nimajo druge
alternative ali je teh premalo. Realnost, o kateri se ne piše, ne obstaja.
V analizi sem prikazala tudi rezultate, kjer sem od ostalih ločila prispevke, ki vsebujejo ključne
besede le zaradi poimenovanja terorističnih organizacij (''Islamska država'', ''Jaiš al Islam'',
''Islamski džihad'', ''Muslimanska bratovščina'' ipd.) in ki se drugače ne nanašajo na islam ali
muslimane. V grafičnem prikazu sem jih skrajšano prikazala pod oznako ''samo IS'' (IS kot
Islamic State) (za te prispevke bom to oznako uporabljala tudi v nadaljnjem besedilu).
Ta ločitev se mi po eni strani zdi smiselna, saj novinarji pri poimenovanjih nimajo izbire teroristični voditelji so določili imena, ki njihove organizacije reprezentirajo kot muslimanske
oz. islamske. Mediji tukaj ne nosijo odgovornosti. Zato novinarski prispevki o mnogih temah
(terorističnih napadih, vojnih območjih, mednarodnih odnosih …) neizogibno vključujejo te
nazive. Ne glede na to neizogibnost pa ti prispevki vendarle že samo z imenovanjem organizacij
implicirajo negativnost islama – zato sem prikazala še odstotek teh prispevkov od vseh
analiziranih. S tem vidimo, da se islam v absolutni večini10 medijskih prispevkov pojavlja v
povezavi z nasiljem, ekstremizmom in terorizmom.
V kvalitativni analizi prispevkov pod oznako ''samo IS'' ne bom obravnavala.
Na sliki 4.2 so prikazani prispevki ''samo IS'' na spletnem portalu MMC RTV SLO, ločeni od
preostalih prispevkov. Na naslednji, sliki 4.3, pa je prikaz prispevkov ''samo IS'' ločenih od
preostalih (na istem portalu) glede na posamezne glavne teme.

44,1 % je prispevkov, v katerih so omenjena imena terorističnih organizacij (ki vsebujejo eno izmed ključnih
besed) in ki se razen tega ne nanašajo na islam in muslimane (te prispevke sem označila z oznako ''samo IS''). V
še preostalih 55,9 % prispevkov pa se prav tako vsaj v petini pojavljajo takšna imena organizacij. Skupno je
prispevkov s terorističnimi organizacijami, ki v imenu vsebujejo eno izmed ključnih besed, torej več kot polovica.
10
44,1 % je prispevkov pod oznako ''samo IS''. V še preostalih 55,9 % prispevkov pa so, kot bomo videli v
kvalitativni analizi, prav tako pogoste podteme ''islamsko'' nasilje, ekstremizem in terorizem.
9
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Slika 4.2: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu MMC RTV SLO, v odstotkih
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Slika 4.3: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu MMC RTV SLO po glavnih temah,
v številu prispevkov

MMC RTV SLO
100
90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
terorizem in
nasilje

islam in Evropa

svet in
mednarodni
odnosi

vojna in krizna
območja

vsi ostali prispevki

znanost,
(pop)kultura,
umetnost in šport

drugo

''samo IS''

Prispevkov ''samo IS'' je na portalu MMC RTV SLO 180 (46,2 %) od skupno 390 analiziranih.
Ostane torej 210 prispevkov (53,8 %). V kvalitativni analizi bo zato od 210 (100 %) največ
prispevkov takih z različnimi temami, ki sem jih uvrstila v kategorijo 'drugo' (28,6 %), nato
prispevkov o islamu in Evropi (19,5 %) ter o znanosti, (pop)kulturi, umetnosti in športu (19 %),
sledili bodo prispevki o svetu in mednarodnih odnosih (15,7 %), o terorizmu in nasilju (10,5
%) ter o vojni in kriznih območjih (6,7 %).
Na spodnji sliki 4.4 so prikazani prispevki ''samo IS'' na spletnem portalu 24ur, ločeni od
preostalih prispevkov, na sliki 4.5 pa je še enaka ločitev glede na posamezne glavne teme.
42

Slika 4.4: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu 24ur, v odstotkih
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Slika 4.5: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu 24ur po glavnih temah, v številu
prispevkov
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Prispevkov ''samo IS'' je na portalu 24ur 97 (51,9 %) od skupno 187 analiziranih. Ostane torej
manj kot polovica prispevkov - 90 (48,1 %). V kvalitativni analizi bo zato od teh 90-ih (100%)
največ prispevkov, ki vsebujejo eno izmed ključnih besed, o svetu in mednarodnih odnosih
(24,4 %) in o različnih temah, ki spadajo pod 'drugo' (21,1 %), sledijo prispevki o islamu in
Evropi (17,8 %), o znanosti, (pop)kulturi, umetnosti in športu (17,8 %) ter o terorizmu in nasilju
(16,7 %). O vojni in kriznih območjih ostane zelo malo prispevkov (2,2 %).
Na sliki 4.6 prikazujem prispevke ''samo IS'' in vse preostale na spletnem portalu Delo. Na
naslednji sliki, sliki 4.7, je ta ločitev prikazana še glede na posamezne glavne teme.
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Slika 4.6: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu Delo, v odstotkih
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Slika 4.7: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na portalu Delo po glavnih temah, v številu
prispevkov
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Prispevkov z oznako ''samo IS'' je na portalu Delo 114 (36,8 %) od skupno 310 analiziranih.
Ostane 196 prispevkov (63,2 %). V kvalitativnem delu bom od teh 196-ih (100%) analizirala
približno enak odstotek prispevkov, ki vsebujejo eno izmed ključnih besed, o svetu in
mednarodnih odnosih (31,6 %) ter o islamu in Evropi (29,6 %). Teh je skupaj torej slabi dve
tretjini. Preostanejo še prispevki pod kategorijo 'drugo' (13,8 %), prispevki o znanosti,
(pop)kulturi, umetnosti in športu (9,2 %) ter prispevki o terorizmu in nasilju (9,2 %). Najmanj
ostane prispevkov o vojni in kriznih območjih (6,6 %).
Slika 4.8 in slika 4.9 prikazujeta še rezultate analize vseh medijskih portalov skupaj.
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Slika 4.8: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na vseh portalih skupaj, v odstotkih
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Slika 4.9: ''Samo IS'' in vsi preostali prispevki na vseh portalih skupaj po glavnih temah, v
številu prispevkov

Vsi medijski portali skupaj
250
200
150
100
50
0
terorizem in
nasilje

islam in Evropa

svet in
mednarodni
odnosi

vojna in krizna
območja

vsi ostali prispevki

znanost,
(pop)kultura,
umetnost in šport

drugo

''samo IS''

Na vseh portalih skupaj je največ odstotkov prispevkov z oznako ''samo IS'' med prispevki o
vojni in kriznih območjih (82,8 %), o terorizmu in nasilju (64 %) ter med prispevki o svetu in
mednarodnih odnosih (48 %). V kvalitativni analizi tako skupno ostane 496 prispevkov od
skupnih 887 analiziranih. Z izvzetjem prispevkov pod kategorijo ''samo IS'' torej odpade 44, 1
% prispevkov. Ostane 210 prispevkov s portala MMC RTV SLO, 196 prispevkov z
novičarskega portala Delo in 90 prispevkov s portala 24ur.
V drugem delu analize bom tako obravnavala največ prispevkov s temama o islamu in Evropi
(23,2 %) ter o svetu in mednarodnih odnosih (23,6 %). Sledijo prispevki pod kategorijo 'drugo'
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(21,4 %), nato prispevki o znanosti, (pop)kulturi, umetnosti in športu (14,9 %), o terorizmu in
nasilju (11,1 %) ter o vojni in kriznih območjih (5,8 %).

4.2.2

Kvalitativna analiza

Pri vsaki temi bom prikazala primere (iz) prispevkov in opazovala pomene - podteme,
besedišče, semantiko.
4.2.2.1 Terorizem in nasilje
V prvo kategorijo sem uvrstila prispevke, ki se nanašajo na terorizem in nasilje. Vključila sem
tudi prispevke, v katerih terorizem ni povezan z islamisti, vseeno pa je v njih islam omenjen
kot možen dejavnik nasilja in muslimani kot, kasneje sicer ovrženi, osumljenci. S primeri bom
pokazala svoje ugotovitve.
Pomemben je način poimenovanja, saj konotira vzročnost, pozicije moči in kaj naj bi bilo
primerno, sprejemljivo in normalno. Prav tako vzbuja občutke bližine in distance do določenih
skupin (Fowler, 1991, str. 99). Zato je problematično, da veliko prispevkov vsebuje pojem
''islamski skrajneži'' in njegove različice. Navajam nekaj primerov:
-

''Policija je dejala, da so za omenjeno poslopje vedeli že nekaj časa /…/ njegovi
stanovalci 'najverjetneje močno oboroženi in skrajneži islamske veroizpovedi'.'' (''V
ZDA aretiran moški'', 2018)

-

''Islamski skrajneži so na skoraj isti lokaciji lani ubili 28 Koptov'' (''Več mrtvih v napadu
na avtobus'', 2018)

-

''Sledilo je obdobje nestabilnosti, kar so izkoristili islamski skrajneži in v zadnjih letih
izvedli nekaj terorističnih napadov.'' (''Samomorilski napad na glavni aveniji'', 2018)

-

''Krizne razmere v Maliju sicer segajo v leto 2012, ko so tuareški separatisti izvedli
državni udar, ki so ga izkoristili islamski skrajneži za prevzem nadzora nad nekaterimi
ključnimi mesti na severu države.'' (''Mali: V terorističnem napadu ubit pripadnik
mirovnih sil'', 2018)

-

''Lakdim je bil samooklicani vojak Islamske države (IS), Macron pa je napad označil za
"dejanje islamskega terorizma". /…/ To je bil prvi večji islamistični napad /…/ po
oktobru lani, ko je islamski skrajnež v Marseillu zabodel dve ženski.'' (''Francija: Junaški
policist'', 2018)
46

-

''Odgovornost za napad so oblasti pripisale islamskim skrajnežem.'' (''V eksploziji na
jugu Filipinov smrtne žrtve'', 2018),

-

''Napad se je zgodil dan po napadih islamskih skrajnežev na cerkve v tem mestu. V
nedeljo so islamski skrajneži napadli tri cerkve, pri čemer je bilo ubitih najmanj 13 ljudi,
okoli 40 jih je bilo ranjenih. /…/ Indonezijski predsednik Joko Widodo /…/ je obljubil
dodatna prizadevanja za nov protiteroristični zakon za boj proti islamskim skrajnežem
v državi.'' (''V samomorilskih napadih sodelovali tudi otroci'', 2018).

Pri rabi tega pojma novinarji niso ponudili razlage o kompleksni vlogi islama in ozadju
družbenih problemov, da bi se oddaljili od enoznačne interpretacije islama kot skrajne in
teroristične religije. Na ta način so subtilno krepili konsenz in samoumevnost, da so skrajneži
muslimani oz. da je islam skrajen. Poimenovanje ''islamski skrajneži'' konotira vzročnost skrajneži, ki se nanašajo na islam; islam je vzrok za skrajnost. Mediji muslimanske religije in
terorizma torej s takšnim poimenovanjem niso razmejili in so le okrepili distanco do
muslimanov.
Temu bi se lahko izognili z uporabo pridevnika islamistični, namesto islamski. Medtem ko je
islam religija in izraz muslimanske pobožnosti, je islamizem, kot ga razumem glede na različne
definicije, politična ideologija, ki si prizadeva pridobivati svojo legitimnost iz islama
(selektivno). Burgat in Dowell islamizem opisujeta tudi kot gibanje, ki se želi kulturno
diferencirati od Zahoda in ponovno povezati s predkolonialnim simbolnim svetom (Burgat in
Dowell, 1993). Besedi islamizem in islamistični torej pomensko že vsebujeta razmejitev od
islama kot religije.
Naslednji primer vzbuja negative občutke zaradi povečane nevarnosti in naraščajoče grožnje
grozečih ''islamskih skrajnežev'': ''Po navedbah britanskega notranjega ministrstva grožnja
terorističnih napadov v Veliki Britaniji narašča. /…/ navajajo, da je skrb vzbujajoča tudi
nevarnost napadov islamskih skrajnežev, katerih stopnja nevarnosti bo vsaj še dve leti ostala
nespremenjena ali pa se bo morebiti celo povečala.'' (''Obletnica londonskega napada'', 2018)
Bralec dobi po branju takšnega prispevka občutek, da je strah popolnoma legitimen, saj je
nevarnost ''skrb vzbujajoča''. Kdo pa so ''islamski skrajneži'', ni navedeno. Zagotovo to nismo
''mi'', takšni skrajneži so (med) muslimani.
V enem naslovu nasproti teroristom stoji junaški policist: '''Francija nikoli ne bo pozabila
njegovega junaštva, poguma, njegove žrtve''' (2018). Izsek besedila: ''Število žrtev
terorističnega napada, ki se je v petek zgodil na jugu Francije, se je povzpelo na štiri. V
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bolnišnici je namreč zaradi poškodb umrl policist, ki se je ponudil kot zamenjava za zajete talce.
Predsednik Macron in notranji minister Collomb sta ga označila za junaka. /…/ To je bil prvi
večji teroristični napad v Franciji po oktobru lani, ko je islamski skrajnež v Marseillu zabodel
dve ženski.'' (prav tam)
Novinar v obravnavanem prispevku spomni še na pretekli teroristični napad nekega
''islamskega skrajneža'', kar vzbuja videz kontinuitete in vseprisotnosti versko spodbujenih
terorističnih napadov. Zanimivo je, da sem identičen zapis zadnje povedi zasledila v treh
različnih prispevkih (na vseh treh portalih), kar kaže na novinarsko malomarnost in
neodgovornost. Najverjetneje so mediji dobesedno povzemali po Slovenski tiskovni agenciji brez sklicevanja na vir in brez da bi podvomili v smiselnosti informacije. Noben medij ni
posebej pretehtal, ali je podatek o lanskem napadu na tem mestu res pomemben. Ne glede na
to, da se tovrstni napadi in umori v Franciji dogajajo vsak teden - vendar le-ti niso primerni za
objavo, saj ne gre za storilce, ki so muslimani in zato tudi niso označeni za teroristične.
Reprezentacija ''nas'' je tukaj skozi junaštvo policista pozitivna, ''oni'' pa so dosledno negativni.
Nadalje poglejmo dva izseka iz prispevka z naslovom ''ZDA že večkrat pretresli strelski pokoli.
To so najhujši med njimi'' (2018):
-

''2. december 2015 V terorističnem napadu v kalifornijskem mestu San Bernardino sta
islamska skrajneža, zakonca pakistanskega rodu Syed Rizwan Farook in Tashfeen
Malik, ubila 14 ljudi in hudo ranila 22.''

-

''12. junij 2016 Ameriški državljan afganistanskih korenin Omar Mateen je med
strelskim napadom v nočnem klubu v Orlandu na Floridi, kjer se zbirajo homoseksualci,
ubil 49 ljudi, 53 pa jih ranil.''

V pričujočem prispevku (prav tam), ki našteva strelske pokole, pri ostalih naštetih primerih ni
izpostavljen rod ali veroizpoved napadalcev, za veliko njih pa je navedeno, da so bili
brezposelni, da jim je brezposelnost grozila ali da so pravkar izgubili službo:
-

''18. julij 1984 Brezposelni 41-letnik je v strelskem pohodu /…/.''

-

''20. avgust 1986 44-letni poštni uslužbenec, ki mu je grozila odpustitev /…/.''

-

''16. oktober 1991 /…/ Brezposelni nekdanji vojak si je na koncu sodil sam.''

-

''3. april 2009 /…/ Napadalec je tik pred napadom izgubil službo.''

Za te napadalce se torej predpostavlja, da jih je (tudi) brezposelnost pripeljala do streljanja. Za
ostale je sokriva njihova etnična oz. verska pripadnost.
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Enako je v naslednjem prispevku omenjena spreobrnitev v islam, ki konotira vzročno
posledično povezanost islama in nasilja: ''Kurdske sile so Guihala, ki se je leta 2003 pri 20 letih
spreobrnil v islam, skupaj z ženo in drugimi džihadisti priprle že v soboto v Raki.'' (''Priprli
borca IS'', 2018)
Novinar v drugem prispevku navede, da je šlo za francoskega državljana, takoj zatem pa poda
podatek, kdaj se je spreobrnil v islam: ''Adrien Lionel Kayali, poznan tudi pod imenom Abu
Osama Al Fransi, je bil po navedbah SDF-ja rojen leta 1983, v islam pa se je spreobrnil leta
2003.'' (''V Siriji priprli skrajneža'', 2018)
Ta podatek prepoznam kot namigovanje, da verska spreobrnitev pomeni tudi naravno
spreobrnitev v skrajnost in nekakšen dokaz nasilnega značaja. V prispevkih se s konstantnim
navajanjem verske pripadnosti ali etničnosti osumljenca (tudi ko se o njegovi krivdi samo
domneva) krepi stereotip o nasilnosti muslimanov: ''Napad je izvedel 25-letni Radouane
Lakdim po poreklu iz Maroka /…/. To je bil prvi večji islamistični napad v Franciji po oktobru
lani, ko je islamski skrajnež v Marseillu zabodel dve ženski.''11 (''Umrl policist'', 2018).
V prispevku z naslovom ''Afrika postaja nova domovina islamskega terorizma'' (Slabe, 2018)
novinar večkrat subtilno (uporabi besedo ''seveda'') spodbuja in naturalizira islamofobna
občutja (saj pojmov islam in terorizem ne razmeji): ''Evropa se seveda boji predvsem afriških
beguncev /…/'', ''nič manj nevaren in z begunsko krizo tesno povezan problem ni islamski
terorizem /…/'', ''zaradi bližine /…/ pa je seveda zelo nevaren tudi Evropski uniji''. Novinar
(prav tam) po drugi strani kritično pokaže na razmere, v katerih so teroristične organizacije (v
tem primeru Al Kaida in Islamska država) uspešne:
/…/ obe teroristični organizaciji zelo spretno igrata na politično in ekonomsko naravnost
mizerne razmere. Te so marsikje determinirane tudi z zgodovinskim nezaupanjem do stoletja
izkoriščevalske Evrope in tako imenovanega Zahoda, zraven pa podkrepljene še s pogosto zelo
klavrno legitimnostjo domačih vlad in lokalnih diktatorjev. /…/ gre namreč za mešanico
neskončne vrste zgodovinskih napak, ki jih je v Afriki v največji meri zagrešil prav
izkoriščevalski Zahod, in zaradi katerih je večina tamkajšnjih držav še danes strukturno zelo
krhkih in temu primerno ranljivih.

Mislim, da novinarji pri pisanju o terorizmu in nasilju pogosteje uporabljajo besede, ki krepijo
predsodke o inherentno skrajnem islamu in nasilnih muslimanih, tudi če tega morda ne želijo,
ker je to v teh primerih najbolj preprosto in skoraj neopazno. Ko musliman izvede samomorilski
napad, je zelo enostavno posploševati in demonizirati vse pripadnike muslimanske vere (to se
Poved, ki se je pojavila na vseh treh portalih in odraža površen, nekritičen način pisanja prispevkov - kopiranje
z drugih medijev in tiskovnih agencij, brez navajanja vira.
11
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zgodi že samo z nekritično uporabo pojma ''islamski skrajnež''). Razlog je verjetno pogosto tudi
novinarjevo neznanje ter pomanjkanje zavedanja odgovornosti in posledic pisanja. Morda pa
gre preprosto za novinarjeve osebne predsodke in mnenje, ki se brez samocenzure (in brez želje
po njej) izražajo v prispevku.
Omenila bi še primer, ko je novinar (v sicer senzacionalističnem prispevku) predstavil še glas
muslimanov, na kar sem v prispevkih naletela zelo reko. Na primer v prispevku o
samomorilskem napadu v Kabulu: ''Mohammad Ayyaz, lastnik ene od bližnjih trgovin /…/ S
številnimi drugimi pričami se strinjajo, da je lahko avtor takšne groze le nekdo 'resno
bolan'. 'Kdor počne takšne stvari, že ni musliman. To je v nasprotju z vsem, v kar
verjamemo,' pravi.'' ('''Videl sem roke in noge žrtev.''', 2018)
Mediji se namreč večinoma sklicujejo na vire informacij, ki muslimane od nas oddaljijo
(politiki in strokovnjaki, ki o skupini ljudi govorijo, kot da v njih ne bi bilo posameznikov (npr.
''begunski val'')), zelo redko v prispevkih mnenje izražajo kritični posamezniki ali sami
muslimani, kar bi osvetlilo njihovo individualnost.
4.2.2.2 Islam in Evropa
V tej kategoriji se prispevki nanašajo na islam v Evropi ali na islam, ki je za Evropo na nek
način problematičen.
Muslimani predstavljajo ali problem ali žrtev, v vsakem primeru pa so v takšnih prispevkih
(ne)posredno predstavljeni kot nekompatibilni z evropskim načinom življenja. S povzemanjem
izjav in citiranjem nekaterih javnih oseb novinarji posredujejo tudi nestrpna in islamofobna
stališča, ob tem pa so do teh izjav redko dovolj kritični. Velikokrat bi tovrstne izjave lahko
izpustili in se izognili obnavljanju z objavami, ki izjavam dajejo še več kredibilnosti. Med
komentarji bralcev se namreč pokaže, da s tem marsikdo pridobi potrditev legitimnosti svojih
stališč polnih predsodkov.
Naslovi večinoma opozarjajo na ''islamsko grožnjo'':
-

''Orban: Zaradi priseljevanja bodo padale države, Evropa je sredi invazije'' (2018),

-

''Potencialna islamska grožnja na Balkanu'' (Einspieler, 2018),

-

''Orban: Evropa še zdaj ne dojema, da je sredi invazije'' (2018),

-

''Nevarna razmerja med islamom in Nemčijo'' (Kramžar, 2018č),

-

''Nemčija se boji muslimanskih priseljencev'' (Kramžar, 2018b)
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ali pa reflektirajo druge konflikte in probleme (zaradi) islama v Evropi:
-

''Švica: Muslimana zavrnila rokovanje in ostala brez državljanstva'' (2018),

-

''Krvavice na islamski konferenci v Nemčiji dvignile prah'' (2018),

-

''Avstrija zapira sedem mošej, več deset imamom grozi izgon'' (2018),

-

''Angela Merkel: Begunska kriza je razdelila nemško družbo'' (2018),

-

''Nemški notranji minister: Islam ni del Nemčije'' (2018),

-

''Sodišče podprlo zaščito živali in odkimalo muslimanski skupnosti, ki je želela klanje
brez omamljanja'' (2018),

-

''Pomisleki: Na tehtnici – prizadetost muslimanov ali trpljenje živali'' (Grgič, 2018),

-

''Zaradi komentarja o oblačilih muslimank zahtevajo njegovo izključitev iz stranke''
(Kastelic, 2018).

