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Pregled medijev (media review) je eden od raziskovalnih delov projekta CIVICUS Civil
Society Index (CSI) 2003/2005 v Sloveniji, katerega cilj je pridobiti uporabne podatke o
civilni družbi1 v Sloveniji in jih uporabiti v končnem poročilu in oceni stanja civilne družbe.
Glavna namena pregleda medijev sta dva:
pridobiti informacije o posameznih dejanjih civilne družbe, o katerih poročajo mediji in
njihova uporaba pri točkovanju indeksa,
ugotoviti kako je civilna družba predstavljena v medijih.
Metoda celotnega pregleda medijev, kriteriji pregleda in metode analize so vnaprej določeni
in nadzorovani s stran organizacije CIVICUS2, kot kordinatorja projekta v vseh državah kjer
ta poteka.

1

CIVICUS definira civilno družbo kot »areno med družino, državo (javnim sektorjem) in trgom
(zasebnim sektorjem), v kateri se ljudje povezujejo za napredek skupnih interesov.« Glavne pripombe
strokovne skupine v Sloveniji so bile, da ni vedno potrebno združevanje, zadošča že njegov namen, da
mora pri tem obstajati neka učinkovitost ali rezultat, ter da gre za dinamičen prostor.
2
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation je mednarodna organizacija, ki združuje več kot
1000 organizacij iz 105 držav sveta; http://www.civicus.org
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I.

Množični mediji: predstavitev

Množični mediji dandanes predstavljajo obilico medijev različnih oblik, ki niso omejeni zgolj
na tradicionalne tiskane nosilce, temveč sodijo sem tudi elektronski mediji, podprti s
sodobnimi telekomunikacijskimi ter večpredstavnostnimi rešitvami.
Vpliv množičnih medijev je bil večkrat tudi preučevan, o njem pa so nastale tudi različne
teorije. Teorija uokvirjanja delovanja (»agenda setting theory«) tako ugotavlja, da je moč
medijev pri določanju pomembnosti novic, s tem ko odločajo o čem bodo poročali, kar pa
vpliva na zaznavanje in dojemanje ljudi, ki svoje poglede in mnenja oblikujejo glede na to,
kar izvejo iz medijev. Teorija medijske prevlade (»media hegemony theory«) pa medije vidi
kot poskus elite, ki vlada in skuša svoje poglede vsiliti ostalim v družbi.
Na drugi strani pa množični mediji pogosto veljajo kot pomemben element v vsaki razviti
družbi in predstavljajo »psa čuvaja« ali »sedmo silo«. Prav tako imajo mediji pomembno
vlogo pri izobraževanju ljudi.
CIVICUS Civil Society Index se poslužuje množičnih medijev kot raziskovalnega orodja, zaradi
njegovih raznolikih in bogatih vsebin.
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II.

Podatki iz medijev kot raziskovalna metoda

Pregled medijev poteka tako, da se v določenem obdobju zbira, kategorizira in analiza članke
in prispevke, ki govorijo o civilni družbi iz določenih medijev, podatke o tem pa se nato za
potrebe indeksa računalniško obdela in vnese v poročilo. Pri tem je pomembno zagotoviti
učinkovitost metode in zanesljivost podatkov iz medijev.
Učinkovitost metode pomeni, da se iz medijev zajame podatke, ki se jih za raziskavo
potrebuje in da se meri elemente, ki jih želimo meriti. Zagotovimo jo tako, da jasno
postavimo koncept pregleda in način zajema podatkov, kar v konkretnem primeru pomeni
uporabo pojmovanja civilne družbe, ki ga je definiral CIVICUS in strokovna skupina v
Sloveniji ter opisi poddimenzij pri določanju indeksa3. Da je metoda učinkovita je pomembna
tudi neodvisnost medijev v smislu, da država ne omejuje ali prepoveduje poročanja o
določenih temah. Glede na raziskavo Freedom House Political Freedom iz leta 2002, je tudi
ta pogoj v Sloveniji izpolnjen, saj je bila država v tem smislu označena kot svobodna.
Dodatno se za čim večjo učinkovitost izbere več medijev in daljše časovno obdobje.
Zanesljivost podatkov pomeni, da so ti isti, pri vsaki meritvi istega prispevka v mediju in da
rezultati celotnega pregleda s daljšem časovnem obdobju nakažejo neko skladnost.
Zanesljivost se dosega z treningom pregledovalcev, ki so razumeli koncept civilne družbe in
postavljene kriterije, stalnost ekipe skozi celotno obdobje pregleda ter nadzor in preverjanje
dela.

3

Končno poročilo je sestavljeno, tako na opisu kot tudi na številčni oceni (indeksu) stanja civilne
družbe, kar omogoča mednarodno primerljivost.
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III.

Obdobje in zajeti mediji

V obdobju od februarja do vključno maja 2004 so bili pregledani sledeči mediji:
1. Dnevno časopisje: Delo, Dnevnik, Večer
2. Tedensko časopisje: Mladina, Dolenjski list
Glede na zmožnosti so bili delno pregledani tudi posnetki informativnih oddaj na Radio in
televiziji Slovenija in tednika Mag.
Pri vsakem članku, ki se je dotikal civilne družbe se je zabeležilo:
- datum objave,
- medij,
- dolžina članka (število strani),
- stran objave (ali gre pomembnejšo stran – npr. prva ali druga),
- tip članka (reportaža, intervju, pismo bralcev…)
- povzetek članka, zlasti v smislu iskanih poddimenzij indeksa,
- tematika članka (zdravstvo, človekove pravice, financiranje…)
- kategorijo organizacije civilne družbe4, ki se pojavi v članku,
- ali gre za poročanje o na lokalnem/nacionalno/mednarodnem nivoju,
- poddimenzije indeksa, ki jih članek zajame,
- vir podatkov v članku,
- kako je v članku prikazana organizacija civilne družbe(pozitivno/nevtralno/negativno).

4

Kategorije je določil CIVICUS, za naše razmere pa jih je prilagodila strokovna skupina v Sloveniji:
verske skupnosti, sindikati, organizacije civilne družbe, ki nudijo storitve, mladinske organizacije, ipd…
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IV.

