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UVOD
Avtorji knjige Komuniciranje v krizi pozornost posvečamo zapletenemu
procesu pretoka informacij v krizi. Na temelju poglobljene teoretične
opredelitve kriznega komuniciranja in njegove obširne empirične analize
v sklepnem delu ponujamo strategijo komuniciranja, ki bi bila primerna
za uporabo v Republiki Sloveniji in tudi drugje.
Teorija kriznega komuniciranja prinaša kratko opredelitev krize, kriznega upravljanja in vodenja ter izpostavi krizno komuniciranje kot eno
temeljnih nalog tega procesa. Sledi opredelitev kriznega komuniciranja
in prepoznavanje ključnih dilem in problemov, ki ga zaznamujejo. Prek
predstavitve značilnosti sodobne zapletene krize razmišljamo o politiki,
strategiji in taktiki kriznega komuniciranja, pri čemer komuniciranje
prepoznamo kot najbolj kritičen dejavnik, ki zamejuje uspeh ukrepanja
institucij v krizi. Posebno pozornost namenjamo psihosocialnim vidikom
komuniciranja v krizi, in sicer skozi optiko poteka krize, ki ima običajno
pet stopenj: odkrivanje, preprečevanje in pripravo, obvladovanje, okrevanje in učenje. Na vseh stopnjah je potrebno komuniciranje z javnostjo, ki
ljudi opozarja, prepričuje v sprejemanje zaščitnih ukrepov, jih poziva k
sodelovanju v pripravah na krizo in jih motivira za ukrepanje v krizi in
po njej. Posebej v tem delu izpostavljamo patologijo skupinskega mišljenja kot eno določnic procesa komuniciranja v krizi. Hkrati poudarjamo,
da mora biti komuniciranje o nevarnosti sistematično načrtovano, značilnosti načrtovanja pa so razvoj komunikacijskih strategij, usmerjenih v
posebne ciljne skupine, oblikovanje komunikacijskega načrta, osredotočanje na sumativne in formativne vrste ocenjevalnih raziskav kot sestavnih delov komuniciranja ter upoštevanje povratnih vplivov ocenjevalnih
raziskav na načrtovalno stopnjo komuniciranja in taktične cilje, na katerih temelji komunikacijski načrt. Nadaljujemo s predstavitvijo informacijskih tokov v krizi, ki se odvijajo znotraj organizacij, med organizacijami, med organizacijami in javnostjo, med javnostjo in organizacijami in
med različnimi sistemi organizacij. Teoretično opredelitev kriznega komuniciranja sklenemo z razmišljanjem o povezavi med množičnimi mediji, javnostjo in krizo.
V empiričnem delu knjige najprej predstavimo rezultate sekundarne
analize kriznega komuniciranja v enajstih primerih kriz, ki so se zgodile
v drugih, Sloveniji bolj ali manj primerljivih državah, sledi analiza treh
kriz, s katerimi se je ukvarjala Evropska unija, nato pa analiziramo še
krizno komuniciranje v Sloveniji v letih 1998–1999. Vzroki preučevanih
kriz so zelo različni, naravni, tehnični in politični, s tem so različne tudi
obravnavane krize, vendar pa so ključne generične funkcije kriznega
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komuniciranja in težave, ki ga spremljajo v različnih okoljih in krizah,
zelo podobne. V vzorec analize smo poleg Slovenije zajeli Estonijo, Litvo,
Latvijo, Švedsko, Španijo, Islandijo, Nizozemsko, Češko in Evropsko
unijo. Krize, ki smo jih obravnavali, so okoljske krize, politične krize, naravne nesreče, nesreče na morju, porušitev jezu, letalska nesreča in odkritje dioksina v krmilih za živali in posledično v nekaterih živilih za
ljudi. V skoraj vseh analiziranih primerih smo ugotavljali, da je veliko težav kriznega upravljanja in vodenja izhajalo iz neustreznega in neučinkovitega kriznega komuniciranja, tako na ravni akterjev kriznega upravljanja kot med njimi in mediji oz. javnostjo.
Nadaljujemo z analizo kriznega komuniciranja v Sloveniji v zadnjem
obdobju, in sicer smo podrobno preučili posredovanje informacij javnosti s strani organov oblasti in poročanje množičnih medijev o treh
pomembnih krizah, ki so neposredno ali posredno zadevale tudi Slovenijo: zemeljski plaz v Logu pod Mangartom leta 2000, epidemija atipične
pljučnice leta 2003 in iraška kriza leta 2003. Vsaka od njih prinese pomembna spoznanja, ki lahko ugodno vplivajo na izboljšanje strategije in
taktike kriznega komuniciranja v naši državi. Primer Log pod Mangartom izpostavlja problem opozarjanja na nevarnost in spoštovanja ukrepov, ki jih v krizi sprejemajo oblasti, primer priprav na pojav atipične
pljučnice razkrije probleme pretirane ‘strokovnosti’ pri obveščanju javnosti, ustreznega odmerjanja informacij, da ne bi povzročili panike in
celo prikrivanja nekaterih ukrepov oblasti, medtem ko je iraška kriza
opozorila na pomen mednarodnega in notranjepolitičnega konteksta pri
komuniciranju v taki krizi, razkrila politično neenotnost do tega vprašanja in predstavila vse ključne akterje kriznega upravljanja in vodenja v
državi, ki so se redno pojavljali v javnosti, ter značilnosti njihovega komuniciranja.
Na koncu knjige avtorji ponujamo strategijo kriznega komuniciranja,
ki je po našem prepričanju primerna za uporabo v naši državi, zaradi
univerzalnosti izhodiščne teorije in široke, v mednarodno okolje razširjene empirične analize pa bo zanimiva tudi za druge države in mednarodne institucije.
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UVOD
V Evropi poteka – tudi s sodelovanjem slovenske znanosti in stroke – intenzivno raziskovanje kriz ter kriznega upravljanja in vodenja (gl. Malešič, 2004). Raziskave so razkrile, da je ena najobčutljivejših točk kriznega
upravljanja in vodenja komuniciranje, ki se izraža tudi v (ne)uspehu nekaterih drugih prvin tega procesa, kot so preventiva in priprave na krizo,
zaznavanje in opredeljevanje krize, vodenje, odločanje ter politično-organizacijsko sodelovanje in konflikt. Raziskovalci smo se osredotočili predvsem na odnos med razpoložljivimi informacijami, njihovim ustreznim
in pravočasnim razširjanjem na eni ter zaznavanjem krize in ukrepi, ki
so bili sprejeti, da bi krizo presegli, na drugi strani. Opozarjali smo na
pomen pretoka informacij v krizi, ki jih je treba ustrezno izbrati in obdelati. Pri tem je treba – v razmerah običajne preobloženosti odločevalcev z
informacijami na vrhuncu krize – iskati ravnotežje med nujnim obvladovanjem pritoka informacij in pretiranim omejevanjem pretoka le-teh, saj
le na ta način lahko izvajamo učinkovito krizno komuniciranje.
O komuniciranju govorimo, kadar ima informacija, ki jo posameznik
prejme prek svojih čutil, simbolično vrednost, tj. da se na kaj nanaša in
ima določen pomen. V Mansteadovi in Hewstonovi Enciklopediji socialne psihologije (1995) je opredeljena kot proces izmenjave sporočil v socialnem okolju, pri čemer zbuja spoznavno aktivnost, čustvena stanja in
vedenja. Komuniciranje je mogoče tudi med enim pošiljateljem in več
prejemniki, ne nujno hkrati. V takem primeru govorimo o množičnem
komuniciranju, ki ga odlikujeta uporaba množičnih medijev (npr. radia,
TV, časopisov, revij, interneta) in javna dostopnost. Z vsemi vrstami
komuniciranja se srečujemo tudi v kriznih razmerah. Komuniciranje je
dinamičen proces, v katerem si vir in prejemnik izmenjujeta svoje vloge,
zato je pomembna vloga povratne zveze. Komuniciranje se dogaja v socialnem okolju, v katerem delujejo tudi številne psihološke spremenljivke (znanje, izkušnje, prepričanja, vrednotni sistemi, čustva, mnenje pomembnih drugih ljudi ipd.).
Raziskovalci ugotavljamo, da imajo množični mediji v procesu kriznega upravljanja in vodenja vse večjo vlogo, saj vplivajo tako na pogled javnosti na krizni dogodek sam kot tudi na krizno upravljanje, ki ga izvajajo
oblasti. Opozarjamo na potrebo, da akterji kriznega upravljanja in vodenja razvijejo tvoren odnos z množičnimi mediji, odnos, za katerega nista
značilna manipuliranje in omejevanje. Pri tem je ključnega pomena ohra-
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njanje verodostojnosti oblasti, saj v nasprotnem primeru lahko padejo v
‘past verodostojnosti’, iz katere ni lahkega izhoda (Sundelius, Stern in
Bynander, 1997, cit. po Hansen, 2003: 77). Ali kot poudarjata Porfiriev in
Svedin (2002), ohranjanje verodostojnosti in legitimnosti oblastnih struktur pri medijih in v očeh javnosti je ključna naloga uspešnega vodenja in
upravljanja v krizi.

KRIZNO KOMUNICIRANJE KOT FUNKCIJA
KRIZNEGA UPRAVLJANJA IN VODENJA
Krizam se ne moremo izogniti, saj število različnih kriz narašča z zapletenostjo tehnologije in družbe, v kateri živimo. Narašča tudi število opazovalcev, predvsem medijev, ki pozorno sledijo dogajanju v svojem okolju, s tem pa tudi zmanjšujejo število medijsko nepokritih kriz. Najboljši
način za spopad s krizo je njeno preprečevanje in nadziranje, vendar pa
je nepričakovane krize težko zaustaviti, lahko pa jih obvladujemo oz. poskrbimo, da so njihove posledice manjše. Vsaka organizacija tako lahko
z natančnim opazovanjem, določanjem in analiziranjem potencialnih
problemov v predkriznem obdobju krizo prepreči oz. ublaži njen udarec
ter tako delno ali v celoti prepreči škodo, ki bi jo kriza prizadela organizaciji. Priprava na potencialno krizo je torej bistvenega pomena za preživetje katerekoli organizacije in skupnosti v moderni družbi.
Za boljše razumevanje kriznega komuniciranja je treba najprej opredeliti in navesti značilnosti krize ter kriznega upravljanja in vodenja. Različni avtorji krizo opredeljujejo kot situacijo, v kateri so ogrožene temeljne
vrednote, čas za ukrepanje je omejen, razmere pa so negotove in stresne
(več o tem v Malešič, 2004: 11–13). Krizo bi lahko razumeli tudi kot obdobje preloma in kolektivnega stresa, ki moti vzorce vsakdanjega življenja in ogroža temeljne vrednote in strukture družbenega sistema na nepričakovan, pogosto tudi nedojemljiv način (Rosenthal, Charles in t’Hart,
1989; cit. po Rosenthal, Boin in Comfort, 2001: 6). Sodobne krize niso diskretni dogodki, ampak procesi, ki se odvijajo kot nepredvidljiva in moteča interakcija številnih silnic (forces). Sodobne krize označujejo zapletenost, soodvisnost in politizacija, medtem ko bodo prihodnje krize videti
drugače od sedanjih in preteklih (Rosenthal, Boin in Comfort, 2001: 6). S
tem se strinjata tudi Boin in Lagadec (2000: 185), saj menita, da krize
spreminjajo svojo obliko, postajajo vse zapletenejše in med seboj vse bolj
povezane. Po njunem mnenju kriza postaja endemična (notranja) značilnost sodobnih družb. Na spremenjeno naravo sodobnih kriz vplivajo
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predvsem dolgoročni procesi, kot so globalizacija, vse bolj razširjeno in
poglobljeno množično komuniciranje, razslojevanje sodobnih družb in
usihanje državne oblasti.
Boin in Lagadec (2000: 186) menita, da so ključne značilnosti sodobnih kriz naslednje:
imajo velik vpliv na velik delež prebivalstva določene države,
prinašajo visoke ekonomske stroške, ki presegajo običajne zavarovalniške zmogljivosti,
povzročijo učinek ‘snežne kepe’ (snow-ball effect),
sistemi kriznega upravljanja in vodenja sprejemajo napačne in nepotrebne ukrepe,
povzročajo izjemno visoko stopnjo negotovosti,
trajajo daljše obdobje, pri čemer se viri ogrožanja spreminjajo,
povzročijo pojav velikega števila akterjev na kraju dogodka krize,
prinašajo raznovrstna tveganja,
razkrijejo probleme komuniciranja, in sicer med odgovornimi akterji,
z množičnimi mediji, z javnostmi, z žrtvami in celo z javnostmi, ki so
časovno in prostorsko precej oddaljene od kraja dogajanja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na krizo se tesno navezujeta krizno upravljanje in vodenje (Boin in ‘t
Hart, 2001), pri čemer slednje lahko definiramo kot oblikovanje postopkov, dogovorov in odločitev, ki vplivajo na potek krize in obsega organizacijo, priprave, ukrepe in razporeditev virov za njeno obvladovanje.
Krizno upravljanje in vodenje se običajno odvija v organizacijskem kaosu, pod pritiskom množičnih medijev, v stresnih razmerah in ob pomanjkanju natančnih informacij, če naštejemo le nekatere ključne značilnosti.
Spremembe narave in konteksta sodobnih kriz krizno upravljanje in vodenje še otežujejo, saj so sodobne krize izjemno zapletene, imajo mednarodne implikacije, se širijo z enega na druga družbena področja, se povezujejo z drugimi družbenimi problemi in so praviloma dolgotrajne (prim.
Malešič, 2004:14).
Mortensen (1997: 7) krizno upravljanje in vodenje opredeli kot skupek
sistematičnih operativnih sredstev (operational means), namenjenih (1)
preprečevanju pojava in razvoja kriz, (2) zmanjševanju vpliva kriz na človeška bitja in družbene strukture in (3) optimiziranju naporov za vnovično vzpostavitev normalnosti v človekovem organizmu, medčloveških odnosih in v družbi.
Schramm (cit. po Mortensen, 1997:37) je identificiral pet faz odgovora
družbe na krizo:
obdobje pred krizo,
obdobje odkrivanja in komuniciranja specifičnih virov ogrožanja,
obdobje takojšnjega relativno neorganiziranega odgovora,
obdobje organiziranega družbenega odgovora,
dolgoročno obdobje po krizi, v katerem družba znova vzpostavi ravnotežje.