Zgoraj omenjen naslov ''Potencialna islamska grožnja na Balkanu'' (Einspieler, 2018) je dober
primer naturalizacije povezave med islamom in grožnjo – te smo v javnem prostoru (v medijih,
izjavah politikov) že tako vajeni, da je niti več ne opazimo, kaj šele obsojamo. Za primer si
predstavljajmo, da bi pisalo ''krščanska grožnja'' – to se več ne zdi tako naravno, zagotovo se
ne bi zdelo naravno, če ne kar žaljivo, krščanskim vernikom. S takšno novinarsko
malomarnostjo se islamofobija postopno normalizirana. Potrebna bi torej bila velika pazljivost
pri pisanju in izogibanje posploševanju.
Poglejmo si naslednji primer izjav politika v novinarskem prispevku (''Nemški notranji
minister: Islam ni del Nemčije'', 2018): '''Ne. Islam ne pripada Nemčiji. Nemčijo je izoblikovalo
krščanstvo,' je /…/ dejal vodja bavarske Krščansko-socialne unije (CSU). Pri tem je kot primer
navedel, da so trgovine zaprte ob nedeljah in državnih praznikih, ki so tudi cerkveni, kot sta
velika noč in božič.'' Prispevek (prav tam) dalje piše: '''Muslimani, ki živijo z nami, očitno
spadajo v Nemčijo,' je dejal nekdanji premier Bavarske, a je obenem ocenil, da to nikakor ne
pomeni, 'da bi zaradi lažne uvidevnosti morali opustiti za našo državo značilno tradicijo in
navade', poroča nemška tiskovna agencija DPA.'' Z drugimi besedami to pomeni, da muslimani
ogrožajo za nemško državo značilne (evropske) tradicijo in navade. Če bomo uvidevni do
muslimanov, bomo morali opustiti našo tradicijo in navade. Prispevek brez kritičnosti do izjav
politika sporoča, da sta naša uvidevnost in naša tradicija izključujoči.
Povzetek izjav politika prepoznam kot t. i. navidezno zanikanje, kar je po van Dijku zanikanje,
da bi bili nestrpni proti ''njim'' (1997, str. 170). Podnaslov obravnavanega prispevka (prav tam)
je: ''Novi nemški konservativni notranji minister Horst Seehofer je dejal, da so muslimani del
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Nemčije, ne pa tudi islamska vera.'' Politik navidezno sprejema muslimane, ko pravi, da so
''muslimani del Nemčije'', vendar hkrati pravi, da islamska vera ni del Nemčije. Islamsko vero
zavrača in je ne priznava kot del svoje države, a to navidezno zanika, saj vendar muslimani
''očitno spadajo v Nemčijo''. Kako so pripadniki islamske vere del Nemčije, medtem ko
islamska vera ni, ni jasno. Novinar navaja tudi opozicijska stališča javnih oseb, vendar nobenih
izjav kritično ne umesti – vse so enako pomembne, enako sprejemljive. Tako prispevek,
predvsem glede na komentarje bralcev, vzbuja in utrjuje islamofobijo, občutke strahu,
sovražnosti, odpora in nelagodja:
-

''Nisem veren, pa vseeno se zavedam, da se je potrebno boriti za krščansko prihodnost
Evrope še bolj, kot kdaj koli prej v zgodovini...., sicer se nam slabo piše.... Islam je v
naši kulturi pač invazivna prisila v nek tuj, nam mračnjaški način življenja! Upam, res
upam, da bo Evropa z skupnimi močmi končno prenehala zatirati krščanske korenine v
navidezni svobodi veroizpovdi..'' (Symony, 2018)

-

''.......kak masterplan je v bistvu ta islamizacija, kako so nas že sedaj opetnajstili ! kaj
šele sledi: spopad civilizacij ali podjarmljenost islamu in šariji in to samo zavoljo
zlaganega humanizma dejansko materialnih interesov pešcice bednikov, ki na krilih
neoliberalizma zanika svojo preteklost in dosežke !'' (Ogenj, 2018)

-

''Muslimane ven iz Evrope! Samo zdraho delajo!'' (Sl4fko, 2018)

Zgornji komentatorji muslimanov in njihove ''invazivne'' religije in ''mračnjaškega načina
življenja'' v Evropi nikakor ne želijo. Muslimane je, glede na komentarje, potrebno izgnati
''ven''.
Podobno (preko izjav politikov) svarijo pred islamom naslednji trije primeri. Eden izmed
analiziranih prispevkov (''Orban: Zaradi priseljevanja bodo padale države'', 2018) je veliko
večino vrstic namenil nestrpnim izjavam madžarskega premierja, ki med drugim svari in
opozarja, da so volivci ''zadnji branik pred invazijo v Evropi'': '''Nad Evropo se zgrinjajo temni
oblaki zaradi priseljevanja /…/ Države bodo nehale obstajati, Zahod bo padel, Evropa pa še
zdaj ne dojema, da je sredi invazije,''' Orban v prispevku nato dodaja, da bodo '''velika evropska
mesta kmalu večinsko muslimanska.''' Pripis k video posnetku "Madžarska zadnji branik pred
islamizacijo" se sklada z vzdušjem in alarmantnim tonom celotnega prispevka (prav tam).
Novinar je v zadnjem odstavku pokazal tudi obsodbe teh izjav: ''Medtem je luksemburški
zunanji minister Jean Asselborn danes označil Orbana zaradi njegovih nedeljskih izjav za
'diktatorja'. /…/ je dejal, da bi takšno razmišljanje prisodil diktatorju, 'ki mu je pomembneje
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obdržati moč, kot pa kakršenkoli politično moralni nazor'. Ob tem je pozval EU, naj Madžarski
odvzame glasovalno pravico,'' vendar se ob koncu branja zdi, da so problem in grožnja vendarle
muslimani, saj je takšnim stališčem (brez kritike) bila namenjena večina prispevka (prav tam).
Predvidevam, da so Orbanove izjave dobile tako veliko prostora v prispevku, ravno zato ker so
senzacionalistične in odkrito islamofobne, kar je dobro za pritegnitev pozornosti bralcev in
medijske tržne interese.
V prispevku z naslovom ''Orban v slogu Donalda Trumpa neomajen v misiji: Madžarska na
prvem mestu'' (2018) so ponovno večji del besedila citati Orbanovih izjav in vzdušje nelagodja
zaradi muslimanov prevlada: '''Migracije ogrožajo našo varnost, naš način življenja in
krščansko kulturo,' je opozoril in dodal, da bodo ob takšnih trendih države EU postale
muslimanske.''12
Naslednji prispevek (Kramžar, 2018c) bom opazovala bolj podrobno, tudi v njem (zelo
subtilno) prevlada vprašanje (ne)varnosti:
Konservativna Nemčija /…/ bi rada hitro omejila posledice gigantskega navala ljudi iz drugih
kultur in ver, ki se že kažejo v nemški družbi. Mnogi /…/ se poskušajo integrirati v nemško
družbo, veliko je tudi takšnih, ki se ne, in mediji so polni skrb zbujajočih poročil o porastu
napadov z noži, ubojev in terorističnih napadov. Sociologi opozarjajo, da so za te zločine
velikokrat krivi mladi moški, ki so v vseh družbah bolj nagnjeni k impulzivnim dejanjem, in
tudi zato se nekateri zavzemajo za prihod njihovih družin. Verjamejo, da bi normalnejši način
življenja prispeval k večji integraciji, toda zagovornice ženskih pravic, med njimi tudi številne
s priseljenskimi koreninami, islamske družine pogosto vidijo kot del problema. Navajajo nasilje
do hčera, ki prevzemajo zahodni način življenja, in osamitev takšnih družin od nemške družbe.

Producira se podoba o problematičnih in nasilnih islamskih družinah, ki zavračajo zahodni
način življenja. Poudarila bi, da nikakor ni problematično, da so v prispevkih izpostavljene
morebitne in resnične nevarnosti, vendar je problematično, da se izpostavlja samo to ter da je
nevarnost in neprilagojenost glavna in stalna (celo naravna!) spremljevalka teh ''drugih''. Glede
na besedilo v prispevku je naval teh ljudi (spet brez svoje individualnosti) brezupen primer,
integracija ni mogoča: ''S tem se očitno strinja novi notranji minister Horst Seehofer, ki bi rad
čim bolj omejil begunski val. /…/ Javnomnenjske raziskave kažejo, da čedalje več Nemcev
nasprotuje priseljenskemu obremenjevanju sistemov socialnega varstva ter prevladi njihove
kulture in načina življenja.'' (prav tam) Priseljenci obremenjujejo nemški (''naš'') sistem

12

Spet sem naletela na identične povedi in celotne odstavke v različnih prispevkih (na MMC in 24ur), kar kaže
na neodgovorno povzemanje informacij, ki sem ga omenila v poglavju 4.2.2.1. Mediji informacije povzemajo
brez navajanja vira in brez da bi pretehtali smiselnost, relevantnost in posledice objave teh prekopiranih
informacij.
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socialnega varstva, oni nam nekaj jemljejo. Nemci nasprotujejo prevladi islamske kulture in
islamskega načina življenja. Obstaja strah pred prevlado islama.
Nadalje v prispevku (prav tam) piše: ''Ker so bili po drugi svetovni vojni mnogi begunci, še
vedno hočejo pomagati, a le tistim, ki res potrebujejo pomoč. Od vlade pričakujejo rezultate,
pa čeprav jih velika večina nasprotuje nacionalističnemu izrazoslovju.'' Gre za pozitivno
samoreprezentacijo in semantični prijem navidezno zanikanje: sami smo velikodušni, nismo
nestrpni, želimo pomagati - ampak le nekaterim, ''le tistim, ki res potrebujejo pomoč''.
Implicitno se sporoča, da jih veliko ne potrebuje pomoči. Prosijo za pomoč, ampak so neiskreni,
ker je ne potrebujejo zares, se želijo na nas okoristiti. Njihovo izkoriščanje in naša varnost sta
glavni podtemi. Potrebna je zaščita. ''Mi'' nismo nestrpni, nasprotujemo nacionalističnemu
izrazoslovju - ampak pričakujemo rezultate.
Isti prispevek (prav tam) opazujem naprej: ''Nemška zvezna agencija za delo je lani septembra
naštela več kot 900.000 begunskih prejemnikov socialne pomoči. To ni le negativno, saj v
Nemčiji te ljudi usposabljajo za delo.'' ''To ni le negativno'', torej je predvsem negativno. Gleda
se z vidika ''nas'' in ''njih'' – ne bodo nam le vzeli, bodo tudi delali. Implicitno se stereotipizira.
Poudarja se nevarnost za nas in njihova tujost. Naša velikodušnost, pripravljenost pomagati,
njihova problematičnost, izkoriščevalskost, nevarnost. Ti vidiki niso omenjeni kot manjšinski
in kot možen, realen negativen del stanja, ampak kot glavni in prevladujoči problem.
Namiguje se, da so družinski člani nevarni, moramo jih ustaviti: ''Notranji minister bi rad
onemogočil prihod družinskih članov beguncev, ki ogrožajo varnost države, grozijo s
političnim ali verskim nasiljem ter se zavzemajo za vojne zločine ali terorizem.'' (prav tam)
Nenehno se poudarja nevarnost beguncev in se jih generalno reprezentira kot grožnjo. Ne glede
na to, da predstavlja resnično grožnjo zelo majhen procent med njimi, ki se ga zlorablja za
demoniziranje celotne skupine ljudi. Prispevek navaja same probleme z muslimani in
popolnoma legitimira strah pred njimi.
Po mojem mnenju bi morali novinarji pri takšnih temah pisati več o vlogi politike pri integraciji
ljudi. Kot glavni problem bi morali izpostaviti, kako bo politika uvedla programe, ki bodo
omogočili zaposlovanja in kvalitetno sobivanje in ali se sploh ukvarja s takšnimi rešitvami.
Glavna ponavljajoča se tema ne bi smela biti – kako bomo preprečili prihod ljudi, kako se bomo
ubranili pred ''njimi'', ampak - kako bi lahko dosegli, da ne bi prišlo do getoizacije (in posledične
revščine, pogojev za radikalizacijo ipd.), da se ne bi tako ekstremno in konsistentno ločevali,
da ''avtohtone'' prebivalce ne bi bilo tako strah. V aktualnem javnem diskurzu nas je upravičeno
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strah. Menim, da bi cilj medijev moral biti, da se ''njihova'' človeškost (namesto njihova
nasilnost in nekompatibilnost z ''nami'') normalizirala (da se prikaz njihove človeškosti ne bi
zdel kot krinka za njihovo resnično nevarnost) ter da poskusi obračanja k resničnim izzivom ne
bi bili dojeti kot grožnja ''nam'', kot zanemarjanje ''naših'' potreb in pravic. Retorika ''ali-ali'' bi
se morala spremeniti v ''in tudi''. Mediji torej ne bi smeli le dalje širiti perspektiv politikov,
izluščiti bi morali resnične probleme in tja konstantno in konsistentno preusmerjati pozornost.
Podteme so še problemi zaradi (muslimanskih) migrantov, nekompatibilnost in nevarnost.
Nekaj primerov:
-

''Begunska kriza razdvaja Nemce.'' (Kramžar, 2018a)

-

''/…/ naval priseljencev iz islamskega sveta sili Nemce k prepirom, ali je islam tudi del
Nemčije.'' (Kramžar, 2018č)

-

''/…/ tolpe in agresivni islamski pridigarji.'' (prav tam)

-

''nemška obveščevalna služba (BND) še ne razpolaga s konkretnimi indici o krepitvi
islamskih tendenc v BiH.'' (Einspieler, 2018)

-

Celoten prispevek z naslovom ''Orban: Evropa še zdaj ne dojema, da je sredi invazije''
(2018).

V naslednjem primeru iz članka s ponesrečenim naslovom ''Spake antisemitizma med begunci''
(Kramžar, 2018d) beseda ''celo'' razkrije neko presenečenje novinarke, da je za omenjene
muslimane antisemitizem greh: ''Celo v nemškem Centralnem svetu muslimanov, ki ga
vodi Aiman Mazyek, so ob tem dogodku označili antisemitizem za greh. 'Antisemitizem,
rasizem in sovraštvo so v islamu veliki grehi in ne bomo jih prenašali,' je Aiman Mazyek
povedal za časopis Rheinische Post, a tudi ponovil kanclerkine besede, da sovraštvo do Judov
ni prišlo v Nemčijo šele z begunci.'' Novinarka subtilno sporoča svoje pričakovanje, da bi bilo
bolj verjetno, da v Centru sveta muslimanov antisemitizem odobravajo.
Pogosti so zapisi, ki begunce razčlovečijo in jih od bralcev oddaljijo kot nekaj abstraktnega, kot
depersonalizirane paciente (Fowler, 1991). Na primer:
-

''Zakonodaja /…/ odraža vladni odpor do /…/ Georgea Sorosa, ki ga Budimpešta
obtožuje, da spodbuja muslimansko priseljevanje v Evropo.'' (''Madžarska bo
kriminalizirala pomoč prebežnikom'', 2018)

-

''Po postavitvi obmejnih ograj po balkanskih državah leta 2016 je priliv beguncev
krepko upadel'' (prav tam)
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-

''/…/ notranji minister Horst Seehofer, ki bi rad čim bolj omejil begunski val.'' (Kramžar,
2018c).

''Begunski val'', v katerem ni posameznikov, je, glede na zgornje zapise, potrebno omejiti.
V tej kategoriji so še prispevki o danskem zakonu o prepovedi zakrivanja obraza na javnih
mestih in o zakoniku o klanju živali v Sloveniji (ko muslimanska skupnost želi uveljavitev
določenih pravic (verskih praks), ki ali motijo preostale državljane ali se ne skladajo z ustavo).
Vsi prispevki torej tematizirajo drugačnost, nekompatibilnost in tujost, tudi problematičnost in
grožnjo. Izjema so prispevki o praznikih, v njih so predstavljeni muslimani kot verniki.
Manjkajo torej prispevki, kjer muslimani ne bi bili problem, grožnja ali samo verniki –
prispevki, v katerih bi se muslimane prikazalo kot običajne večplastne kompleksne ljudi, kot
tudi so. Večino muslimanov v Sloveniji in Evropi namreč predstavljajo popolnoma običajni
državljani, o katerih mediji ne pišejo – verjetno ravno zato, ker so običajni. Medijska
reprezentacija je tako neizogibno popačena, ustvarja se vtis popolne tujosti, nevarnosti in
nekompatibilnosti.
Na koncu obravnavane teme izpostavljam t. i. pozitivne prispevke, ki so, po mojem mnenju,
prispevki k boljšemu razumevanju ''nas'' in ''njih''. To so predvsem intervjuji na spletnem portalu
časnika Delo, in sicer s profesorjem politologije na dresdenski tehniški univerzi Dr. Markom
Arenhövelom (Arenhövel in Kramžar, 2018), s francoskim intelektualcem Raphaëlom
Gluksmannom (Gluksmann in Podkrižnik, 2018), s prodekanom na Fakulteti za kriminalistiko
Univerze v Sarajevu Jasminom Ahićem (Ahić in Mihajlović, 2018), s francoskim akademikom
in filozofom Jean-Lucom Marionom (Marion in Podkrižnik, 2018), politologom in
strokovnjakom za islam Olivierjem Royem (Roy in Podkrižnik, 2018) ter z avtorjem številnih
knjig, esejev, kratkih zgodb in dramskih del Doronom Rabinovicijem (Čibej, 2018a). Kot
primer navajam izseka iz dveh intervjujev, ki sta po mojem mnenju sama na sebi dovolj
povedna in ju ne bom dodatno komentirala. Filozof Marion je v Delovem intervjuju (Marion in
Podkrižnik, 2018) na novinarkino vprašanje ''Je v sodobni geopolitiki mogoče govoriti o verskih
vojnah? V Franciji je bilo v zadnjih letih po terorističnih napadih veliko napisanega o odnosu
med krščanstvom in islamom.'' odgovoril:
Verjamem, da ni verskih vojn. V vojnah so le uporabljena vsa razpoložljiva sredstva, s katerimi
naj bi povečali moč vsake strani. Med temi sredstvi so nacionalizem, kulturne identitete in tudi
religiozne identitete. Državljanske vojne ne izvirajo iz religije, ampak iz skupin, ki se postavljajo
ena proti drugi – za oblast, bogastvo, posest – in pri tem zlorabljajo religioznost. /…/ Religija
je bila samo eno od bojnih polj … Celo strašni konflikt med suniti in šiiti je v svojem bistvu
konflikt med arabskimi in perzijskimi muslimani. Toda v modernem pogledu, ki izhaja iz
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razsvetljenstva, so, kot ponavljajo malone vsi, religije vzrok za nasilje in vojne. Ni tako, nasilje
je tisto, ki mobilizira vse sile, vključno z religioznimi.

Ista novinarka je v drugem intervjuju (''Mladi ujetniki nihilizma in iztrganci iz lastne kulture na
poti v lažna nebesa'') naslovila stereotip o nasilnem islamu: ''Je lahko, vsaj v določenem
trenutku, določena vera nasilnejša od druge?'' (Roy in Podkrižnik, 2018) - sledi odgovor
francoskega politologa Roya:
Ni mogoče reči, da je neka religija bolj ali manj nasilna od druge. Vse je odvisno od tega, kaj
upoštevate iz repertoarja religije. Če v Svetem pismu prebirate Jozuetovo knjigo, hitro
ugotovite, kako nasilna je. Nasilje je torej značilno tudi za jude in kristjane. Američani, denimo,
so si Indijance podredili in jih pobijali z besedami, podobnimi tistim ob krščanskem zavzetju
svete dežele ... Postavlja se vprašanje, zakaj je v nekem trenutku določena religija referenca na
nasilje. Zaradi fenomena tako imenovane dekulturalizacije je danes to islam; in ta fenomen je
posebno znaten v muslimanskih državah, po drugi strani pa je tudi znamenje krize. Na Bližnjem
vzhodu je huda politična kriza.

Poleg intervjujev sem pod kategorijo ''Sobotna priloga'' na Delovem spletnem portalu našla še
dva zelo dobrodošla prispevka – prispevka, ki razkrivata procese drugačenja in islamofobije ter
hkrati ne zatiskata oči pred resničnimi problemi: ''Pogovoriti se moramo o islamofobnih
politikah strahu'' (Črnič, 2018b) in ''Integracija poteka v okolju, kjer migranti živijo'' (Debeljak,
2018).
4.2.2.3 Svet in mednarodni odnosi
Prispevki v tej kategoriji se nanašajo na različne dogodke v državah po svetu in na mednarodne
odnose. Islam ni prevladujoča tema, velikokrat se pojavlja le kot omemba, na primer ko gre za
dogajanje v državah z večinskim muslimanskim prebivalstvom, ko se omenja boj proti
terorizmu in proti Islamski državi, ko gre za teme priseljevanja ali ko so muslimanske skupnosti
del notranjega konflikta v Mjanmaru, Pakistanu itd. Obravnavala bom le prispevke, v katerih
novinarji islamu in muslimanom namenijo malenkost več pozornosti - teh ni zelo veliko.
Izključila bom tudi prispevke, ki se na islam nanašajo le v poimenovanjih različnih političnih
skupin in organizacij, kot so Pakistanska muslimanska liga, Muslimanska bratovščina, ipd.
Med komentarji bralcev se pogosto pokaže, kako lahko en prispevek o negativnem dogodku
služi za posploševanje lastnosti na vse muslimane, za potrjevanje in krepitev predsodkov ter
legitimiranje islamofobije. Podtema naslednjega prispevka (''Zaradi ženske, oproščene
bogokletja, Pakistanci na nogah'', 2018) je nekompatibilnost, v njem med drugim piše: ''Zaradi
obtožb o bogokletstvu umorjenih več deset ljudi. /…/ V Pakistanu živi 140 milijonov ljudi,
večina katerih je muslimanov. Islam ima status državne religije. Javna podpora strogim
zakonom glede bogokletstva je v državi /…/ močna.'' Komentarji bralcev pod obravnavanim
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prispevkom so večinoma polni nestrpnosti (imajo tudi do 42 všečkov, kar je na tem portalu
(24ur) zelo veliko):
-

''Evropa zbudi se!!! Sem za takojsnjo ukinitev islama v eu!'' (Sebix, 2018)

-

''Muslimanske države so primer kako se dela z nemuslimani... mislite da bo v EU kaj
drugače ko bodo v večini?'' (KrucefixKarabol, 2018)

-

''Takole bo izgledala Nemćija čez 5 let, če boš kaj zinil proti islamu, te obodo obesili
takoj. še eden jasen dokaz, da se teh ljudi ne uvaža v Europo, ker srednji vek ne spada
v Europo, našim levakom to ne bo nikoli jasno. Ni ga hujšega od liberalne norosti, ki
takšne uvaža v Europo. Hočejo uničiti belo raso, hočejo uničiti in izbrisati vse kristjane,
kdor v tem ne vidi invazije, ta je popolni bedak'' (trumpet2018, 2018)

-

''Ponavljam to ni sovražnost do muslimanov. Če je bil rak 20. stoletja komunizem in
nacizem, je Islam kuga 21. stoletja! /…/ V Evropi ni prostora za Islam! Najmanj kar
lahko naredimo je da se izoliramo od njega...''13 (JuniorMafia, 2018)

Za primerjavo, kako določeni prispevki (kot je zgornji) med bralci vzbujajo ogromno
(negativnih) občutkov, medtem ko nekateri drugi prispevki, ki ne potrjujejo že izoblikovanih
strahov o že izoblikovanem sovražniku, ostajajo skoraj brez komentarjev, navajam primer
novice o nasilju nad muslimani v Mjanmaru (''Nobelova nagrajenka za mir'', 2018):
Novinarja, ki so ju aretirali na poti iz restavracije, potem ko sta prejela zaupne policijske
dokumente, sta preiskovala načrtno pobijanje muslimanov v državi. Od lani jih je vsaj 700.000
zbežalo iz Mjanmara, potem ko jih je napadla vojska. Ta naj bi manjšinsko prebivalstvo
pobijala, trpinčila, posiljevala in zasužnjevala. Zunanji opozovalci opozarjajo, da je v državi
prišlo do genocida, ki bi ga bilo treba obsoditi. Muslimanska manjšina je sicer že dolgo let
predmet diskriminacije, Mjanmar pa jim ne želi izdati niti državljanstva.