Analiza dobljenih podatkov

V nadaljevanju so predstavljeni dobljeni podatki, razvrščeni pod posameznimi poddimenzijami končnega indeksa in poročila, ki se jih meri tudi s pregledom medijev.
STRUKTURA
1.4.2 Učinkovitost
Kako učinkovite so zveze, mreže in krovne organizacije civilne družbe pri
zvez, mrež in krovnih doseganju svojih ciljev?
organizacij civilne
družbe
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Povsem neučinkovite
V večjem delu
Delno učinkovite, delno Na splošno učinkovite.
(ali ne obstajajo).
neučinkovite.
neučinkovite.

Za ta indikator iz pregleda medijev ni podatkov. Mediji o delovanje teh organizacij niso
poročali.
1.5.2 Sodelovanje
0 točk
Pripadniki civilne
družbe med seboj ne
sodelujejo, zveze in
koalicije med njimi za
zadeve skupnega
pomena ne obstajajo.

V kakšni meri pripadniki civilne družbe sodelujejo med seboj pri zadevah
skupnega pomena? Ali obstajajo zveze, koalicije organizacij civilne družbe iz
različnih področij dela, ki se združujejo zaradi skupne zadeve?
1 točka
2 točki
3 točke
Pripadniki civilne družbe Pripadniki civilne družbe Pripadniki civilne družbe
med seboj zelo redko
med seboj občasno
med seboj redno
sodelujejo, zveze in
sodelujejo, obstajajo
sodelujejo, obstaja dosti
koalicije med njimi za
občasne zveze in
zvez in koalicij med njimi
zadeve skupnega
koalicije za stvari
za zadeve skupnega
pomena so redke.
skupnega pomena.
pomena.

Obstajajo primeri povezovanja pripadnikov civilne družbe med seboj in z državo za dosego
skupnih splošno koristnih ciljev, kot je na primer boj proti drogi in pomoč odvisnikom (npr.
stalne akcije »Za mladost brez drog«, kjer se povezujejo organizacije, ki delujejo na področju
mladih, socialnega varstva in športa in projekt »Zavetišče za brezdomne uživalce drog«, kjer
sta se povezali dve nevladni organizaciji). Pri podpori lokalnega razvoj obstajajo tudi
združevanja med gospodarskim, znanstvenim in turističnim sektorjem.
Velikega števila združevanja med samimi pripadniki civilne družbe ni opaziti, pokazalo pa se
je povezovanje civilne družbe z drugimi sektorji, kot je z gospodarstvom in državo za dosego
zadev skupnega koristnega namena.

7

OKOLJE
2.6.1. Neodvisnost

0 točk
Država kontrolira
civilno družbo.

V kakšni meri lahko civilna družba obstaja in deluje neodvisno od države? V
kakšni meri lahko organizacije civilne družbe delujejo svobodno brez
vmešavanja države? Ali je državno nadzorstvo razumljivo oblikovano in
omejeno, da ščiti zakoniti javni interes?
1 točka
2 točki
3 točke
V delovanje organizacij Država sprejema obstoj
Organizacije civilne
civilne družbe se
in neodvisnost civilne
družbe delujejo
pogosto neopravičljivo
družbe, a še vedno
svobodno. Država
posega.
občasno neupravičeno
posega v njihovo
posega v njihovo
delovanje le kadar te
delovanje.
očitno delujejo v
nasprotju z javnim
interesom.

Za ta indikator iz pregleda medijev ni podatkov. Iz tega lahko razberemo, da ta problematika
v javnosti ni prepoznana, pomeni pa tudi da mediji ne poročajo o morebitnih posegih države
v delovanje civilne družbe, ne glede na to ali gre za opravičljivo ali neopravičljivo poseganje.
2.6.2. Dialog
0 točk
Med državo in civilno
družbo ni
pomembnejšega
dialoga.

V kakšni meri izvaja država dialog s civilno družbo? Kako vključujoča in
postopkovno urejena so pravila o tem, če obstajajo?
1 točka
2 točki
3 točke
Obstajajo mehanizmi
Država izvaja dialog z
Država izvaja dialog
sistematičnega dialoga
večjim številom
samo z manjšim
med državo in širokim
organizacij civilne
številom organizacij
krogom organizacij
družbe, a samo
civilne družbe in samo
civilne družbe.
občasno.
občasno.

Dialog države z organizacijami civilne družbe vsekakor obstaja v določeni obliki, saj je o tem
bilo veliko člankov, pri katerih je šlo za različne vrste teh organizacije – iz področij socialnega
varstva, varstva okolja in organizacije, ki združujejo in povezujejo druge organizacije.
Najpogosteje pa so mediji poročali o dialogu z mrežami ali krovnimi organizacijami, z
okoljevarstvenimi organizacijami in z organizacijami na področju socialnega varstva.
Po drugi strani pa je pregled pokazal članke, ki so govorili, da mora Slovenija pričeti s
sistematičnim aktivnim dialogom s civilno družbo in njene predstavnike vključevati v svoja
posvetovalna telesa in pokazal poročanja, da država v delovne skupine za pripravo zakonov
vabi predstavnike gospodarstva, ne pa tudi predstavnikov civilne družbe oziroma da na
splošno javnost ne sodeluje pri pripravi predpisov (tudi v primeru zakona o javnosti priprave
predpisov).
Omeniti velja tudi poročanja o sestankih odbora za pripravo sporazuma o sodelovanju med
vlado in nevladnimi organizacijami, katerega prednostna vsebina je tudi vzpostavitev
celostnega mehanizma trajnega civilnega dialoga.
2.7.1. Odnos
gospodarstva
0 točk
Sovražen.

Kakšna je splošna drža zasebnega sektorja (gospodarstva) naproti
pripadnikom civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke
Neopredeljen.
Naklonjen.
Podporen.
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Za zanesljivo oceno indikatorja je bilo iz pregleda medijev premajhno število podatkov. Iz
tega lahko razberemo, da mediji o temi ne poročajo.
2.7.3. Filantropija
gospodarsta
0 točk
Filanotropija v
gospodarstvu je
neznatna.