•
•
•
•
•
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Krizno upravljanje in vodenje torej zajemata več obdobij in dejavnikov, oblikovanih za boj proti krizi in zmanjševanju dejanske škode,
povzročene s krizo. Fearn-Banks (v Heath, 2001: 480) definira krizno
upravljanje in vodenje kot strateško načrtovanje preprečevanja krize ali
negativnih dogodkov ter ukrepanja v krizi. Je proces, ki odstrani grožnje
in negotovosti ter omogoča organizaciji večji nadzor nad njeno usodo.
Del kriznega upravljanja in vodenja je tudi proces kriznega komuniciranja.
»Krizno upravljanje in vodenje poskuša preprečiti ali vsaj zmanjšati
negativne izide krize oziroma želi pred škodo zaščititi organizacije, zainteresirane stranke (stake-holders) in industrijo« (Coombs, 1999: 3).
Coombs tako navaja štiri temeljne faze kriznega upravljanja in vodenja:
preprečevanje, priprave, izvedba in učenje. Preprečevanje vključuje oblikovanje osnovnih korakov za preprečitev krize. Priprave vključujejo oblikovanje načrta kriznega upravljanja in vodenja in ugotavljanje ranljivosti
na krizo, izbiro in urjenje krizne skupine ter govorcev, ustvarjanje kriznega ‘portfelja’ in prečiščevanje kriznega komunikacijskega sistema. Izvedba je aktivna priprava na krizo. Ne glede na to, ali je kriza simulirana
ali realna, morajo biti vse sestavine priprav redno preizkušene. Preizkušanje kot del izvedbe vključuje simuliranje krize, testiranje vzdržljivosti
načrta kriznega upravljanja in vodenja, člane krizne skupine, govorce in
komunikacijski načrt. Realna kriza vključuje izvedbo enakih postopkov
kriznega upravljanja in vodenja, razlika je le v tem, da je rezultat realen,
in ne zgolj hipotetičen. Med realno krizo naj bi bila izvedba zelo javna in
pregledna, saj je krizno upravljanje in vodenje organizacije pogost predmet poročanja in kritike v medijih (Coombs, 1999: 4). Krize so za medije
‘dobra’ novica. Učenje je četrta, zadnja faza kriznega upravljanja in vodenja. Skozi učenje organizacija ocenjuje svoj nastop v simulirani ali realni
krizi. Učenje je razvoj institucionalnega spomina, ki omogoča učinkovitost kriznega upravljanja in vodenja z razširjanjem organizacijske zaznave krize in odgovorov na krizo (Weick v Coombs, 1999: 5).
Coombs (2001: 91) torej meni, da v procesu kriznega upravljanja in vodenja pridejo do izraza določene spretnosti in sposobnosti ključnih akterjev tega procesa. Med njimi omenja sposobnost ugotavljanja ranljivosti referenčne točke krize in predstavitve načinov za preprečevanje krize.
Nujna je tudi sposobnost razločevanja različnih tipov kriz, saj vsak od
njih zahteva različen upravljavski in vodstveni pristop. Poseben pomen
ima v tem procesu sposobnost oblikovanja načrta kriznega upravljanja in
vodenja ter vrednotenja in izbire primernega odziva na krizo. Navsezadnje pa je v krizi pomemben tudi učinkovit odnos z različnimi javnostmi
oziroma krizno komuniciranje nasploh.
V teoriji poleg pojma krizno komuniciranje srečujemo tudi sintagmo
komuniciranje o nevarnosti (risk communication). Komuniciranje o nevarnosti je širši pojem od kriznega komuniciranja. Po Covellu in sodelavcih (Gutteling in Wiegman, 1996) bi ga lahko opredelili kot katerokoli
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namerno izmenjavo znanstvene informacije o zdravju ali okoljskih
nevarnostih med zainteresiranimi strankami oziroma kot pošiljanje ali
prenašanje informacije o ravni zdravstvenih ali okoljskih nevarnosti ali
odločitev, akcij ali politik, usmerjenih v obvladovanje ali nadzor takih
nevarnosti, med zainteresiranimi strankami. Opredelitev se lahko smiselno razširi na vse vrste potencialnih kriz. Glede na to opredelitev razlikujemo štiri področja uporabe komuniciranja o nevarnosti:
obveščanje in izobraževanje, kjer gre za neusmerjeno, a namerno dejavnost, prek katere laična javnost prejme uporabno in pojasnjevalno
informacijo;
spodbujanje vedenjskih sprememb in sprejemanje zaščitnih ukrepov
uporabljamo, (1) kadar raziskave kažejo, da so določena vedenja, dejavnosti ali razmere nevarne za ljudi, pa hočejo oblasti svetovati javnosti, naj blaži nevarnost, ter (2) kadar javnost podcenjuje nevarnost;
objavljanje opozoril o nevarnosti in nujnih informacij je usmerjeno k
oskrbi javnosti z obvestili o nevarnosti. Razlikujemo komuniciranje
pred krizo, ki naj bi obveščalo o njej preden se pripeti, ter komuniciranje med njo, ko je ta neizbežna, se dogaja, ali pa se je pravkar zgodila;
izmenjava informacij in skupni pristop k nevarnosti je namenjena izmenjavi obvestil in skupnemu pristopu državljanov, vlade in drugih k
nevarnosti.

•
•
•
•

Iz nabora ključnih značilnosti sodobnih kriz in sposobnosti, ki so potrebne za soočanje z njimi, torej lahko prepoznamo potrebo po opredelitvi kriznega komuniciranja in prepoznavanju problemov, ki ta proces
spremljajo.
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KRIZNO KOMUNICIRANJE – OPREDELITEV IN PROBLEMI
V zvezi s kriznim komuniciranjem nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz
mediazacija (mediazation), s katerim bi radi poudarili pomen zaznave
krizne situacije in vlogo množičnih medijev pri oblikovanju zaznave (Rosenthal, Boin in Comfort, 2001: 12). Pri tem avtorji izhajajo iz znanega
Thomasovega teorema, ki pravi: »Če človek situacijo definira kot krizo,
bo ta po svojih posledicah kriza« (Thomas in Thomas, 1928: 572; cit. po
Rosenthal, Boin in Comfort, 2001: 12). Ko državljani ali oblasti razglasijo
težko situacijo kot krizo, ima to lahko odločilen vpliv na nadaljnji potek
dogodkov. Taka razglasitev lahko povzroči preveliko čuječnost in pretirano reakcijo, ki poteka od kolektivnega stresa k neustreznim odločitvam
dela oblasti, na eni strani, lahko pa spodbudi tudi kolektivno energijo in
mobilizira zasilne (krizne) norme in pravila, nujne za učinkovito krizno
upravljanje in vodenje, na drugi strani.
Avtorji menijo, da bo v prihodnjih letih ta subjektivni pomen krize
rasel in parafrazirajo prej omenjeni Thomasov teorem: »Če CNN definira
situacijo kot krizo, bo to res kriza z vsemi njenimi posledicami« (ibidem).
Mediazacija bo ena od gibalnih sil (driving forces) prihodnjih kriz. Mediji
imajo lahek dostop do različnih krajev, ki skupaj tvorijo kontekst krize,
zato tudi lahko povezujejo prizadeta območja z zunanjim svetom, in
sicer tako s kriznimi centri glavnih mest držav kot tudi z milijoni ljudmi
po vsem svetu, ki s strahom in sočutjem spremljajo krizne razmere. Mediazacija prinese v domove, posebno prek televizije, subjektivno obliko
krize, ki se lahko giblje v spektru od senzacionalizma do samocenzure. V
tem spektru je ključno razmerje med tistim, kar se med krizo dejansko
dogaja, in tistim, kar mediji prinašajo odločevalcem, kriznim delavcem,
prizadetim ljudem in javnosti. Ali kot pravi Quarantelli (1996: 232), mediazacija ni najbolj skladna s tradicionalno definicijo krize, ki jo merimo
z objektivnimi pokazatelji (število ponesrečenih in materialna škoda),
ampak je bolj skladna z novejšim razumevanjem krize kot skrajnega kolektivnega stresa.
Kljub temu lahko mediazacija pomaga premostiti razlike med ‘objektivno’ definicijo preteklih kriz in poudarjeno ‘subjektivno’ definicijo
kriz, ki se bodo zgodile v prihodnje. Verjetno bo medijsko pokrivanje zajelo dve kategoriji kriz. Prvič, mediji bodo pokrivali zloveščo možnost in
dogajanje velikih kriz, ki jih zaznamujeta veliko število žrtev in ogromna
materialna škoda, in drugič, zanimale jih bodo tipično subjektivne kategorije kriz, ki ne glede na oprijemljive znake, povzročijo beganje, paniko
in kolektivni stres.1 Take krize zelo obremenilno vplivajo na družbeno
1

V prvo kategorijo kriz bi lahko uvrstili cunami, ki je 26. decembra 2004 prizadel Jugovzhodno Azijo, v drugo kategorijo pa vsaj pogojno ‘krizo’ političnega zaupanja, ki
sta jo v Sloveniji v začetku leta 2005 sprožila dva dogodka zunaj njenih meja: pred-
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strukturo in lahko oslabijo normativno zgradbo družbe (Rosenthal, Boin
in Comfort, 2001: 13).
Tudi Quarantelli (cit. po Rosenthal, Boin in Comfort, 2001: 344) se strinja s povečanim pomenom množičnih medijev v procesu opredeljevanja
krize, vendar opozarja pred napačnim sklepom; če je situacija dejanska
(suša, lakota, epidemije …), še ne pomeni, da ne obstaja, če nima medijske pozornosti. Četudi množični mediji v krizi postajajo pomembnejši,
ne bodo postali vsepomembni. Opozarja tudi na poudarjanje vloge množičnih medijev in javnosti v zahodnih družbah, medtem ko to ne velja
nujno za ves svet.
Rosenthal, Boin in Comfort (2001: 344) kljub temu menijo, da se v
svetu dogajajo dramatične spremembe in da kolektivni spomin velikih
kriz vse bolj temelji na vizualnih podobah, ki jih prinaša televizija. Ne
zgolj CNN, tudi druge medijske korporacije vse bolj intenzivno pokrivajo velike krize. Tudi internetno komuniciranje se lahko razvije v izjemno
silo. To še ne pomeni, da se bo tudi področje kriznega upravljanja in vodenja s tem odprlo, saj velikanski tok golih podatkov lahko daje prednost zasebnim premišljanjem in željam pred javnimi koristmi, ko gre za
izbor novic, ki jih množični mediji ponujajo.
Mediji igrajo vse pomembnejšo vlogo v kriznem upravljanju in vodenju, saj vplivajo na javno podobo dogodkov in tudi na način, na katerega
se oblasti ukvarjajo s krizo – včasih tudi neodvisno od dejstev na kraju
dogodka (krize). Torej je ključnega pomena, da akterji kriznega upravljanja in vodenja razvijejo produktiven odnos z množičnimi mediji, brez
manipuliranja in prisile.
Tudi Newlove, Stern in Svedin (2000: 125) opozarjajo, da se vloga
množičnih medijev v krizni situaciji povečuje. Množični mediji pomagajo
ustvarjati, oblikovati in končati krizo. Ker ima kriza v veliki meri opraviti
z zaznavo, to, kar privlači medijsko pozornost, v veliki meri določa, kaj
razumemo pod krizo. S tem je učinkovito krizno komuniciranje postalo
bistven del kriznega upravljanja in vodenja.
Bacot, McCabe in Fitzgerald (1998: 131) menijo, da množični mediji
(znanstveno) informacijo predstavijo v ‘socialnem kontekstu’ in znotraj
tega se potem interpretira. Socialni kontekst kot kombinacija kulturnih,
psiholoških in socialnih prvin, je ključen v procesu komuniciranja tveganj in nevarnosti, saj okvirja javno razumevanje.
Podobno tudi Heath in Millar (2004: 6) menita, da moramo vsako
krizo dojemati kot pojav, ki ima tri prvine: tehnično, upravljavsko in retorično. Retorični pristop k preučevanju krize predpostavlja, da ima sleherna kriza svojo dejansko in zaznano razsežnost, ki nista nujno skladni:
nekatere krize so lahko zaznane manjše kot dejansko so, velja pa tudi
vajanje italijanskega filma Srce v breznu in spremljajoče manifestacije ter izjava
predsednika avstrijskega parlamenta, da Republika Slovenija ni in ne more biti naslednica sopodpisnice avstrijske državne pogodbe, SFRJ. Dogodka nista bila tipični
krizi, sta pa v delu slovenske javnosti povzročila zbeganost in nezadovoljstvo.
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obratno. Bistvo retoričnega pristopa h krizi je ustrezna interpretacija razvoja krize.
Novak v svoji študiji (2000: 254) krizno komuniciranje opredeli kot
»posebno področje odnosov z javnostmi, ki zajema predvidevanje potencialnih kriznih dogodkov, pripravo nanje, reševanje kriz in komuniciranje s prizadetimi in drugimi ključnimi javnostmi organizacije ter pokrizno ocenjevanje ukrepov«.
Krizno komuniciranje kot pomemben del procesa kriznega upravljanja in vodenja opredeli tudi Fearn-Banks (2001: 480), ki meni, da gre za
»verbalno, vizualno in/ali pisno interakcijo med organizacijo in njenimi
javnostmi (običajno prek množičnih medijev) pred negativnim dogodkom (krizo), med njim in po njem«.
Ruff in Aziz (2004: 3) krizno komuniciranje z vidika njegovih generičnih funkcij razgradita na štiri prvine, in sicer na pripravljenost na krizo
in načrtovanje komuniciranja, pozornost do opozoril, ki napovedujejo
krizo, vseobsežnost obveščanja v krizi in popolno informiranje vpletenih
akterjev. Z vidika izvajanja kriznega komuniciranja Powers et al. (1999:
56) prav tako govorijo o štirih prvinah kriznega komuniciranja, ki so:
sposobnost vzpostavitve empatičnega odnosa do javnosti, kompetentnost in verodostojnost komunikatorja sporočil, odkritost, odprtost in poštenost podajanja informacij ter predanost in dostopnost komunikatorja
sporočil. V tem duhu Woodyard (1998: 75–85) razlaga pravila učinkovitega kriznega komuniciranja, ki naj bi javnost obravnavalo kot partnerja,
poznalo potrebe javnosti in različnih množičnih medijev, skrbelo za načrtovanje in sprotno evalvacijo ter zagotovilo enostavno, jasno in verodostojno sporočanje informacij.
Namen kriznega komuniciranja pa natančno opredeli Bernstein (1987:
14), ki pravi, da je krizno komuniciranje namenjeno spremembi zavesti
javnosti2, večji učinkovitosti upravljavskega napora, informiranju in izobraževanju, vzpostavitvi verodostojnosti in ugleda organizacije, oblikovanju sočutne in solidarne javnosti ter zmanjševanju negotovosti. V krizi,
ki vključuje konfliktnost ali celo sovražnost, pa je krizno komuniciranje
namenjeno tudi poskusu spreminjanja nevtralnih subjektov v zaveznike,
krepitve in povezovanja zaveznikov ter nevtraliziranja nasprotnikov.
Krizno komuniciranje in verodostojnost se nanašata predvsem na
odnos med razpoložljivimi informacijami, njihovim pravočasnim in ustreznim razširjanjem ter zaznavami krize in akcijami za njeno rešitev
(Brandstrom in Malešič 2004: 17). Stern in Nohrstedt (2001) sta poročala
o pomenu pretoka informacij v krizi. Na sploh lahko rečemo, da je pretok informacij med krizo dober, zato obstaja tveganje za ključne odločevalce, da bodo preobloženi z informacijami (information overload), kar
2