Pod tem prispevkom sameva en komentar, medtem ko je pod prispevki podobnim prej
omenjenemu komentarjev tudi 100 in več. Podobno ni veliko komentarjev v ostalih primerih,
kjer so muslimani žrtve nasilja in zatiranja ('''Aung San Su Či bi morala odstopiti''', 2018;
''Indijski 'Izbrisan''', 2018).
Pogosta podtema je problem zaradi priseljevanja - problem zaradi nevarnosti in terorizma na
eni strani ter zaradi razdeljevanja politike na drugi. Priseljevanje v vsakem primeru torej vzbuja
občutke nelagodja. Trije primeri:
-

''Na področju priseljevanja in varnosti se bo Rim zavzemal za spremembo dublinske
uredbe. V Italiji naj bi poenostavili postopke za izgon in zaostrili boj proti tihotapcem

Komentator se trudi predstaviti kot pozitiven in navidezno zanika, da bi bil nestrpen proti muslimanom: ''to ni
sovražnost'', vendar islam je ''kuga 21. stoletja!'' in v ''Evropi ni prostora'' zanj.
13
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ljudi. Radikalna islamska združenja in molilnice naj bi zaprli. Načrtovan je tudi register
imamov. Na policiji naj bi oblikovali nova delovna mesta.'' (''Italijanska vlada pred prvo
oviro'', 2018)
-

''Vlada /…/ trdi, da želijo s spremembami pri postopkih sprejemanja beguncev in
novimi varnostnimi ukrepi /…/ preprečiti, da bi teroristi, ki se hočejo vtihotapiti v ZDA
kot begunci,izkoriščali program. Doslej jim /…/ to sicer še ni uspelo niti pod starimi
procedurami, saj so vsi muslimanski teroristi, ki so po 11. septembru 2001 v ZDA
izvedli ali poskušali izvesti napade, prišli v državo kot zakoniti priseljenci.'' (''ZDA bodo
znova sprejemale begunce'', 2018)

-

''/…/ ameriško vrhovno sodišče je v torek potrdilo tretjo različico predsedniškega ukaza
Donalda Trumpa, s katerim je prepovedal vstop v ZDA za državljane sedmih držav.
Ukaza se je prijelo ime 'muslimanska prepoved', ker se osredotoča na države z večinoma
muslimanskim prebivalstvom, konservativni sodniki pa so zavrnili pritožbe, da gre za
versko diskriminacijo in da je predsednik presegel svoja pooblastila.'' (Kopušar, 2018).

''Islamsko'' nasilje je podtema tudi v tej kategoriji:
-

''Protesti in ulično nasilje Ujgurov so leta 2009 zahtevali 200 življenj, islamski skrajneži
pa so tudi zunaj meja Sinkianga v preteklih letih izvedli več napadov z noži, bombami
in avtomobili'' (''Sinkiang: kitajska pokrajina'', 2018)

-

''V soboto sta bila v napadu na konvoj vozil z vodjo varnosti v Aleksandriji
generalom Mustafo al Nemra ubita dva policista. /…/ Policija je nato v nedeljo ubila
šest domnevnih islamskih skrajnežev, ki naj bi bili vpleteni v poskus atentata.'' (''Al
Sisiju nov mandat'', 2018),

-

''Nemirni Afganistan je postal zatočišče za islamske skrajneže'' (Čibej, 2018b)

Ponavljajoči podtemi sta prav tako nekompatibilnost islama z zahodno kulturo in njegovo
nazadnjaštvo. Poglejmo primere, ki legitimirajo strah pred zatiralskim islamom, prvi je iz
prispevka z naslovom ''Na smrt obsojena Asia Bibi zapustila zapor'' (2018):
Čeprav med tistimi, ki so v Pakistanu obsojeni zaradi bogokletstva, še vedno prevladujejo
muslimani /…/, po navedbah britanskega BBC od devetdesetih let prejšnjega stoletja narašča
število obsojenih kristjanov. /…/ 53-letno mater petih otrok je bogokletstva obtožila skupina
muslimanskih žensk. Med delom v domači vasi so pile vodo iz istega kozarca. Ker je bil kozarec
»nečist« zaradi vere Asie Bibi, so muslimanke vztrajale, naj se spreobrne v islam. Bibi je njihov
predlog zavrnila, pri tem pa menda užalila preroka Mohameda.
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Naslednji primer je iz prispevka ''Indonezija: Pozivi k izpustitvi štirih ljudi, ki se jim očita
homoseksualni spolni odnos'' (2018):
Aktivisti za človekove pravice so v torek pozvali oblasti v indonezijski pokrajini Aceh, naj
izpustijo štiri ljudi, ki so pridržani zaradi suma homoseksualnega spolnega odnosa. V Acehu je
namreč homoseksualni spolni odnos kriminaliziran. Sicer sekularna Indonezija je pretežno
muslimanska (Indonezija je država z največ muslimani), ultrakonservativna pokrajina Aceh pa
je edina pokrajina države, kjer velja šeriatsko oziroma islamsko pravo. Aktivisti opozarjajo na
preganjanje LGBT-skupnosti v tretji največji demokratični državi na sveti.

Navajam še dva primera z zgoraj omenjenima podtemama: ''Zakaj 70-letni Anvar ne bo vlade
prevzel že prej? Ker je bil na volilni dan zaradi sodomije – homoseksualnost je v večinsko
muslimanski Maleziji prepovedana in kazniva – v zaporu.'' (Utenkar, 2018) in ''Egiptovski
veliki mufti Šavki Alam je izdal fatvo, verski ukaz, ki prepoveduje bitcoine, češ da je trgovanje
s kriptovalutami podobno kockanju, ki ga islam prepoveduje.'' (''Egiptovski veliki mufti'', 2018)
Naslovi prispevkov, ki vsebujejo ključne besede, vključujejo ''smrt'', ''prepoved'', ''kriminal'' in
''kaos'':
-

''Trump: Iran seje smrt in uničenje po Bližnjem vzhodu'' (2018)

-

''Egiptovsko sodišče dokončno na smrt obsodilo 75 islamistov'' (2018)

-

'''Med karavano so kriminalci in ljudje z Bližnjega vzhoda''' (2018)

-

''Vrhovno sodišče ZDA potrdilo prepoved potovanj iz pretežno muslimanskih držav''
(2018)

-

''V Pakistanu ubit klerik, znan kot oče talibanov'' (2018)

-

'''Smrt Ameriki' - Iranci protestirajo proti novim sankcijam'' (2018)

-

''Guterres na Generalni skupščini ZN-a opozarja na porast kaosa v svetu'' (2018)

-

''V Črni gori na pol leta zapora obsodili prvega pripadnika IS-ja'' (2018).

4.2.2.4 Vojna in krizna območja
Z izvzetjem prispevkov, ki spadajo v skupino ''samo IS'', je v tej kategoriji ostalo malo
prispevkov. V večini se kot podtema pojavljajo islamski skrajneži:
-

''Afganistanske varnostne sile niso kos islamskim skrajnežem'' (''Talibani dejavni'',
2018)

-

''Izraelske letalske sile naj bi posredovale tudi v Egiptu na Sinajskem polotoku, kjer naj
bi bili tarča napadov islamski skrajneži'' (''Izrael prvi uporabil F-35'', 2018)

-

''Nestabilne razmere so takoj izkoristili z Al Kaido povezani islamski skrajneži'' (''V
napadu na tuareške upornike'', 2018)
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-

''Predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je ob tem dejala, da gre za prehod v novo fazo
boja proti islamskim skrajnežem.'' (Vadas, 2018)

-

''Za ZDA pa so sirski Kurdi nasprotno ključni v boju proti islamskim skrajnežem''
(''Turška vojska vkorakala na sirsko ozemlje'', 2018)

-

''Skozi koridor /…/ se sporazumevajo islamski skrajneži iz obeh držav.'' (Baković,
2018).

Reproducira se izključno reprezentacija islama kot nasilne in konfliktne religije, kar v
prispevkih z glavno temo o vojni in kriznih žariščih ni presenetljivo.
V prispevkih so ponovno informacije o spreobrnitvah v islam v povezavi s terorizmom: ''ADF
z islamističnimi koreninami je nastal leta 1955 na zahodu Ugande pod vodstvom Džamila
Mukuluja, ki se je iz krščanstva spreobrnil v islam.'' (''DR Kongo: V spopadih na območju
izbruha ebole smrtne žrtve'', 2018) ter o pozivih terorističnih voditeljev z nanašanjem na boga:
'''Borce kalifata' je pozval k 'zaupanju v božjo obljubo in njegovo zmago'. /…/ 'Tisti, ki pozabijo
na svojo vero, potrpežljivost, sveto vojno proti svojim sovražnikom in zaupanje v stvarnikove
obljube, so poraženi in osramočeni,' je poudaril. 'A če se držijo vere, so mogočni in zmagujejo,
čeprav šele po določenem času.''' (''IS objavil domnevni zvočni posnetek Al Bagdadija'', 2018).
Novinarji se pri uporabi pridevnika ''islamski'' niso potrudili razložiti, kaj ta beseda v tem
kontekstu pomeni, na kakšen način je religija povezana s terorizmom in družbenimi problemi
in kakšna je njena vloga. Nasilja in islama niso razmejili.
Ker gre za teme o vojni in kriznih območjih, so naslovi temu primerno negativni, omenjajo
napade, spopade in smrtne žrtve. Primeri:
-

''V napadu na tuareške upornike ubitih najmanj 40 ljudi'' (2018)

-

''Afganistanski talibani v treh nočeh ubili več kot sto policistov in vojakov'' (2018)

-

''V Nigeriji slabšanje varnostnih razmer - v napadu na vas 45 žrtev'' (2018)

-

''Afganistanci množično umirajo tudi v sirski vojni'' (Videmšek, 2018)

-

''Talibske borce bombardirali med molitvijo'' (2018).

4.2.2.5 Znanost, (pop)kultura, umetnost in šport
Reprezentacija muslimanov, ki se pojavljajo v prispevkih o znanosti, (pop)kulturi, športu in
umetnosti je prav tako precej stereotipna. Tukaj je za razliko od ostalih kategorij islam pogosto
glavna tema celotnega prispevka – muslimanski športnik; zvezdnica, ki se je spreobrnila v
61

islam; umetniška dela, knjige in filmi, ki tematizirajo radikalne islamiste ter odnose med
islamom in Zahodom. V prispevkih se ohranja meja med ''nami'' in ''njimi'', vseeno pa se pri teh
temah muslimane redkeje obravnava kot grožnjo zahodnemu svetu.
Pogosti so senzacionalistični prispevki o nogometnih tekmah in športnikih islamske
veroizpovedi, ki se zaradi praznika ramadan postijo, kar naj bi vplivalo na njihove rezultate.
Bralci v komentarjih izražajo neodobravanje do te verske prakse, nekateri pa (pozitivno)
prepoznajo medijsko podpihovanje. Novinarji so celotne prispevke oblikovali na podlagi
(domnevno problematične) muslimanske prakse, saj naj bi ta potencialno ovirala pripravljenost
športnika. Navajam dva krajša primera: ''Ob tem je veliko vprašanje, kako bo na Salaha vplival
muslimanski praznik ramadan, med katerim se verniki en mesec postijo od sončnega vzhoda
do sončnega zahoda. Se lahko 'faraon' vpiše med nesmrtne, ali bo Ronaldo upravičil vzdevek
'g. Liga prvakov'?'' (Vidrih, 2018) in ''Ko gre za veliki finale elitnega evropskega tekmovanja,
padejo tudi verska prepričanja, ki bi lahko kako ogrozila formo v najpomembnejši tekmi
sezone.'' (''Salah zavoljo lovorike Lige prvakov postavil ramadan na stranski tir'', 2018) Sledita
še dva daljša izseka, prvi iz prispevka ''Salah 'trenira z 20 odstotki', kako pa bo na njegovo
pripravljenost v finalu vplival ramazan?'' (Krstovski, 2018):
/.../ mediji /…/ že špekulirajo, kako bo na številne muslimane v moštvu Jürgna Kloppa vplivalo
dejstvo, da bo finalna tekma na sporedu sredi ramazanskega posta. Ramazan (ali ramadan) letos
traja od 15. maja do 14. junija, medtem ko je finale v Kijevu na sporedu 26. maja. Muslimani,
v ekipi Liverpoola je pripadnik islamske veroizpovedi poleg Salaha in Maneja tudi nemški
vezist Emre Can, se morajo v tem času postiti tekom dneva, natančneje med sončnim vzhodom
in sončnim zahodom. Salah bi se lahko po mnenju predstavnika madridskega Centra za islamsko
kulturo Samija el Musheawija tudi pregrešil, saj se bo nahajal več kot 84 kilometrov od doma,
to dejstvo pa v nekaterih primerih vernikom omogoča skrajšanje molitev oziroma prekinitev
ramazanskega posta.

Drugi daljši primer je iz prispevka ''Salah se bo na dan finala držal pravil ramazana'' (2018):
Salah se bo na dan finala držal pravil ramazana. Kako bo to vplivalo na njegovo igro? Izjemni
napadalec Liverpoola Mohamed Salah, ki je muslimanske vere, se bo postil tudi na dan finala
Lige prvakov, kar bi lahko negativno vplivalo na njegovo igro. Po nekaterih interpretacijah
lahko musliman ramazan prekine zaradi pomembnih dogodkov, a Salah se bo v soboto, ko bo
odigral najpomembnejšo tekmo dozdajšnje kariere, vseeno postil vseh 18 ur. Strokovnjaki zdaj
ugibajo, ali bi to lahko negativno vplivalo na Salahovo igro.

Komentarji pod temi prispevki razkrivajo različne reprezentacije prebranega. Bralci
prepoznavajo probleme na različnih mestih, nekateri se razburjajo nad športnikom in muslimani
nasploh:
-

''Pa to ni več res, zdaj bi morali za muslimane premakniti finale, da revež ne bo
oškodovan.'' (mondeo73, 2018)
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-

''Še en dokaz da muslimanska vera ni za Evropo'' (bockar, 2018)

-

''Sam bi ga odpustil. Plačan je, da je v kar se da najboljši fizični pripravljenosti. Tukaj
ni debate. Razen, če ima v pogodbi tako klavzulo (najbolj verjetno).'' (muujo, 2018)

Drugi prepoznavajo senzacionalistično poročanje:
-

''Lepo vas prosim.Ali je on to izjavil,ali pa je to samo novinarska fora za vzbujanje
pozornosti in netenje brezveznih komentarjev.To je nacionalni portal in kaj tako
neumnega si res ne bi smel privoščiti.'' (pogacnik-ales, 2018)

-

''... kar bi lahko negativno vplivalo na njegovo igro. Pa kaj še. Spet rumena novica na
rtvslo. Ne skrbite, novinarji. Brez skrbi imajo v klubu strokovnjake za prehrano, ki v
takšnih primerih skrbno načrtujejo jedilnik, da se to sploh ne bo poznalo.'' (Rotrolatte,
2018)

-

''Benzema je pa kristjan...'' (GeKoN, 2018)

Podtema zgornjih primerov je kulturno odstopanje in islam (muslimanska praksa postenja) kot
potencialni problem.
Veliko je senzacionalističnih prispevkov, ki bi jih bolj kot analiziranim medijem pripisali
rumenemu tisku. Ponavljajoči so prispevki o dveh dogodkih, in sicer o spreobrnitvi pevke
O'Connor v islam ter o neprimerni izjavi (twittu) igralke Roseanne. Tovrstni prispevki le
obnavljajo stereotip o islamu, ki zavrača Zahod ter na drugi strani predstavljajo ignorantstvo
javne osebe. Iz dveh popolnoma (sploh za slovenski prostor) nepomembnih dogodkov so
novinarji ustvarili prave zgodbe. V obeh primerih se krepi ''drugost'' muslimanov (polarizacija
ostaja, četudi se jo v nekaterih prispevkih hkrati obsoja). Vsi trije mediji so o omenjenih
dogodkih pisali večkrat. Pokazala bom primere o pevki O'Connor.
Konstantno citiranje O'Connorjeve, ki je odslej islamske veroizpovedi, daje vtis, da je glasnica
muslimanov. Kljub temu, da so nekateri novinarji navedli, da ima zvezdnica psihične težave in
bipolarno motnjo, so zapisali vse njene izjave. Naracija gre nekako tako: pevka je postala
muslimanka in to so sedaj njene (žaljive) izjave. Primer iz prispevka ''Sinead O'Connor: Nikdar
več se nočem družiti z belci'' (2018):
Pevka se je nedavno spreobrnila v islam. /…/ prek Twitterja sporočila, da nima več nobenega
interesa družiti se z belci. Irska pevka, ki se je nedavno spreobrnila v islam /…/ "Zelo mi je žal.
Kar bom zdaj rekla, je nekaj tako rasističnega, da si nikdar nisem mislila, da moja duša sploh
lahko to čuti. Ampak resnično se nikdar več ne želim družiti z belci (če se tako reče
nemuslimanom)," je zapisala 51-letna pevka. "Niti za en trenutek, iz katerega koli razloga.
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Gnusni so." /…/ med svojim nastopom v oddaji Saturday Night Live leta 1992, je nato še dodala,
da so svete knjige, kot je Biblija, danes "irelevantne".

Navajam še tri primere iz treh drugih prispevkov:
-

''Irska pevka Sinead O'Connor je postala muslimanka in se preimenovala v Shuhado'
Davitt. Na Twitterju je s hidžabom na glavi dejala, da gre za 'naravni sklep vsakega
inteligentnega teološkega potovanja'.'' (''Dogodki iz sveta znanih'', 2018)

-

'''Želim razglasiti, da sem ponosna, da sem postala muslimanka. Gre za naravni sklep
vsakega inteligentnega teološkega potovanja, saj vse besedilo Svetega pisma vodi k
islamu, kar pomeni, da so vse druge svete knjige odveč. /…/ Irka je na Twitterju
spremenila tudi svojo profilno fotografijo – v znameniti logotip podjetja Nike, kljukico,
je zapisala: 'Nosi hidžab. Samo naredi to.''' (''Sinead O'Connor se je spreobrnila'', 2018)

-

''Pevka Sinead O’Connor, ki se je nedavno spreobrnila v muslimansko vero /…/
poudarila, da se ji ljudje, 'ki niso muslimani, gnusijo' in da noče več preživljati časa z
njimi.''' (''Noče se več družiti z ljudmi bele rase'', 2018).

Kot mnogokrat, so prevladali medijski tržni interesi in želja po pritegnitvi pozornosti. Tako
razlagam večje število prispevkov o tem dogodku na vseh treh novičarskih portalih.
Islamsko zavračanje zahodnih vrednot in svobode govora ter muslimanska konzervativnost so
prav tako pogoste podteme, ki se pokažejo že v naslovih:
-

''Bollywoodski film o menstrualni higieni nesprejemljiv za pakistanski cenzorski odbor''
(2018)

-

''Cenzura v Kuvajtu: med prepovedanimi knjigami tudi Mala morska deklica'' (2018)

-

''Je legendarnega Puyola iranska televizija 'cenzurirala' zaradi predolgih las?'' (2018) 14

O neskladnosti in nazadnjaštvu islama govori tudi del prispevka o nekdanji zvezdnici filmov za
odrasle: ''Mia Khalifa je svojo kariero končala, ker so ji nekateri pripadniki islamske vere grozili
s smrtjo, dekle namreč prihaja iz Libanona. Poleg tega so ji očitali, da je v svojih posnetkih
bogokletna, saj je na nekaterih posnetkih na glavi nosila muslimansko ruto.'' (''Zaradi udarca
hokejskega ploščka jo čaka operacija prsi'', 2018)
Prispevek o pariškem muzeju Louvre, v katerem je glavna tema spodbujanje večjega obiska
socialno šibkejših in ki na koncu omeni tudi ''upad obiska zaradi napadov islamskih skrajnežev

Države omenjene v naslovih že konotirajo islamsko religijo, saj imajo vse večinsko muslimansko prebivalstvo.
V besedilih prispevkov pa se ''problemi'' iz naslovov še neposredno povežejo z islamom.
14
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po francoski prestolnici'', ima pripete ključe besede: Mona Liza, Miloška Venera, Islamski
skrajneži (''Louvre podira meje elitistične umetnosti'', 2018). Čeprav prispevek govori o novosti
muzeja, brezplačnih vstopnicah, in čeprav se v muzeju ni zgodil nikakršen napad, se je pisec
odločil, da bo kot bistvene izpostavil ''islamske skrajneže''.
V to kategorijo sem uvrstila tudi par intervjujev (in povzetke intervjujev) z umetniki, pisatelji
in različnimi strokovnjaki ter recenzijo knjige. Večina teh prispevkov je po mojem mnenju zelo
pozitivnih in dragocenih, saj s kritičnimi argumenti razbijajo prav stereotipe in predsodke, ki
se krepijo v večini preostalih prispevkov. Škoda je le, da so krajši in bolj šokantni prispevki
bolj brani kot daljši in manj senzacionalni intervjuji (vsaj glede na število komentarjev).
Primer iz prispevka z naslovom ''Iranska nobelovka v Ljubljani: 'To je bila revolucija proti
pravicam žensk''' (Tratnik, 2018) jasno razloči islam in zatiranje žensk. V njem (prav tam) je
iranska pravnica in borka za človekove pravice Širin Ebadi povedala: ''Zakoni, ki so kršili
pravice žensk, so si sledili drug za drugim. Zaradi tega te revolucije ne imenujem islamska
revolucija, temveč jo imenujem revolucija proti pravicam žensk.''
V intervjuju z britanskim poznavalcem islamofobije in radikalizacije Tahirom Abbasom z
naslovom '''Muslimani predstavljajo vse, česar se pri Drugih najbolj bojimo''' (Abbas in Vasev,
2018) lahko preberemo:
Islamofobija ni le neki splošni strah pred islamom in muslimani, ampak se kaže v konkretnih
ukrepih proti priseljevanju, na področju azilne politike, medijskega izkrivljanja podobe, v obliki
fizičnih napadov na vidne muslimanske skupnosti. /…/ Nekateri novinarji in pisatelji ne opazijo,
da njihovo delo vodijo njihovi predsodki. S tem se utrjujejo predsodki in negativna podoba o
muslimanih. Pogosto, predvsem v Sloveniji, večina ljudi sploh še ni spoznala muslimana. Od
kod boš torej dobil vtis? Na televiziji, od politikov, iz časopisov.