Kako širok je krog organizacij civilne družbe, ki pridobiva sredstva iz
gospodarskega sektorja? Kako pomembna so ta sredstva za organizacije
civilne družbe, glede na njihove ostale vire?
1 točka
2 točki
3 točke
Zmerno število
Zelo majhno število
Gospodarski sektor
organizacij civilne
organizacij civilne
namenja veliko sredstev
družbe pridobiva
družbe pridobiva
organizacijam civilne
sredstva iz
sredstva iz
družbe.
gospodarskega
gospodarskega sektorja.
sektorja.

Pregled medijev je takšno filantropijo pokazal v povezi z dvema organizacijama, ki skrbita za
invalide oziroma za obolele osebe. Pri tem je bil pri eni organizaciji poudarjeno, da je bila
takšna podpora pri njej večjega pomena za njen dosedanji obstoj.
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VREDNOTE
3.1.2 Aktivnost
civilne družbe, ki
podpirajo
demokracijo
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe na tem
področju ni zaznati.

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira demokracijoi? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je podpiranje demokracije? Ali
obstajajo koalicije civilne družbe ali javne kampanje, ki sledijo tem ciljem? Ali
mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
civilne družbe na tem
sila pri podpri
aktivnosti civilne družbe.
področju. Njihova
demokracije v družbi.
Široka podpora in javna
opaznost je majhna in
Njene akcije so široko
odmevnost teh akcij pa
se jim ne pripisuje
podprte in močno vidne
je pomanjkljiva.
velikega pomena.
v javnosti.

Pregled je zaznal eno poročanje za ta indikator in sicer o posvetu glede dosedanjega razvoja
demokracije v Slovenije in stanja sedaj, ki ga je organizirala civilna družba. Glede na to, da
je šlo le za en članek, lahko rečemo, da so te aktivnosti ali akcije redke.
3.2.1 Podkupljivost
znotraj civilne
družbe.
0 točk
Primeri podkupljivosti
znotraj civilne družbe
so zelo pogosti.

Kako razširjena je podkupljivost znotraj civilne družbe?
1 točka
Primeri podkupljivosti
znotraj civilne družbe so
pogosti.

2 točki
Občasno prihaja do
primerov podkupovanja
znotraj civilne družbe.

3 točke
Primeri podkupljivosti
znotraj civilne družbe
zelo redki..

Pregled medijev je pokazal en primer morebitne pokvarjenosti oziroma podkupljivosti znotraj
civilne družbe in sicer v povezavi s fundacijo, pri kateri naj bi bili sporna izplačila nekaterih
honorarjev, opreme in izobraževalnih gradiv, kar pa je bilo kasneje ovrženo.
Drugih primerov pregled ni pokazal, kar bi lahko pomenilo, da so primeri podkupljivosti redki.
3.2.3 Aktivnost
civilne družbe, ki
podpirajo
preglednost
(transparentnost)
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe na tem
področju ni zaznati.

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira preglednost delovanja države in
gospodarstva? Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je
podpiranje preglednosti? Ali obstajajo akcije ali programi civilne družbe,
katerih namen je podpora preglednosti? Ali obstajajo koalicije civilne družbe
ali javne kampanje, ki sledijo tem ciljem? Ali mediji poročajo o aktivnostih
civilne družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
sila pri podpri
aktivnosti civilne družbe.
civilne družbe na tem
preglednosti v družbi.
Široka podpora in javna
področju. Njihova
Njene akcije so široko
odmevnost teh akcij pa
opaznost je majhna in
podprte in močno vidne
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
v javnosti.
velikega pomena.

Aktivnosti na področju podpiranja preglednosti delovanja države je redka, zaznan je bil
primer organizacije razprave o demokraciji v Sloveniji s strani civilne družbe, kjer se je
pozivalo tudi k preglednosti delovanja države, ta pa je bil pokrit le v enem mediju, ki pa mu
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ju sicer namenil veliko pozornosti. Prav tako sta bila zaznana primera zahteve po preglednem
in zakonitem delovanju javne ustanove (Fundacije za invalidske in humanitarne organizacije),
katere delovanje in način razdeljevanja sredstev naj bi bilo sporno. O prizadevnosti civilne
družbe za pregledno delovanje gospodarstva mediji niso poročali.
3.3.1 Strpnost
znotraj civilne
družbe
0 točk
Civilno družbo
obvladujejo nestrpne
akcije in vplivi, ki
omejujejo drugačne
poglede na stvari.

V kakšni meri je civilna družba strpen sektor? Ali mediji poročajo o rasizmu,
diskriminaciji ali nestrpnosti v civilni družbi? Ali obstajajo znotraj civilne
družbe organizacije, ki so izrazito rasistične, diskriminacijske ali nestrpne? Ali
so te sile močne in pomembne ali obrobne? Ali preostala civilna družba
obsoja take akterje?
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je odprt
Znotraj civilne družbe
Civilna družba težko
prostor, kjer se
obstajajo nestrpni vplivi
dopušča od sebe
vzpodbuja vsa mnenja.
in akterji, ki pa so
drugačne poglede in
Vsakršna nestrpnost je
izolirani.
stališča brez protestov.
močno obsojana.

Pregled je pokazal primere nestrpnosti znotraj civilne družbe do drugih njenih pripadnikov z
drugačnimi pogledi, odzivi pa so bili zelo različni – nekateri so bili obsodilni, drugi ne.
Nestrpnost se je pokazala na področju varovanja okolja, točneje pri posegih v prostor in pri
sistemu financiranja invalidskih organizacij, kjer je bila nestrpnost tudi obsojana. Prav tako je
pregled pokazal primer obsojanja pripadnikov civilne družbe drugih sektorjev glede
nestrpnosti do tujcev in gradnje džamije v Ljubljani.
Primeri nestrpnosti torej obstajajo, saj o njih poročajo tudi mediji, o izoliranosti akterjev, ki
nestrpnost izvajajo težko govorimo, so pa bili zaznani primeri obsojanja takšnih dejanj.
3.3.2. Aktivnosti
civilne družbe, ki
podpirajo strpnost

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira strpnost? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je podpiranje strpnosti? Ali
obstajajo koalicije civilne družbe ali javne kampanje, ki sledijo tem ciljem? Ali
mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba nima
aktivnosti civilne družbe. sila pri podpri strpnosti v
civilne družbe na tem
aktivne vloge.
Široka podpora in javna družbi. Njene akcije so
področju. Njihova
Aktivnosti civilne
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
opaznost je majhna in
družbe ali posledic
vidne v javnosti.
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
njene aktivnosti na tem
velikega pomena.
področju ni zaznati.