V primeru kriznega komuniciranja lahko javnost razdelimo na splošno javnost, prizadeto javnost, notranjo javnost (predstavniki politike, uradništva, stroke, reševalci
– skratka akterji kriznega upravljanja in vodenja) ter tujo ali mednarodno javnost
(politično, strokovno in splošno).
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zahteva pomoč strokovnjakov pri razvrščanju in filtriranju informacij.
Preveč strokovnjakov lahko na drugi strani privede do ‘sindroma vratarjev’ (syndrome of gate-keepers) oziroma nepretočnosti informacij. Učinkovito krizno upravljanje in vodenje torej zahtevata produktivno ravnotežje med uporabnim upravljanjem z informacijami na eni strani in
omejenim poseganjem vanje na drugi strani.
Coombs (2001: 92) se ukvarja s podobnim problemom, saj meni, da
morajo biti akterji kriznega upravljanja in vodenja sposobni presoditi informacijske potrebe in potrebe po virih, ki se pojavijo v krizni situaciji.
Pojav krize v javnosti ustvari informacijsko praznino, ki jo morajo akterji
kriznega upravljanja in vodenja hitro in z natančnimi informacijami zapolniti. Zato morajo obvladati znanje o tem, kako izbirati informacije in
jih razvrščati po pomenu. Učinkovito krizno upravljanje in vodenje temeljita na dostopnosti ustreznih informacij odločevalcem, kriznim delavcem, množičnim medijem in javnosti. Ali z drugimi besedami, krizno
upravljanje in vodenje sta prežeta z opiranjem na informacije, ki so
ključne za več prvin tega procesa, še posebej za odločanje.
Sundelius, Stern in Bynander (1997, cit. po. Hansen, 2003: 77) ugotavljajo, da lahko v krizi pride tudi do situacijske preobremenjenosti z informacijami (situational informational overload), kar pomeni, da se pojavi
velika količina informacij, ki jih morajo odločevalci obdelati v relativno
kratkem času. Gre za informacijski pritisk, ki nasploh velja za situacije,
kjer so informacije in odločanje centralizirane, in ki običajno povzroči
stres, ki ovira pozorno analizo pridobljenih informacij.
Sundelius, Stern in Bynander (ibid,) so opozorili na t. i. ‘past verodostojnosti’ (credibility trap), v katero lahko padejo akterji kriznega upravljanja in vodenja, ko se na neustrezen način, s poskusom manipuliranja
informacij, ukvarjajo z množičnimi mediji. Ko enkrat pademo vanjo, se
je iz te pasti težko izviti. Podobno ugotavljata tudi Amendola in De Marchi (1996), ki navajata trditev številnih raziskovalcev, da je verodostojnost
ključen dejavnik učinkovitega komuniciranja, vendar pa ga je težko ocenjevati. Gre za zelo zapleteno vprašanje, ki je močno vpeto v kontekst,
sestavljen iz različnih dejavnikov, nanj pa vplivajo številne osebnostne in
socialne spremenljivke. Porfiriev in Svedin (2002) trdita, da sta verodostojnost in legitimnost akterjev kriznega upravljanja in vodenja pri množičnih medijih in v očeh javnosti ključni nalogi uspešnega vodenja in
upravljanja v krizi. Pomembno je ohranjati pobudo ter biti proaktiven in
odprt pri zagotavljanju informacij javnosti prek množičnih medijev.
Hkrati se je pomembno takoj odzvati na povratno informacijo, ki pride
iz okolja.
Vertzberger (1990, cit. po Berhandsdottir in Gudmundsdottir, 2004:
183) meni, da – ko se kriza zgodi – lahko izgubimo pomemben čas, če
bodisi primanjkuje informacij bodisi je informacijski tok tako ekstenziven, da težko ločimo, kaj je najbolj relevantno. V takih razmerah morajo
akterji kriznega upravljanja in vodenja znati procesirati informacije in
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poiskati svojo vlogo v njih. Naslednje pomembno opravilo kriznega
upravljanja in vodenja je razširjanje informacij množičnim medijem in
javnosti. Skratka, krizno komuniciranje je zapleten proces in zahteva
predhodno oblikovanje ustreznih strategij in taktik.

STRATEGIJE IN TAKTIKE KRIZNEGA KOMUNICIRANJA
Komuniciranje je torej dejavnik, katerega pomen v procesu večstopenjskega in zapletenega kriznega upravljanja in vodenja narašča. Komunikacijska situacija (communicative situation) v današnjem času ne pomeni zgolj strogo hierarhičnega in funkcionalnega zbiranja in razširjanja
informacij, ampak je to nehierarhična, občutno politična in tekmovalna
situacija. V takšni situaciji množični mediji igrajo vlogo zbiranja, obdelave, interpretiranja ter hitrega in vseobsežnega razširjanja informacij. Kot
kažejo izkušnje, premislek predstavnikov oblasti o vlogi medijev v krizi
ni vedno skladen z zgoraj opisano situacijo. Strategija obvladovanja take
situacije se ne more osredotočiti na boj in premagovanje množičnih medijev na njihovem področju delovanja, ampak na učenje, kako sodelovati
z množičnimi mediji pred izrednim dogodkom, med njim in po njem (Johansson in Skoglund, 1996: 14).
V kontekstu nedoločenih problemov in večorganizacijskih postavitev
je komunikacijska situacija zelo zapletena. Upravljanje te zapletenosti in
negotovosti ni zgolj vprašanje razvoja komunikacijskih veščin, ampak
hkrati vprašanje razvoja medorganizacijskega, lingvističnega in kulturnega razumevanja, ki gre z roko v roki z infrastrukturnimi aranžmaji na
prizorišču izrednega dogodka (ibid).
Kot opozarjamo v analizi delovanja množičnih medijev v krizah na območju Slovenije (Malešič, 2004), je vloga množičnih medijev v krizi ambivalentna, saj so razdvojeni med svojo vlogo v procesu kriznega upravljanja in vodenja, ki je v primeru Slovenije celo zakonsko opredeljena in
poslovno vlogo. Podobno ugotavljata tudi Johansson in Skoglund (1996:
15), ki menita, da so množični mediji tudi zapleteni in imajo različne
vloge v kriznem upravljanju.3 Po njunem mnenju je treba na vlogo množičnih medijev v krizi gledati iz funkcionalnega in političnega zornega
kota. V funkcionalnem smislu igrajo vlogo zgodnjega (pravočasnega)
opozarjanja javnosti in oblasti o krizi, iskanja in predstavljanja informacij ter iskanja odgovornosti in vzrokov za krizo. V političnem smislu so
3

Opozarjata na zelo pozitivno vlogo, ki jo je lokalni radio odigral v krizah na Norveškem in Nizozemskem.
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množični mediji dejavnik odkrivanja in postavljanja vprašanj na dnevni
red javne razprave, tekmovanja za informacije in iskanja krivcev za
krizo.
Uspešno krizno komuniciranje je v končni fazi proizvod dolgotrajnega
in napornega dela pristojnih v normalnih razmerah. To delo vključuje
vzpostavitev zanesljivega sistema obveščanja in opozarjanja, hkrati pa
tudi izgrajevanje stabilnih in zaupljivih socialnih odnosov (Amendola in
De Marchi, 1996: 48).
S tem se strinjajo tudi Bacot, McCabe in Fitzgerald (1998: 132–133), ki
opozarjajo, da je strategija komuniciranja potrebna na različnih področjih uresničevanja politike. Upravljavci javnih zadev (public managers)
morajo pripraviti načrt komuniciranja z javnostjo v primeru različnih
nevarnosti in nesreč. Načrt komuniciranja izhaja iz potrebe preseganja
jezu med oblastjo in javnostjo ter zahteva kontinuiran dialog med akterji
kriznega upravljanja in vodenja. To bo med drugim pripomoglo k bolj
odprtemu procesu odločanja.
Novak (2000:170) tudi opozarja na nujnost načrtovanja kriznega komuniciranja, saj je subjekt v krizi postavljen v središče pozornosti množičnih medijev in javnosti. Proces načrtovanja mora po njegovem mnenju vsebovati predvidevanje in prepoznavanje potencialnih kriznih
razmer, oblikovanje krizne komunikacijske skupine, prepoznavanje vpletenih javnosti v kriznem položaju, oblikovanje komunikacijske strategije
in taktike, določitev in usposabljanje uradnega govorca ter pripravo kriznega komunikacijskega centra.
Coombs zelo izčrpno navaja posamezne sestavine in funkcije načrta
kriznega upravljanja in vodenja (Coombs, 1999: 79):
naslovnica; identificira dokument in označuje njegovo (morebitno)
stopnjo tajnosti;
uvod; vodstvo na kratko izpostavi temeljne elemente načrta in razloge
za njegovo uvajanje;
priznanje; gre za pridobivanje soglasja vseh zaposlenih v organizaciji,
da bodo sledili sprejetemu načrtu;
datumi ponovitev; gre za časovni pregled preverjanja preizkusov načrta;
krizna skupina; seznam članov krizne skupine in njihovi kontaktni
podatki;
ocenjevanje tveganj; identificiranje možne krize in ocenjevanje morebitne škode;
poročilo o dogodku; evidenca vseh materialov in informacij o tem, kaj
se je med krizo dogajalo. Poročilo o dogodku je orodje za spremljanje
krize;
primernost informacij; namen te sestavine je, da vsem vključenim v
krizno komuniciranje natančno določi, katere so informacije primerne
za objavo in katere so označene kot zaupne:
delovni dokument krizne skupine; predstavlja strateški dokument

•
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kriznega delovanja in vključuje informacije o tem, s kom in na kakšen
način je potrebno komunicirati, katere so najpomembnejše javnosti,
kateri so cilji komuniciranja, kakšna naj bodo sporočila idr.;
drugi seznam kontaktov; vključuje vse posameznike, skupine in institucije, s katerimi je v času krize treba komunicirati;
delovni dokument za komuniciranje z javnostmi; določitev govorcev
in usklajevanje njihovega delovanja;
pokrizna evalvacija; ko se kriza konča, je potrebno pregledati vse stopnje upravljanja s krizo, izpostaviti dobre strani in napake ter spremeniti komunikacijski načrt.

Bacot. Mccabe in Fitzgerald (ibid.) menijo, da je učinkovita strategija
komuniciranja sestavljena iz štirih prvin, in sicer:
razširjanje informacij (pomembne informacije morajo biti dobro organizirane, pripravljene za uporabo in pravočasno razširjene; le redke
stvari bolj spodkopljejo zaupanje javnosti v državne in druge ustanove
kot nerazpoložljivost podrobnih informacij ali velike zamude pri njihovem zagotavljanju);
identificiranje zainteresiranih strank v zvezi z določenim potencialnim
dogodkom in navezava neposredne komunikacije z njimi (potrebno je
identificirati različne poglede in značilnosti skupin zainteresiranih
strank in temu prilagoditi strategijo komuniciranja);
vzpostavljanje stika s skupnostjo (upravljavci javnih zadev se ne smejo
zanašati samo na množične medije, ampak morajo neposredno navezati stik s skupnostjo, kar predpostavlja oblikovanje, vzdrževanje in
uporabo komunikacijske mreže, ki vključuje znanstvene, tehnične in
strokovne skupine, ki najbolj poznajo določeno področje);
vzpostavljanje odnosov z množičnimi mediji (v obdobju ‘realnosti
množičnih medijev’ si upravljavci javnih zadev ne morejo privoščiti
reaktivne, obrambne drže nasproti množičnim medijem: nasprotno,
nujna je proaktivna drža; v tem procesu je treba razviti načrte komuniciranja, se pripraviti na protislovnost dela z množičnimi mediji, občasno za vodilne organizirati delavnice o njihovem delovanju in razviti
skupino, ki bo poskušala anticipirati razmere, ki lahko spodbudijo veliko medijsko pozornost).