Kot skoraj zmeraj pod tovrstnimi prispevki, ki islama ne demonizirajo in so kritični do nekaterih
ustaljenih družbenih procesov, tudi pod zgornjima dvema ni komentarjev in nikakršnih razprav
bralcev.
Več primerov zaradi dolžine omenjenih prispevkov ne bom navajala, saj jih je po mojem
mnenju najbolje prebrati v celoti (npr. intervju s politologinjo in zgodovinarko Verges (Verges
in Balantič, 2018) in recenzija Mohamedouve knjige Teorija ISIS-a (Vasev, 2018)).
Opazujem še nekaj prispevkov, da pokažem, v katerih primerih in na kakšen način je
''musliman'' tema oz. podtema besedila. Navadno je ''drugi''. V enem prispevku je del novice le
ta, da je športnik je musliman: ''Habib se je boril z medvedom, je prijatelj z Ronaldom in je
musliman'' (2018).
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V drugem prispevku (Hočevar, 2018) je izpostavljeno, da muslimanski športnik ne predstavlja
problema: ''V Rimu vsi vedo, da je musliman, pa še ni bilo opaziti, da bi širša javnost iz tega
ustvarjala probleme. Vsi muslimani nismo enaki, je rekel v enem od intervjujev, jaz sem že
dokaz za to.'' Izpostavitev tega dejstva, po mojem mnenju, pravzaprav bolj kot to dejstvo
izpostavi normo, da (za ''širšo javnost'') muslimani navadno so problem.
''Islamski'' ekstremizem oz. skrajneže pa najdemo v opisu dokumentarne serije in v prispevku
o festivalu dokumentarnih filmov (''TV namigi: Savdov dvor'', 2018; ''Zagrebdox '', 2018).
4.2.2.6 Drugo
V prispevkih pod zadnjo kategorijo so ključne besede velikokrat le bežno omenjene (pri
opisovanju zgodovine, geografije, posebnosti pri prehranjevanju) in so pomensko pozitivne ali
nevtralne. Navajam nekaj primerov takšnih omemb iz prispevkov naslovljenih ''Ture avanture''
na portalu MMC RTV SLO. Iz reportaže o Libiji: ''Prvi prebivalci so bili Berberi, nato Feničani,
Grki in Perzijci, /…/ v sedmem stoletju našega štetja so ozemlje osvojili muslimani, v 20.
stoletju pa so prišli še Italijani.'' (Pirc in Pirc, 2018); iz popotniškega dnevnika iz Kenije: ''Ob
obali so namreč v večini muslimani in njihova kuhinja pozna veliko več začimb in načinov
priprave hrane kot drugod po deželi /…/'' (Konečnik, 2018); iz reportaže iz Carigrada: ''Od 23
svetovnih civilizacij jih je bilo kar 15 zgrajenih v tem mestu, /…/ je pa tudi mesto, kjer v sožitju
živijo Judje, kristjani in muslimani.'' (Sajovic, 2018a); iz reportaže o restavracijah iz Gaggana:
'''V Indiji je hrana naša religija. Hrana se spreminja vsakih 50 kilometrov, umiramo za hrano imeli smo izgrede, ker muslimani ne jedo svinjine, hindujci pa ne govedine,' razlaga Anand v
svoji epizodi Netflixove serije /…/. '' (Sajovic, 2018b) itd.
Med vsemi kategorijami ima ta največ prispevkov, ki ne vsebujejo predsodkov in stereotipov
in ki o islamu ne pišejo le v povezavi z nasiljem. Vanjo sem namreč vključila intervjuje in
kolumne, ki so po tematikah zelo raznoliki in v katerih imajo glavno besedo strokovnjaki,
znanstveniki in umetniki, ki ne spodbujajo nestrpnosti, ne polarizirajo ter ki širijo kritične misli
in humanistične nazore. Kritični prispevki so med drugimi sledeči: ''EU je podobna tistemu, od
česar smo hoteli pobegniti'' (Horvat in Vidmajer, 2018), ''Sirski begunec, ki mu je Evropa vzela
pravico do človečnosti.'' (Videmšek, 2018), ''Še vedno nisem dovolj pameten, da bi bil pesimist''
(Falk in Vrabec, 2018), ''Ko ženske same postanejo svoje odvetnice'' (Soban, 2018), Ko ima
staro nov pomen (Markeš, 2018), ''Da, pripeljite ženske v arhitekturo!'' (Henket in Bojc, 2018).
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Navajam tri izseke, ki po mojem mnenju ne potrebujejo dodatnega komentarja. Prvi je iz
prispevka z naslovom ''Ko ženske same postanejo svoje odvetnice'' (Soban, 2018):
/…/ gibanje Musavah (v arabščini to pomeni Enakost) /…/. Gre za globalno gibanje za enakost
in pravičnost v muslimanskih družinah po vsem svetu. /…/ Suriani Kempe iz Malezije, ki je
programska voditeljica Musavaha, pravi, da sta enakost in pravica v muslimanskih družinah
nujni in možni, kajti enakost v družini je temelj za enakost v družbi. ''V 21. stoletju ne more biti
pravice, če ni hkrati tudi enakosti. To je pogoj za vse odnose v družbi, ne le v posamezni družini.
Zato se vztrajno borimo proti patriarhalnim razlagam Korana. Ta namreč nikjer ne govori, da je
ženska manj vredna od moškega. /…/ Islam ne more biti več orodje za zatiranje žensk, šibkih
in drugačnih. Temu se je treba upreti, kajti praksa kaže, da je islam kompatibilen z demokracijo.
Zato je izbira islam ali človekove pravice pravzaprav lažna,'' je v Strasbourgu pogumno
povedala Suriani Kempe, voditeljica islamske Enakosti.

Sledi primer iz prispevka ''Ko ima staro nov pomen'' (Markeš, 2018):
Zgodovinar Furet je dobro popisal, kako je bilo bratstvo v letih 1914 in 1915 za fašiste priložnost
za odkritje ljudstva. V strelskih jarkih prve svetovne vojne so se premešali kmetje in proletarci
in tam fašisti v svojem propagandnem načrtu niso imeli težke naloge diskreditirali
''parlamentarno leporečje'' in ''preveč učene argumente''. /…/ s preprostimi propagandnimi
prijemi /…/ ''preobraziti družbo posameznikov v enotno voljo, zvariti to raznoličnost v skupno
čustvovanje''. To je danes ključ uspeha evropskih populistov, v tem je bilo tudi v dvajsetih letih
prejšnjega stoletja odkritje ljudstva /…/. Tu je bil prostor za nove ''vladarje'' in prostor
drugačnosti so zasedli sovražniki ljudstva, kužni subjekti, tedaj na primer Judje, danes za Jude
(Izraelce) Palestinci, pa begunci in muslimani.

Zadnji primer je izsek iz intervjuja (Henket in Bojc, 2018) z nizozemskim arhitektom in
profesorjem Henketom:
V mnogih srednjeevropskih državah so se znova vzpostavili avtoritarni sistemi, ki so po mojem
mnenju največja grožnja, pri nas se ubadamo z vprašanjem priseljevanja. Smo zelo odprta
družba, a se hkrati rapidno hitro spreminjamo, skušamo se soočiti z vsemi izzivi, a ni lahko. Eno
poglavitnih vprašanj je poiskati nove identitete pluralne družbe, kam usmeriti izobraževanje,
kako oblikovati okolje, primerno za vse skupine … Tako rekoč na novo moramo premisliti našo
državo. Muslimanska skupnost se veča, enako je v Nemčiji in Franciji, in v nasprotju z
nacionalističnima Madžarsko in Poljsko mi zagovarjamo liberalno družbo. Mislim, da moramo
najti human način za vzpostavitev stikov in povezanost družbe.

Pod drugo sem uvrstila še prispevke o praznikih in romanjih, o naravnih katastrofah in večino
prispevkov ''Na današnji dan'' s portala MMC RTV SLO (ki praviloma vključujejo ''islamske
skrajneže''). Naslednje številne primere navajam namenoma, da bi prikazala učinek zaporedno
in konstantno (dnevno) prisotnih ''islamskih'' nasilnežev – pri bralcu skoraj neizbežno vzbujajo
neprijetne občutke:
-

''Leta 2009 je skrajna islamska tolpa napadla policijsko postajo /…/ Po več dneh krvavih
spopadov so nigerijske vladne sile aretirale in ustrelile vodjo skupine islamskih
upornikov, ki se zgledujejo po talibanih, Mohameda Jusufa.'' (''26. julij: Dan, ko je
Jolanda šokirala slovensko javnost'', 2018)
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-

''Leta 2006 je v indijski finančni prestolnici Bombaj na potniških vlakih in železniških
postajah odjeknilo sedem eksplozij. Umrlo je 209 ljudi. Teroristične napade naj bi
izvedli pakistanski islamski skrajneži.'' (''11. julij: Botanični vrt v Ljubljani'', 2018)

-

''Leta 2008 so islamski skrajneži na svoji spletni strani sporočili, da je bil ubit eden
izmed vodilnih mož teroristične mreže Al Kaida v Afganistanu. Podrobnosti smrti
Libijca Abuja Laita Al Libija niso znane - le to, da 'je umrl kot mučenik'.'' (''31. januar:
Praznoval bi Pavel Lunaček'', 2018)

-

''Leta 1977 so muslimanski skrajneži v Washingtonu zadrževali več kot 130 talcev.''
(''10. marec: Praznuje lepotica'', 2018)

-

''Leta 1994 je v eksploziji bombe, ki jo je v Tel Avivu sprožil islamski samomorilski
terorist, umrlo 22 oseb.'' (''19. oktober'', 2018),

-

''Leta 1994 so bili štirje muslimanski fundamentalisti obsojeni vsak na 240 let zaporne
kazni zaradi bombnega napada na Svetovni trgovinski center v New Yorku.'' (''24. maj'',
2018)

-

''Leta 1989 je voditelj iranske islamske republike pozval muslimane vsega sveta, naj
ubijejo britansko-indijskega pisatelja Salmana Rushdieja. Na njegovo glavo je razpisal
tudi 10 milijonov nemških mark nagrade zaradi romana Satanski stihi, s katerimi naj bi
žalil islamsko vero.'' (''14. februar'', 2018).

Nevtralne ali pozitivne omembe so v tovrstnih prispevkih v manjšini:
-

''Leta 994 se je rodil muslimanski literat, zgodovinar, pravnik in teolog Abu Mohamed
Ali ibn Ahmed ibn Said ibn Hazm.'' (''7. november'', 2018)

-

''Leta 622 se je začelo muslimansko štetje let in koledarja (Mohamed zbeži iz Meke v
Medino).'' (''16. julij: Vse najboljše, leteči Kranjec!'', 2018),

-

''Leta 1964 je najboljši boksar vseh časov Cassius Marcellus Clay prestopil v islamsko
vero. Preimenoval se je v Muhamada Alija.'' (''7. februar'', 2018).

V naslednjem prispevku z naslovom ''V Iranu aretirali najstnico zaradi njenih posnetkov plesa
na Instagramu'' (2018) lahko beremo o zatiralski iranski oblasti, ki podpre mit o nazadnjaškem
islamu, nekompatibilnem z zahodnim svetom. Podobno podtemo – nazadnjaški islam –
najdemo tudi v prispevku o cepljenju proti ošpicam in podobnim otroškim boleznim: ''/…/ Kako
hitro je mogoče prestrašiti veliko število ljudi, so letos na lastni koži izkusili v Maleziji, kjer je
nekdo na spletu razširil, da je v cepivu DNK prašičev. V tradicionalno muslimanski državi je
to pomenilo, da cepivo ni halal, torej neskladno s prepričanji tamkajšnje populacije. Čeprav so
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se strokovnjaki oglasili takoj in trditev zanikali, so bile posledice hude. Več otrok je umrlo
zaradi davice.'' (Švab, 2018)
Tukaj bi ponovno poudarila, da je, po mojem mnenju, problem sledeči: prispevkov o islamu, ki
ni le takšen, da je marsikje zelo tradicionalen (zaradi mnogih vzrokov, ki v prispevkih prav tako
praviloma niso izpostavljeni), je neprimerljivo manj kot ostalih. Posledično prispevki, kot sta
zgoraj omenjena primera, služijo kot potrditev predsodkov. Problem ni preprosto v posamičnih
tovrstnih prispevkih, ki sami na sebi torej niso (ne bi bili) problematični.
Naslednji je primer iz prispevka o romanju v Meko (''Romanje v Meko'', 2018) in spodaj
komentarji, ki prikazujejo, kako (lahko) bralci berejo vsebine z že vnaprej ustvarjenim mnenjem
in odporom, četudi ga posamezni prispevek ne legitimira in spodbuja:
Romanja se bo udeležilo 17 romarjev iz Slovenije. Število udeležencev romanja, ki prihajajo
predvsem iz tujine, je že preseglo dva milijona. V Savdsko Arabijo je samo do četrtka prispelo
že več kot 1,6 milijona vernikov. Največ jih je iz Egipta, Indije, Pakistana in Bangladeša.
Skupine so oblečene v različne barve, da se ločijo med seboj. Za romanje pa se bodo nato
preoblekli v preprosta bela oblačila, ki simbolizirajo enakost pred Alahom, versko enotnost in
prizadevanje za duhovno prenovo.

Komentarji so polni sovražnosti in nestrpnosti:
-

''verski turizem in nič drugega.potem pa tekmujejo med seboj kdo ima bolj sprano glavo.
ni čudno , da so muslimani najbolj zaostali med vsemi ljudmi.'' (MaršalPerez, 2018)

-

''Čaščenje vojnega hujskača, pedofila in narcisoidnega sociopata je pa res en velik
praznik. postrelit kot zajce pa bo mir....'' (Mars1212, 2018)

-

''Upam, da se jih bo čim več poteptalo, glede na to koliko gorja oni povzročajo.''
(jazzie12, 2018).

V množici zgoraj podobnim je vendarle tudi komentar (jg57, 2018), ki odstopa:
jaz sem kristjan in tega me ni sram. Spoštujem svojo vero, spoštujem izročilo svojih staršev in
vseh prednikov. Veliko sem potoval po svetu in srečal mnogo ljudi drugih ver; muslimane,
hindujce, budiste, ... /…/ Z nikomer od njih nisem imel nobenih problemov, vsi smo spoštovali
drug drugega in njegovo vero. Je pa v Sloveniji kar precej drugače, še zlasti če pogledaš forume
kot je npr. ta na 24 ur, kar mrgoli nespodobnih pripomb, mnogi kar tekmujete kdo bo stresel bol
bistroumno žaljivko predvsem do vernih, tako do muslimanov, še bolj pa do katoličanov. /…/

Na koncu analize bi omenila še ključne besede, ki so pripete k novinarskim prispevkom in so
grafično izpostavljene.
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Pripete ključne besede razkrivajo, kaj naj bi v besedilu bilo za bralca bistveno oz. povzemajo
temo besedila. Konotirajo tudi medsebojne povezave med posameznimi besedami, ki so včasih
problematične:
-

''INDONEZIJA'', ''SAMOMORILSKI NAPAD'', ''ISLAM'' (''Val eksplozij v
Indoneziji'', 2018)

-

''DUNAJ'',

''NAPAD'',

''IRANSKO

VELEPOSLANIŠTVO'',

''ISLAM'',

''TERORIZEM'' (''26-letnik, ki je na Dunaju napadel vojaka'', 2018)
-

''POLICIJSKA OPERACIJA'', ''BERLIN'', ''ISLAMSKI SKRAJNEŽI'' (''Obsežna
operacija berlinskih policistov'', 2018)

-

''TERORIZEM'', ''NEMČIJA'', ''BEGUNSKI VAL'', ''ISLAM'', ''KORAN'' (Kramžar,
2018č).

Islam in samomorilski napad; islam, napad in terorizem; islamski skrajneži in policijska
operacija; islam, koran, begunski val in terorizem – islam je kot ključna beseda povezan s
terorizmom. Terorizem je reprezentiran kot izvirajoč iz islama.

4.3. Ugotovitve
Islam in muslimani so na novičarskih spletnih portalih MMC RTV SLO, 24ur in Delo v letu
2018 največkrat reprezentirani kot problematični, konfliktni, ekstremistični in radikalno
drugačni (tudi z izvzetjem prispevkov z oznako ''samo IS''). Hkrati pa prispevki, ki islama ne
demonizirajo, to velikokrat delajo kot protiutež izjavam javnih oseb, ki muslimane predstavljajo
kot grožnjo. Zato je pogosto tudi v prispevkih, ki bralce približajo k boljšemu razumevanju
kompleksnih družbenih odnosov, prisoten ''za nas problematičen'' ali ''neprilagojen musliman''.
Podtema nekompatibilnost je skoraj zmeraj prisotna. V mnogo prispevkih pa se izmenjujeta
podtemi nevarnost in problem za družbo.
Problematično je tudi, da novinarji v mnogih prispevkih, ki govorijo o islamističnih napadih, z
besednimi zvezami ''islamski napad'', ''muslimanski skrajneži'', ''islamski terorizem'' ipd. nasilje
posplošijo na vse muslimane. ''Islamski skrajneži'' tako (p)ostanejo prav to – skrajneži, ki so
muslimani. Skoraj zmeraj so skrajneži muslimani, kar bralce privede do zaključkov, da so
muslimani skoraj zmeraj skrajneži. Ni več vprašanj o vzrokih nasilja, saj je to vendar islam.
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Omenila bi še komentarje bralcev, ki niso bili predmet moje analize, sem jih pa ponekod
prikazala kot primer odziva na določene prispevke. S tem sem želela pokazati na dejanske
izpeljane percepcije muslimanov in islama v besedilih. Seveda iz nekaj komentarjev ne morem
sklepati na prevladujoče javno mnenje in skupne mentalne modele, prav tako vsak bralec
prispevkov ne komentira. Povprečen bralec-komentator ima namreč najverjetneje nek
osebnostni profil, zaradi katerega je bolj motiviran za javno deljenje svojega mnenja kot ostali
bralci. Ne glede na to pa lahko sklepam na specifično (neredko islamofobno) javno mnenje, ki
se v komentarjih pogosto pojavlja in ga prispevki pogosto legitimirajo.
Razloge, da mediji večinoma prikazujejo poenostavljeno sliko islama lahko iščemo marsikje.
Velikokrat se to dogaja nenamerno, zaradi strukturnih faktorjev in novinarskih metod zbiranja
informacij nasploh. Poleg tega imajo tudi novinarji, kot člani družbe, svoja mnenja in
predsodke. Tako o določeni tematiki ne iščejo drugih mnenj, ker se do sedaj zbrane negativne
izjave pomembnih oseb skladajo z njihovo percepcijo islama (Shadid in van Koningsveld,
2002) - in tudi z razširjeno zgodovinsko zakoreninjeno percepcijo te religije.
Kot pri vsakršnem medijskem poročanju, je tudi pri reprezentaciji muslimanov pomembna
novičarska vrednost, ki jo izpostavljata Koch-Baumgarten in Voltmer (2010). Ta je večja, če
sporočilo odstopa od trenutno prevladujočega v družbi. Za večjo opaznost in pritegnitev
pozornosti je koristno opozarjati na razlike med islamom in muslimani na eni strani in
krščanstvom in zahodno družbo na drugi. Na primer, novičarska vrednost bo narasla, ko bo
novinar pisal o islamu in predstavil, da je ženska cirkumcizija nekompatibilna z zahodnimi
pogledi o enakosti moških in žensk. Novičarska vrednost bo pa padla, če bo novinar pokazal
tudi na dejstvo, da so takšne prakse zakonsko prepovedane v večini muslimanskih držav
(Shadid in van Koningsveld, 2002).
Pomembna je tudi družbena teža, ki določa, v kolikšni meri uporabnik medijev verjame, da se
sporočilo tiče njega osebno. Da bi novinarji družbeno težo povečali, deviantno obnašanje
muslimanov ali kateri koli dogodek prikazujejo tako, da se zdi, da ima veliko posledic na prav
vsako osebo v družbi (prav tam). Na primer, negativna medijska reprezentacija džamije v
nekem evropskem mestu nakazuje, da bo ta ovirala prebivalce mesta in da predstavlja začetek
islamizacije države, ki da bo izbrisala ''našo'' kulturo. Novinarski prispevki o tovrstnih temah
posredno vplivajo tudi na percepcijo muslimanov v Sloveniji in džamije v Ljubljani.
Družbena teža lahko razloži, zakaj mediji brez premisleka velikokrat nekritično uporabijo
izjave politikov ali drugih pomembnih oseb v družbi, ki opozarjajo, strašijo o nevarnosti. Poleg
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tega senzacionalizem služi tržnemu interesu medijev, ker se dobro prodaja. Del novičarske
vrednosti in družbene teže je tudi ton jezika, ki je, kot smo videli v analizi, pogosto čustven in
alarmanten (Petley in Richardson, 2011).
Še ena problematika je, da pisci novinarskih besedil večinoma nimajo dovolj specifičnega
znanja, da bi verodostojno poročali o ozadjih in bi dogajanje umestili v širši kontekst.
Prav tako so časovno in prostorsko omejeni, zato so velikokrat prisiljeni, da uporabijo najlažje
dosegljive, večinoma sekundarne, vire, ki so že polni predsodkov o obravnavanih skupinah
(Shadid in van Koningsveld, 2002). Takšno povzemanje pa rezultira v povečanem enakem
negativnem medijskem poročanju, kar smo videli v analizi, ko so vsi medijski portali večkrat
uporabili tudi identične zapise povedi. Alternativni svetovni pogledi in razumevanja tako niso
dovolj zastopani, dejstva so pa pogosto pretiravana, posplošena in omejena (Petley in
Ridchardson, 2011). Ker ni finančnih zmožnosti, časa, znanja, prostora ali volje za bolj
poglobljeno raziskavo in reprezentacijo.
Če povzamem posledice negativnih medijskih reprezentacij v širšem družbenem kontekstu, se
te lahko odražajo v dojemanju, da je konflikt med islamom in Zahodom neizogiben ter da so
muslimani grožnja tradicionalnim vrednotam, naši kulturi in načinu življenja. Vzbujena so
občutja, strahu, nelagodja, nevarnosti in tesnobe med nemuslimani, hkrati pa takšno medijsko
poročanje sproža nelagodje, občutke ogroženosti in odtujenosti med muslimani. To pa lahko
posledično oslabi morebitne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje ekstremizmov ter
programe za integracijo. Negativna medijska reprezentacija islama pa bo malo verjetno
prispevala k informiranemu dialogu (in sploh k želji po njem) med muslimani in nemuslimani
o načinih sodelovanja za ohranitev in razvoj multikulturne in multireligijske družbe.
V marsikaterih prispevkih je islam zreduciran na stereotipe islama proti Zahodu,
muslimanskega nazadnjaštva in ''islamskega'' terorizma. To pa je nevarno, saj posvojitev teorije
o spopadu nekompatibilnih civilizacij hkrati omogoča islamskim fundamentalistom enostavni
zagovor politike zaprtih vrat do dialoga z ''brezbožnim'' Zahodom (Debeljak, 2009, str. 66).
Debeljak povzame bistvo obravnavane problematike, da bi se za dialog morali vsi sodelujoči
odpovedati izbranim predsodkom in relativizirati lastna stališča, vendar se ''bolj privlačen od
mnogoterosti življenjskih, miselnih in verskih stilov večinoma zdi navidezno varni pristanek v
smiselnosti ene in edine resnice. Ponuja namreč absolutizem preproste formule iz črno‐bele
dramaturgije, 'mi' proti 'njim', s katero je vprašanje treba preprosto odpraviti, ne pa nanj iskati
pogosto mučne odgovore.'' (prav tam, str. 66-67)
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5