Aktivnost civilne družbe na tem področju obstaja, a ni številna v smislu več problematik.
Zaznane so bile sicer številne akcije civilne družb pri (zakonskem) urejanju registracije
istospolnih partnerjev, ki so bile tudi zelo široko podprte in odmevne v medijih, drugih akcij,
ki bi podpirale strpnosti pa pregled medijev ni zaznal.
3.4.1 Preprečevanje
nasilja znotraj
civilne družbe
0 točk

V kolikšni meri se pripadniki civilne družbe poslužujejo nasilnih dejanj pri
izražanju svojih interesov v javnosti (npr. poškodovanje tujih stvari)? Ali
mediji poročajo o nasilju organizacij civilne družbe? Ali takšna nasilna dejanja
izvajajo majhne, obrobne skupine ali velike? Ali so nasilna dejanja
pripadnikov civilne družbe v veliki meri javno očrnjena s strani civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke

11

Velike in pomembne
skupine v civilni družbi
uporabljajo nasilje kot
osnovno sredstvo za
izražanje svojih
interesov.

Obrobne skupine v
Redke izolirane skupine
civilni družbi se redno
se občasno poslužujejo
poslužujejo nasilja kot nasilnih akcij in so široko
sredstva za izražanje
obsojane s strani civilne
interesov, brez da bi bile
družbe.
obsojane s strani civilne
družbe same.

Med pripadniki civilne
družbe obstaja splošno
soglasje o nenasilnem
delovanju. Nasilna
dejanja v civilni družbi
so izredno redka in
močno obsojana.

Za ta indikator iz pregleda medijev ni podatkov saj člankov, ki bi obravnavali to tematiko ni
bilo zaznati, kar bi lahko kazalo na to, da nasilnih akcij civilne družbe ni.
3.4.2 Aktivnosti
civilne družbe, ki
preprečujejo nasilje
in se zavzemajo za
mir
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe ali posledic
njene aktivnosti na
tem področju ni
zaznati. Nekatere
akcije civilne družbe
celo prispevajo k
nasilju.

V kolikšni meri civilna družba aktivno preprečuje nasilje (npr. podpira
resolucij, sporazumov proti nasilju in za mir)? Ali obstajajo organizacije civilne
družbe, katerih naloga je preprečevanje nasilja? Ali obstajajo primeri
posebnih akcij, programov civilne družbe, kampanj ali zvez, katerih cilj je
preprečevanje nasilja? Ali je v medijih razvidno, da civilna družba izvaja
takšne aktivnosti?
1 točka
2 točki
3 točke
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
civilne družbe na tem
sila pri preprečevanju
aktivnosti civilne družbe.
področju. Njihova
Široka podpora in javna nasilja in zavzemanju za
opaznost je majhna in
mir v družbi. Njene
odmevnost teh akcij pa
se jim ne pripisuje
akcije so široko podprte
je pomanjkljiva.
velikega pomena.
in močno vidne v
javnosti.

Dejavnosti civilne družbe na tem področju obstajajo, pregled medijev je pokazal največ akcij
proti spolnemu nasilju. Mediji pa so poročali tudi o aktivnostih civilne družbe proti nasilju nad
ženskami doma in na delovnem mestu ter proti nasilju policistov. Pri tem je bila največja
odmevnost akcij, ki so bile usmerjene proti spolnemu nasilju.
Aktivnosti, ki preprečujejo nasilje torej obstajajo, saj mediji o njih poročajo, a v večini niso
široko odmevne.

3.5.3 Aktivnosti
civilne družbe, ki
podpirajo enakost
med spoloma
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe ali posledic
njene aktivnosti na
tem področju ni
zaznati. Nekatere
akcije civilne družbe
celo prispevajo k

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira enakost med spoloma? Ali
obstajajo organizacije civilne družbe katerih naloga je podpiranje enakost
med spoloma? Ali obstajajo koalicije civilne družbe ali javne kampanje in
programi, ki sledijo tem ciljem? Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne
družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
sila pri preprečevanju
aktivnosti civilne družbe.
civilne družbe na tem
Široka podpora in javna nasilja in zavzemanju za
področju. Njihova
mir v družbi. Njene
odmevnost teh akcij pa
opaznost je majhna in
akcije so široko podprte
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
in močno vidne v
velikega pomena.
javnosti.
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neenakosti med
spoloma.

Število člankov, ki bi merili ta indikator je bilo majhno in v večini enakost med spoloma ni
bila glavna tema članka. Članki, ki pa so se dotikali tudi enakosti med spoloma, so v glavnem
poročali o opozarjanja organizacij civilne družbe o neenakem položaju žensk (zlasti na
delovnem mestu) in pozive državi, naj sprejme ustrezne ukrepe. Organizacije, ki podpirajo
enakost med spoloma obstajajo, ter pozivajo k enakopravnosti – raziskava ene je pokazala
nizek odstotek žensk v občinskih svetih in si želijo izboljšati položaj žensk v javnem življenju.
Glede na majhno številčnost člankov lahko rečemo, da teh aktivnosti ni veliko ali pa je
njihova odmevnost majhna.

3.6.1 Aktivnosti
civilne družbe, ki
zatirajo revščino
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe ali posledic
njene aktivnosti na
tem področju ni
zaznati. Nekatere
akcije civilne družbe
celo prispevajo k
ekonomski
nepravičnosti.

V kolikšni meri skuša civilna družba zatirati revščino? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je zatiranje revščine? Ali obstajajo
koalicije civilne družbe ali javne kampanje in programi, ki sledijo tem ciljem?
Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
aktivnosti civilne družbe. sila pri zatiranju revščine
civilne družbe na tem
Široka podpora in javna v družbi. Njene akcije so
področju. Njihova
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
opaznost je majhna in
vidne v javnosti.
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
velikega pomena.

Pregled je pokazal en članek, ki je poročal o dejavnosti in predstavitvi programov nevladnih
organizacij za zmanjšanje revščine, isti dogodek pa je bil namenjen tudi iskanju rešitev za
omilitev revščine. Pri tem velja omeniti, da je na aktivnosti organizacij civilne družbe opozoril
državni organ (Ministrstvo) in ne te organizacije same.
3.7.1 Aktivnosti
civilne družbe, ki
podpirajo varstvo
okolja
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge.
Aktivnosti civilne
družbe ali posledic
njene aktivnosti na
tem področju ni
zaznati. Nekatere
akcije civilne družbe
celo preprečujejo
varstvo okolja.