•

•
•

•

Zlato pravilo kriznega komuniciranja naj bi bilo ‘povej vse in povej
hitro’, vendar pa se v procesu kriznega komuniciranja pojavljajo tudi različne omejitve tega pravila. Arpan in Pompper (2003: 293) opozarjata na
tri tovrstne omejitve, in sicer na tveganje, koordiniranje informacijskega
toka ter nadzor nad oblikovanjem informacij. Prvi tovrstni problem je
torej tveganje, ki ga lahko odkrito govorjenje o krizi, njenih vzrokih in
posledicah prinese v pravnem smislu. Na eni strani sta torej interes in
potreba različnih javnosti po informaciji, na drugi pa interes subjekta, na
katerega se kriza nanaša, kar pomeni, da je krizno komuniciranje običaj-
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no razpeto med verodostojnostjo subjekta in njegovo potencialno pravno
odgovornostjo za krizne razmere.
Druga omejitev kriznega komuniciranja se nanaša na usklajevanje informacijskega toka, posredno pa zadeva tudi strategijo sodelovanja organizacije (subjekta) z množičnimi mediji in javnostjo. V primerih, ko
množični mediji sami odkrivajo krizo in njene posamične razsežnosti,
subjekt izgubi možnost usmerjanja informacijskega toka, saj ga mediji
prehitevajo in odpirajo vprašanja, na katera ni pripravljen in nanje nima
odgovora. V tem smislu je očitno potrebna do javnosti odprta in do množičnih medijev proaktivna komunikacijska strategija. Upanje, da bi lahko
s strategijo zavlačevanja ali prikrivanja krize oz. njenih razsežnosti subjekt v krizi pridobil kakšno prednost, je neutemeljeno.
Tretjo omejitev procesa komuniciranja v krizi predstavlja nadzor nad
oblikovanjem informacij. Heath (2004: 34) meni, da je sposobnost nadzora oblikovanja informacij v krizi lahko velika prednost, saj subjekt ne
more neposredno vplivati na odziv množičnih medijev in javnosti, lahko
pa ponuja informacije in vrednostne sodbe, s čimer pokaže sposobnost
nadziranja krize. S tem subjekt vpliva na oblikovanje javne podobe o
krizi. Seveda pa s proaktivnostjo komuniciranja v krizi ne smemo pretiravati, saj nas to lahko pripelje v drugo skrajnost, ki se kaže v pretiranem medijskem pokrivanju krize in umetnem povečevanju le-te, kar prinaša nove težave in nepredvidljivosti.
Tudi Mortensen (1997: 66) govori o strategiji, taktiki in politiki kriznega komuniciranja. Slednja je lahko pasivna ali aktivna. Pasivna politika
pomeni, da subjekt ne stori ničesar več, kot da prek predstavnika za
stike z javnostmi odgovarja na novinarske klice in sprejema morebitne
njihove obiske. Aktivna politika pa pomeni, da bo subjekt poskušal realizirati na cilju temelječ projekt ali kampanjo, sestavljeno iz vrste načrtovanih projektov, v prizadevanju, da prek množičnih medijev in drugih
razpoložljivih kanalov komuniciranja čimbolj učinkovito informira (in
vpliva na) javnost. Medtem ko pasivna politika prepušča pobudo nepripravljenim in včasih celo ‘sovražnim’ predstavnikom medijev in njihovim naključnim vprašanjem, aktivna politika daje subjektu bistveno boljše možnosti vplivanja na položaj.
Izvajalci kriznega komuniciranja se podobno kot drugi akterji upravljanja in vodenja v primeru krize soočajo z negotovimi razmerami in
omejenim časom za posredovanje sporočil različnim javnostim. Nujnost
reševanja krize in s tem povezana velika odgovornost sta veliko psihično
breme tudi za izvajalce kriznega komuniciranja, čeprav od njih pričakujemo popolno osredotočenost in racionalno delovanje. Njihovi specifični
problemi se nanašajo bodisi na pomanjkanje informacij (v začetni fazi
kriz) bodisi na preobloženost z informacijami (v akutni fazi krize), nadalje na omejeno uporabnost preteklih informacij v aktualni krizi in navsezadnje na ambivalentnost njihovega položaja, saj so na eni strani
odgovorni medijem in različnim javnostim, na drugi strani pa tudi pred-
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stavnikom sistema, institucije ali organizacije, v kateri delujejo. Ti predstavniki jih lahko na različne načine ovirajo pri delu, nanje pritiskajo, jih
izsiljujejo, celo nadzirajo in cenzurirajo.
V svojem znanem članku Coombs (1995) navaja pet načinov kriznega
komuniciranja, ki jim pravi ‘strategije’. Iz konteksta je mogoče razbrati,
da bi bilo boljše poimenovanje ‘taktike’ kriznega komuniciranja, in sicer:
zanikanje (kriza ne obstaja, čeprav so znaki krize očitni), izogibanje (poskus zmanjševanja povezav med krizo in subjektom, ki je predmet
krize), lastno poveličevanje (poskus pridobivanja naklonjenosti javnosti
prek poudarjanja vloge subjekta v skupnosti ter preteklih dejanj in zaslug), iskanje odpuščanja (skrb za žrtve krize, obžalovanje dogodka in
popravljanje napak) in zbujanje sočutja (subjekt sam je prikazan kot
žrtev nenaklonjenih okoliščin). Nekaj let kasneje Coombs (1999: 122) ta
seznam ‘skupin strategij’ redefinira in dopolni, in sicer navaja napad na
tožnika (napad na posameznika ali skupino, ki ‘odkrije’ krizo, kar je
smiselno zgolj v primerih, ko je kriza bolj vprašanje zaznavanja in manj
objektivnih dejstev), zanikanje (krize ni), izgovor (kriza se pojavi neodvisno od subjekta, ki potemtakem za krizo ni odgovoren), zagovor (poskus
prikazovanja neškodljivosti krize), samopotrditev (poudarjanje prejšnjih
zaslug in dobrih dejanj subjekta), popravljanje (odpravljanje posledic
krize in preventivni ukrepi proti ponovitvi krize) ter opravičilo (priznavanje odgovornosti za krizo in nadomestilo škode).
Tisto, kar povezuje različne komunikacijske taktike, je nekakšen kontinuum, ki se izraža kot lestvica dejanj od defenzivnih do prilagodljivih
(slika 1). Defenzivne taktike temeljijo na tem, da organizacija zanika
vsako vpletenost v krizo oz. trdi, da kriza sploh ne obstaja. Prilagodljive
taktike sprejemajo odgovornost za nastalo krizo in poskušajo v čim krajšem roku urediti nastalo situacijo.
Slika 1: Prilagodljivost kriznokomunikacijskih taktik

Vir: Coombs (1999: 124).
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S komuniciranjem v krizi se ukvarja tudi Lerbinger (1997: 39–49), ki
ponuja nekaj navodil, kako naj bi potekalo komuniciranje: krizo je treba
priznati in se z njo soočiti; določiti je treba (ali pa aktivirati, če že obstaja, op. avtorjev) krizni komunikacijski center; opreti se je treba na dejstva in zbrati čimveč točnih informacij, ki jih prek množičnih medijev posredujemo javnosti; subjekt, ki ga prizadene kriza, naj ‘govori z enim
glasom’, ki naj na najenostavnejši način posreduje najbolj sveže informacije; uporabljati je treba različne oblike komuniciranja in posredovati vse
informacije, brez prikrivanja; treba je sodelovati z lokalnimi skupnostmi
in drugimi akterji kriznega upravljanja in vodenja. Oblike komuniciranja
v krizi nam predstavi Mortensen (1997: 67–68), ki izpostavi vzpostavitev
neformalnih kontaktov, izjave za javnost, organiziranje strokovnih ‘briefingov’ za množične medije, novinarske konference in novinarske ekskurzije na mesto dogajanja.
Amendola in De Marchi (1996: 45–46) menita, da mora javno informiranje (public information) v krizi imeti visoko prioriteto tako pri načrtovanju kot pri upravljanju in vodenju. Trditev temelji na izkušnjah velikih
(predvsem kemičnih nesreč), ki so strokovni javnosti dobro znane, in
sicer Flixborough, Seveso in Bophal. Analiza teh dogodkov je dokazala,
da je neuspeh zagotavljanja predhodnih informacij in informacij med
krizo zainteresiranim strankam, ki jih kriza zadeva, pomembno prispeval k negativnemu razvoju dogodkov, vključno z žrtvami, poškodbami,
dolgoročnimi zdravstvenimi problemi ter fizično in ekološko škodo.
Informacija lahko rešuje življenja; če pa ni ustrezna, lahko poslabša posledice nesreče in povzroči dodatne žrtve in škodo. Zato je tudi položaj
tistih, ki zagotavljajo informacije, občutljiv, saj to opravilo vključuje moralno in zakonsko odgovornost.
V krizi je največkrat težko zbirati dodatne informacije, zato je situacijska negotovost (situational uncertainty) presežena z odločitvami odgovornih, ki temeljijo bolj na uporabnosti in manj na resnici. Vloga slednje
sicer ni zmanjšana, ampak je preložena na čas, ki dovoljuje izčrpno analizo dogodka. Zato mora biti odločevalec poučen, imeti mora voljo in
pogum ter uživati pravno in javno legitimnost. Vloga in naloge upravljavca informacij morajo biti jasno določene in podeljene poučeni in zanesljivi osebi.
V krizi je informacija javnosti pogosto nenatančna, sporočena z zamudo ali nedosledna, kar je lahko tudi posledica napetosti v odnosih med
kriznimi upravljavci in posredovalci informacij (operators). Tu sta navzoči dve skrajnosti: ali ni nihče pristojen za informiranje javnosti ali pa je
pristojnih preveč ljudi oziroma institucij. V prvem primeru javnost ni
uradno obveščena, v drugem pa težko identificira in izbira kredibilne
vire.
Sklenemo lahko z mislijo, da moramo komuniciranje prepoznati kot
najbolj kritičen dejavnik, ki določa uspeh ukrepanja v krizi. Akterji kriznega upravljanja in vodenja bi se morali zavedati svojih komunikacijskih
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problemov in izboljšati svoje veščine na tem področju. Vsak od njih se
mora zavedati, da je zgolj del komunikacijske mreže, sestavljene iz številnih akterjev, ki delujejo recipročno. V takih mrežah pomen sporočila ni
opredeljen z namenom pošiljatelja, ampak z odgovorom prejemnika
(Amendola in De Marchi, 1996: 49). Za uspeh komuniciranja v krizi je
pomembno tudi predkrizno informiranje in obveščanje javnosti, ki ima
dva ključna cilja: posredovati ustrezno informacijo ter vzpostaviti stike
in izboljšati socialne odnose med relevantnimi zainteresiranimi strankami. Hkrati je treba upoštevati, da ne obstaja ‘informacijski paket’, ki bi
ga lahko uporabili v vseh situacijah in v vseh segmentih javnosti. Javnost
je zbirna beseda, semantična abstrakcija, ki obsega večplastno dejanskost.
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UVOD
Nove, prej neznane grožnje ali pa stare v novi preobleki ter preprosto
dejstvo, da svet postaja vse manjši in posledično širjenje nekaterih nevarnosti vse verjetnejše in hitrejše, narekujejo številne nove poglede in
pristope k soočanju z grožnjami. Eno ključnih vlog pri tem ima prav krizno komuniciranje oziroma v ožjem smislu opozarjanje. V kolikor je ustrezno, lahko prepreči ali vsaj olajša posledice groženj, zato si bomo v nadaljevanju ogledali nekaj spoznanj o tem.
Okolje, v katerem živimo, postaja vse bolj zapleteno in nestabilno.
Družbene in naravne spremembe ter razvoj tehnologije spremlja tudi naraščanje števila različnih katastrofičnih dogodkov, ki vodijo v (ali so)
krize. Nove tehnologije prinašajo neznano, pogosto zelo veliko tveganje,
civilna družba zahteva večjo odzivnost, skrb za okolje pa povzroča zamenjavo ciljev gospodarske rasti s cilji trajnostnega razvoja. Obenem ostaja
veliko starih groženj, naravnih nesreč (potresi, poplave ipd.), mnogo v
novih oblikah (npr. nove bolezni) ali s hujšimi posledicami, nastalimi zaradi skupnega vplivanja civilizacije in naravnega pojava. Nesreče torej
povzročajo krize ali so krize, čeprav obratno ne velja. Ni vsaka kriza že
nesreča. Med krizami se razmere temeljito spremenijo. To pa je hudo, nevarno stanje oziroma težaven položaj sploh. Pojav izvira iz znanih in neznanih nenadzorljivih vzrokov, pa tudi iz nemarnosti, neznanja ipd. Kriza
pomeni neželeno negotovost in tveganje, ki ju je treba preprečiti. Prekine
normalen tok delovanja, zato ni njegov običajen del. Vpliva na celoten sistem (npr. državo, skupnost, podjetje, organizacijo) in ogroža njegove osnovne predpostavke, bistvo njegovega obstoja.
Psihološko so krize čustveno napete situacije, v katerih mišljenje ne
deluje s polno močjo, dogodki pa potekajo tako hitro, da med njo ni mogoče pripraviti načrta delovanja, saj je še spremljanje trenutnega dogajanja težavno. Nekdaj uspešne rešitve lahko dandanes niso več ustrezne,
njihova uporaba pa se nam zaradi navajenosti vsiljuje. Upravljanje s
krizo, tj. skrbno in obzirno upravljanje z razmerami, v katerih obstajajo
nevšečnosti ali nevarnosti, ki imajo lahko resne in nevarne posledice
(Purvis, 1994), je seveda tudi psihološko vprašanje.
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PODOBA STVARNOSTI IN NJENA VLOGA
Boulding v svoji knjigi Podoba (Image, 1956, po Russellu in Wardu, 1982)
meni, da človeška dejavnost temelji prej na sliki zunanjega sveta kot na
njegovi objektivni stvarnosti. Če je tako, je seveda pomembno, kakšna ta
slika je, in ko gre za nevarnosti in ogroženost, koliko se jih ljudje zavedajo. Ustrezno opozorilo mora ne le spremeniti zaznavo stvarnosti iz »biti
varen« v »biti ogrožen«, ampak tudi ponuditi ustrezne napotke za ravnanje, saj ostaja brez tega prazna beseda in zgolj plašilo za ogrožene.