SKLEP

Ob zaključku se zavedam, da bi za boljše raziskovanje obravnavane tematike moja naloga
morala biti obsežnejša.
V analizi semantične mikro-strukture besedil bi bilo dobro zajeti prav vse prispevke, saj se mi
sedaj, ko jih nisem, lahko očita selektivnost pri izbiri primerov. Vseeno menim, da sem
verodostojno zajela primere, na katerih sem lahko opazovala, kako mediji tvorijo pomene, s
katerimi reprezentirajo muslimane in islam. Izključila sem predvsem primere, ko so ključne
besede le bežno nevtralno omenjene, teh je bilo tudi največ, in ki ne implicirajo pomenov.
V nalogi tudi nisem poglobljeno govorila o raznovrstnih konfliktih znotraj islama in notranjih
bojih za in proti modernosti, liberalizmu in demokraciji, ki zraven vseh ostalih dejavnikov
pomembno vplivajo na zahtevnost razumevanja te religije in njenega predstavljanja v javnem
diskurzu v zahodnem svetu. Kljub temu, da je moje znanje omejeno in je še toliko relevantnih
kompleksnih realnosti, ki jih nisem omenila, pa menim, da sem vendarle razčlenila ključna
ozadja in pokazala na zgodovinske in sodobne vzroke islamofobije ter sem tako odgovorila na
prvo raziskovalno vprašanje. Namen je bil zajeti te vzroke in pokazati na njihovo sočasnost in
prepletanje v konstrukciji analizirane družbene realnosti. Križarske vojne, osmanski vdori in
kolonializem so vplivali na oblikovanje evropske identitete ter na oblikovanje specifičnega
kolektivnega spomina in na negativne percepcije o muslimanih. Kolonializem, sodobna vojaška
poseganja s strani Zahoda in tudi nenadzorovan globalni trg so pustili posledice na načine
spopadanja muslimanskega sveta z modernizmom. Ti načini pa so delno rezultirali tudi v
rojstvu fundamentalističnih gibanj in islamističnih terorističnih organizacij. Slednje s pridom
izrablja politika strahu, ki se krepi s strahom ter ga zato pomaga konstruirati in ohranjati.
Vplivno vlogo pri tej konstrukciji islamofobije imajo tudi mediji. Svojo izhodiščno hipotezo,
da slovenski medijski prispevki legitimirajo islamofobijo, lahko v precejšnji meri potrdim, ker
to drži za veliko večino prispevkov. Ne drži pa za vse. Mediji preredko ponudijo poglobljeno
razlago o zgodovinskih, (geo)političnih, ekonomskih, gospodarskih in podnebnih vzrokih za
sedanje mednarodne odnose, družbene probleme, migracije, vojne in napade. Kritične
poglobljene prispevke imata največkrat v obliki komentarjev, kolumn in intervjujev predvsem
portala MMC RTV SLO in Delo.
Veliko novinarskih prispevkov na analiziranih medijskih spletnih portalih popolnoma legitimno
tematizira ekstremistične organizacije in nasilje, ki so vzniknili pod vplivom islamistov.
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Problem je, prvič, da je teh prispevkov največ, kar daje videz, da obstaja islam le v povezavi z
ekstremizmi, ter, drugič, na kakšen način so ti prispevki napisani. Besedišče, semantika in
izjave politikov, ki jih mediji uporabljajo, konotirajo inherentno nasilnost muslimanov.
Neizogibna posledica tega je, da so medijske reprezentacije islama popačene, muslimani so
reprezentirani kot nevarni in nazadnjaški. Bralec ima tako premalo priložnosti spoznati njemu
zelo podobnega (četudi hkrati zelo drugačnega) ''normalnega človeka'' muslimana, morda celo
zaupanja vrednega in naklonjenega zanimanja vzbujajočega. Kar je tudi odgovor na moje drugo
raziskovalno vprašanje.
Največji problem vidim v novinarskem delu, ki z masko objektivnega poročanja ponavljajoče
objavlja izjave politikov in to kot da se ne zaveda svojih učinkov na legitimacijo nestrpnega,
islamofobnega in drugače ekstremističnega razmišljanja. To je po mojem mnenju resnična
grožnja, ne le za Evropo ali Zahod, grožnjo za človeštvo nasploh. Kaže se v porastu novih
fašističnih gibanj in politik strahu ter na drugi strani terorističnih organizacij, ki vse dobivajo
vedno več moči zaradi vzbujenih občutkov strahu in sovražnosti med ljudmi.
Da bi se izognili obnavljanju predsodkov o islamu in muslimanih, menim, da bi v javnem
diskurzu moralo biti več govora o politikah vključevanja. Shadid in van Koningsveld (2002)
pravita, da bi mediji morali posvojiti preventivne strategije, bolj za predsodke občutljive
pristope. To je mogoče le, če se odgovorni v medijih zavejo dejstva, da prispevajo k procesu
stigmatizacije in da tudi prepoznajo nujnost po spremembi. Novinarji bi morali razlikovati med
različnimi muslimanskimi gibanji in tokovi v njihovih sporočilih in poudarjati obstoječo
raznolikost v muslimanskem svetu. Prav tako bi morali novinarji doseči večjo izobraženost o
tematiki. To bi pomagalo pri kritični oceni izjav politikov ali drugih pomembnih javnih oseb –
in bi posledično lahko podvomili v neškodljivost te izjave in tudi iskali drugo kredibilno mnenje
(prav tam).
S tem se seveda strinjam, ne vem pa, ali in kako je to dosegljivo. Rešitve so morda v uvajanju
novih dodatnih izobraževanj. Vendar sem do tega skeptična, ker se mi za spremembe ne zdi
dovolj, da bi se novinarji in uredniki bolj izobrazili, ampak mislim, da je za občutljivo poročanje
potrebna tudi določena mera etične drže in osebnostnih lastnosti, ki spodbujajo željo za
verodostojno delo in zavedanje svoje neizmerne odgovornosti. Znanje ne nujno odpravi
brezbrižnost in malomarnost.
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Vsekakor bi se v medijskem poročanju morali čim bolj izogniti poenostavljanju in
posploševanju, hkrati pa bi moral biti poudarek na družbeno-ekonomski in verski raznolikosti
tudi znotraj obravnavanih skupin, ne le med njimi. Muslimanski svet namreč pomeni tisoče
skupin, ki živijo v stotinah držav po svetu ter predstavljajo različne verske tokove in pravne
šole.
Novinarji bi morali razkrivati ozadja in razlagati kompleksnosti resnic ter ne kazati na islamsko
religijo kot krivo za vse težave, o katerih poglobljeno razmišljanje je naporno. Kazanje s prstom
je, žal, že domena politikov. Če nam je ljudem najvišji cilj mir, bi reprezentacije muslimana kot
absolutnega tujca, ki moti in ogroža našo kulturo in naš vsakdan, na vsak način morali
izkoreniniti. Postopoma bi s tem zmanjšali nepotreben strah – pred ''drugim'' in pred izgubo
lastne identitete in kulture ter bi tako lahko začeli naslavljati in reševati resnične probleme.
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Egiptovski veliki mufti izdal versko prepoved bitcoinov
Nigerija: Samomorilski napad na mošejo; ujetniki pobegnili Boko Haramu
Singapur prepovedal film o "ikoni palestinskega odpora"
V samomorilskem napadu v Kabulu najmanj 20 mrtvih
Velikanski savdski kulturni center po večletnem odlašanju vse bliže odprtju
Opozorila, da iraške sile prisilno vračajo begunce na nevarna območja
Iranski poslanec: na protivladnih protestih skupno aretirali kar 3.700 ljudi
Nato se glede arbitraže ne bo opredeljeval; Zagreb odobrava izjavo Junckerja
Tisoče Irancev bi lahko ubežalo smrtni kazni zaradi mamil
Slovenka v Iraku: Mnogo otrok jezidskih žensk in borcev IS-ja bo sirot
V dvojnem samomorilskem napadu v Bagdadu najmanj 35 mrtvih
Barbara Mali
Erdogan napovedal zatrtje novih kurdskih obmejnih varnostnih sil pod vodstvom ZDA
V Črni gori na pol leta zapora obsodili prvega pripadnika IS-ja
17. januar: Rojstvo legendarnega boksarja z neobičajnim slogom
Boko Haram objavil posnetek ugrabljenih deklet
Se Turčija pripravlja na posredovanje proti kurdski milici v Siriji?
V Pakistanu ustrelili mater in hčer, ki sta otroke cepili proti otroški paralizi
Kurdska milica YPG poroča o smrtnih žrtvah po turški operaciji na Afrin
Sinkiang: kitajska pokrajina, kjer kamere nadzirajo vsak korak Ujgurov
Turška vojska vdrla v sirsko pokrajino Afrin. Nekaj raket priletelo v Turčijo.
Lavrov prst uperja proti ZDA; v Turčiji aretacije zaradi širjenja propagande
Trije mrtvi v napadu na tržnici na jugu Tajske
Sena v Parizu prestopila bregove. Poplave tudi drugod po Franciji.
Erdogan napovedal nove operacije turške vojske v Siriji
Afganistan: IS izvedel napad na urad organizacije Rešimo otroke
Merklova v Davosu posvarila pred "strupenim populizmom"
Skrajno desni politik AfD-ja izstopil iz stranke in se spreobrnil v islam
Trump v Davosu: "ZDA so odprte za posel"
Narasla Sena ogroža islamsko umetnost v Louvru
V samomorilskem napadu v Kabulu ubitih najmanj 95 ljudi, 158 je ranjenih
Kurdi v Kölnu protestirajo proti turški ofenzivi v Siriji
Turčija poziva ZDA k umiku enot in napoveduje širitev operacije v Idlib
Afganistan žaluje za stotimi žrtvami krvavega napada
Nov napad v Kabulu – tokrat tarča vojaška akademija
V Turčiji od začetka operacije Oljčna vejica aretiranih več kot 300 ljudi
31. januar: Praznoval bi Pavel Lunaček, junak slovenskih mater
Talibani dejavni na večini ozemlja Afganistana
Trump v nagovoru Američanom obljubil svetlo prihodnost
"Izguba, primerljiva s Palmiro": turške zračne sile bombardirale ostanke templja Ain
Dara
Na spletu radikalizirani napadalec pred londonsko mošejo obsojen na dosmrtni zapor
Foto: V Italiji simpatizer skrajne desnice v streljanju ranil temnopolte prebežnike
Med operacijo proti kurdskim silam v Siriji ubitih sedem turških vojakov
Abdeslam se brani z molkom, zaupa v Alaha
Po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Siriji Varnostni svet brez sklepov
7. februar: Radio Kričač se upre okupaciji
Izginotje Katarja z zemljevidov v Louvru Abu Dabi, Pariz zagnal uradno preiskavo
Vojaška koalicija pod vodstvom ZDA naj bi v Siriji ubila več kot 100 provladnih
borcev

93

12. 2. 2018
12. 2. 2018
14. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 2. 2018

16. 2. 2018
17. 2. 2018
18. 2. 2018
19. 2. 2018
19. 2. 2018
19. 2. 2018
20. 2. 2018
21. 2. 2018
21. 2. 2018
22. 2. 2018
23. 2. 2018
24. 2. 2018
24. 2. 2018
25. 2. 2018
25. 2. 2018
25. 2. 2018
26. 2. 2018
2. 3. 2018
2. 3. 2018
3. 3. 2018
4. 3. 2018
6. 3. 2018
7. 3. 2018
8. 3. 2018
8. 3. 2018
10. 3. 2018
13. 3 .2018
14. 3. 2018

15. 3. 2018
15. 3. 2018
16. 3. 2018
16. 3. 2018
18. 3. 2018
18. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018

J. R.
Luka Hvalc,
Val 202
c. r.
J. R.
K. T.
K. T., Matjaž
Trošt, RTV
Slovenija, J.
R.
T. H.
K. S.
K. S.
B. V.
B. V., J. R.
J. R.
P. G., foto:
IMDb
c. r.
K. T., K. S.
J. R., K. T.
B. V.
J. R., K. S.
Matic Majcen
K. T.
K. T.
P. G.
J. R.
A. P. J.
A. P. J.
J. R.
J. R.
P. G.
K. S.
K. S.
Kaja Sajovic
C. R.
A. P. J., J. R.
Vlasta
Jeseničnik,
RTV
Slovenija
A. P. J.
Boris Vasev
B. V.
MMC RTV
SLO
A. P. J.
A. P. J., B. V.
B. V.
B. V.
B. V., J. R.
J. R.
A. P. J., J. R.
L. L.

Irak za obnovo po vojni z Islamsko državo potrebuje 90 milijard dolarjev
Goran Bregović, balkanski Mick Jagger: "Mislim, da sem v glavi še danes malo invalid
zaradi obdobja z mamili"
14. februar: Franko Sloveniji prismuča prvo zimsko olimpijsko medaljo
Tillerson in Erdogan v Ankari za umiritev napetosti med državama
ZN: Lani je v Afganistanu umrlo manj civilistov, a se je povečalo število žrtev v
zračnih napadih
ZDA od EU-ja zahtevajo pojasnila o obrambni uniji

"Dvojna poroka" zaradi napačne diagnoze raka bega iransko sodišče
Turčija zavrača obtožbe o uporabi kemičnega orožja v Siriji
Foto: V Altaju na Kitajskem, rojstnem kraju smučanja
Orban: Zaradi priseljevanja bodo padale države, Evropa je sredi invazije
Po dogovoru Damaska in Kurdov Ankara svari: Nihče nas ne more ustaviti
Na protestih sufijev v Iranu umrli trije policisti
Bollywoodski film o menstrualni higieni nesprejemljiv za pakistanski cenzorski odbor
21. februar: Mala terasa, spodaj Ljubljana, pomanjšana ...
Bombardiranje Vzhodne Gute se nadaljuje: "Rakete padajo kot dež"
Nigerijska vojska rešila nekaj deklet po ugrabitvah Boko Harama
Izrael začel zapirati afriške prebežnike, ki ne želijo biti izgnani v tretjo državo
Varnostni svet soglasno sprejel resolucijo o prekinitvi ognja v Siriji
Lav Diaz za MMC: "Proti demagogom se je treba boriti z dostojanstvom"
Irak zaradi članstva v IS-ju na smrt obsodil 16 Turkinj
Kljub sprejeti resoluciji VS-ja o premirju se napadi v Vzhodni Guti nadaljujejo
Zagrebdox s polnim peharjem dokumentarcev, tudi s slovensko udeležbo
Putin odredil "humanitarni premor" v Vzhodni Guti
Hude izgube za turško vojsko v spopadih v Afrinu
Marine Le Pen zaradi objave nasilnih dejanj IS-ja grozi zapor
Afrin: V turških napadih ubitih več deset pripadnikov sirskih sil
Sirska vojska napreduje v Vzhodno Guto, civilisti bežijo
Tiha revolucija ali film o Savdijkah, ki so orale ledino na različnih področjih
Foto: Pakistanska kolonialna dediščina - od veličastnih vil do ruševin
V Šrilanki nasilje budistov nad muslimansko manjšino
Gaggan: Kako je videti večerja v najboljši restavraciji Azije?
10. marec: Praznuje lepotica iz Prvinskega nagona
Turška vojska: Obkolili smo mesto Afrin
Nedvomno bo Putinov zadnji mandat zanimiv

Libija izdala priporni nalog za 205 domnevnih tihotapcev
"Boj zahodnosaharskih žensk je del boja žensk po svetu"
Nemški notranji minister: Islam ni del Nemčije
16. marec: Odmevni incident med Tonyo Harding in Nancy Kerrigan
V Šrilanki preklicali izredne razmere
Turška vojska in sirski uporniki zavzeli središče Afrina
Nov samomorilski napad v Kabulu: najmanj 29 mrtvih, 52 ranjenih
Odstopil mjanmarski predsednik Htin Čav
Nigerija: V Dapchi naj bi se vrnilo okoli sto ugrabljenih deklet
Angela Merkel: Begunska kriza je razdelila nemško družbo
Francija: Policija ubila napadalca, ki je ubil tri ljudi in jih več ranil
Janša: Odločitev za EU in Nato, kljub nekaterim razočaranjem, ostaja pomemben
korak za Slovenijo
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23. marec: Jurij Vega - edini Slovenec, čigar ime srečamo na Luni
Francija: Junaški policist, ki je zamenjal mesto s talko, umrl
Novi svetovalec za nacionalno varnost ZDA naj bi napeljeval Izrael k napadu na Iran
Klerik na klavirju pri tradicionalistih zaigral na napačne note
Turčija zavrača francosko posredovanje in napoveduje nove operacije na severu Sirije
1. april: Smeha in šal poln prvi april!
Asad po sedmih letih na pragu nadzora Vzhodne Gute
Indonezija: Pozivi k izpustitvi štirih ljudi, ki se jim očita homoseksualni spolni odnos
Erdogan, Putin in Rohani predlagajo trajno ustavitev ognja v Siriji
Obsodili sedem Srbov, ki so pošiljali borce in denar Islamski državi
Avstrijska vlada načrtuje prepoved naglavnih rut v vrtcih in šolah
Svetovalci Trumpa prepričali, da vojska ostane v Siriji za "nedoločen čas"
"Politiki na Balkanu vojno še vedno izkoriščajo za manipulacijo z ljudmi"
V Andražu nad Polzelo počastili spomin na strmoglavljenje ameriškega bombnika pred
74 leti
"Videl sem odlične vojaške kurate ali pa takšne, da Bog pomagaj!"
Katičeva in Mattis pohvalila sodelovanje Slovenije in ZDA na področju obrambe
Münster: Kombi v množico ljudi, trije mrtvi, več ranjenih
Trump po domnevnem kemičnem napadu svari Al Asada, da bo "plačal visoko ceno"
Sirija za napad obtožuje Izrael, ki molči. Mattis ne izključuje vojaškega posega.
Savdska Arabija se odpira svetu: dobili bodo tudi operno hišo
Falk: Rešitev dveh držav kot pretvarjanje iskanja kompromisa brez zaveze k ukrepom
Rusija poskuša zahodne sile odvrniti od napada na Sirijo
Trump po napadu na cilje v Siriji: Napad je bil "popolno izveden"
V eksploziji na jugu Gaze umrli štirje Palestinci
Mali: V terorističnem napadu ubit pripadnik mirovnih sil ZN-a, več ranjenih
EU podprl politično rešitev krize v Siriji; Lavrov kemični napad označil za "predstavo"
Macron: V Evropi poteka državljanska vojna za demokracijo
Pulitzer New York Timesu in New Yorkerju za razkritje afere Weinstein
SZA: popzvezdnica prihodnosti, ki je sanjala o olimpijskih igrah
"Muslimani predstavljajo vse, česar se pri Drugih najbolj bojimo"
Iranska nobelovka v Ljubljani: "To je bila revolucija proti pravicam žensk"
Irak po dogovoru s sirsko vlado napadel položaje IS-ja v Siriji
V napadu pred volilnim uradom v Kabulu najmanj 57 žrtev
Abdeslamu zaradi streljanja na policiste v Bruslju 20 let zapora
Macron in Trump sta se odkrito pogovorila o iranskem jedrskem sporazumu
Spomeniško varstvo
Nemčija: Po napadih na Jude po vsej državi shodi proti antisemitizmu
Cavusoglu: Vojski Turčije in ZDA bosta skupaj vstopili v Manbidž
Rusija, Turčija in Iran: Mirovni proces v Siriji se mora nadaljevati
V Iraku zaradi sodelovanja z IS-jem na dosmrtno kazen obsodili več žensk iz tujine
Novo nasilje v Mjanmaru - tokrat na udaru etnična skupnost Kačin
V napadu na tuareške upornike ubitih najmanj 40 ljudi
V Iraku zaradi sodelovanja z IS-jem na dosmrtno kazen obsodili več žensk iz tujine
Afganistan pretresajo napadi: Ubitih devet novinarjev in 11 otrok
ZDA: Iran mora svojcem žrtev 11. 9. izplačati milijardno odškodnino
Rdeči alarm v Pakistanu: temperatura dosegla 44 stopinj Celzija
Erdogan za čas po volitvah napoveduje nove čezmejne vojaške operacije
V Nigeriji slabšanje varnostnih razmer - v napadu na vas 45 žrtev
Najbolj neposrečena filmska promocija: v kostumih IS-ja nad nakupovalce
Na volitvah v Iraku v boju za zmago zdajšnji in nekdanji premier
Odgovornost za napad z nožem v Parizu je prevzela Islamska država
Prvi neuradni izidi volitev v Iraku kažejo na zmago zavezništva Al Abadija
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Samomorilske napade na cerkve v Indoneziji izvedla ena družina
Najmanj 15 mrtvih in več kot 40 ranjenih v napadih na vzhodu Afganistana
Nov napad v Surabaji izvedla petčlanska družina z osemletnim otrokom
15. maj: Vrata odpre prvi McDonald's
Muslimani po svetu začeli sveti mesec ramazan
Palestinci žalujejo, mednarodna skupnost poziva k neodvisni preiskavi nasilja
Večina žrtev v Gazi pripadnikov Hamasa
Marvel snuje nov film: muslimansko superjunakinjo bo morda igrala Prijanka Čopra
Al Sisi med ramazanom ukazal odprtje meje z Gazo
Na iraških parlamentarnih volitvah zmagalo zavezništvo Moktada Al Sadra
19. maj: Vse najboljše, Sani!
Prva skupina borcev IS-ja zapustila zadnje oporišče skupine v Damasku
Slovenska veleposlanica v Izraelu na zagovor
Izrael prvi uporabil F-35 za bojne naloge
Amnesty International: Oboroženi Rohingi v Mjanmaru izvedli pokol hindujcev
Samomorilske napade na cerkve v Indoneziji izvedla ena družina
Omamljanje živali pred zakolom ne posega v versko svobodo
Iran objavil zahteve do Evrope za obstanek v jedrskem sporazumu
24. maj: Rodila se je žena kralja rokenrola
V Siriji priprli skrajneža Islamske države, povezanega z napadom v Nici
Salah se bo na dan finala držal pravil ramazana
Izraelski topovski izstrelek ubil tri Palestince iz gibanja Islamski džihad
Na vzhodu Sirije ubiti najmanj štirje ruski vojaki
Londonska mošeja za prispevke sprejema tudi bitcoine
Iz Gaze rakete na Izrael, ta odgovoril z letalskimi napadi
V Liegeu moški ustrelil dva policista in mimoidočega
Madžarska bo kriminalizirala pomoč prebežnikom
Zaradi rasizma protagonistke Roseanne Barr ukinili nanizanko Roseanne
Liège: Napadalec, ki je ubil tri ljudi, je moril že dan prej
Roseanne za rasistični izpad, ki ji je odnesel serijo, krivi tablete
Turčija: Kako je v deželi kebabov videti vrhunska kulinarika?
Slavoj Žižek: Pridobivanje glasov na desnici je posledica napak levice
Bruselj povračilne carine na ameriške izdelke napoveduje za julij
James Ivory, najstarejši oskarjevec vseh časov, praznuje okroglih 90
Afganistan talibanom napovedal začasno premirje
Dosmrtni zapor za Akilova, ki je v Stockholmu tovornjak zapeljal v množico
Video: Modna revija brez manekenk, ampak z brezpilotnimi letalniki
V zračnem napadu v Idlibu ubitih 44 civilistov. Rusija zanika vpletenost.
Avstrija zapira sedem mošej, več deset imamom grozi izgon
Po medijskih objavah ZN uvedel sankcije proti tihotapcem prebežnikov v Libiji
Patrick Boucheron: "Zgodovina ne opisuje preteklosti, ampak tisto, kar nam omogoča,
da gradimo prihodnost"
Googlova skrb za ogroženo kulturno dediščino na iraških tleh
10. junij: Tragedija gorske reševalne službe na Okrešlju
Ruska zabava za uvod: pet golov v savdski mreži
Mufti Grabus: "Ne sprejemamo dejstva, da nas vedno porivajo na obrobje družbe"
Talibani in afganistanska vojska z objemi skupaj slavijo konec ramazana
Trojni napad v Nigeriji, najmanj 31 mrtvih
Angelina v uničenem Mosulu: "Najhujše razdejanje, kar sem ga videla"
Nekdanji izraelski minister Segev obtožen vohunjenja za Iran
Velika razstava Ivane Kobilce, slikarke, ki je hotela pogledati za vsako zaveso