V kolikšni meri skuša civilna družba aktivno varovati okolje? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je varstvo okolja? Ali obstajajo
koalicije civilne družbe ali javne kampanje in programi, ki sledijo tem ciljem?
Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
aktivnosti civilne družbe. sila pri zatiranju revščine
civilne družbe na tem
Široka podpora in javna v družbi. Njene akcije so
področju. Njihova
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
opaznost je majhna in
vidne v javnosti.
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
velikega pomena.
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Nevladne organizacije, ki delujejo na področju okolja obstajajo in se povezujejo, saj je
pregled pokazal, da te stopajo v koalicije za skupne akcije, kot je npr. opozarjanje pred
gojenjem gensko spremenjenih organizmov, vplivi gradnje elektrarn in avtocest na okolje.
Prav tako so mediji poročali o koaliciji nevladnih organizacij za boljši energetski progam, ki
pa po poročanju medijev ni bila zelo uspešna, o posvetu »Evropska zveza in zavarovalna
območja«, ki ga je pripravilo deset nevladnih organizacij in o opozarjanju nevladnih
organizacij na pomanjkljivosti predloga zakona o Triglavskem narodnem parku.
Aktivnosti torej obstajajo in so tudi pokrite v medijih.
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VPLIV
4.1. Vplivanje na
javno politiko

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri vplivanju na javno
politiko?

Civilna družba je aktivna in skuša vplivati na javno politiko, saj je pregled medijev pokazal
večje število člankov za ta indikator. Področja dela teh organizacij civilne družbe je zelo
raznoliko, prav tako pa je zelo različna tudi odmevnost teh akcij, kar pomeni da civilna
družba vsaj malo vpliva tudi na oblikovanje javnih politik.
Mediji so pri tem poročali o dejavnostih civilne družbe na področju varovanja okolja (zlasti pri
gradnjah in drugih posegih v okolje), človekovih pravic in pravicah otrok, o vlogi in pomenu
nevladnih organizacij ter o regionalnem ali lokalnem razvoju.
Določen poskus vpliva je pregled pokazal tudi v primeru referenduma o izbrisanih, kjer je
civilna družba pozivala k bojkotu referenduma, temu pa se je pridružila tudi ena od
parlamentarnih strank.
O pretežnem neupoštevanju predlogov civilne družbe pa so mediji poročali pri razpravah o
uzakonitvi registraciji istospolnih partnerjev.
4.1.1 – 4.1.2 Vpliv
civilne družbe na
področju človekovih
pravic in
pomembnejših
socialnih ciljev v
državi
0 točk
Aktivnosti organizacij
civilne družbe in
kakršnih koli posledic ni
zaznati.

Kako aktivna in kako uspešna je civilna družba pri vplivanju na javno politiko
na nacionalni ravni? Ali obstajajo koalicije civilne družbe ali kampanje na
omenjenih področjih? Ali so bili zadani cilji teh koalicij in kampanj doseženi?
Ali je civilna družba dosegla opazen vpliv? Kako pomemben je bil ta vpliv?

1 točka
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
omejena, prav tako pa
njihov vpliv.

2 točki
Civilna družba je
aktivna, a njen vpliv je
zelo omejen.

3 točke
Civilna družba igra
pomembno vlogo.
Obstaja veliko primerov
njenega uspešnega
vpliva.

Mediji so poročali o aktivnostih nevladnih organizacij pri koalicijskem usklajevanju zakonske
ureditve pravic istospolnih partnerjev, a mediji ne poročajo, da bi o tem bili uspešni, druga
zaznana aktivnost pa je bila povezana z delom policistov, kjer se je pozivalo k večji
preglednosti postopka in manjšanje moči policije v pravilniku, ki ureja pritožbe zoper delo
policistov. Prav tako se je poziv nanašal k zmanjšanju nasilja policistov z ureditvijo njihovega
izobraževanja. Pozornost so mediji namenili tudi akciji Otrokove pravice danes in jutri o
položaju otrok in njihovih pravic v Sloveniji.
Na področju varovanja človekovih pravic je pregled pokazal tudi na opozarjanje nevladnih
organizacij po okrepitvi izobraževanja na tem področju in sicer na posvetu, ki ga je z njimi
sicer pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Iz področja socialnih ciljev je bil zaznan članek o uspešnosti dveh zvez invalidskih društev, ki
sodelujejo z državo pri nastajanju zakonov, njihova splošna ocena delovanja pa je uspešna,
kljub temu da vseh nalog niso uresničili zaradi pomanjkanja denarja in objektivnih težav. V
povezavi z dosego socialnih ciljev je pregled pokazal tudi aktivnosti nevladnih organizacij v
postopku sprejemanja zakona o dohodnini, tako da so na seji pristojnega parlamentarnega
odbora vlagali amandmaje k predlogu zakona.

Omeniti velja tudi prizadevanja nekaterih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z žrtvami
spolnega in drugega nasilja in njihove ugotovitve, da država kljub njihovim pozivom še vedno
ni storila dovolj za zaščito teh oseb.
Civilna družba torej je aktivna pri vplivanju na javno politiko tako na področju človekovih
pravic, kot tudi pri doseganju socialnih ciljev. Njihov vpliv pa je večkrat neopazen kot
opazen.
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri vplivanju na postopek
4.1.3. Vpliv civilne
družbe na postopek sprejemanja državnega proračuna?
sprejemanja
državnega
proračuna.
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je aktivna
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
v vseh fazah
pomembno vlogo.
civilne družbe in
civilne družbe so zelo
kakršnih koli posledic ni omejene in usmerjene le sprejemanja proračuna, Obstaja veliko primerov
a njen vpliv je omejen.
njenega uspešnega
zaznati.
na točno določene
vpliva.
postavke v proračunu.