DEJAVNIKI ZAZNAVANJA IN PRESOJANJA NEVARNOSTI
Zaznavo in presojo nevarnosti razlaga več teorij. Preprosto, ti pojavi so
tako zapleteni, da jih posamezna teorija ne zmore pojasniti v celoti, oziroma še nimamo dovolj celovite teorije. Posamezne teorije se spoprijemajo z različnimi vidiki zaznavanja nevarnosti. Ene govore o njenem
zaznavanju nasploh, druge pa o sprejemljivih nevarnostih. Nastale so v
različnih okoliščinah, nekatere sploh za zelo ozka področja.
Simon (1957) je postavil teorijo omejene razumnosti, v kateri trdi, da si
morajo ljudje oblikovati poenostavljen model sveta, da bi ga lahko obvladovali, saj je ta preveč zapleten, da bi ga lahko v celoti dojeli. Ljudje iščejo zadovoljive in ne najboljše rešitve. Izberejo tisto pot, ki zadovolji njihove najpomembnejše potrebe, čeprav izbira morda ni idealna.
Vzpostavljeni modeli sveta počivajo na uporabi posebnih hevristik, tj.
miselnih strategij, s katerimi težave presoje poenostavimo. To so nekakšne bližnjice, ki omogočajo odločanje ali ocenjevanje brez vseh normalno
potrebnih podatkov. Čeprav so lahko zelo koristne v določenih okoliščinah – če bi bile vedno povsem napačne, ne bi nastale oz. se ohranile4 –
pa v drugih vodijo v velike zmote. Nanašajo se na spoznavni vidik situacije in so poreklo mnogih zmot. Toda ne smemo zanemariti tudi čustvenega vidika razmer, skrbi ali celo strahu, ki usmerjajo stališča.
Posameznikovo zaznavanje nevarnosti lahko razdelimo v spoznavni
(kaj vedo) in čustveni (stopnja zaskrbljenosti) del, obenem pa je nevarnost še kulturni pojav. Splošna socialna, kulturna in politična stališča
4

Gigerenzer (2000) govori o hevristikah kot o prilagojevalni orodjarni, ki je omogočila
takšno uspešnost človeške vrste.
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(= svetovni nazor) pomembno vplivajo na sodbe o zapletenih zadevah.
Predstavljajo usmerjevalne naravnanosti, saj vodijo odzive ljudi. Ljudje
se po svojih nazorih (npr. fatalizem, hierarhičnost, individualizem, egalitarizem, tehnološki entuziazem) razlikujejo, v odvisnosti od tega pa tudi
po stališčih o nevarnosti. To še posebno velja za jedrsko energijo. Egalitaristi ji npr. močno nasprotujejo, fatalisti in individualisti pa so zanjo.
Slika 2: Prikaz odvisnosti zaznave nevarnosti, njenega sprejemanja in
zaupanja pri spoprijemanju z nevarnostjo od znanja in izkušenj,
na katera vplivajo svetovni nazor in čustva

Vir: Slovic (1997).

Poleg svetovnega nazora imajo usmerjevalno vlogo tudi čustva, ki predstavljajo prvi odziv organizma na določen dražljaj in so značilnost vsake
zaznave in stališča. Svetovni nazor in čustva nam pomagajo pri učinkovitem obvladovanju zapletenega, negotovega in včasih nevarnega sveta.
Shematično nam razmerja kaže slika 2.
Raziskave so pokazale, da je ocena tveganja pri javnosti le zmerno povezana s smrtnostjo zaradi danega dogodka ali pojava. Ocena nevarnosti
je torej zapleten proces, ki ne temelji na neki posamezni razsežnosti pojava.
Logična, razumna in analitična informacija lahko zgreši cilj, saj ne
ustreza potrebam in naravnanosti javnosti. Javnost preprosto o posameznih dogodkih drugače razmišlja kot strokovnjaki. Tudi naravo te drugačnosti si bomo v nadaljevanju ogledali.
McGregor (po Rehmu in Gaddeneu, 1990) meni, da bolj je situacija
nejasna in/ali bolj je za posameznika izid pomemben, bolj pomembni
bodo subjektivni dejavniki pri presoji.
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KRIZA IN UMESTITEV KRIZNEGA KOMUNICIRANJA
Večina organizacij, ustanov ali skupnosti se prej ali slej sreča s krizo takega ali drugačnega porekla. Vodilni v njih se, po Lerbingerjevem (1997)
mnenju, te možnosti vse premalo zavedajo. Žal, ugotavljajo Rosenthal in
sodelavci (1989), je neredko vpliv nesreče povezan z dejstvom, da odgovorni niso pripravili ne sebe ne javnosti na ustrezen odziv na naravno ali
od človeka povzročeno nesrečo. Zdi se, dodajamo, da smo bolj pripravljeni na dogodke včerajšnjega dne kot na nove izzive današnjega. Človek
je bitje navad in kakor so te koristne pri učenju ponavljajočih se dejavnosti, postanejo moteče, ko se z zastarelimi odzivi spoprijemamo z novimi
izzivi. Medtem ko so predniki poznali predvsem naravne nesreče, tehnološki razvoj ponuja še dodatne možnosti za katastrofe. Navsezadnje tudi
družbena nasprotja poleg vojn povzročajo še teroristične napade, ki
imajo lahko težo hude katastrofe (pomislimo na dogodke 11. septembra
2001), po svojih družbenih posledicah pa še večjo. Potresi in poplave ne
vplivajo toliko na družbene razmere kot taki dogodki. Ne glede na poreklo vplivi katastrof vse bolj presegajo meje posameznih dežel. Zaradi
vsakovrstnih opustošenj, prekinitev v preskrbi z življenjskimi dobrinami
in storitvami, izgube nadzora nad laboratorijskimi poskusi, lakote, epidemij ipd. postaja naš planet vse bolj ‘svet tveganja’. Taki dogodki lahko
povzročijo zmedo v posamezni skupnosti, narodu ali po vsem svetu. Pojavljajo se posebne zahteve po ukrepanju ob njih.
Za boljše razumevanje krize in razlike med običajnim in kriznim
upravljanjem je najprej treba poznati naravo krize. Med krizo gre veljava
organizacije (npr. vojske, policije, civilne zaščite, drugih vladnih institucij) skozi hitro javno presojo. Negativne presoje se širijo tudi na druga
področja njenega delovanja in ne zgolj na področja, vpletena v krizo. Zaradi tega je zelo pomembno njeno komuniciranje z javnostjo.
Krizo smo v prejšnjem poglavju že opredelili, za potrebe analize psihosocialnih vidikov kriznega komuniciranja (predvsem opozarjanja) pa
jo lahko strnjeno opredelimo tako: »Kriza je situacija izhajajoča iz sprememb
v skupnosti ali njenem okolju, ki jo označujejo: dejanska in/ali zaznana grožnja
osnovnim vrednotam, izgubljen nadzor nad razmerami, nujnost, negotovost in
potreba po odločanju in ukrepanju. Zahteve odziva praviloma presegajo razpoložljive vire prizadete skupnosti.«
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VRSTE KRIZ IN KRIZNEGA KOMUNICIRANJA
Boljše razumevanje krize bi poleg njene opredelitve omogočila tudi razvrstitev kriz. Najprej se na tem področju srečujemo z različnimi dihotomijami kriz, kot so naravne in od človeka povzročene, sporazumne in
navzkrižne, jedrske in nejedrske ipd. Ne samo da so take delitve preveč
preproste, ampak tudi ne zajamejo vseh možnih kriz. V zapletenih krizah se lahko mešajo različni vidiki. Rosenthal in sodelavci (1989) ponujajo drugačno razvrstitev, ki razlikuje med dvema vrstama spremenljivk:
tistimi, ki se nanašajo na grožnjo samo, in tistimi, ki se nanašajo na zaznavanje rešitev pri udeleženih v krizi. Razvrstitev je prikazana na sliki 3 in
razlikuje krize po več vidikih.
Krize lahko razlikujemo glede na predmet osnovne ogroženosti. V nekaterih primerih zadevajo osnovno strukturo ustanov družbenega in političnega življenja (npr. zaradi potresa poškodovana mestna infrastruktura, zasedba vladne zgradbe). V drugih primerih so predvsem ogrožene
ključne norme in vrednote, kot so telesno in duševno blagostanje prebivalcev, vloga zakona, napredek ipd.
Nadalje se krize razlikujejo glede na območje ogroženosti, kar opredeljujemo z naslednjimi geografskimi izrazi: znotraj posamezne organizacije ali zgradbe, lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno. Območje
ogroženosti se lahko v posameznih primerih tudi spreminja.
Krize se razlikujejo tudi po izvoru ogroženosti, ki je lahko znotraj ali
zunaj ogroženega sistema. Nevarnost je lahko tudi naravna ali jo povzroča človek. Z zunanjimi grožnjami se je včasih težko spopasti, npr. vpliv
černobilske nesreče v Zahodni Evropi, saj ni bilo možno vplivati ne na
dogajanje v jedrski elektrarni in ne na širjenje radioaktivnosti, ampak
kvečjemu na lokalne zaščitne ukrepe.
Udeleženci v kriznem dogajanju se razlikujejo po zaznani nujnosti odziva, kar se nanaša na problem objektivnih in subjektivnih razsežnosti
krize. Kot smo videli v prejšnjem poglavju, je po Thomasovem teoremu
(cit. po Rosenthal, Boin in Comfort, 2001) kriza v očeh njenih udeležencev. Če posamezniki ali mediji določen dogodek opredelijo kot krizo, v
resnici to postane kriza po svojih posledicah. Toda to, kar določena skupina znotraj družbe doživlja kot krizo, lahko drugi zaznajo kot dobrodošlo možnost za spremembo.
Celo kadar obstaja strinjanje med družbenimi skupinami o opredelitvi
dogajanja, se lahko pojavljajo razlike v izboru strategije reševanja te
krize. Vrednotna navzkrižja lahko postanejo osnova za mučno pretehtavanje odločitev. Kadar se vsi udeleženci nagibajo k enakemu odzivu, gre
za solidarnostni odziv. Pojavi se običajno ob zunanji ogroženosti skupnosti, npr. ob naravnih nesrečah.
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Slika 3: Tipologija kriz
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Vir: Rosenthal in sodelavci (1989).

Slika 4: Primeri različnih vrst komuniciranja o nevarnosti

Vir: Lundgren in McMakin, 2004
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Navedeno razvrstitev lahko uporabimo kot sredstvo za umestitev posamezne krize v širšem okviru podobnih dogodkov. Tipologija je uporabna tudi z dinamičnega vidika za spremljanje razvoja krize v določenem
času, ko prevzema nove razsežnosti, postavlja nove odločitvene probleme in zahteva uporabo novih strategij.
Komuniciranje o nevarnosti poteka v različnih oblikah. Lundgren in
McMakin (2004) ga glede na vlogo delita na komuniciranje o previdnosti,
soglasju in krizno komuniciranje (slika 4). Komuniciranje se lahko razlikuje tudi glede na področje, npr. okoljsko, varnostno in zdravstveno.
Komuniciranje o previdnosti se nanaša na tveganja, katerih nevarnost
in način zaščite sta dobro določena z znanstvenimi raziskavami, ki jih
sprejema večinski del javnosti. Sem sodijo npr. sporočila o zdravstvenih
tveganjih in njihovem preprečevanju, opozorila o varnosti pri delu itn.
Komuniciranje o soglasju obvešča in spodbuja ljudi k skupnemu trudu
za doseganje soglasja o premagovanju tveganja (preprečevanju, blažitvi).
Krizno komuniciranje nastopa ob soočenju s skrajno, nenadno nevarnostjo, kot so npr. razne nesreče, epidemije nevarnih bolezni, teroristični
napadi itn.
Pristopov k različnim vrstam komuniciranja o nevarnosti je več. Vsak
od njih poudarja določene vidike komunikacijskega procesa: od najbolj
osnovnega, ki omenja vir, sporočilo, kanal in prejemnika, pa do bolj zapletenih:
1. Pristop miselnih modelov (Morgan in sod., 2002). Za človekovo ravnanje ob različnih dogodkih je pomembno, kako si pojav predstavlja,
kakšen je njegov miselni model o njem. Avtorji menijo, da se mora komuniciranje o nevarnosti začeti z določanjem javnosti, ki ji je komuniciranje namenjeno, in ugotavljanjem, kako si nevarnost predstavlja. Na tej
osnovi se oblikuje njen miselni model, primerja z izvedenskim in ugotovijo razlike. Komuniciranje poskuša te praznine in nedoslednosti napolniti, da bi javnosti omogočilo obveščeno odločitev. Sporočilo, ki ne bo
upoštevalo glavnih skrbi javnosti in njenih prepričanj, bo neuspešno.
Vzemimo širjenje nevarne bolezni. Ljudje imajo lahko različne predstave
o tem, nekatere tudi kulturno določene. Zaradi njihovega neupoštevanja
lahko priporočeni ukrepi ne bodo sprejeti, saj bodo npr. v nasprotju z nekaterimi navadami.
2. Pristop kriznega komuniciranja. Gre za klasično pojmovanje, ki
gleda na javnost kot na nebogljeno in nedejavno, organizacija pa je
edina, ki ve, kaj je prav. Pri kriznem komuniciranju je treba uporabiti vsa
možna sredstva, da bi dosegli ustrezno ravnanje ogroženih. Posredovanje
obvestil o verjetnosti tveganja in alternativah je neučinkovito, ciljne javnosti pa se v razpravo o ukrepih sploh ne vpleta. Praviloma pa je potreba
javnosti po obvestilih večja, kot domneva ta pristop, saj sprememba vedenja zahteva vednost o ‘zakaj’ in ne le ‘kaj’ ali ‘kako’.
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3. Pristop zbliževalnega komuniciranja (Rogers in Kincaid, 1981). Avtorji menijo, da je komuniciranje ponavljajoč se dolgotrajen proces, v katerem vrednote organizacije, ki sporoča o tveganju, ter javnosti vplivajo na
komunikacijski proces. Organizacija izda obvestilo, javnost ga predela in
izda svoje lastno obvestilo (‘mi vam ne verjamemo’, ‘ali hočete, da kaj
ukrenemo?’). Organizacija nato to informacijo predela ter se odzove z
dodatnimi ali s preoblikovanimi obvestili. Vsebinsko to pomeni, da mora
biti javnost vpletena v komuniciranje in da gre za dialog. Neprestana povratna informacija in razlaga sta za učinkovito komuniciranje nujni.
4. Pristop treh izzivov (Rowan, 1991). Avtor vidi komuniciranje o nevarnosti skozi tri izzive:
izziv znanja – javnost mora biti zmožna razumevanja informacije;
izziv procesa – javnost mora čutiti vpletenost v proces upravljanja z nevarnostjo;
izziv komunikacijske spretnosti – vsi vpleteni morajo biti zmožni učinkovitega komuniciranja.
Po tem pristopu bi morali imeti vsi vpleteni odlične komunikacijske
spretnosti oziroma upoštevati sposobnosti javnosti ter jo ustrezno vključiti v proces.