Afganistanski talibani v treh nočeh ubili več kot sto policistov in vojakov
Begunci iz Gambije so po vrnitvi v domovino stigmatizirani
Turčija: Erdogan razglasil zmago
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Erdogan po zmagi: Turčija je dala lekcijo demokracije vsemu svetu
Po Mumbaju z Ašvarjo, debi v Bollywoodu in pristanek v Afriki
Roseanne Barr po rasističnem izpadu: Resnično se kesam
Vrhovno sodišče ZDA potrdilo prepoved potovanj iz pretežno muslimanskih držav
Turški novinar, zaprt zaradi terorizma: "Za Turčijo ne vidim upanja"
Sara R. Farris: V imenu ženskih pravic (Vzpon femonacionalizma)
Lafarge naj bi IS-ju plačal milijone za obratovanje tovarne v Siriji
V samomorilskem napadu v Džalalabadu ubitih najmanj 19 ljudi, največ sikhov
Ruben Östlund med gosti na motovunskem filmskem griču
Duma: OPCW ni našel živčnega strupa, je pa našel sledi klora
Pakistan: Nekdanjemu premierju deset let zapora zaradi korupcije
V Iranu aretirali najstnico zaradi njenih posnetkov plesa na Instagramu
Thilo Sarrazin in založnik na sodišču zaradi nove sporne knjige o islamu
11. julij: Botanični vrt v Ljubljani že od časa Ilirskih provinc
Pakistan: 128 mrtvih v samomorilskem napadu na predvolilnem shodu
Na jugu Iraka protesti zaradi brezposelnosti. Več ranjenih in mrtvih.
Po začasnem premirju na meji med Izraelom in Gazo znova tulijo sirene
16. julij: Vse najboljše, leteči Kranjec!
Zahar Prilepin: Samostan
19. julij: Slovo slovenskega mehanika, ki je s svojimi vozili oskrboval avstrijski dvor
Avstrija razburja Jude s predlogom smernic za obredni zakol živine
Zaradi suma, da je tihotapil krave, v Indiji do smrti pretepli muslimana
Razjarjena Roseanne Barr: "Nisem vedela, da je Valerie Jerrett temnopolta!"
Trump opozoril Rohanija, naj "nikoli več ne grozi ZDA"
Na poti proti Sloveniji, na poti domov
Umrla predsednica Mater Srebrenice Hatidža Mehmedović
V napadih Islamske države na jugu Sirije umrlo okoli sto ljudi, več je ranjenih
Volilni dan v Pakistanu pretresajo nasilje in spopadi
25. julij: Rojstvo prvega otroka iz epruvete
Pakistan: Zvezdnik kriketa Imran Kan že razglasil zmago
26. julij: Dan, ko je Jolanda šokirala slovensko javnost
Italija izgnala Slovenca, ki je novačil borce za IS; ta napadel novinarja
Imran Kan tudi uradno zmagovalec parlamentarnih volitev v Pakistanu
DNS in ZNP obsojata Žavbijev napad na novinarja in snemalca
Sodišče v Kairu na smrt obsodilo 75 islamistov
"Cunami milijarde dreves": projekt ozelenitve severozahodnega Pakistana
Indijski "Izbrisani" - država bo štirim milijonom vzela državljanstvo
V Tadžikistanu v oboroženem napadu ubili štiri turiste
Mohamedou: Teorija ISIS-a (Politično nasilje in transformacija svetovnega reda)
Na Danskem prepoved zakrivanja obraza na javnih mestih
Tadžikistan po umoru kolesarjev napovedal policijo za turiste
Mama Osame bin Ladna: "Muslimanska bratovščina mu je oprala možgane"
Na Danskem po prepovedi zakrivanja obraza kaznovali 28-letnico
8. avgust: Nixonovo slovo od Bele hiše
V ZDA aretiran moški, ki naj bi uril otroke za strelske pohode
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Trump med padanjem lire podvojil carine na uvoz aluminija in jekla iz Turčije
ZN opozarja na poročila, da je Kitajska priprla več kot milijon Ujgurov
Tel Aviv: Tisoči proti zakonu, ki definira Izrael kot nacionalno državo Judov
V eksploziji v Idlibu umrlo 69 ljudi, med njimi 17 otrok
ZN: V Iraku in Siriji še od 20.000 do 30.000 borcev Islamske države
15. avgust: Povezava Tihega in Atlantskega oceana
Ifriqiyya Electrique ali kako deluje adorcizem za današnje dni
Keita znova izvoljen za predsednika Malija
Libijsko sodišče za umore med arabsko pomladjo na smrt obsodilo 45 ljudi
17. avgust: Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
Imran Kan potrjen za novega premierja Pakistana
Švica: Muslimana zavrnila rokovanje in ostala brez državljanstva
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Umrl nekdanji generalni sekretar ZN-a Kofi Annan
Vodstvo podjetja Autostrade bo Genovi nakazalo 500 milijonov evrov
Foto: Dva milijona muslimanskih vernikov začelo romanje v Meko
V Španiji, deželi pršuta, prvič več prašičev od ljudi
EU želi prisiliti tehnološke gigante v brisanje objav s "teroristično vsebino"
21. avgust: Rodil se je Jernej Kopitar
Mufti Nedžad Grabus: Vloga praznika je opogumiti ljudi v dobrem
IS objavil domnevni zvočni posnetek Al Bagdadija, ki podpornike poziva k vztrajanju
Katanec: Zelo sem vesel in ponosen, da bom selektor Iraka
V napadih po trditvah oblasti ubit vodja IS-ja v Afganistanu
Ženske, ki so se vrnile iz Sirije in Iraka, predstavljajo posebno varnostno grožnjo
Starodavna Palmira naj bi bila v prihodnjem poletju nared za turistične oglede
ZN: Vojaškim poveljnikom se mora soditi za genocid nad Rohingi
Iranski predsednik na zagovoru: "Ni nas strah Amerike ali gospodarskih težav"
Merklova in Trump pozivata k preprečitvi humanitarne krize v Idlibu
Identitarci, ki so tudi v Sloveniji, v Evropi vedno dejavnejši
Radijska postaja se kljub grožnjam še naprej bori proti Boko Haramu
Džihadisti v napadu na vojaško oporišče v Nigeriji ubili do 30 vojakov
Foto: V Basri protestniki vdrli v iranski konzulat in zajeli naftne delavce
Twitter je trajno suspendiral teoretika zarot Alexa Jonesa in portal InfoWars
V Egiptu bodo zaradi udeležbe na protestih leta 2013 obesili 75 ljudi
Iz ZDA v Libanon: vrnitev med državljansko vojno ukradene bronaste sekire
Fontana malih in točenih
11. september: Največji teroristični napad na ozemlju ZDA
Začetek "zadnje faze" v boju proti IS-ju na vzhodu Sirije
Prvi koraki k obnovi kulturne dediščine v Mosulu, uničenem od vojne z Islamsko
državo
"Po Jesenicah so krožile nore zgodbe, da bom, če bom župan, prepovedal prodajo
svinjine."

Kdo vse bo po Šarčevem imenovanju Črnčeca postal grožnja?
Nemška obrambna ministrica ne izključuje trajnejše namestitve nemških sil na
Bližnjem vzhodu
Šolska kuhinja – menza ali restavracija?
Tonin: S slabimi sistemi se tovrstne varde prav kliče
Kurdske sile v Siriji se želijo znebiti ujetih pripadnikov IS-ja
Sodišče Marine Le Pen odredilo psihiatrično preiskavo
Iran: V napadu med vojaško parado ubitih 25 ljudi – vojakov in civilistov
Iran: V napadu med vojaško parado ubitih 25 ljudi – vojakov in civilistov
Thaci: Kosovsko veleposlaništvo v Jeruzalemu v zameno za priznanje
22. september: Rodil se je brazilski nogometni as Ronaldo
"Negotovost Evrope je v tem, da bodisi ne vidi prihodnosti ali pa se zdi ta zelo mračna"

Teheran po napadu na pogovore poklical zahodne diplomate
Po imenovanju Črnčeca med muslimani razočaranje, nelagodje, molk
Guterres na Generalni skupščini ZN-a opozarja na porast kaosa v svetu
Nizozemska policija preprečila večji teroristični napad
ZDA priznale, da so v boju proti IS-ju ubili najmanj 1.114 civilistov
Erdogan v Kölnu med protesti odprl eno največjih mošej v Evropi
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Predstava Deblas/Boginje: Ženske kot fascinacija, ženske kot ustvarjalno izhodišče
Avstrija ustaške simbole uvrstila med prepovedane
5. oktober: Kadirov na čelu Čečenije
Cenzura v Kuvajtu: med prepovedanimi knjigami tudi Mala morska deklica
V streljanju na Zahodnem bregu ubita Izraelca
V Egiptu bodo zaradi udeležbe na protestih leta 2013 obesili 75 ljudi
Stoltenberg pričakuje, da bo Slovenija storila več pri "pošteni delitvi bremen"
Umrl je novinar in urednik Sašo Pauković, dolgoletni urednik oddaje Duhovni utrip

#MMCdebata: "Zgledujmo se po Avstriji! Ven iz Nata!"
Ljubljanski mestni svetniki tik pred volitvami spreminjajo prostorske akte
V Danakilski depresiji, najbolj vročem kraju na svetu
Tudi Avstralija razmišlja o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem
Roseanne brez Roseanne - serija ubila svojo protagonistko
Islamska država na vzhodu Sirije zajela več kot 700 talcev
19. oktober: Umrl je Alija Izetbegović
Volitve v Afganistanu zaznamujejo nasilje in tehnične težave
Država želi preverjati, kako se troši denar za socialne prispevke duhovnikov
Zakaj uspešnega feminističnega boja ni brez razumevanja, kaj se je zgodilo v 16.
stoletju
Po AfD-jevem pozivu k ovajanjem učiteljev se ti prijavljajo sami
Sinead O'Connor se je spreobrnila v islam in postala Shuhada' Davitt
Četverica podprla idejo nove ustave in demokratičnih volitev v Siriji
Islamski džihad na pobudo Egipta oznanil premirje z Izraelom
Kapele v Bergamu ne bodo preuredili v mošejo
ZDA: Število smrtnih žrtev napada v sinagogi se je povzpelo na 11
Samomorilski napad na glavni aveniji v Tunisu
Libija ‒ majhna pričakovanja, pozitivno presenečenje
"Vnovično odprtje muzeja govori o državi, ki je premagala terorizem"
Trump kljub nasprotovanju obiskal prizorišče strelskega napada v Pittsburghu
Zrušenje vojaškega helikopterja v Afganistanu
Pakistan: Razveljavljena smrtna obsodba kristjanke sprožila nasilne proteste
Erdogan: "Ukaz za umor Hašokdžija je prišel z vrha savdske vlade"
V Pakistanu ubit klerik, znan kot oče talibanov
Več mrtvih v napadu na avtobus s koptskimi kristjani na istem mestu kot lani
V Iranu stekla proizvodnja "stoodstotno domačih" vojaških letal
"Smrt Ameriki" - Iranci protestirajo proti novim sankcijam
V Egiptu ubili 19 osumljenih za napad na koptske kristjane
Ko skušaš Sfingo osvoboditi smeti
Iran se ne bo uklonil ZDA: "Ponosno bomo kršili sankcije"
Islamska država za seboj v Iraku pustila 200 množičnih grobišč
Soočenje Webra in Stubba: prijatelja poudarila pomen enotnosti
Hrvaško ministrstvo opozarja na vse več laži o prebežnikih
Sinead O'Connor: Nikdar več se nočem družiti z belci
7. november: Začetek oktobrske revolucije
Angela Merkel: Nemčija ima moralno dolžnost boja proti antisemitizmu
Avstralska policija napad z nožem v Melbournu obravnava kot terorizem
Ameriška vojna proti terorizmu vzela več kot pol milijona življenj
Literarni zaklad: našli še neznane zgodbe nobelovca Naguiba Mahfouza
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12. 11. 2018
13. 11. 2018
16. 11. 2018
16. 11. 2018
17. 11. 2018
19. 11. 2018
20. 11. 2018
25. 11. 2018
26. 11. 2018
26. 11. 2018
27. 11.
2018

T. J.
A. P. J.
A. P. J.
J. R.
B. V.
Boris Vasev
K. Št.
J. R.
A. P. J., J. R.
J. R.
K. S.

Spopadi afganistanskih sil s talibani, v Kabulu napadel IS
Su Či odvzeli nagrado, ker ni več "simbol upanja, poguma in človekovih pravic"
Prva obsodba nekdanjih voditeljev Rdečih Kmerov za genocid
DR Kongo: V spopadih na območju izbruha ebole smrtne žrtve med modrimi čeladami
Sirija: Številne civilne žrtve letalskih napadov pod vodstvom ZDA
Čas po prvi svetovni vojni na Bližnjem vzhodu del širšega konteksta kolonializma
Med praznovanjem rojstva preroka Mohameda se je razstrelil napadalec
Tisoče Iračanov beži pred poplavami
Spopadi na vzhodu Sirije zahtevali več kot 200 žrtev
Bruselj napoveduje dodatna sredstva Nobelovima nagrajencema za mir
Nekdanja mis Moskve postala žena malezijskemu kralju

27. 11. 2018
29. 11. 2018
29. 11. 2018
30. 11. 2018

T. J.
Anja P. Jerič
K. Št.
P. G.

3. 12. 2018
7. 12. 2018
9. 12. 2018
9. 12. 2018

K. S.
A. P. J.
J. R.
Romana
Kocjančič
Marko
Radmilovič,
Val 202
A. P. J.
A. P. J.
P. G., foto:
EPA
A. V.
K. T.
K. Š.
K. Št.
Vesna
Hrdlicka
Bergelj, Radio
Slovenija
B. V.
B. V., K. S.
K. S.
K. S.
K. S.
J. R.
J. R.
A. J.
J. R.
K. Ši.
T. J.
K. S.
Mitja Lisjak
A. P. J., K. S.
K. Ši.

Napadalec na avtobus Borussie Dortmund obsojen na 14 let zapora
"Čestitam Slovenkam, ker se morajo znajti brez varuške in gospodinje"
Vojna v Jemnu: ameriški senat proti podpori Savdski Arabiji
Louvre podira meje elitistične umetnosti: med svoje dragocenosti vabi mlade in
socialno šibkejše
Krvavice na islamski konferenci v Nemčiji dvignile prah
Resolucija ZN-a za obsodbo Hamasa ni dobila potrebne večine
Hindujski verniki zahtevajo gradnjo templja na ruševinah mošeje
Ugrabljeni menih v slovenskem samostanu

11. 12. 2018
14. 12. 2018
17. 12. 2018
17. 12. 2018
19. 12. 2018
19. 12. 2018
20. 12. 2018
20. 12. 2018
20. 12. 2018

22. 12. 2018
22. 12. 2018
22. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018

Zapisi iz močvirja: Decembrski zapisi
Strasbourg: Aretirali še dva človeka in znova odprli božični sejem
Napad v Strasbourgu zahteval še peto žrtev. Medtem prijeta še dva osumljenca.
Temeljni kamen za vnovično gradnjo znamenite mosulske mošeje
ZDA se umikajo iz Sirije: Trump razglasil zmago nad Islamsko državo
Sirski observatorij: IS v dveh mesecih usmrtil blizu 700 zapornikov
Odzivi na umik ameriške vojske iz Sirije: "To je velika zmaga za IS, Iran in Rusijo!"
Putin: Jedrska vojna bi vodila v uničenje celotne civilizacije in planeta
Dante Buu: "Nočem, da gre moj ljubimec na delo"

V Mogadišu blizu predsedniške palače odjeknili eksploziji. 13 mrtvih.
Zaradi umika ameriške vojske iz Sirije odstopil Trumpov odposlanec
Pakistan v lovu na turiste sprošča vizumsko politiko
Po umoru Skandinavk v Maroku: Oblasti težko zagotovijo varnost v odročnejših delih
Trump bo obrambnega ministra zamenjal že 1. januarja
Kabul: V napadu na vladna poslopja najmanj 30 mrtvih
V preiskavi umora skandinavskih turistk v Maroku še pet aretacij
Judovski muzej v Berlinu obtožen "protiizraelskega delovanja"
Trump v Iraku prvič obiskal vojake v tujini
Nemčija bi muslimane obdavčila z davkom na mošeje
Po kurdskem pozivu Manbidž znova v rokah sirske vojske
Avstralskemu džihadistu odvzeli državljanstvo
#MMCdebata: "Naj bodo šole zasebne ali javne, ne pa nekaj vmes"
Maroko: V zvezi z umorom Skandinavk prijeli švicarsko-španskega državljana
Dogodki iz sveta znanih, ki so zaznamovali leto 2018
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Priloga B: Vsi analizirani prispevki na spletnem portalu 24ur
3. 1. 2018

An.V.

5. 1. 2018

Natalija Švab

8. 1. 2018

STA Ž.L.

12. 1. 2018

STA Ti.Š./A.I.

21. 1. 2018

A.I./STA/Ti.Š.

21. 1. 2018

STA Ti.Š.

23. 1. 2018

N.Š./STA/An.
V.
An.V./K.H.

24. 1. 2018
27. 1. 2018
28. 1. 2018
29. 1. 2018

STA
N.Š./An.V.
N.Š.
STA U.Z.

30. 1. 2018

STA

31. 1. 2018
1. 2. 2018
1. 2. 2018

STA Ti.Š.
STA
U. Z.

3. 2. 2018

K.H./STA

3. 2. 2018

24. 3. 2018
26. 3. 2018
31. 3. 2018
31. 3. 2018

U.Z./K.H./ST
A
STA A.I./K.H.
STA K.H.
M.J./STA
S.S.
STA K.P.
K.H./STA/.A.I
.
STA
K.H./U.Z.
STA
A.I./Ti.Š./S.S.
STA N.Š.K.
STA Ti.Š.
STA K.P.
Natalija Švab
STA
K.H.
STA / K.P. /
Ti.Š.
K.H./U.Z.
STA /A.I.
Natalija Švab
Ti.Š.

1. 4. 2018

STA/An.V.

10. 2. 2018
10. 2. 2018
15. 2. 2018
17. 2. 2018
19. 2. 2018
20. 2. 2018
24. 2. 2018
25. 2. 2018
25. 2. 2018
25. 2. 2018
5. 3. 2018
11. 3. 2018
13. 3. 2018
20. 3. 2018
23. 3. 2018

Z družino nekoč v talibanskem ujetništvu, zdaj pa je v Kanadi obtožen tudi spolnih
napadov
VIDEO: Od nasprotnice do zagovornice cepiv: Verjela sem, da vlada laže, farmacevti
pa so pripravljeni ubijati za denar
Moški, ki je napadel avtobus Borussie Dortmund priznal: 'Globoko obžalujem svoje
ravnanje, nikogar nisem želel ubiti'
Več kot 24-urna pogajanja v Nemčiji obrodila sadove, Merklova, Juncker in Evropa
zadovoljni
VIDEO: V napadu na hotel v Kabulu najmanj 18 mrtvih, gosti so si življenja reševali
tudi s plezanjem s pomočjo rjuh
FOTO: Turški vojaki vdrli na območje sirskega mesta Afrin, na severu Sirije bodo
vzpostavili tamponsko območje
Protestniki v Zürichu kritični, da forum v Davosu nikakor ne vzpodbuja miru
FOTO in VIDEO: Odgovornost za napad na humanitarno organizacijo v Afganistanu
prevzela IS
FOTO in VIDEO: Eksplodiralo je reševalno vozilo, napolnjeno z eksplozivom
'Videl sem roke in noge žrtev. Kdor to počne, je bolan'
FOTO: V napadu na vojaško oporišče v Kabulu umrlo 11 afganistanskih vojakov, 16 je
ranjenih
Švedsko tožilstvo za Akilova, ki je zapeljal v množico in ubil pet ljudi, zahteva
dosmrtni zapor
Trump v prvem govoru o položaju v državi: Še nikoli ni bil boljši čas za ameriške sanje
Trump že tretjič nominiran za Nobelovo nagrado za mir
Interpol ima seznam 50 potencialnih borcev IS, ki naj bi prek Italije vstopili v druge
evropske države
VIDEO: V Siriji sestrelili rusko vojaško letalo. Pilota, ki je iz letala skočil s padalom,
usmrtili
Napadalec v Italiji si je za tarče izbiral Afričane. Je šlo za 'maščevanje' za umor 18letnice?
Izrael sporočil, da je sirskim zračnim silam prizadejal veliko škodo
Ugledni savdski klerik: Savdijkam ni treba nositi dolgih halj
VIDEO: Kadri s tremi goli Toronto popeljal do zmage
Morilca male Zainab obsodili na štiri dosmrtne zaporne kazni
Orban v slogu Donalda Trumpa neomajen v misiji: Madžarska na prvem mestu
'Če je bil masaker v 90. letih Srebrenica, je vzhodna Guta masaker tega stoletja do zdaj'
Varnostni svet ZN soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji
FOTO: Sojenje 'krvniku' iz Pariza: 'Zaradi molka nisem kriminalec, to je moja
obramba'
ZDA že večkrat pretresli strelski pokoli. To so najhujši med njimi
Macron in Merklova Putina pozvala, naj na sirski režim izvrši največji možni pritisk
V Ankari poostrena varnost zaradi možnosti terorističnega napada
Zgodovina, spisana s krvjo: 'Šolski učbeniki so polni sovraštva'
26-letnik, ki je na Dunaju napadel vojaka, gojil 'simpatije do političnega islama'
Žavbiju znižali zaporno kazen, na prostosti bi lahko bil že poleti
Policisti ubili napadalca, ki je zadrževal talce v trgovini na jugu Francije, njegovo
partnerico zaslišujejo
'Francija nikoli ne bo pozabila njegovega junaštva, poguma, njegove žrtve'
Al Sisiju nov mandat na čelu Egipta ne more uiti
Centimetri do smrti: 'Stal sem v vodi, obarvani s krvjo mojih prijateljev'
FOTO: Najmlajša Nobelova nagrajenka Malala Jusufzai prvič po napadu talibanov
obiskala rodni Pakistan
FOTO in VIDEO: Pomembna zmaga sirskega režima: dogovor o evakuaciji civilistov
in borcev iz Dume
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2. 4. 2018
4. 4. 2018
8. 4. 2018
12. 4. 2018
14. 4. 2018
14. 4. 2018
14. 4. 2018
15. 4. 2018
16. 4. 2018
17. 4. 2018

STA/An.V.
STA K.P.
STA / K.P. /
S.S.
K.P./STA
/S.S.
N.Š./STA
Natalija Švab
Natalija Švab/
Urša
Zupan/STA
Natalija Švab

27. 4. 2018
30. 4. 2018
3. 5. 2018

STA/A.I.
STA / N.Š. /
Ti.Š.
STA /An.V.
An.V./STA
STA / U.Z.
An.V./STA/N.
Š.
STA/A.I.
STA/A.I.
Jan Krstovski

4. 5. 2018

STA/A.I.

6. 5. 2018
9. 5. 2018
10. 5. 2018

STA
S.S./STA
B.T.