Za ta indikator iz pregleda medijev ni podatkov, člankov ki obravnavali to tematiko ni bilo
zaznati, kar bi lahko kazalo na to, da civilna družba ni aktivna in ne skuša vplivati na
postopek sprejema državnega proračuna ali na njegovo vsebino.
4.2.1. Nadzor nad
državo

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri nadzoru učinkovitosti države in
njeni odgovornosti? Ali obstajajo poskusi nadzora nad delovanjem države s
strani organizacij civilne družbe? Kako pogosti so ti poskusi? Ali so bili uspešni
in njihov vpliv viden?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
aktivna, a njen vpliv je
pomembno vlogo.
civilne družbe so zelo
civilne družbe in
omejen.
Obstaja veliko primerov
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njenega uspešnega
njihov vpliv.
zaznati.
vpliva.

Civilna družba je opozarjala na veliko število neizterjanih sodno določenih preživnin in
neaktivnost države, da to uredi, hkrati pa isti upravičenci bremenijo državo prav zaradi tega,
ker so upravičeni do dodatnih pomoči, kar lahko razumemo kot opozarjanje na
neučinkovitost. Prav tako civilna družba opozarja, da država stori premalo za preprečevanje
nasilja nad ženskam in zmanjšanje nasilja policistov. Pregled medijev je prav tako pokazal
primer opozarjanja civilne družbe, da država sprejema predpise o gensko spremenjenih
organizmih, brez da prej preveri vplive le-teh na ekosisteme in protestni shod civilnega
združenja »stopimo skupaj«, ki jih je med drugim zmotil tudi trenutni gospodarski položaj in
zunanji dolg Slovenije.
Organizacije civilne družbe izvajajo nadzor nad delovanjem države, saj opozarjajo na
nepravilnosti v njenem delovanju, o uspešnosti in vplivu pa mediji niso poročali.
4.3.1 Odzivnost

Kako učinkovito se pripadniki civilne družbe odzivajo na prednostne socialne
potrebe? Ali obstajajo kakšne pomembne socialne potrebe na katere se
civilna družba ni odzvala?

16

0 točk
Pripadniki civilne
družbe nimajo stika s
pomembnejšimi
potrebami ljudi.

1 točka
2 točki
3 točke
Pogosti so primeri, ko se Redki so primeri, ko se Pripadniki civilne družbe
civilna družba ne odzove civilna družba ni odzvala
so zelo učinkoviti pri
na pomembnejše
na pomembnejše
pokrivanju
potrebe družbe.
potrebe družbe.
pomembnejših potreb
družbe.

Odziv je zaznati pri pomoči odvisnim od drog – mediji so poročali o programu nevladne
organizacije, ki je odvisnikom od drog razdeljevala čiste injekcijske igle in rabljene prevzela
nazaj za njihov sežig. O aktivnostih civilne družbe na področjih kot so učinkovitost
pravosodja, boj proti rasizmu, problemi v kmetijstvu, kjer bi se civilna družba učinkovito
odzvala, mediji niso poročali.
4.4.1 Obveščanje in
izobraževanje
državljanov

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri obveščanju in izobraževanju
državljanov o javnih zadevah? Ali pripadniki civilne družbe lahko komunicirajo
in pošiljajo svoja sporočila do javnosti ob pomoči medijev? Ali igrajo
pripadniki civilne družbe kakšno vlogo pri izobraževanju državljanov o vladni
politiki, ki se jih zadeva? Ali igrajo pripadniki civilne družbe vlogo pri
izobraževanju državljanov o njihovih pravicah in dolžnostih? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe, katerih cilj je obveščanje in izobraževanje
javnosti? Kako učinkovite so? Ali imajo viden vpliv?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
aktivna, a njen vpliv je
pomembno vlogo.
civilne družbe so zelo
civilne družbe in
omejen.
Obstaja veliko primerov
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njenega uspešnega
njihov vpliv.
zaznati.
vpliva.

Organizacije civilne družbe glede na pregled medijev sicer izvajajo dejavnosti izobraževanja
državljanov, a te akcije so le deloma povezane z izobraževanjem o javnih zadevah, v večini
primerov je šlo namreč v večji meri za osveščanje o raznih problematikah.
Mediji so tako dosti poročali o mednarodni konferenci o duševnem zdravju »Izobraževanje za
spremembo« in o problematiki pomoči žrtvam kaznivih dejanj. Dosti pa je tudi izvajanja
izobraževanj, katerih namen ni osveščanje državljanov o javnih zadevah (npr. o mirnem
reševanju sporov in o drogah). Omenjeno je bila tudi potreba po izobraževanju ljudi o
njegovih pravicah, zlasti pri zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju, kjer bi mogla za
izvajanje poskrbeti država preko nevladnih organizacij.
Civilna družba je torej le delno aktivna pri osveščanju ljudi o javnih zadevah, saj te aktivnosti
potekajo le na nekaterih področjih.
4.4.2 Pridobivanje
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri pridobivanju številčnosti ljudi in
številčnosti za
pri organiziranju teh ljudi, da delujejo skupaj in rešujejo skupne probleme?
skupne akcije
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba igra
Civilna družba je
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
pomembno vlogo.
aktivna, a njen vpliv je
civilne družbe in
civilne družbe so zelo
Obstaja veliko primerov
omejen.
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njenega uspešnega
zaznati.
njihov vpliv.
vpliva.
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Mediji so poročali o primeru aktivnosti civilne družbe pri zbiranju ljudi, ki pa je bolj kot v
smeri skupnega reševanja sporov šla v smer izražanja nezadovoljstva pri predlaganem
režimu avtoceste v lokalnem kraju. Pri tem je bila civilna družba uspešna, saj je zbrala dovolj
ljudi, da je bila akcija uspešna in je vplivala, da so se pričeli pogovori tudi o drugih možnih
rešitvah. Drug podoben primer številčnega zbiranja podpisov je dosegla koalicija okoljskih
nevladnih organizacij, ki je zbirala podpise proti postavitvi vetrnih elektrarn.
Še eden primer pa je bil primer zbiranja podpisov ob sprejemanju usmeritev za zdravstveno
zakonodajo v povezavi s statusom družinskih zdravnikov. Pri tem je civilna družba že na
začetku dobila dokaj visoko podporo s strani stroke, glede vpliva te akcije pa mediji niso
poročali.
Civilna družba je torej v določenih primerih uspešna pri zbiranju ljudi za skupne akcije, o
uspešnosti organiziranja teh ljudi pa mediji niso poročali.
4.4.3 Krepitev
obrobnih skupin

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi ljudi iz obrobnih skupin
družbe? Ali se organizacije civilne družbe odzivajo na potrebe in interese teh
ljudi? Ali pomagajo tem ljudem, da imajo kontrolo pri sprejemanju odločitev,
ki vplivajo na njihova življenja? Kako razširjena so prizadevanja civilne
družbe, da krepi obdobne skupine? Ali so imele pri tem viden vpliv?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
aktivna, a njen vpliv je
pomembno vlogo.
civilne družbe in
omejen.
Obstaja veliko primerov
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njihov vpliv.
njenega uspešnega
zaznati.
vpliva.