•
•
•

5. Pristop socialnega konstrukcionizma (Waddel, 1995). Ključno zanj je
osredotočanje na tok tehničnih obvestil, vrednote, prepričanja in čustva.
Znanstveniki naj bi prispevali tehnično znanje, javnost ali zainteresirane
stranke pa vrednote, prepričanja in čustva v povratni zvezi v odziv na komuniciranje o nevarnosti. Pravzaprav naj bi oba vnosa prišla z obeh strani. Tako kot na znanstvena mnenja vplivajo vrednote in čustva znanstvenikov, ima tudi javnost določena tehnična znanja. Socialno ozadje in
kultura vplivata na prepričanje in delovanje vseh udeleženih.
6. Pristop nevarnosti in prestrašenosti (Sandman, 2003; 2004; 2005
http://www.psandman.com/). Pristop gradi na Fischhoffovih in Slovicovih
ugotovitvah, da je tveganje enako nevarnost + prestrašenost ali, drugače rečeno, da stvarna nevarnost še ni dovolj za nastanek odziva. Pogledi javnosti na tveganje naj bi, v nasprotju s strokovnjaki, odražali ne le nevarnost dejanja (hazard), ampak tudi mnenja in čustva ob njej (outrage).
Prvi del enačbe zajema ocene strokovnjakov o tveganju, drugi del pa
ocene nestrokovnjakov. Če sta obe oceni skladni, npr. da sta in nevarnost
in nasilje visoka ali pa, obratno, nizka, je možnosti za spor manj. Če
oceni nista skladni, bo verjetnost spora večja. To za komuniciranje o nevarnosti pomeni, da golo podajanje tehničnih dejstev ne bo nujno podalo
večini javnosti želenega obvestila. Javnost takim sporočilom lahko sploh
ne bo prisluhnila, dokler ne bodo naslovila njihovih skrbi in čustev. To
ne pomeni, da se mora strokovnjak strinjati s skrbmi javnosti, mora pa
jih upoštevati v sporočilu. Nadalje velja omeniti omahljiv odnos do
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hudih, a malo verjetnih nesreč. Kadar so ljudje v dvomu glede neke nevarnosti, se osredotočajo na tisti njen vidik, ki je bil manj obravnavan.
Če bo npr. v sporočilu poudarjena teža nesreče, se bodo osredotočili na
njeno nizko verjetnost. In seveda obratno. Zato je potrebno – če seveda
hočemo, da ciljna javnost sporočilo upošteva – zajeti oba vidika. Govorjenje o najbolj črnem scenariju zato – paradoksalno – ne bo povzročalo
panike.
7. Pristop miselnega šuma. Pri komuniciranju o nevarnosti je treba paziti na miselni šum. Ko ljudje opazijo, da so v nevarnosti, njihova sposobnost predelave obvestil upade, po nekaterih ocenah tudi za 80 odstotkov (Lundgren in McMakin, 2004). To je posebej značilno za nenadne,
nepričakovane krize. Obvestilo je potrebno večkrat ponoviti, da bodo
ljudje dojeli, kaj se dogaja in kaj morajo storiti. Potrebno ga je pozorno
pripraviti in naj ne obsega več kot tri ključna sporočila, podprta z vizualnim gradivom, brez tehničnih izrazov, akronimov in žargona.
8. Pristop okužbe socialnega omrežja. Ljudje živijo v skupnosti in tisti,
s katerimi se družijo, vplivajo na njihovo zaznavo in odnos do sveta.
Kadar so soočeni z nevarnostjo, ljudje privzamejo vedenja in stališča pripadnikov iz svojega omrežja v odziv na grožnjo. Vplivi omrežja niso
nujno namerni, ampak posledica skupnih izkušenj. Močnejše so socialne
vezi in pogostejše interakcije, večja bo skladnost odzivov na nevarnost.
Pri komuniciranju je torej treba upoštevati skupnosti in ne zgolj posameznikov. Kadar hočemo doseči spremembo v vedenju, bo vpliv prek
omrežja lahko učinkovitejši, kot kadar ciljamo zgolj na posameznike.
9. Pristop socialne okrepitve/zmanjšanja nevarnosti (Kasperson in sodelavci, 1988; 2005). Ti raziskovalci so trdili, da dejavnost množičnih medijev, vladnih ustanov ter javnih in zasebnih interesnih skupin spreminja
obseg družbenega zanimanja za neko nevarnost v zapletenem zaprtokrožnem procesu. Javnosti ne more skrbeti neko tveganje, dokler se ga
ne začne zavedati zaradi delovanja medijev. Stopnja zaskrbljenosti je odvisna od načina prikazovanja in umeščenosti nevarnosti. Ko se enkrat
javnost zanima za nevarnost, to povzroči, da jo vladne ustanove začnejo
raziskovati in urejati. Medijsko pokritje tega dogajanja lahko spet poveča
ali zmanjša javno zaskrbljenost.
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Slika 5: Poenostavljen prikaz procesa socialne okrepitve nevarnosti

Vir: Kasperson in sodelavci (1988).

Kaspersonov (Kasperson in Kasperson, 2005) model socialne okrepitve nevarnosti združuje tehnične ocene in socialne značilnosti zaznave
nevarnosti. Model se osredotoča na medsebojno vplivanje nevarnih dogodkov in psiholoških, socialnih, institucionalnih in kulturnih procesov.
To se izide v okrepitev ali oslabitev posameznikove ali socialne zaznave
nevarnosti in oblikovanje z nevarnostjo povezanega vedenja. Vedenjski
vzorci povratno povzročijo drugotne ali gospodarske posledice, ki presegajo neposredno škodo ljudem ali okolju. Gre za posredne vplive kot so
jamstva, stroški zavarovanja, izguba zaupanja v ustanove ali odtujitev od
skupnosti. Drugotne posledice se lahko razvijejo v dolgoročna antitehnološka stališča, odtujitev od fizičnega okolja, apatijo ali izgubo zaupanja v
reševalne in zaščitne službe.
Proces se začne bodisi s sporočenim fizičnim dogodkom bodisi s prepoznavo škodljivih učinkov. Posamezniki, skupine in ustanove zbirajo ta
obvestila in odgovarjajo na njih ter s svojimi vedenjskimi odzivi ali
sporočili delujejo kot ojačevalne postaje. Okrepitev se razlikuje med posamezniki glede na njihove vloge. Posamezniki ne delujejo le kot ojačevalne postaje v skladu s svojimi osebnimi vrednotami in zaznavami nevarnosti, ampak so tudi del socialnih organizacij, ki tudi delujejo kot
ojačevalne postaje v skladu s pravili in vrednotami te posebne socialne
skupine. Socialna dejavnost bo torej spremenila posledice tveganja, pogosto celo v nepričakovano smer. Čeprav se zdi, da model ustrezno prikazuje način spoprijemanja postindustrijskih družb z nevarnostjo, še ni
v zadostni meri empirično potrjen.
10. Pristop socialnega zaupanja (Cvetkovich et al., 1999). Zaupanje ljudi
v ustanovo je odvisno od razumevanja njenih ciljev, motivov in dejanj
glede na njihove vrednote. Če torej menim, da ustanova sledi istim vrednotam kot jaz, ji bom zaupal. To se izraža tudi v zaznavi nevarnosti. Večje je zaupanje, nižja je ocena tveganja in višja ocena koristi. Ljudje lahko
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zavrnejo opozorila ne le zaradi različnih pojmovanj, ampak tudi zaradi
nezaupanja. Znano je, da je zaupanje krhko. Težko ga je vzpostaviti in
lahko izgubiti. Vnovično vzpostavljanje enkrat izgubljenega zaupanja je
zelo težka naloga. Praviloma pa gre v krizi prav za to, kako vzpostaviti
zaupanje med javnostjo, stroko in državnimi organi. Ta nesorazmernost
med vzpostavljanjem in izgubo zaupanja (znana kot načelo nesorazmernosti) izvira iz (Slovic, 1993; 1997):
večje vidnosti in opaznosti negativnih (zaupanje uničujočih) dogodkov; le-ti so pogosto dobro določeni, npr. nesreče, laži, odkritje napak
ipd., medtem ko so pozitivni nejasni in nerazločljivi;
kadar so dogodki dobro opredeljeni in pritegnejo našo pozornost,
imajo negativni večjo težo kot pozitivni; od pozitivnih je imelo veliko
težo le delegiranje pooblastil lokalni skupnosti; končno nam je iz
vsakdanjih izkušenj znano, da ima nesreča v jedrski elektrarni večjo
težo kot dnevna poročila o njenem delu brez napak;
viri slabih (zaupanje uničujočih) sporočil se zdijo bolj verodostojni od
virov dobrih novic;
enkrat vzpostavljeno nezaupanje krepi samo sebe in ohranja nezaupanje; tako je zato, ker nezaupanje zavira osebne stike in izkušnje nujne
za premagovanje nezaupanja, obenem pa obarva naše razlage dogodkov in krepi prejšnja prepričanja.

•
•

•
•

Kadar nadzor nad nevarnostjo ni na osebni ravni, postane zaupanje
glavni in morda najpomembnejši dejavnik v sprejemanju sporočil. Upoštevana bodo le tista prihajajoča iz zaupanja vrednih virov.
Navzkrižja in nasprotja glede upravljanja nevarnosti torej ne nastopajo zaradi nerazumnosti in neznanja javnosti, ampak so stranski učinki
različnih psihičnih in socialnih procesov, okrepljenih z močnimi tehnološkimi in socialnimi spremembami družbe. Tehnične analize ostajajo
nujne, da bi odločanje o nevarnosti postalo bolj obveščeno, dosledno in
odgovorno, ne morejo pa same po sebi odstraniti navzkrižij. Tako je
ravno zaradi socialne konstrukcije nevarnosti, zaradi subjektivnosti pri
njenem ocenjevanju, zaradi združevanja znanosti in presojanja s pomembnimi psihološkimi, socialnimi, kulturnimi in političnimi dejavniki.
Pristopi, ki smo jih prikazali, bolj kot o različnih neodvisnih dejavnikih govorijo o zapletenih procesih komuniciranja, podvrženih mnogim
vplivom, ki jih je treba pri oblikovanju sporočila (opozorila) upoštevati.
Niso seveda vsi dejavniki ob vseh priložnostih in vseh vrstah komuniciranja enako pomembni, vendar njihov vpliv nikoli ni zanemarljiv.

XPSIHOSOCIALNI VIDIKI KRIZNEGA KOMUNICIRANJA (OPOZARJANJA)X

41

POTEK KRIZ
Kot smo videli, gredo krize v svojem razvoju skozi več stopenj, ko vsaka
stopnja zahteva značilno ukrepanje. Predvsem torej lahko razlikujemo
predkrizne, medkrizne in pokrizne sestavine krize. Predkrizno obdobje
zajema pogoje in razmere v posameznikovem okolju, ki lahko prispevajo
k nastanku krize. Medkrizno obdobje je pojav dejanske krize, ko dogodek (potres, poplava, družbena kriza) izbruhne, poteka in se nato izteče.
To je tudi najbolj nevarno obdobje krize. Pokrizno obdobje zajema pogoje in izkušnje po prenehanju kriznega dogodka. Podrobnejša členitev poteka kriz navadno pokaže pet stopenj (Fearn-Banks, 1996):
Odkrivanje – Ta stopnja se lahko začne z odkrivanjem opozorilnih znakov, v kolikor so opazni. Organizacija mora biti pozorna nanje, saj njihovo pravočasno odkrivanje lahko prepreči krizo.
Preprečevanje/priprava – To so dejavnosti, ki potekajo pred izbruhom
krize in jo skušajo preprečiti oz. ljudi, skupnost in/ali organizacijo pripraviti na ustrezno ukrepanje.
Obvladovanje – Nanaša se na omejevanje trajanja ali širjenja krize.
Okrevanje – Na tej stopnji se skupnost ali organizacija skušata vrniti v
običajen potek dela, pustiti krizo za seboj in čim prej obnoviti normalnost.
Učenje – Iz krize se lahko z njeno analizo, ugotavljanjem škode in
oceno dela organizacije med njo tudi kaj naučimo. Naučimo se lahko,
kako preprečiti ali ublažiti možne podobne krize.

•
•
•
•
•

Glede na potek kriz lahko razlikujemo naslednje glavne dejavnosti
upravljanja s krizo (Heath, 1998):
Preprečevanje pojavljanja kriznih razmer in čim večje zmanjšanje kriznih vplivov;
Pred pojavljanjem kriznih razmer, krizni upravljavci načrtujejo odzivne
in reševalne dejavnosti in usposabljajo člane organizacij v teh dejavnostih, tako da so organizacije in skupnosti pripravljene na ukvarjanje z
bodočimi krizami in njihovimi vplivi;
Ob pojavu kriznih razmer se krizni upravljavec ukvarja z izbruhom
krize v razpoložljivem času;
Ko krizne grožnje začenjajo vplivati na razmere, se krizni upravljavec
ukvarja z vsakim kriznim vplivom, kar lahko pomeni uporabo drugih
virov, osebja ali upravljavskih pristopov kot med nastopom krize;
Po krizi je krizni upravljavec vpleten v upravljanje programov za okrevanje in obnovitev, kar lahko spet pomeni uporabo drugih virov, osebja in pristopov.