12. 5. 2018
12. 5. 2018

Anda Arko
Natalija Švab

12. 5. 2018
13. 5. 2018
13. 5. 2018
13. 5. 2018
14. 5. 2018
15. 5. 2018

23. 5. 2018

STA
A.I. / STA
An.V./STA
STA /An.V.
STA /An.V.
STA/A.I.
/An.V.
Karmelina
Husejnović
N. Š.

24. 5. 2018
24. 5. 2018

STA / A. K.
Tadej Vidrih

25. 5. 2018
27. 5. 2018
29. 5. 2018
29. 5. 2018
29. 5. 2018
1. 6. 2018
3. 6. 2018
7. 6. 2018
9. 6. 2018

N.A.
STA/A.I.
L.Š./STA
N.Š.
STA/L.Š.
STA / K.H.
STA
STA V.Š.
STA / A.K.

22. 4. 2018
23. 4. 2018
23. 4. 2018
24. 4. 2018

16. 5. 2018

VIDEO: Iz Vzhodne Gute evakuirali upornike: z avtobusi na sever Sirije
Skrajnežem, ki so pošiljali borce v Sirijo, prisodili do 11 let zapora
Trump Asada označil za žival, Putinu pa požugal: Plačali boste visoko ceno
Macron: Imamo dokaze, da je Asadov režim uporabil kemično orožje
Sirija: več kot sedem let groze
'Ruski povračilni ukrepi ne bodo bombe, kvečjemu kibernetski napadi'
'Če Sirija ponovno uporabi kemično orožje, smo pripravljeni. Ne preizkušajte nas'
Ugrabljene sanje, iluzije in resničnost: od smrti v plamenih do morilskega kaosa. Kam
pa potem?
Inšpektorji čakajo na dovoljenje za vstop v Dumo
Preiskovalci prispeli v Dumo, Macron medtem zagotavlja: To ni vojna proti Asadu
Samomorilski napadalec v Kabulu ubil najmanj 48 ljudi, več kot 112 je ranjenih
Zaradi protiteroristične operacije pomoč potrebuje že 420.000 Egipčanov
Karadžić obtožbe označil za mite: Hotel sem le zaščititi Jugoslavijo
Trump prijatelju Macronu očistil suknjič, Melania navdušila s klobukom
Pompeo v Bruslju: Delo tu je neprecenljivo
V samomorilskem napadu umrlo devet novinarjev
Salah 'trenira z 20 odstotki', kako pa bo na njegovo pripravljenost v finalu vplival
ramazan?
Pakistan prizadel izjemen vročinski val: 80-odstotna vlažnost in okrog 50 stopinj
Celzija
V taborišču je trpelo tudi 4153 Slovencev
'Ne bomo dopustili, da Trump zmaga v tej psihološki vojni'
Balašević: Sem iz mešanega zakona, kaj bom drugega kot Jugoslovan? Nikoli pa nisem
bil komunist!
Tadž Mahal – solza na licu časa
Ko skorumpiranost postane vir šal: 'Trump je vse življenje delal, da je postal milijonar,
tukaj pa te izvolijo v parlament pa si zmagal'
Parlamentarne volitve v Iraku minile brez večjih incidentov
Napadalec 21-letni Čečen, policija pridržala njegova starša
Val eksplozij v Indoneziji povzročila družina s petimi otroki
V Iraku najnižja volilna udeležba od leta 2005: 'Zaušnica obstoječi politiki'
Po začasnih izidih na volitvah v Iraku v ospredju zavezništvo šiitskega bloka
'Slovenija obsoja nasilje v Gazi, zavzemala pa se bo za mirno rešitev novonastale krize'
Mufti Grabus: Ni razlik med ljudmi, razen v tem, ali so dobri ali slabi
Sodišče podprlo zaščito živali in odkimalo muslimanski skupnosti, ki je želela klanje
brez omamljanja
Priprli borca IS, ki naj bi bil povezan s terorističnim napadom v Nici
ANALIZA: Real ali Liverpool? Ronaldo ali Salah? Pred tekmo vseh tekem je v
prednosti ...
Salah zavoljo lovorike Lige prvakov postavil ramadan na stranski tir
Zaradi izraelskih napadov na Gazo nove smrtne žrtve med Palestinci
Strelski napad v Belgiji: štirje mrtvi, dva ranjena
Razvijajo tehnologijo, ki bi preprečila uporabo tovornjakov v teroristične namene
Palestinski skrajneži izstrelili več raket, Izrael vrnil udarec z letalskim napadom
V Italiji prisegla nova vlada pod vodstvom Conteja
Obletnica londonskega napada, ki je zahteval osem življenj
Terorističnega napadalca iz Stockholma obsodili na dosmrtno ječo
Kosovo: aretirali osumljena načrtovanja samomorilskih napadov na Nato, Francijo in
Belgijo
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9. 6. 2018

STA / K.H.

12. 6. 2018

Jan Krstovski

14. 6. 2018
15. 6. 2018
16. 6. 2018
20. 6. 2018

N.Š./STA
STA N.P.
24UR
Inšpektor
L.Š./STA

22. 6. 2018
23. 6. 2018
24. 6. 2018

U.V./STA
STA
U.V./STA

25. 6. 2018

STA / Ti.Š.

26. 6. 2018
28. 6. 2018
29. 6. 2018
2. 7. 2018
11. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018
16. 7. 2018
18. 7. 2018
23. 7. 2018
25. 7. 2018

STA / K.H.
STA / K.H.
A.B.
N.Š./STA
Urša Zupan
STA / L.Š.
STA
STA V.Š.
STA V.Š.
STA / L.Š.
STA / K.H. /
N.P. N.P.
STA N.P.
STA / Ti.Š.
Karmen
Lugarič
N.P.
Avdo Avdić
B.R.
STA
D.F.
U.V.
N.Š.
Brane Kastelic
Ti.Š. / STA
U.V.
U.Z.
STA
U.Z./ STA
U.V.
U.V.
K.H. / STA
STA / A.K.
U.Z. / L.Š.
U.V./STA
U.Z./STA
A.K. / STA
Mateja Knaus
STA
STA / A.K.
Karmelina
Husejnović

25. 7. 2018
26. 7. 2018
27. 7. 2018
27. 7. 2018
28. 7. 2018
31. 7. 2018
31. 7. 2018
2. 8. 2018
3. 8. 2018
4. 8. 2018
8. 8. 2018
8. 8. 2018
8. 8. 2018
9. 8. 2018
12. 8. 2018
12. 8. 2018
13. 8. 2018
17. 8. 2018
18. 8. 2018
19. 8. 2018
20. 8. 2018
21. 8. 2018
23. 8. 2018
26. 8. 2018
27. 8. 2018
2. 9. 2018
3. 9. 2018
8. 9. 2018

Talibani napovedali premirje, še pred tem napadli vojaško oporišče in ubili najmanj 17
vojakov
Salahova fotografija s čečenskim voditeljem dviguje prah, Egipčani sporočajo:
Vprašajte Fifo!
Preplah v Kölnu: Tunizijec v stanovanju izdeloval biološko orožje
Za muslimane konec ramazana in začetek tridnevnega praznovanja
'Veliko ljudi ne prijavlja diskriminacije, ker misli, da se ne bo nič spremenilo'
Po preplahu v Kölnu kriminalisti potrdili: 'Šlo je za priprave za napad z biološkim
orožjem'
V Turčiji pred nedeljskimi volitvami aretirali 14 domnevnih teroristov
Je legendarnega Puyola iranska televizija 'cenzurirala' zaradi predolgih las?
Zgodovinske volitve, gospodarska kriza in okrepljena opozicija: se Erdoganu trese
stolček?
Erdogan zmagal že v prvem krogu, prejel je več kot polovico veljavnih glasov: 'Turčija
je dala lekcijo demokracije celemu svetu'
Vrhovno sodišče pritrdilo Trumpu glede prepovedi vstopa za državljane sedmih držav
Lafarge obtožen financiranja terorizma in sokrivde v zločinih proti človečnosti v Siriji
S to potezo se je princ William zapisal v zgodovino
Ubili skrajneža: zloglasna Islamska država ostala brez šefa logistike in financ
Zdravnica, ki je pobegnila srebreniškemu peklu: Še danes slišim krike ljudi
Dosmrtni zapor za Britanca, ki je pozival k napadu na britanskega princa Georgea
Po močni ofenzivi Izraela na Gazo začasno premirje
Že 149 žrtev napada v Pakistanu, med njimi tudi otroci
Še 11 milijonov iz Katarja za ljubljansko džamijo
Umrla 'glavna' srebreniška mati
Policija: Ni dokazov, da za napadom v Torontu res stoji IS
V Pakistanu samomorilski napad pred voliščem
Rok Žavbi na prostosti po posredovanju odvetnika
Je Rok Žavbi nevaren?
Kot da bi David Beckham postal premier Velike Britanije
Pismo muslimana iz Bosne: Namesto Alaha se bojte Salaha
Zaradi udarca hokejskega ploščka jo čaka operacija prsi
IS prevzel odgovornost za napad na turiste v Tadžikistanu
Erdogan je uničil turške sanje
Moj sin, Osama bin Laden
Kakšna bi bila danes Jugoslavija?
Zaradi komentarja o oblačilih muslimank zahtevajo njegovo izključitev iz stranke
Šaman žensko 15 let zadrževal v votlini in jo zlorabljal kot spolno sužnjo
Voznik z avtomobilom zapeljal naravnost proti ekipi RTV
Sirska prva dama ima raka na dojkah
Vodji egiptovske Muslimanske bratovščine dosmrtni zapor
V eksploziji umrlo 39 civilistov, od tega 12 otrok
Eksplozija v Siriji zahtevala 69 življenj, med njimi 17 otrok
Kolesarja, ubita v Tadžikistanu, sta prekolesarila tudi Slovenijo
Umrl nekdanji generalni sekretar ZN Kofi Anan
Romanje v Meko začelo več kot dva milijona muslimanov
Policija incident v Barceloni označila za teroristično dejanje
Mufti pozval vernike, da pomagajo dokončati gradnjo Islamskega kulturnega centra
V napadu z nožem v predmestju Pariza dva mrtva
Ubit vodja Islamske države v Afganistanu
Slovenca v Hurgadi o tem, kako je v hotelu, v katerem sta umrla Britanca
Podnebne spremembe in varnost: v Iraku bi lahko znova vzklile skrajne skupine
Novinarja obsojena izdaje državnih skrivnosti
'Prepričan sem, da bomo našli življenje zunaj našega Osončja'
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8. 9. 2018
10. 9. 2018
10. 9. 2018
11. 9. 2018
11. 9. 2018
12. 9. 2018
13. 9. 2018
14. 9. 2018
17. 9. 2018
20. 9. 2018
22. 9. 2018
22. 9. 2018
23. 9. 2018
25. 9. 2018
27. 9. 2018
9. 10. 2018
10. 10. 2018
15. 10. 2018
16. 10. 2018
19. 10. 2018
21. 10. 2018
23. 10. 2018
27. 10. 2018
28. 10. 2018
3. 11. 2018
3. 11. 2018
4. 11. 2018
6. 11. 2018
6. 11. 2018
7. 11. 2018
7. 11. 2018
8. 11. 2018
9. 11. 2018
9. 11. 2018
10. 11. 2018
11. 11. 2018
16. 11. 2018
17. 11. 2018
17. 11. 2018
28. 11. 2018
1. 12. 2018
10. 12. 2018
14. 12. 2018
15. 12. 2018
16. 12. 2018
17. 12. 2018
18. 12. 2018
18. 12. 2018
19. 12. 2018
20. 12. 2018

STA / K.H.
Mirko
Vorkapić
Natalija Švab
A.B.
B.T.
STA/V.Š./K.H
.
M.S.
K.H.
STA / U.Z.
STA / V.Š.
K.H. / STA
K.H. / STA
A.K. / STA
U.V./STA
L.Š.
A.K. / U.Z. /
STA
M.G.
U.Z./N.Š./ST
A
U.V.
STA / V.Š.
Natalija Švab
U.V.
STA / V.Š.
STA / V.Š.
L.Š./STA
U.V./STA
U.V./STA
A.K. / STA
Irena Joveva
B.T.
U.V./STA
L. Š.
M.R.
STA / M.R.
Tadeja
Lampret / V.Š.
A.K. / STA
STA N.S.
Natalija Švab
STA/K.H.
U.V./STA
A. K.
U.V./STA/M.
R.
K.H.
STA
STA M.S.
M.R. L.Š.
STA / Ti.Š.
STA / U.Z.
M.S./STA
STA / U.Z.
U.V.

Egiptovsko sodišče dokončno na smrt obsodilo 75 islamistov
Ali proti Frazierju: Dvoboj stoletja
Pod navidezno harmonijo je zavrelo, skrajna desnica praznuje
Zaradi ljubezni bo Zayn Malik prodal svojo hišo
16 let starejši Dianin ljubimec, dober Charlesov prijatelj, umrl za rakom
Kleine Zeitung se opravičuje za napako: Mislili smo, da je Velika Kladuša na
Hrvaškem
Nobelova nagrajenka za mir podprla zaprtje novinarjev
Imenovanje Črnčeca razburja: 'Marjan, to ni hec!'
'Nabralo se je precej težav, ki kličejo k reševanju'
Sodišče Le Penovi odredilo psihiatrično oceno
Odgovornost za napad na vojaško parado prevzela IS
Odgovornost za napad na vojaško parado prevzela IS
Iran na zagovor poklical diplomate Velike Britanije, Nizozemske in Danske
Trump: Iran seje smrt in uničenje po Bližnjem vzhodu
Nizozemska policija za las preprečila večji teroristični napad
Stoltenberg poslance pozval k zvišanju sredstev za obrambo
Habib se je boril z medvedom, je prijatelj z Ronaldom in je musliman
Odvrgel molotovko, zajel talko in zahteval izpustitev Tunizijke
Avstralija o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem: Ideja dveh držav se ni dobro obnesla
V napadih koalicije v Siriji ubitih 32 civilistov
Med dvema ognjema: od nepokritih deklet v plamenih do 'razvrata' na otokih
'Med karavano so kriminalci in ljudje z Bližnjega vzhoda'
V napadu IS ubitih najmanj 68 sirskih borcev
IS po vrsti napadov zavzela večje območje na vzhodu Sirije
Iran: Trump sramoti prestiž ZDA
Dan po napadu na koptske kristjane v Egiptu pokopali žrtve
Ubili 19 skrajnežev, odgovornih za napad na koptske kristjane
Našli več kot 200 množičnih grobišč z več tisoč žrtvami IS
Je javna podpora predstavnikov največjih verskih skupnosti Jankoviću higienična?
Noče se več družiti z ljudmi bele rase
Najmlajša članica kongresa, prvi muslimanski kongresnici, prvi odkrito homoseksualni
guverner
Zaradi ženske, oproščene bogokletja, Pakistanci na nogah
Teroristični napad v Melbournu: Somalec zabodel tri ljudi
Ameriška vojna proti terorizmu zahtevala že najmanj pol milijona žrtev
'Tisto, kar sem videla v svojem sinu, sem zdaj postala jaz'
Na slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne tudi Trump in Putin
V Kambodži prva obsodba zaradi genocida
'Že mogoče, da je konec, ampak jaz ne bom nikoli imel miru'
Asadove sile zavzele še zadnje oporišče IS na jugu Sirije
Aretirali skrajneža, ki je poskušal zastrupiti vodno zajetje
Nemško ministrstvo na islamski konferenci streglo krvavice
Nobelova nagrajenca za mir zahtevata pravico za žrtve spolnega nasilja
Umrla že četrta žrtev, še ena je možgansko mrtva
Avstralija uradno priznala zahodni Jeruzalem za izraelsko prestolnico
Sorodnike strasbourškega napadalca izpustili iz pripora
Umrla že peta žrtev, še ena oseba v kritičnem stanju
Obsežna operacija berlinskih policistov proti skrajnim islamistom
Somalijec načrtoval napad na katedralo svetega Petra v Vatikanu
Ameriška vojska se umika iz Sirije
Trump: ZDA ne želijo biti policist Bližnjega vzhoda, čas je, da se drugi začnejo boriti
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20. 12. 2018
21. 12. 2018
22. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
31. 12. 2018

STA Ma.Ko.
L.Š.
L. Š./STA
STA M.S.
U.V./STA
STA M.S.
STA / U.Z.
D.F.
STA/N.Š.

Aretirali še tri ljudi v povezavi z umorom turistk v Maroku
Prijeli še tretjega osumljenca za teroristični napad na tednik Charlie Hebdo
Našli video, v katerem je zvestobo prisegel Islamski državi
'Povsem sam sem v Beli hiši in čakam demokrate, da se vrnejo'
Trump na prvem obisku ameriških vojakov v tujini
'Smo v državah, za katere večina ljudi še ni slišala. Iskreno, to je smešno'
V povezavi z umorom turistk v Maroku prijeli še švicarskega državljana
V eksploziji na jugu Filipinov smrtne žrtve
Trump nekoliko 'ustavil konje'

105

Priloga C: Vsi analizirani prispevki na spletnem portalu Delo
1. 1. 2018
3. 1. 2018
4. 1. 2018
4. 1. 2018
5. 1. 2018
8. 1. 2018
9. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
15. 1. 2018
17. 1. 2018
17. 1. 2018
18. 1. 2018
19. 1. 2018
19. 1. 2018
19. 1. 2018
19. 1. 2018
20. 1. 2018
21. 1. 2018
21. 1. 2018
22. 1. 2018
23. 1. 2018
24. 1. 2018
24. 1. 2018
24. 1. 2018
25. 1. 2018
26. 1. 2018
26. 1. 2018
27. 1. 2018
29. 1. 2018
30. 1. 2018
31. 1. 2018
1. 2. 2018
1. 2. 2018
2. 2. 2018
5. 2. 2018
6. 2. 2018
9. 2. 2018
9. 2. 2018
11. 2. 2018
12. 2. 2018
12. 2. 2018
13. 2. 2018
15. 2. 2018
16. 2. 2018
18. 2. 2018
19. 2. 2018
19. 2. 2018
20. 2. 2018
22. 2. 2018
23. 2. 2018
24. 2. 2018
25. 2. 2018
26. 2. 2018
1. 3. 2018

J. B., N. G., STA
Boštjan Videmšek
Ana Šturm
Damijan Slabe
Boštjan Videmšek
Uri Avneri
K. M., STA
Boštjan Videmšek
Damijan Slabe
Š. J., Ka. M., STA
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Vili Einspieler
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Lucijan Zalokar
Mimi Podkrižnik
M. Č., STA, Be. B.
Ju. K., Pi. K.
Ju., K., STA
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
L. Z., STA
Vili Einspieler
Sebastijan Kopušar
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
N. G., STA
Š. J., STA
Š. J., STA
Damijan Slabe
D. S.
Željko Matić
Janko Prunk
Ka. M., STA, Be. B.
Damijan Slabe
Boris Čibej
Boštjan Videmšek
Maja Prijatelj
Videmšek
Boštjan Videmšek
M. K., Vikend
Boštjan Videmšek
Boris Čibej
Gorazd Utenkar
Barbara Kramžar
D. S.
L. Z.., STA
B. Be., STA
Š. J., STA
Irena Štaudohar
Vili Einspieler
M. P. V., STA
Uri Avneri
Boštjan Videmšek

Protesti v Iranu zahtevali že najmanj 20 žrtev
Trenja znotraj režima in kompleksna razmerja na ulicah
FilmFlow predstavlja: Ljubezen na prvo bolezen
Afrika postaja nova domovina islamskega terorizma
Portret tedna: Hasan Rohani, (proti)režimski predsednik Irana
Zakaj sem jezen
Na protestih v Iranu menda aretirali 3700 ljudi
Afganistanci množično umirajo tudi v sirski vojni
Novi (vzhodno)evropski nacionalizmi
Več kot 30 mrtvih v eksplozijah v Bagdadu
Nova (globalna) fronta na severu Sirije
Vojna in mir: Ubito arabsko upanje
Hrvaška predsednica je zavrnila očitke o vmešavanju v notranje zadeve BiH
Bližnji vzhod: Iz iskanja »izhodne strategije« v iskanje nove vojne
Ideje in hrepenenje, ki so vzbudili arabske revolucije, so še vedno tu
Včasih vam ni treba razumeti vsega
Romanski razgledi: V človeškem svinjaku
Erdogan: Turčija de facto nad Kurde v severni Siriji
Napad na hotel v Kabulu zahteval več smrtnih žrtev
Turška vojska vkorakala na sirsko ozemlje
Operacija Oljčna vejica: Turška ruleta
Erdogan: Turčija ne namerava narediti niti enega koraka nazaj
Predvidljivost kurdske tragedije
V napadu na dobrodelno organizacijo v Afganistanu štirje mrtvi
Potencialna islamska grožnja na Balkanu
Ameriški vroči kostanj izdaje Kurdov
Operacija Oljčna vejica: krvavo geostrateško šahiranje
Turčija napoveduje popoln obračun s Kurdi
Napadalec v Kabulu ubil vsaj 95 ljudi
V Kabulu smrtonosen napad na vojaško oporišče
ZDA bodo znova sprejemale begunce iz 11 večinoma muslimanskih držav
Resne težave na jugovzhodnem krilu Nata
Trump nominiran za Nobelovo nagrado za mir
Zakaj bi Kolinda rada videla Vučića v Zagrebu?
Ne vrag, le sosed je mejak
V Belgiji sodijo glavnemu preživelemu osumljencu napadov v Parizu
Ostre kritike nove ameriške jedrske doktrine
Mame v boj proti skrajnežem
Vojna je vseobsegajoča, deformira spomin in človeka
Dobro počutje rejnih živali še ni vroča tema
Po sedmih letih – najbolj krvavi tedni sirske vojne
V torek, 13. februarja, ne zamudite ...
Iskanje denarja za drugo obnovo Iraka v zadnjih letih
Plačanci pod »Wagnerjevo« taktirko
Vrhunci tedna: Leti, leti ... vlada
Strah pred novimi vojnami in zaostrovanji
Skoraj 800 zaprtih zaradi »Oljčne vejice«
Orban: Evropa še zdaj ne dojema, da je sredi invazije
Napadalec iz Stockholma je želel konec napadov na IS
VS ZN neuspešen glede resolucije o humanitarnem premirju v Siriji
Knjige in politike ne moremo nikoli ločiti
Potencialna islamska grožnja na Balkanu
Macron in Merklova pozvala Putina k pritisku na sirski režim
Pojdi v miru
Normalnost strahot in erozija zgodovinskega spomina
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1. 3. 2018
2. 3. 2018
2. 3. 2018
14. 3. 2018
16. 3. 2018
18. 3. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
20. 3. 2018
20. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018

8. 4. 2018

D. S.
Boštjan Videmšek
Vesna Milek
Klemen Košir
Jana Zupančič Grašič
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Uri Avneri
Damijan Slabe
Š. J., STA
Barbara Kramžar
Be. B., STA
Boštjan Videmšek
Jožica Grgič
Maja Prijatelj
Videmšek
Zorana Baković
Maja Prijatelj
Videmšek
Vili Einspieler
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Peter Rak
Saša Vidmajer
Š. J., Ka. M., STA
De. P., STA, L. Z.
Boštjan Videmšek
Ka. M. , STA
Uri Avneri
Barbara Kramžar
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Š. J., STA
B. T., STA
L. Z., STA
Barbara Kramžar
Jožica Grgič
Barbara Kramžar, L.
Z., K. M.
Ba. Pa., STA