Pregled je pokazal tri primere aktivnosti civilne družbe pri krepitvi in pomoči ljudi iz obrobnih
skupin družbe, dva od njih sta se nanašala na ljudi z zdravstvenimi težavami ali drugače
obolelimi, en pa glede odpravljanja revščine pri mladih, kjer so organizacije predstavile svoje
izkušnje in programe za preprečevanje revščine, ter iskali možne rešitve za njeno omilitev.
Glede uspešnosti in vplivnosti teh akcij članki niso veliko poročali, razen, da se je ena od teh
organizacij od njene ustanovitve razširila in razvila, ter tako uspešno zasledovala svoje cilje.
Nekaj aktivnosti torej na tem področju obstaja, čeprav ne iz veliko različnih področij dela
organizacij civilne družbe, pri tem pa imajo tudi nekaj vpliva.
4.4.4. Krepitev
položaja žensk

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi položaja žensk? Ali se
organizacije civilne družbe odzivajo na potrebe žensk? Kako razširjena so
prizadevanja civilne družbe, da se okrepi položaj žensk? Ali je pri tem imela
viden vpliv?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
civilne družbe so zelo
pomembno vlogo.
civilne družbe in
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njihov vpliv.
njihov vpliv.
njenega uspešnega
zaznati.
vpliva.

Pregled je pokazal poročanje o zbiranju podpisov proti nasilju nad ženskam, kar kaže da je
civilna družba po lastni presoji zaznala o tem neko potrebo po opozarjanju. O uspešnosti te
akcij medije niso poročali.
Ena od organizacij civilne družbe je izvedla tudi raziskavo o vključenosti žensk v lokalne
politike in s tem opozorila na položaj žensk.
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Velja omeniti tudi organiziranje civilne družbe pri sprejemanju usmeritev za novo
zdravstveno reformo, ko se je zavzela za ohranitev pravic žensk pri dostopu do zdravnikov in
njenem pozivanju žensk, naj povedo kaj mislijo o predlaganih spremembah. Tudi o
uspešnosti te akcije ni podatkov.
Neke aktivnosti torej obstajajo, o uspešnosti teh akcij pa mediji ne poročajo.
4.4.6 Preživljanje

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri ustvarjanju/podpiranju
zaposlenosti in ustvarjanju možnosti za prihodek (zlasti za socialno ogrožene
in ženske)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
aktivna, a njen vpliv je
pomembno vlogo.
civilne družbe in
omejen.
Obstaja veliko primerov
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njihov vpliv.
njenega uspešnega
zaznati.
vpliva.

Za ta indikator iz pregleda medijev ni podatkov. Glede aktivnosti tako ne moremo narediti
zaključka, vsekakor pa lahko rečemo, da (ne)delovanje organizacij civilne družbe na tem
področju ni odmevno.
4.5.1 Lobiranje za
državno skrb

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri lobiranju države, da poskrbi za
nujne družbene potrebe? Ali obstaja dogovor med ponudniki družbenih
storitev o primerni delitvi dela (med državo, trgom, civilno družbo)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je
Aktivnosti organizacij
pomembno vlogo.
civilne družbe so zelo
aktivna, a njen vpliv je
civilne družbe in
Obstaja veliko primerov
omejen.
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njenega uspešnega
njihov vpliv.
zaznati.
vpliva.

Pregled medijev je pokazal aktivnost civilne družbe, ki je pozivala državo, da uredi učinkovit
kazenski pregon nad storilci spolnih zlorab, a tu ne moremo govoriti o pravem lobiranju
države.
Nekoliko več uspeha je bilo pri dogovarjanju civilne družbe z Uradom za priseljevanje in
begunce pri prizadevanju za izboljšanje položaja beguncev, saj so dosegli podaljšanje
njihovega bivanja v begunskih centrih, manj pa so bili uspešni pri lobiranju nekaterih občin,
da priskrbijo ustrezne prostore. Podobno je bil zaznan poskus lobiranja, da bi občinski svet
odobril odprtje centra za zdravljenje in socialno rehabilitacijo zasvojencev od nedovoljenih
drog.
Omeniti velja tudi večletna prizadevanja nevladnih organizacij po spremembi Kazenskega
zakonika s katerimo naj se kot kaznivo dejanje opredeli tudi izmikanje plačevanju preživnine.
Nekaj poskusov civilne družbe, da država poskrbi za družbene potrebe torej obstaja, čeprav
ne gre vedno za lobiranje, ni pa pregled opazil morebitnih dogovorov o delitvi dela.
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V.

Statistika civilne družbe v medijih

Uvodno
Statistika se nanaša na tiskane medije, kot omenjen če pod točko III. s sledečo naklado:
-

dnevno časpisje: Delo (237.000), Dnevnik (159.000), Večer (170.000)
tedensko časopisje: Mladina (102.000), Dolenjski list (64.000)

