NOVINARSTVO,
MIGRACIJE IN
MANJŠINE:
PRED NOVIMI IZZIVI
Seminar »Spoštuj besede:
etično novinarstvo proti
sovražnemu govoru«
22. ─ 25. MAREC
Pritličje, Second home – Rog

Organizacija:
Radio Študent v sodelovanju
s Pritličjem in Second Home

RESPECT WORDS
»Etično novinarstvo
proti sovražnemu govoru«.
Mednarodni projekt »RESPECT WORDS« (v slovenščini »SPOŠTUJ
BESEDE«) s sloganom »Etično novinarstvo proti sovražnemu
govoru«, naslavlja vlogo medijev in tistih, ki jih ustvarjajo, v razmerju
do migracij in etničnih ter religijskih manjšin. Projekt vodi španska
radio-televizija EMA-RTV.
V skrb vzbujajočem evropskem kontekstu, ki trenutno ga
zaznamujejo razčlovečene migracijske politike, pomanjkanje empatije
do življenja in pravic migrantov, porast islamofobnega in
ksenofobnega diskurza ter poblagovljenje/komercializacija
novinarskih informacij, partnerji projekta »Respect Words« iz več kot
150 evropskih medijev, med njimi tudi Radio Študent, s približno 1300
novinarji iz 8 evropskih držav (Nemčije, Avstrije, Slovenije, Španije,
Grčije, Madžarske, Irske in Italije), sodelujejo v težnji, da bi prispevali
k ustvarjanju novih podob, ki so ključne v borbi proti sovražnemu
govoru.
Namen projekta je vzpostavitev reprezentativnega etičnega kodeksa,
ki bi lahko ponudil smernice za novinarsko poročanje o temah kot so
migracije, manjšine in begunstvo. V okviru projekta bomo tudi skušali
mednarodni javnosti predstaviti primere dobrih praks tako na
področju novinarskega poročanja, kot na področju ozaveščanja
javnosti in integracije v našem lokalnem okolju. V tem kontekstu
Radio Študent organizira štiri dnevni lokalni seminar, ki bo potekal
med 22. in 25. marcem 2017 v Pritličju in v Tovarni Rog (Second
Home)

Projekt RESPECT WORDS – »Etično novinarstvo proti sovražnemu
govoru« je utemeljen na treh ključnih oseh:
Prva je usmerjena k oblikovanju in izvajanju etičnega kodeksa o
novinarski obravnavi tematik, povezanih z migracijskimi procesi in z
etničnimi in religijskimi manjšinami s strani priključenih partnerjev
projekta. Za pripravo tega dokumenta bo vsak partner v svoji državi
pripravil seminar, na katerem se bodo skupaj z institucijami in
strokovnjaki zbirale, delile in reflektirale njihove ugotovitve, ki bodo
kasneje sestavljale del skupnega evropskega etičnega kodeksa.
Preko druge osi bomo zagnali spletno interaktivno mapo, ki bo
prikazovala evropske dobre prakse na področju migracijskih
procesov in družbenih manjšin, ki bo dostopna na projektni spletni
strani. Pri tem bodo izpostavljene pozitivne pobude na področju
komunikacije, informacij, kulture in vključevanja migrantov in
manjšinskih populacij.
Po tretji osi bodo partnerji projekta pripravili in prenašali evropsko
radijsko kampanjo, ki se bo izvajala v obliki novičarskih programov,
intervjujev in sporočil za povečanje zavesti in razumevanja
humanitarne krize, njenih vzrokov, migracijskih procesov, pravic
beguncev ter etničnih in religijskih manjšin. Medijska kampanja bo
delovala pod skupnim projektnim imenom “Respect Words”, moto
kampanje pa bo “Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru” v
različnih jezikih.

Sreda, 22.3., Pritličje

Sobota, 25.3.,
Second Home - Tovarna Rog

O ISLAMOFOBIJI
Primož Šterbenc

Z (OD)GOVOROM NA SOVRAŽNI GOVOR
Veronika Bajt
9:00

11:15

Slovenija se sooča s pomanjkanjem mehanizmov za preganjanje sovražnega govora, zato so številni akterji civilne družbe prevzeli pobudo za ukrepanje – tako »za svobodo govora« kot »proti sovražnemu govoru«. Prispevek
naslavlja razumevanje sovražnega govora kot politično vprašanje; sovražni
govor torej obravnava kot pojav, ki presega ozke pravne opredelitve in zgolj
kazensko pregonljive načine delovanja.

9:00

V Evropi se v zadnjih dveh letih zaradi begunskega vala, ki prihaja večinoma
iz muslimanskih dežel, zelo krepijo islamofobija in desničarske skupine. To
nikakor ni presenečenje glede trdoživost protiislamskega diskurza, ki jih
diktira Nemčija s svojo ideologijo ordoliberalizma. Isčlamofobija kot strategija
preusmerjanja pozornosti od najbolj akutnih problemov k »nevarnosti
Drugega«.