•
•
•
•
•
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S krizami, kakršne nas zanimajo, se navadno ukvarjajo skupine ljudi.
Raziskave sicer kažejo, da so skupine po kakovosti odločanja navadno
učinkovitejše od posameznikov, obenem pa odločevalcem dajejo čustveno in drugo oporo v razmerah velikega stresa. Toda skupine so podvržene tudi ‘patologijam’, kakršna je npr. skupinsko mišljenje, ko skrb za skupinsko soglasje zniža učinkovitost odločanja. Predvsem nas zanimajo
dejavniki, ki vodijo v njihovo uspešno ali neuspešno razreševanje. Nekateri menijo, da je kriza mati domiselnosti, drugi spet navajajo primere,
kako pritisk krize oslabi razumnost sodelujočih. Kaj je torej res? Ali
morda točneje: kdaj pride do enega in kdaj do drugega?
Za večino kriz so značilne nenadnost, negotovost in časovna zgoščenost.
Zdi se, kot da so se pojavile iznenada, čeprav se prej skoraj vedno pojavijo opozorilni znaki. Nekatere se razvijajo postopno, dokler ne dosežejo
določenega praga. Prav zaradi počasnosti njihovega razvijanja se odgovorni pogosto ne zavedo pravočasno njihovega približevanja. Preprosto,
zavestno ali nezavedno spregledajo zgodnje opozorilne znake. Morda je
vzrok za to znana pristranskost do normalnosti, pa tudi drugi obrambni
mehanizmi, usmerjeni proti sprejemu neprijetne informacije. Kadar se
kriza razvija po tem počasnem, kumulativnem vzorcu, opredeljujejo njen
prag pogosto nečlani, ljudje zunaj organizacije: mediji, vlada, javne interesne skupine ipd.
Zanemarjanje neprijetnih obvestil je morda še lažje zaradi negotovosti
krize in z njo povezanih neznank. Posebno kadar je organizacijsko okolje
zapleteno in nestabilno, vodilni težko pridobijo dovolj obvestil o dejavnikih okolja in predvidijo zunanje spremembe. Vplete se veliko dodatnih
dejavnikov in pritiskov, prestopijo utrjene meje in zanemarijo pravila, ko
negotovost zmoti normalnost. Meriti negotovost je težko, čeprav se verjetnost določenih kriz lahko statistično oceni. Nevarno je podcenjevanje
malo verjetnih dogodkov. Nadzorovanje okolja in ocenjevanje tveganja
sta prva obrambna črta proti presenečenju krize. Nadomestiti morata
obrambne mehanizme z odprtostjo do obvestil o notranjem in zunanjem
okolju organizacije. Prihajajočo krizo je treba prepoznati, preden doseže
kritični prag kot posledica nesreče.
Nenadnost in negotovost krize otežujeta že tako težavno odločanje zaradi zahteve po hitrih odločitvah, preden bi se razmere poslabšale. Ta
zgoščenost časa povzroča dodaten stres in tesnobo (= posplošen strah
pred neznanim) med vodilnimi na vseh ravneh. Ali bodo lahko v zgoščenem časovnem okviru omejili škodo in obnovili nadzor v pogojih velikega tveganja in negotovosti? Odločati se je treba pod stresom. Ljudje so
pod hudim pritiskom, na mejah svojih zmožnosti, organizacijski sistem
pa je prenapet. Čeprav zmerna stopnja stresa izboljša zmožnost za reševanje problemov, prehud stres izkrivi občutek za stvarno in oslabi razumno odločanje. Presojanje je slabše, osebnostne poteze pa pretirane,
pojavi se psihološki umik in nedejavnost, iščejo se grešni kozli, sprejme
se zadnje slišano mnenje, vodilni postanejo defenzivni itd. Te značilnosti
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krize pojasnjujejo, zakaj tehnike kriznega upravljanja tako poudarjajo
pomen zgodnjega opozarjanja in sistemov obveščanja ter načrtovanja za
krizne razmere.
Slika 6: Spoprijemanje z naravno nesrečo

Vir: Lerbinger (1997).

Načrti za skrajne razmere ob naravnih nesrečah (slika 6) navadno vsebujejo naslednje štiri postavke (Lerbinger, 1997):
blaženje – ukrepi za zmanjšanje škode pri ljudeh in lastnini,
pripravljenost – ukrepi za izboljšanje zmožnosti za odzivanje,
odzivanje – dejavnosti neposredno pred krizo, med njo in po njej zaradi zmanjšanja škode,
okrevanje – dejavnosti, usmerjeni k stabiliziranju prizadetega območja
in vrnitvi v normalnost.

•
•
•
•

Strategije za spoprijem s tehnološkimi krizami v grobem vsebujejo tri
stopnje:
predhodni ukrepi, tj. ukrepi, ki zmanjšujejo možnost nastanka kriznega
dogodka in njegovih posledic, npr. sprememba porabniških navad,
uporaba alternativne tehnologije, načrtovanje obratov, izboljšanje preprečevalnih ukrepov, načrtovanje za primer nesreče,
preprečevanje sprožilnega dogodka,
ukrepi po kriznem dogodku, tj. blažitveni ukrepi po kriznem dogodku,
npr. zmanjšanje izpostavljenosti z zgodnjim opozarjanjem in evakuacijo, ukrepi okrevanja.

•
•
•
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V nasprotju z naravnimi nesrečami lahko določene tehnološke nevarnosti celo odstranimo s tem, da nekaterih tehnologij sploh ne uporabljamo.
V vsaki od teh točk – ne glede na vrsto nesreče – je potrebno komunicirati z javnostjo, naj gre za prepričevanje ljudi za sprejem zaščitnih
ukrepov, za vzpostavljanje pripravljenosti na možno grožnjo ali pa za
ukrepanje ob nesreči oziroma po njej. Pogosto je prav ustrezno komuniciranje začetni ključni dejavnik ustreznega ukrepanja. Končno v okvir
komuniciranja sodi tudi opozarjanje.
Kot smo videli, ustrezno komuniciranje ni mogoče brez vključevanja
množičnih medijev. Njihovo sodelovanje je nujno, čeprav jih imajo uradniki pogosto za nadlogo. Poročevalci prihajajo na prizadeto območje,
povzročajo zastoje, širijo napačne informacije in govorice, izsiljujejo informacije, prisvajajo si njihovo zbiranje in širjenje, kar vse moti poskuse
nadziranja razmer (Lerbinger, 1997). Kljub temu mediji predstavljajo sestavni del načrtovanja in reševalnih operacij. Ponujajo mrežo za predkrizno izobraževanje, so osnovni opozorilni sestav in lahko aktivirajo lokalni odziv na nesrečo (gl. npr. nova navodila za preplah v Sloveniji),
med dogodkom in po njem dajejo obvestila in nasvete ter spodbujajo tolažbo. Vse to je treba upoštevati pri kriznem načrtovanju in zato (Lerbinger, 1997):
vzpostaviti posebne stike z mediji in jih vključiti v načrtovanje za primer nesreče ter spodbuditi njihove lastne krizne načrte,
oceniti zmožnost medija, da preživi nesrečo,
ugotoviti občinstvo posameznih medijev in njihove preference, tako da
bi v sili uporabili najučinkovitejše medije, pri čemer se moramo zavedati, da obveščanje celotne populacije zgolj prek medijev lahko le
redko dosežemo; proces obveščanja navadno dokonča socialna mreža,
se pripraviti na različne zahteve in interese lokalnih, pokrajinskih, nacionalnih in mednarodnih medijev; če bodo prvi iskali posebne, praktične informacije za lokalno prebivalstvo, se bodo preostali osredotočali na zadovoljevanje vse širših interesov.

•
•
•
•

Zaradi vse večje izpostavljenosti medijem se ljudje kriz vse bolj zavedajo. Informacijsko so povezani v ‘svetovno vas’. Zahteve po odprtosti
postavljajo vedno bolj tudi vlade različnih držav, tako npr. morajo podjetja, ki izdelujejo ali skladiščijo nevarne snovi, poročati o njihovi vrsti in
količini ustreznim državnim ustanovam, ki jih nato posredujejo javnosti.
Raziskave različnih skupin so dodaten vir obvestil.
Oglejmo si sedaj še nekatere dejavnike, ki so pomembni pri odločanju
in komuniciranju v kriznih razmerah.
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SKUPINSKO MIŠLJENJE
Kadar se odloča skupina (npr. izvršni odbor, vlada, štab ipd.), se lahko
pojavijo oblike t. i. skupinskega mišljenja (groupthink). V analizi slabih in
dobrih rešitev je Janis (1971) razvil teorijo ali model ‘skupinskega mišljenja’, ki ga je opredelil5 kot »način razmišljanja ljudi, ki so globoko vpleteni
v kohezivno skupino, in njihovo prizadevanje po soglasnosti premaga njihovo
željo po stvarni oceni alternativnih potekov akcije«. Janisov model opisuje
predpogoje in posledice skupinskega mišljenja. Na njegovo pojavljanje
naj bi vplivale tri skupine dejavnikov (po Fullerju in Aldagu, 1997; Middlebrooku, 1980; Parrotu, 1995; Schaferju in Crichlowu, 1996):
močna privlačnost skupine za člane in visoka vrednost članstva v skupini, na kratko kohezivnost skupine;
druga skupina dejavnikov se nanaša na okolje in notranjo organizacijo
skupine; v večini primerov gre za skupine, ki so se osamile od okolja,
tako da so možno ustrezno informacijo iz okolja preprosto zanemarile;
v glavnem je imel vodja skupine (npr. Kennedy, Johnson, Nixon) nesorazmerno velik vpliv med razpravo o poteku predloženih dejavnosti;
tretja skupina dejavnikov je vključevala posebne situacijske okoliščine, v katerih je bila skupina: razmere so občutili kot stresne zaradi pritiska, da bi prišli do takojšnje odločitve; prav tako nekateri člani skupine niso imeli dovolj samozaupanja ali samoocene, da bi nasprotovali
glavnemu odločevalcu.

•
•

•

Vsi omenjeni dejavniki skupaj (slika 7) vodijo v skupinsko mišljenje.
Janis ga obravnava kot ‘bolezen’ z osmimi simptomi. Prvi štirje se nanašajo na načine obnove ravnotežja med viri stresa in čustveno stabilnostjo. Če je moč skupine precenjena, če so na razpolago racionalizacije poteka akcije in če obstajajo skrajno negativni stereotipi nasprotne skupine,
se zdijo težke in drage odločitve bolj upravičene. Toda skupina lahko
pride do teh stresnih odločitev le, če se vsak njen član javno strinja ali se
vsaj zdi, da se strinja. Zato izvaja močan pritisk h konformnosti. Če obstaja manjšina, bodo njeni pripadniki svoje drugačne poglede samocenzurirali ali pa jih bodo cenzurirali drugi člani, da bi se ohranil privid soglasnosti. Skupinsko mišljenje torej vodi do pomanjkljivega odločanja, ki
zvišuje verjetnost neuspešnega izida. Uspešne odločitve imajo drugačne
predhodne pogoje, posebno strukturalne vidike organizacije in situacijski kontekst.
In kako preprečiti skupinsko mišljenje? Ker so rezultat socialne interakcije, lahko komu hitro pade na misel, da naj potem odloča zgolj vodja.
5

Janisova opredelitev že sama po sebi spodbuja iskanje potrditvenih dokazov, menita
Fuller in Aldag (1997), bistvo znanosti pa je v iskanju dokazov za zavrnitev.
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Vendar pa raziskave in tudi vsakdanje izkušnje kažejo, da so skupinske
odločitve boljše od odločitev posameznikov.
Slika 7: Model skupinskega mišljenja

Vir: Janis in Mann; prirejeno po Fullerju in Aldagu, 1997

Ker se pojavlja le v visoko kohezivnih skupinah, bi morda kazalo
zmanjšati kohezivnost. Vendar tudi ta ukrep ne bi bil učinkovit, saj so
navadno kohezivne skupine učinkovitejše od nekohezivnih.
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Več pomanjkljivosti odločanja, ki vodijo v skupinsko mišljenje, lahko
uvrstimo v dve glavni kategoriji: tiste povezane s pridobivanjem informacij,
pomembnih za odločanje, in tiste, povezane z oceno informacij. Prva kategorija se nanaša na neuspeh v iskanju informacij pri strokovnjakih in
neuspeh pri spodbujanju izražanja mnenja manjšine v skupini. Druga
vključuje neuspeh v obravnavi vseh alternativ, neuspeh v ponovnem
presojanju v začetku sprejetih odločitev, neuspeh v obravnavi možnih
negativnih učinkov želenega poteka akcije, zavrnitev nepriljubljenih
alternativ brez kritične presoje in izbirna pristranskost v pregledovanju
podatkov. Kaj je torej treba storiti?
Izboljšanje procesa iskanja obvestil:
vsak član skupine naj razpravlja o namerah skupine s člani svoje enote
v organizaciji; ta naj nato sporoči nazaj svoje poglede;
srečanj skupine naj se udeleži eden ali več strokovnjakov zunaj organizacije ali iz organizacije; opogumiti jih je treba, da lahko oporekajo
pogledom skupine;
vsaj enemu članu je treba dodeliti vlogo ‘hudičevega odvetnika’.

•
•
•

S prvima dvema postopkoma bomo vnesli v skupino obvestila in mnenja oseb, ki niso člani skupine. Lahko poskusimo pridobiti informacijo
in mnenja iz toliko virov, kot je le možno. Tretji napotek spodbuja izražanje mnenja manjšine v skupini. V tem smislu igra vodja kritično vlogo,
da zagotovi, da imajo vsi člani skupine možnost za prosto izražanje svojih pogledov brez pritiskov s strani drugih članov. Koristno je tudi, če
fazo iskanja obvestil ločimo od faze vrednotenja.
Izboljšanje vrednotenja alternativ: zavedanje članov o možnih pristranskostih pri vrednotenju alternativ lahko samo po sebi zmanjša pomanjkljivosti odločanja, ker to zavedanje spodbuja neodvisnost sodelujočih.
Bolj specifični napotki so lahko še koristnejši:
vodja lahko pripiše vlogo kritičnega ocenjevalca vsakemu članu, opogumi skupino, da prisluhne ugovorom in dvomom in sprejme kritike
svojih presoj;
vodja naj bo nepristranski in naj ne kaže vnaprej svojega mnenja in
pričakovanj;
več neodvisnih skupin naj obravnava isto vprašanje in vsako naj vodi
kdo drug;
skupina naj se občasno razdeli v podskupine, ki se posebej srečujejo,
in se nato spet sreča v celoti ter predela razlike;
kadar zadeva vsebuje odnos z rivalsko skupino (drugo državo ali organizacijo), naj skupina pregleda vse opozorilne znake in naredi alternativne scenarije nasprotnikovih namer;
ko je doseženo soglasje o najboljši alternativi, naj ima skupina srečanje ‘druge možnosti’, ko naj vsak član izrazi vse skrite dvome, potem
pa naj vsi vse še enkrat premislijo pred sprejemom dokončne odločitve.