8. 4. 2018
8. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
10. 4. 2018
12. 4. 2018
13. 4. 2018
13. 4. 2018
13. 4. 2018
15. 4. 2018
15. 4. 2018
15. 4. 2018
16. 4. 2018
16. 4. 2018
16. 4. 2018
16. 4. 2018
17. 4. 2018

Barbara Kramžar
Boštjan Videmšek
Barbara Kramžar
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Barbara Kramžar
Aljaž Vrabec
Ka. M., STA
V. V., STA
A.S.H., Ti.L., Be.B.
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Barbara Kramžar
Be. B., STA
D. S.
Tone Hočevar
Urša Zabukovec

21. 3. 2018
22. 3. 2018
22. 3. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018
24. 3. 2018
26. 3. 2018
26. 3. 2018
26. 3. 2018
27. 3. 2018
30. 3. 2018
30. 3. 2018
30. 3. 2018
1. 4. 2018
2. 4. 2018
5. 4. 2018
6. 4. 2018
7. 4. 2018

Dve vojni več in nekaj manj konfliktov
Sirski begunec, ki mu je Evropa vzela pravico do človečnosti
Črna luknja ni samo točka niča, ampak tudi točka stvarjenja
Nekateri najbogatejši del premoženja delijo naprej
Svet ni v taki temi, kot ga slikajo mediji
V Afrinu je zavihrala tudi turška zastava
Iluzija turškega triumfa in tragedija kurdske strateške naivnosti
Lažni sovražnik
Nova priseljenska politika ali zgolj novi minister?
Roku Žavbiju znižali zaporno kazen zaradi novačenja borcev za IS
Obsodba Turčije, Sirije in Rusije ter opozorilo ZDA
V samomorilskem napadu v Kabulu ubitih 29 ljudi
Turške vojaške ambicije žene »molk« sveta
Ljubljeni sinovi džihadistov
Obredni zakol med svobodo vere in zaščito živali
Topovske salve in sramota na ulicah
Civilizacijski napredek
Srbov iz Sarajeva ni pregnal le strah pred Alijevimi mudžahidi
Iraška vojna še traja – zato se je tudi začela
Navadili smo se na stanje stalne vojne. Še huje, na vojno smo imuni
Ocenjujemo: Mučenik
EU je podobna tistemu, od česar smo hoteli pobegniti
Napad v mestu Trèbes: policija je ubila napadalca
Umrl policist, ki je prevzel mesto talca
En kandidat, ena senca in utrjevanje diktature
Tudi partnerka napadalca v Trèbesu na seznamu sumljivih oseb
Pasji sin
Nemčija se boji muslimanskih priseljencev
Naslednja turška postaja – Manbidž?
Portret tedna: Abdel Fatah al Sisi
Francija pripravljena posredovati med Kurdi in Turčijo na severu Sirije
V Somaliji napad na vojaško bazo Afriške Unije
Talibske borce bombardirali med molitvijo
Novi notranji minister je vznemiril socialdemokrate
Pomisleki: Na tehtnici – prizadetost muslimanov ali trpljenje živali
Kombi v Nemčiji zapeljal na vrt gostilne, trije mrtvi (VIDEO)
Trump po domnevnem napadu s kemičnim orožjem: treba bo plačati visoko
ceno
V Münstru po vsej verjetnosti ubijal psihično labilni posameznik
S kemičnim orožjem ubitih več deset ljudi?
»Unija vrednot« proti Angeli Merkel
Popolno ignoriranje strahovitega trpljenja civilistev – v imenu geostrategije
Pismo proti vojni
»Interes moje države je zame najpomembnejši«
Še vedno nisem dovolj pameten, da bi bil pesimist
Sodišče odredilo blokado aplikacije Telegram v Rusiji
Moskva: Za kemičnim napadom v Duomi stoji London
Trump: Rezultat napada na Sirijo ne bi mogel biti boljši
Estetika pobijanja
Smrt vojni!
Nevarna razmerja med islamom in Nemčijo
»Ameriška misija za umik iz Sirije se ni spremenila«
Erdoganovo sedenje na dveh stolih
Skoraj že čisto pravi Rimljan
»Humanost« sekularne zavesti
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19. 4. 2018
20. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
22. 4. 2018
22. 4. 2018
25. 4. 2018

D. S.
Boštjan Videmšek
Aljaž Vrabec
Boštjan Videmšek
Gorazd Utenkar
Janez Markeš
Luka Lisjak Gabrijelčič
L. Z., STA
L. Z., STA
Boštjan Videmšek

26. 4. 2018
27. 4. 2018
28. 4. 2018
30. 4. 2018
5. 5. 2018
5. 5. 2018
5. 5. 2018
6. 5. 2018
6. 5. 2018
8. 5. 2018
9. 5. 2018
10. 5. 2018
11. 5. 2018
11. 5. 2018
12. 5. 2018
13. 5. 2018
13. 5. 2018
14. 5. 2018
14. 5. 2018
15. 5. 2018
16. 5. 2018
16. 5. 2018
16. 5. 2018
18. 5. 2018
18. 5. 2018
20. 5. 2018
20. 5. 2018
20. 5. 2018
21. 5. 2018
21. 5. 2018
21. 5. 2018
21. 5. 2018
22. 5. 2018
24. 5. 2018
25. 5. 2018
25. 5. 2018
25. 5. 2018
26. 5. 2018
26. 5. 2018
29. 5. 2018
29. 5. 2018
30. 5. 2018
30. 5. 2018
2. 6. 2018

Barbara Kramžar
A. S. H., STA
Mimi Podkrižnik
A. V.
Boris A. Novak
Branko Soban
Lucijan Zalokar
Jana Zupančič Grašič
T. V.
T. V., STA
Polona Malovrh
Peter Žerjavič
Boštjan Videmšek
Zorana Baković
Be. B., Ti. L.
Gorazd Utenkar
Ti. L., Be, B., STA
Sebastijan Kopušar
T. V., STA
Ti. L., STA
Bojan Rajšek
Boštjan Videmšek
Gorazd Utenkar
Barbara Kramžar
Boštjan Videmšek
A. V., STA
Gorazd Utenkar
STA, T. V.
Barbara Kramžar
Novica Mihajlovič
Peter Rak
T. V., STA
Sebastijan Kopušar
Barbara Hočevar
Barbara Kramžar
D. S.
Zorana Baković
Aleš Črnič
Slavoj Žižek
Be. B., STA
L. Z., STA
Be. B., STA
Novica Mihajlović
Mimi Podkrižnik

4. 6. 2018
4. 6. 2018

A. V., STA
Be., B., STA

Erdoğan in njegova demokracija po turško
»Institucije so ohranjene. Edina alternativa je – kaos«
Travme ne razumeš, dokler je ne doživiš
Asadov režim je preživel in je dejansko zmagovalec sirske vojne
Dogovor je, kršitve tudi
Ko ima staro nov pomen
Noben Slomšek ne bo priskočil na pomoč
Macron: Glede iranskega jedrskega sporazuma ni plana B
V samomorilskem napadu v Kabulu 48 mrtvih
»Regionalni igralci potrebujejo svoj oder za vojno. Libanon so zamenjali za
Sirijo«
Spake antisemitizma med begunci
Nato potrdil dvotirni pristop do Rusije
Mladi ujetniki nihilizma in iztrganci iz lastne kulture na poti v lažna nebesa
Afganistan prizadel še en samomorilski napad
»Nočem vojakov, hočem civiliste«
Umazani denar za politično kupovanje glasov in duš
Američani smo od nekdaj imeli fašistična nagnjenja
To je moj start-up za tretje življenjsko obdobje
Iran posvaril Trumpa pred »zgodovinskim obžalovanjem«
Trump bo sporočil odločitev glede Irana
Hrvat, Musliman, Srb ali Turek – vsi so »Busanci«
Evropa je žrtev Trumpove gorjače
Irak: prihodnost proti preteklosti
Najstarejši vodja vlade na svetu
Napadalec v Parizu z nožem ubil osebo, štiri ljudi je ranil
Nakba: Sedem desetletij katastrofe
V samomorilskih napadih na cerkve v Indoneziji več mrtvih
Krvavo slavje ameriške »realnosti« (FOTO in VIDEO)
V samomorilskih napadih sodelovali tudi otroci (VIDEO)
Po sončnem zahodu se začenja ramazan
Prebežnikov ne bi pokopali ne občina ne država
Ključar iraške prihodnosti bo Moktada al Sadr
Domnevni sodomit, zapornik, premier
Kaj ima Donald Trump proti Nemčiji?
Od terorista do odločilnega politika
Južni Damask zapustili prvi borci IS
Irak: Zibelka civilizacije je zavožena država
Poslanci lahko zaradi Twitterja izgubijo službo
Nemške stave na multilaterizem v svetu »najprej jaz«
Erdoğan v Sarajevu očaral evropske Turke
Dobro jutro: Izsiljevanje
Iran odgovarja ZDA: S svojimi grožnjami želite izzvati konflikt
Pompeovih ducat za iranske mule
Prepoved obrednega klanja ni v neskladju z ustavo
Nemčija v primežu ZDA in Kitajske
Nov raketni napad na vojaško letališče v Siriji
Islam s kitajskimi značilnostmi
Pogovoriti se moramo o islamofobnih politikah strahu
»Levica« in levica
Rasistični izpad Roseanne Barr odnesel njeno komično serijo
Več izstrelkov iz Gaze na jug Izraela
Torkov napad v Belgiji je bil teroristično dejanje
Begunci najbolj koristijo desnici
Če bi bil Šved, bi vprašal, kaj počnem v istem političnem sistemu z bolniki,
kot je Francija
Avtomobilski velikan PSA se umika iz Irana
V Savdski Arabiji končno vozniška dovoljenja tudi ženskam
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5. 6. 2018
8. 6. 2018
9. 6. 2018
12. 6. 2018
12. 6. 2018
15. 6. 2018
15. 6. 2018
15. 6. 2018
16. 6. 2018
16. 6. 2018
16. 6. 2018
19. 6. 2018
20. 6. 2018

Be. B., STA
STA, T. V.
STA, T. V.
Boris Čebej
Boris Čebej
A. I., STA
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Janez Markeš
Boštjan Videmšek
A. I., STA

22. 6. 2018
24. 6. 2018
24. 6. 2018
26. 6. 2018
28. 6. 2018
30. 6. 2018
3. 7. 2018
6. 7. 2018
7. 7. 2018
12. 7. 2018
13. 7. 2018

Be. B., STA
Gorazd Utenkar
STA, A. I.
Boštjan Videmšek
Sebastijan Kopušar
Barbara Kramžar
Jure Kosec
STA
Meta Krese
Boris Čibej
Petra Vadas, Be. B.,
STA
Zorana Baković
STA
Gorazd Utenkar
STA, Ma. F.
Boštjan Celec
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boris Čibej
Ju. K., STA
STA
STA, A. I.
Ju. K.
STA, T. V.
Tina Vovk
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Boštjan Videmšek
Tina Vovk
Sebastijan Kopušar
Nejc Gole
Boris Šuligoj
M. K., Vikend
Peter Žerjavič
STA
Jure Kosec
Zorana Baković
Uredništvo
STA
Gašper Završnik
Anja Intihar, STA
STA
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15. 7. 2018
15. 7. 2018
18. 7. 2018
18. 7. 2018
20. 7. 2018
21. 7. 2018
23. 7. 2018
23. 7. 2018
23. 7. 2018
25. 7. 2018
26. 7. 2018
27. 7. 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018
29. 7. 2018
30. 7. 2018
30. 7. 2018
2. 8. 2018
4. 8. 2018
6. 8. 2018
7. 8. 2018
7. 8. 2018
7. 8. 2018
8. 8. 2018
9. 8. 2018
11. 8. 2018
15. 8. 2018
17. 8. 2018
18. 8. 2018
19. 8. 2018

Italijanska vlada pred prvo oviro
IS ponovno zavzel del območja na vzhodu Sirije
Talibani napovedali premirje ob koncu ramazana
Ko zakon rodi prve sadove
Križarsko petelinjenje
Za muslimane se je s koncem posta začelo tridnevno praznovanje
Moktada al Sadr v Iraku sestavlja vlado »narodne enotnosti«
Rohinški begunec: »Kako nas bodo ščitili, če si nas ne upajo poimenovati?«
Moktada al Sadr sestavlja vlado »narodne enotnosti«
Volitve, ki odločajo o prihodnosti turške republike
Za kakšne koalicije gre
Pospešeno krhanje kurdskega avtonomnega območja na severu Sirije
»Šlo je za konkretne priprave na napad z biološkim orožjem, ki bi bil prvi v
Nemčiji«
Pred turškimi volitvami aretirali domnevne teroriste
Ko se oglasi prva dama
Erdogan razglasil zmago na volitvah
Zadnji dnevi turške republike
Sodni boji dveh Amerik
Nacionalisti vseh držav, (raz)družite se!
Rohani v Evropi išče podporo omajanemu jedrskemu dogovoru
Letalo najverjetneje strmoglavilo zaradi požara v pilotovi kabini
Selitve so bile in bodo večno ... Selitve so. Smrti ni
Ko zakon rodi prve sadove
FOTO:»Odnos med državama še nikoli ni bil tako močan«
Kako preprečiti še eno sirsko tragedijo
Zaradi groženj princu Georgu bo za zapahi do konca življenja
Novi sultan nove republike
Izraelska vojska z močnim ognjem nad Gazo
Lažni samomorilec bi strašil Ljubljančane
Južni Irak ima dovolj revščine, korupcije in političnega kriminala
Turčija napoveduje umik iz Afrina
Desničarski populisti niso le avstrijski fenomen. To je zahodni fenomen.
Trump na Rohanijevo grožnjo odgovoril z grožnjo
Število žrtev samomorilskega napada naraslo na 23 (FOTO)
Umrla je »mati Srebrenice«: Meni je bilo sojeno, ko so ubili moje otroke
V seriji samomorilskih napadov ubitih na desetine ljudi
Italija izgnala Slovenca, ki je novačil borce za IS
Iranski general, ki je ostro zagrozil Trumpu
Obnovili se bomo ljudje, obnovila se bo država
Velika preobrazba nekdanjega šampiona
Velika preobrazba nekdanjega šampiona
Komunalni delavci izpod ruševin še vedno vlečejo trupla
Trump bi se kadar koli srečal z iranskim predsednikom
Trump s sankcijami nad še eno zaveznico
Poslovanje slovenskih podjetij v Iranu pod vprašajem
Kako je nadangel Mihael poletel
TV namigi: Obramba in zaščita, portret Joca Žnidaršiča, Hitri in mrtvi
Evropska obramba pred Trumpovim udarom na Iran
Dvajset let od napada Al Kajde na veleposlaništvi ZDA v Afriki
Boris Johnson ničesar ne stori prav
Svet je raven, naftovodi so okrogli
Pravni borec proti bojevnikom na začasnem delu
V samomorilskem napadu skoraj 50 mrtvih (FOTO)
»Ali se ustaviš in zrušiš ali pa greš naprej«
Umrl je »sin Gane, ki je čutil posebno dolžnost do Afrike«
Več kot dva milijona muslimanov začelo romanje v Meko
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21. 8. 2018
21. 8. 2018
23. 8. 2018
24. 8. 2018
29. 8. 2018
30. 8. 2018
1. 9. 2018
1. 9. 2018
3. 9. 2018
3. 9. 2018
5. 9. 2018
5. 9. 2018
7. 9. 2018
7. 9. 2018
7. 9. 2018
9. 9. 2018
11. 9. 2018
12. 9. 2018
13. 9. 2018
14. 9. 2018
15. 9. 2018
15. 9. 2018
15. 9. 2018
20. 9. 2018
22. 9. 2018

Damjan Viršek
STA
Boris Čibej
Jela Krečič
Gašper Završnik
Be., B.
Aljaž Vrabec
Barbara Kramžar
STA, Be. B., A. I.
Zorana Baković
Barbara Kramžar
Boštjan Videmšek
Ali Žerdin
Novica Mihajlovič
Saša Bojc
Vili Einspieler
Sebastijan Kopušar
Ma. F.
Zorana Baković
Simona Drevenšek
Boštjan Videmšek
Peter Rak
Saša Vidmajer
STA
Suzana Kos

26. 9. 2018
28. 9. 2018
29. 9. 2018
29. 9. 2018
1. 10. 2018
1. 10. 2018
5. 10. 2018
5. 10. 2018
6. 10. 2018
13. 10. 2018
13. 10. 2018
16. 10. 2018
17. 10. 2018
19. 10. 2018
20. 10. 2018
23. 10. 2018
26. 10. 2018

Polona Malovrh
Manja Pušnik
Boštjan Videmšek
Mimi Podkrižnik
Boštjan Videmšek
Suzana Kos
Barbara Kramžar
Jure Kosec
Saša Bojc
Boštjan Videmšek
Branko Soban
Zorana Baković
G.U.
Ka. M.
Zorana Baković
Boštjan Videmšek
V. U.

27. 10. 2018
30. 10. 2018
30. 10. 2018
30. 10. 2018
30. 10. 2018

Branko Soban
Boštjan Videmšek
M. K., Vikend
Simona Bandur
STA

2. 11. 2018

STA

3. 11. 2018
3. 11. 2018
5. 11. 2018
7. 11. 2018
7. 11. 2018
7. 11. 2018

Sebastijan Kopušar
Vesna Milek
Boštjan Videmšek
Aleš Stergar
S. S.
Sebastijan Kopušar

Destinacija v Indoneziji še zdaleč ni le otok Bali
Ob kurban bajramu osrednja slovenska slovesnost na Kodeljevem
Talibi prihajajo
Umor s smislom za humor
Namesto nikabu so se odpovedale javnemu življenju
»Aung San Su Či bi morala odstopiti«
Že ptica je nevarna, če je lačna, kaj šele človek (FOTO)
Nevarno majanje monopola nemške države nad nasiljem
Novinarja obsodili na sedem let zapora, ker sta poročala o nasilju nad Rohingi
Ima v Aziji sploh še kdo rad novinarje?
Težavna nemško-turška razmerja
Odločilna bitka sirske vojne: tragedija, ki se ji je (še) mogoče izogniti
Brambovci iz Janhove
Radikalci uspevajo v slabo urejenih državah
Od glave do peta
Vučić na Kosovu podprl kompromis z Albanci
Čas prerašča bolečino
Grabar-Kitarović: Komunizem bi bil dober, če bi bilo več vrst jogurta
Je Trump v rivalstvu s Kitajsko pripravljen odpreti še eno fronto?
Odgovori se skrivajo v neskončnosti neba
Nove dimenzije »večne vojne«
»Nevrotičen simptom nelagodja v postmoderni družbi«
Zbledela rdeča preproga
Sodišče pošilja Marine Le Pen k psihiatru
Obveščevalne službe se skuša uporabiti tudi za obračun s političnimi
nasprotniki
Opice, debele babe in stari cucki
Ob Parmovi bo zraslo okoli 700 novih stanovanj
Zmagovalci bližnjevzhodne vojne trčili v lastne ambicije
Vsaj dobra filozofija nam dopoveduje, da nismo predmeti
Izgubljene sanje o neodvisnosti bi lahko povzročile nov konflikt
Zakaj Janez Janša napoveduje konec pozebe
Nič kaj čudoviti in tudi ne složni odnosi med Nemčijo in ZDA
Nobel brez polemike
Da, pripeljite ženske v arhitekturo!
S pisanjem se borim proti Islamski državi. To je moje orožje
Zahvala v Strasbourg iz zapora v Groznem
»Iz realnosti ustvarjam magijo«
Roseanne so pobrali opioidi
Skrajni pridigar izpuščen iz zapora
Savdski princ prestolonaslednik: princ, reformator, diktator
Savdski imperij zla
Sinead O‘Connor: »Prestop v islam je naravna posledica vsake inteligentne
teološke poti«
Morilci brez meja
Padla iluzija o neodvisni kurdski državi na severu Iraka
TV namigi: Savdov dvor, Reformacija in Preverjeno
Smrt izrinjamo, grobove malikujemo
Samomorilska napadalka v Tunisu nezaposlena 30-letna diplomantka
angleščine
Oborožen napadalec streljal na avtobus s koptskimi kristjani, žrtev najmanj
sedem
FOTO:Trump pred glasovanjem straši Američane
Je to resnično življenje?
Turško-ruski dogovor deluje, a ni trajna rešitev
FOTO:Nevarno dolgo stopnišče sredi stojnic
Indijanke, muslimanke, Latinskoameričanke ...
Modri val je treščil v čer Trump
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13. 12. 2018
15. 12. 2018
16. 12. 2018
17. 12. 2018
19. 12. 2018
20. 12. 2018
20. 12. 2018
20. 12. 2018
21. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
24. 12. 2018
27. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018

Ka. M.
Ka. M., STA
Barbara Kramžar
STA
V. U.
Boštjan Videmšek
Urša Zabukovec
Boštjan Videmšek
Saša Bojc
Peter Debeljak
Boris Šuligoj
M. K., Vikend
Branko Soban
Vesna Milek
Uredništvo
Gorazd Utenkar
Suzana Kos
Boštjan Videmšek
Peter Rak
Saša Senica, Aljaž
Vrabec, L. Z.
Igor Bratož
A. V., STA
P. V.
Petra Vadas
Boštjan Videmšek
Jan Klokočovnik
V. U.
Sebastijan Kopušar
Sebastijan Kopušar
Petra Vadas
Boštjan Videmšek
STA
Sebastijan Kopušar
Jan Klokočovnik
Boštjan Videmšek

Na smrt obsojena Asia Bibi zapustila zapor
Izgredi v zaporu zahtevali več kot 20 življenj
»Življenje je dobro, le pazljivi moramo biti«
V silovitih eksplozijah umrlo najmanj 32 ljudi, tudi šest teroristov
Napadalec v Melbournu z nožem napadel tri osebe, za eno napad usoden
FOTO:Večna nedotakljivost savdskega dvora
Postavljavci žic in pridigarji vesoljne ljubezni
Notranji evropski boj za prevlado v Libiji
Golo oprsje kot (politično) orožje
Integracija poteka v okolju, kjer migranti živijo
Poroka
TV namigi: Poljska, spopad resnic, Zoisove nagrade ...
Ko ženske same postanejo svoje odvetnice
Podarimo tudi čas, pozornost, misel, podporo
Življenje v Plemetini, vasi na obrobju Prištine
FOTO:In osebnost leta je ...
Seksizem je menda najbolj razširjen sovražni govor pri nas
Slavljenje zmage nad Islamsko državo sredi razsula
Med idejami »trdnjave« Evrope in Evrafriko
Policija ubila napadalca v Strasbourgu
Narava ni zame, varna sem v restavraciji
Štiri sorodnike napadalca izpustili iz pripora
Peta žrtev strelskega pohoda podlegla poškodbam
ZDA se umikajo iz Sirije
»Končana misija« 2.0
Trump: Čas je, da se »izjemni mladi ljudje« vrnejo domov
Vladimir Putin: »Normalizirati moramo odnose z ZDA«
ZDA so ostale brez obrambnega ministra
Odhod ministra Mattisa plaši svet
Trump imenoval novega obrambnega ministra
Odločitev ZDA bo imela silovite posledice
Trump: Erdogan bo uničil Islamsko državo
Leto, ko je Trump postal še bolj trumpovski
V tržaških vrtcih po novem obvezna razpela
Kdo bo nasledil samooklicano Islamsko državo?
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