Veronika Bajt je raziskovalka in vodja projektov na Mirovnem inštitutu.

Dr. Primož Šterbenc, politolog in sociolog, je docent na Fakulteti za
management Univerze na Primorskem, kjer prvenstveno predava na
magistrskem programu Politologija.

OBJEKTIVNA KSENOFOBIJA - TEHNIČNE OVIRE,
INTEGRACIJSKE ZMOŽNOSTI, SPREMENJENE
RAZMERE
Tadej Troha

MANJŠINSKE SKUPNOSTI IZ NEKDANJE
JUGOSLAVIJE V SLOVENIJI
Biljana Žikić

Je poteze slovenskih oblasti v času begunske krize mogoče preprosto
razkrinkati? Je dovolj reči, da je takrat, ko si je omislila tehnične ovire, v
resnici postavila žico? Da takrat, ko izmuzljivo govori o integracijskih
zmožnostih, v resnici govori, da v državo najraje ne bi sprejela nikogar več?
Da je z novelo zakona o tujcih, ki jo je sprejela za primer spremenjenih
razmer v prihodnosti, v resnici že zaklenila mejo?
Tadej Troha je raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in soavtor
oddaje Prišepetovalci na Radiu Študent.

11:15

Predstavitev položaja in statusa manjšinskih skupnosti iz nekdanje
Jugoslavije v Sloveniji. Ustavno nepriznane manjšine, manjšinski mediji,
manjšinska društva ... Vsakdanje življenje in manjšine, jezik. Povezovanje z
drugimi manjšinami, migranti, priseljenci in možnosti za manjšinski
aktivizem.
Biljana Žikić, novinarka in strokovna sodelavka Srbskega kulturnega centra
Danilo Kiš. Doktorirala iz medijskih študijev v Ljubljani, več let se ukvarja z
manjšinsko problematiko.

Četrtek, 23.3., Pritličje

Petek, 24.3.,
Second Home - Tovarna Rog

NOVINARSKI VIDIK POROČANJA O MANJŠINAH,
MIGRACIJAH IN BEGUNCIH
Boris Vasev

ZAKAJ JE SLOVENIJA PARADIŽ ZA LJUBITELJE
SOVRAŽNEGA GOVORA
Boris Vezjak
9:00

Predstavitev bo namenjena prezentacijam aktualnega sovražnega govora v
javnem in medijskem diskurzu. Kdaj ta trči ob pravico do svobode izražanja,
kako ga od te pravice razmejimo? Zakaj vsako zaničevanje in žalitev še nista
sovražni govor? V odprti razpravi se bomo dotaknili še zlasti njegovih
konkretnih artikulacij v odnosu do beguncev v času migrantske krize.

9:00

Boris Vasev: novinar na MMC RTV-SLO in nekdanji urednik
aktualnopolitične redakcije na Radiu Študent

Boris Vezjak predava filozofijo na Filozofski in Pedagoški fakulteti v Mariboru.

PRAVNI VIDIKI SOVRAŽNEGA,
DISKRIMINATORNEGA IN
LAŽNIVEGA GOVORA
Barbara Rajgelj
11:15

V predavanju bodo predstavljeni zakonski vidiki nacionalnega in izbranih
tujih prav, praksa slovenskega državnega tožilstva in sodišč, sodna praksa
Evropskega sodišča za človekove pravice ter avtonomna pravila spletnih
platform in organizacij. Poleg analize razmerja med svobodo izražanja in
sovražnim govorom bo pozornost usmerjena tudi k analizi pravnih vidikov
diskriminatornega in lažnivega govora, ki v pravnem sistemu (še) nimata
svojega jasnega mesta.
Barbara Rajgelj predava pravne predmete na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani.

Kdaj postane navajanje dejstev orodje medijske manipulacije in
preprečevanja celovitejšega razumevanja teh tematik? Zakaj bi morali v
poročanje o beguncih ob navedbah ministrstev in t. i. varnostnih organov
vključiti recenzijo literarnega dela avtorja iz Damaska, plošče kabulskih
glasbenikov, filma iranskega režiserja? Kateri terorizem si zasluži to oznako
in poročanje na naslovnicah?

LIMBO – KJE SO ZAVRNJENI BEGUNCI
Aigul Hakimova
11:15

Slovenija podeli status begunca le 11 % prosilcem za azil. Večina ljudi odide,
preden se jim izda bodisi negativna bodisi pozitivna odločba. Nekaj ljudi pa
ostane brez dokumentov, brez možnosti legalizacije. Na predstavitvi se
bomo pogovarjali o naraščajočem trendu produkcije ljudi brez dokumentov s
strani lokalne birokracije.
Aigul Hakimova je aktivistka iz mnogih gibanj, ki so se ukvarjala s problematiko migracij, manjšin in družbene neenakosti. Trenutno najbolj aktivna v
prostoru Second-Home v Tovarni Rog, ki ga upravljajo begunci.