ki so izhajali med februarjem in vključno majem 2004. Pri tem je bil zajet 101 članek, ki je na
kakršen koli način omenjali civilno družbo.
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Množičnost in vidnost civilne družbe v medijih
Od vseh zajetih medijev je o organizacijah civilne družbe oziroma o civilni družbi največ pisal
Večer (kar 46% vseh zajetih člankov, ki omenjajo civilno družbo iz vseh petih medijev),
sledijo pa mu Delo (22%), Dnevnik (15%), Mladina (11%) in Dolenjski list (6%).
Le 24% vseh člankov, ki so omenjali civilno družbo, iz vseh medijev je bilo na vidnejših
straneh (prve strani ali zadnja stran) medija.
Največkrat (52%) se je civilna družba pojavilo v objavljeni novici in v krajši informaciji
(23%), kar je veljalo za večino medijev.
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Področje dela organizacij civilne družbe, ki se pojavljajo v medijih
Ko so mediji poročali o organizacijah civilne družbe so ti prispevki v glavnem obravnavali
nacionalno politiko in domače aktualne dogodke (18%), lokalne zadeve in lokalno oblast
(10%), pravice ali varnost otrok (10%), pravice povezane s spolno nedotakljivostjo in
zdravjem (6%) in splošno zdravstveno tematiko in boleznimi (5%).
Delo in Dnevnik sta v glavnem poročala o organizacijah civilne družbe v prispevkih o
mednarodni politiki, pomembni tudi za Slovenijo, o preprečevanja kriminala in pomoči žrtvam
kriminala, o nacionalni politiki, lokalnih zadevah in lokalni oblasti, o formalnem ali
neformalnem izobraževanju, o pravicah povezanih s spolno nedotakljivostjo in zdravjem, o
pravicah otrok in o kulturni ter verskih tematikah. Večer pa je te organizacije omenjal v
prispevkih o skoraj vseh temah – poleg zgoraj naštetih tudi v prispevkih o državni upravi in
sodstvu, o zdravstvenih tematikah in boleznih, o človekovih pravicah, o umetnosti in
dobrodelnih prireditvah, o delovanju civilne družbe in v drugih.
Izmed prispevkov iz prejšnjega odstavka so mediji največ pozornosti namenili prispevkom iz
področja podkupovanja in nacionalne politike, tako da so bili prispevki objavljeni na prvih
straneh ali na zadnji strani časopisa.
Prispevki, ki so omenjali civilno družbo so v veliki večini pokrivali stvari, dogodke in tematike
na nacionalni ravni (69%). Tistih na regionalni ravni je bilo 23% in po 4% na lokalni in
mednarodni ravni. Samo Večer je imel članke, ki omenjajo civilno družbo iz vseh štirih
omenjenih ravni, ostali namreč niso omenjali civilne družbe pri prispevkih, ki poročajo o
lokalnih stvareh. V prispevkih o mednarodnih zadevah je poleg Večera omenjal civilno družbo
samo še Delo.
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Vrste organizacij civilne družbe in tematike, kjer se pojavlja civilna družba v
medijih
Od vseh poročanj o civilni družbi mediji največ poročajo o organizacijah civilne družbe, ki
nudijo razne storitve na različnih področjih (socialno ali zdravstveno varstvo, razna podpora
ljudem na lokalni ravni…) in sicer v 21% primerov, sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z
zagovorništvom (človekove pravice, varstvo potrošnikov…) z 18% in organizacije za
mreženje, podporo in povezovanje drugih organizacij civilne družbe z 11%.
Vsi mediji so poročali o okoljskih organizacijah, čeprav je bilo število teh člankov nizko. Delo,
Dnevnik in Večer so največ poročali o organizacijah civilne družbe iz prejšnjega odstavka, o
največ različnih vrstah organizacij civilne družbe je poročal Večer, o najmanj pa Dolenjski list.
V zajetih novicah, ki so pokrivale dogajanja na nacionalni ravni so se največkrat pojavile
organizacije civilne družbe, ki nudijo razne storitve, organizacije, ki se ukvarjajo z
zagovorništvom in organizacije za povezovanje drugih organizacij. Pri člankih o dogajanjih na
regionalnem nivoju, se je največ poročalo o organizacijah civilne družbe, ki se ukvarjajo z
zagovorništvom in o okoljskih organizacijah.
Ko so mediji poročali o civilni družbi, so največ pozornosti namenili okoljskim organizacijam,
zagovorniškim organizacijam in organizacijam za podporo in povezovanje, tako da so te
članke uvrstili na pomembnejše strani (prvih nekaj ali zadnjo stran).
Glede na štiri dimenzije končnega poročila je največ člankov poročalo o (ne)vplivu, ki ga ima
civilna družba in sicer 33% (znotraj tega največ o spoprijemanju civilne družbe s družbenimi
potrebami in o krepitvi državljanov), skoraj izenačeno je bilo število člankov o okolju v
katerem ta deluje - 26% (največ o odnosih med civilno družbo in državo ter o politični
situaciji) in o sestavi civilne družbe - 23% (znotraj tega največ o širini udeležbe ljudi v civilni
družbi in medsebojnih odnosih znotraj civilne družbe). Najmanjši del pa je govoril o
vrednotah, ki jih civilna družba zasleduje in sicer 12%, pri tem pa največ o varstvu okolja.
Preostalih člankov se po teh kriterijih ni dalo razdeliti. Vsi pregledani mediji so zajeli vse te
dimenzije.
Pri povezovanju dimenzij in poddimenzij končnega poročila s posameznimi mediji, so najbolj
izstopale sledeče povezave: Delo je v zaznanih člankih največkrat poročal o dialogu države s
civilno družbo in o vplivu civilne družbe na javno politiko, Dnevnik o (ne)zagotovljenosti
državljanskih svoboščinah v zakonu in praksi, Večer pa o obveščanju in izobraževanju
državljanov s strani civilne družbe.

23

Prikaz civilne družbe v medijih
Večina zajetih člankov (63%) je prikazala civilno družbo v pozitivnem smislu, 33% je bilo
nevtralnih, 4% člankov pa so jo prikazali negativno.
Podoben vzorec je bil zaznan tudi glede na posamezne medije in sicer so Delo, Dnevnik
in Mladina vsebovali vse tri vrste člankov, pri Mladini je odstotek člankov, ki prikazujejo
civilno družbo negativno najvišji glede na ostale. Večer in Dolenjski list člankov, ki bi
civilno družbo prikazovali izrazito negativno nista vsebovala.
Največkrat so bili pozitivno označene tiste organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z
zagovorništvom in tiste, ki nudijo razne storitve v smislu zdravstvene in socialne
varnosti.
Civilna družba je bila negativno označena največkrat v člankih, ki so govorili o
podkupljivosti v družbi na splošno, kot pozitivna pa je bila največkrat prikazana v člankih
o pravicah otrok, in njihovemu varstvu pred zlorabami.
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