•
•
•
•
•
•
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Podpora pojavu skupinskega mišljenja je precej protislovna in največkrat izhaja iz študij primerov, malo pa je eksperimentalnih podatkov.
Zgolj proučevanje neuspehov je zaviralo posploševanje na druge odločitvene situacije in otežilo celo ugotavljanje določevalcev teh neuspehov.
Schafer in Crichlow (1996) sta s količinsko analizo Janisovih izvirnih
določnic modela ugotovila na devetnajstih že obravnavanih primerih, da
Janisov model ne velja v celoti. Dejavniki, kot so homogenost skupine in
nedavni neuspeh, niso korelirali z napačnimi odločitvami. Te so izvirale
predvsem iz sloga vodenja (pomanjkanje tradicije demokratičnega vodenja), tradicionalnih skupinskih postopkov (pomanjkanje tradicije metodičnih postopkov) in vzorcev vedenja skupine (precenjevanje skupine,
zaprtost mišljenja, pritiski k enotnosti). Za (ne)ustreznost odločanja so
torej predvsem pomembni strukturalni predpogoji in ne napake v predelavi obvestil, zato je treba skupinsko mišljenje preprečevati že prej in ne
šele potem ko pride do predelave obvestil.
Še resnejša pa je Fullerjeva in Aldagova (1997) kritika. Menita, da uporabljamo razlago napačnih odločitev s skupinskim mišljenjem pogosto
tudi takrat, ko ta ni upravičena, ter ponujata splošni model skupinskega
reševanja problemov, ki nadgrajuje model skupinskega mišljenja. Mnoge
napačne odločitve je možno pojasniti tudi drugače, npr. z učinki okvirjanja in polarizacije skupine. Zato je model treba predelati in dopolniti, saj
je kot model skupinskega reševanja problemov nepopoln. Fuller in
Aldag predlagata dopolnitev z normami (ki uravnavajo vpliv kohezivnosti), vodjevo močjo, značilnostmi naloge in stopnjo razvoja skupine. Njun
model ne razlaga zgolj enega, patološkega odločanja, ampak je splošen
in skuša zajeti vse kar vpliva na reševanje problemov.
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LOGIKA NEUSPEHA
Naslov poglavja smo si izposodili pri Dietrichu Dörnerju (1996), ki je s
svojimi raziskavami opozoril na pomembne vidike človeškega razmišljanja v upravljanju z zapletenimi sistemi. Nekatere njihove značilnosti, posebno v interakciji z značilnostmi samih sistemov, lahko vodijo v neuspeh in nesrečo. Dobljene ugotovitve so pomembne tudi pri razumevanju
kriznega upravljanja. Svoje raziskave so Dörner in sodelavci izvajali s
pomočjo računalniško simuliranih ‘mikrosvetov’, tj. zamišljenih okolij
(mesta, države v razvoju, gozdnega požara itn.), ki so jih morali udeleženci upravljati in jim zagotoviti preživetje. Ti mikrosvetovi so bili zapleteni (zahtevali so upoštevanje več bolj ali manj tesno povezanih procesov
in uravnoteženje različnih, pogosto nasprotujočih si ciljev), neprozorni
(težko se je bilo prepričati o stanju sistema in odnosih med dogodki, ki
ga sestavljajo) ter dinamični (stanje sistemov se je spreminjalo tako samodejno kot zaradi udeleženčevih odločitev). Raziskovalce so zanimale strategije, ki jih ljudje pri tem uporabljajo, in vpliv značilnosti sistema na
raven doseženega nadzora.
Med udeleženci so se pokazale pomembne razlike v zmožnosti nadzora sistemov, vendar praviloma niso bile povezane z njihovimi dosežki na tradicionalnih psiholoških preizkušnjah (npr. inteligentnostjo). Uspešnejši
udeleženci so bolje načrtovali, zbrali več obvestil, delovali na osnovi prejšnje analize in učinkoviteje preverjali učinke svojih odločitev. Za interakcijo z dinamičnimi sistemi je značilna tudi težnja po tem, da ljudi ne usmerja razvoj znotraj sistema, tj. časovne razlike med zaporednimi stopnjami,
ampak razmere na vsaki od njih. Uravnavajo razmere in ne procesa, kar
spet lahko vodi v neuspeh, saj načrtovane akcije ne ustrezajo dogajanju.
Odkrili so torej značilna vedenja, povezana z neuspehom. Dörner (1996;
Brehmer, 1993) našteva več takih vedenj, povezanih z neuspehi:
tematsko potepanje, tj. težnja po spreminjanju ciljev; udeleženec skuša
najprej nadzirati eno spremenljivko, nato drugo, toda nikoli vseh, ki
bi jih bilo potrebno nadzirati hkrati;
metodizem, tj. omejevanje obsega akcij zaradi težnje po delovanju v
skladu s prej oblikovanimi vzorci;
odpor do odločanja, tj. težnja po odlašanju ali izogibanju odločanju;
delegiranje odgovornosti, ki ne more biti delegirana;
težnja po okrivljanju drugih.

•
•
•
•
•

Teh pet patologij lahko razdelimo v dve skupini – prvi dve se nanašata
na oblikovanje ciljev, zadnje tri pa na različne načine izogibanja izkustvenemu učenju. Če se ne odločamo, se nimamo iz česa učiti, če krivimo
druge ali neustrezno delegiramo odgovornost, zavračamo učenje iz izkušenj.
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So pa tudi lastnosti sistemov, zaradi katerih jih je težko nadzirati.
Predvsem so tri take značilnosti:
eksponencialna rast, tj. nelinearno spreminjanje nadzorovanih spremenljivk;
odlog povratne zveze, tj. učinkov danih akcij ni možno neposredno preveriti, ampak šele po določenem času, ker se sistem počasi odziva, ker
akcije zahtevajo čas za učinek ali ker poročila o učinkih akcij ne dosežejo neposredno odločevalca;
stranski učinki, tj. dana akcija ima ob nameravanem še druge učinke.

•
•
•

Dobljene ugotovitve je mogoče povzeti v obliki osnovnejših težav, ki
so značilne za delo z dinamičnimi sistemi. Prvo lahko poimenujemo osredotočanje na ‘tukaj in sedaj’ ter se nanaša na težnjo po uporabi zgolj razpoložljive informacije o stanju sistema ter njeni zaznavi kot kazalca njegovega dejanskega stanja. Druga bi predstavljala linearno vzročno mišljenje
ter se nanaša na težnjo po zanemarjanju stranskih učinkov. Opozarja na
v osnovi nesistemsko naravo nešolanega človeškega mišljenja. Izboljšanje je možno, če razumemo zahteve reševanja problemov in napake, h
katerim smo nagnjeni. Naši možgani niso v osnovi pomanjkljivi, ampak
smo preprosto razvili slabe navade.
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KOMUNICIRANJE IN NEVARNOST
Komuniciranje o nevarnosti mora biti, kot pravita Gutteling in Wiegman
(1996), sistematično načrtovano. Značilne prvine takega načrtovanja so:
razvoj komunikacijskih strategij, usmerjenih v posebne ciljne skupine,
oblikovanje komunikacijskega načrta,
osredotočanje na sumativne in formativne vrste ocenjevalnih raziskav
kot sestavnih delov komuniciranja,
povratni vplivi ocenjevalnih raziskav na načrtovalno stopnjo komuniciranja ter taktične cilje, na katerih temelji komunikacijski načrt.

•
•
•
•

Kot smo že videli, pri tovrstnem komuniciranju ne gre zgolj za posredovanje neke količine tehničnih informacij o nevarnosti, ampak za zapleten vzajemen odnos, katerega rezultat je ustrezno vedenje ogroženih.
Znanih je več modelov, ki podrobneje opisujejo proces komuniciranja
v krizi. V glavnem se ukvarjajo s tem, kdo je kaj rekel, komu, kako in s kakšnim učinkom. V tem smislu lahko v procesu komuniciranja razlikujemo
pet dejavnikov (Gutteling in Wiegman, 1996):
vir: izvor sporočila,
sporočilo: (besedna) informacija iz vira,
prejemnik: občinstvo, ki mu je sporočilo namenjeno,
kanal: sredstva ali mediji komuniciranja, ki jih je uporabil vir,
naslov, cilj: možni učinki sporočila, npr. prenos obvestila, sprememba
stališča ali vedenja, zmanjšanje strahu in negotovosti, kratko- ali dolgoročni učinki.

•
•
•
•
•

Med temi dejavniki obstaja veliko interakcij, ki jih lahko zaradi poenostavitve zapletenega procesa spregledamo. Prav tako je komuniciranje dinamičen proces, v katerem si vir in prejemnik izmenjujeta svoje vloge,
zato je pomembna vloga povratne zveze. Komuniciranje poteka v socialnem okolju, v katerem deluje tudi veliko psiholoških spremenljivk (znanje, izkušnje, prepričanja, vrednostni sistemi, čustva, mnenje pomembnih drugih ipd.).
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Slika 8: Komunikacijski proces

Vir: Gutteling in Wiegman (1996).

Procesni model komuniciranja (slika 8) poudarja pripisovanje pomena
informaciji, kar počneta oddajnik in prejemnik, povratno zvezo ter ozadje komunikacijskega procesa. Velika količina informacij zahteva od obeh
pozorno izbiro: od prvega izbiro informacije, ki jo bo poslal, in od drugega tisto, ki jo bo sprejel. Zanima nas vprašanje izbire prejemnika, saj je
to ključno, če si želimo doseči, da jo bo upošteval. Znano je, da so ljudje
razmeroma odprti za nove informacije, dokler vidijo možnost za predelavo. Kadar te ni, zanemarijo informacije, ki ne podpirajo njihove prejšnje
odločitve, in upoštevajo tiste, ki jo podpirajo.
Komuniciranje o nevarnosti se pojavlja v več oblikah in se ukvarja z
veliko vidiki; vsekakor ni zgolj prenašanje informacije od pošiljatelja k
prejemniku, ki naj bi bil potem morda še kriv za slabo presojo in neustrezno vedenje. Vedno gre vsaj še za izmenjavo informacije in potrebo
po dialogu med vključenimi stranmi.
Javnost obveščajo o nevarnosti različni viri. Vsak od njih ima svoje
cilje, ki pa niso nujno enaki, ne po vsebini ne po prednosti. Različne so
lahko tudi namere vira in prejemnika sporočil. Kadar je sporočilo izrecno namenjeno doseganju nekega cilja, lahko razlikujemo odkrite in prikrite namere vira ter njegove sebične in altruistične namere. Skriti in/ali
sebični motivi lahko povzročijo etične probleme prej kot odkriti ali altruistični. V prvem primeru si prejemnik ne more razložiti sporočila, v drugem pa težko ugotovi, kaj je v oddajnikovem interesu. O prepričevalnosti
sporočila obstajajo različna mnenja. Veliko strokovnjakov ji je naklonjenih, saj izboljšuje učinkovitost komuniciranja. To velja predvsem za opozorila, kajti namen tistega, ki opozarja je, da ljudje ukrepajo.
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Verjetnost neustreznega ali neučinkovitega komuniciranja o nevarnosti lahko zmanjšamo z uporabo pristopa sistematičnega načrtovanja, pri
katerem so najpomembnejše raziskovalne dejavnosti. Razvili so ga predvsem v povezavi z uvajanjem novih (nevarnih) tehnologij. Gutteling in
Wiegman (1996) pojmujeta tako komuniciranje o nevarnosti kot »sistematično načrtovanje prenosa obvestil, ki temelji na znanstvenem raziskovanju, s
katerim preprečujemo, rešujemo ali blažimo nevarnost s prilagojenim in utrjenim obvestilom (sporočilo o nevarnosti), namenjenim posebni ciljni skupini«.

INFORMACIJSKI TOKOVI
Ne glede na naravo nesreče so skoraj ob vsaki fizično navzoča različna
komunikacijska sredstva (telefoni, radijske postaje, kurirji, računalniki
itd.). Po Quarantellijevem (1988) mnenju je problem šibek, nepopoln ali
neučinkovit pretok informacij. Komunikacijska sredstva torej so, toda
poslana informacija pogosto ne bo ustrezala zahtevam razmer. Načrtovanje se prepogosto osredotoča zgolj na komunikacijska sredstva (torej na
to, kako kaj sporočiti), ne upošteva pa problemov, povezanih s pretokom
informacij. Ti problemi so očitni v vsaj petih kategorijah organizacijskega vedenja (Quarantelli, 1985; 1988): (1) znotrajorganizacijski, (2) medorganizacijski, (3) od organizacij k javnosti, (4) od javnosti k organizacijam
in (5) znotraj sistemov organizacij. Oglejmo si jih podrobneje.
Znotrajorganizacijski pretok informacij. Že v normalnih razmerah poteka
v organizaciji komuniciranje med njenimi deli in člani. Komunikacijski sistem predeluje in izmenjuje razmeroma vnaprej določene vrste in
količine informacij. Med nesrečo se število notranjih uporabnikov komunikacijskega sistema pogosto bistveno poveča zaradi sprememb, ki
jih od organizacije zahteva kriza (npr. več izmen, prostovoljci). Trenutni informacijski sistem tega morda ne zmore, saj zahteve presežejo
njegove zmogljivosti in postane preobremenjen. Zaradi preobremenjenosti sistem razpade, informacije se izgubijo ali so prepozne. Prav
tako postane med nesrečo pretok informacij po organizaciji bolj zapleten in manj jasno določen kot v normalnih razmerah (npr. več ljudi zaseda isti položaj, pojavijo se nevsakdanje naloge, ljudje so premeščeni
na začasne položaje ipd.). Normalni komunikacijski kanali torej ne zadostujejo več. Pripravljalno načrtovanje lahko opozori na ta vprašanja,
še vedno pa ostaja velika vloga ustvarjalnosti v njihovem reševanju.
Quarantelli (1988) zato meni, da so koristnejše vaje v ustvarjalnosti v
pogojih nesreče kot pa podrobni načrti.
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Medorganizacijski pretok informacij. Med nesrečo je treba pogosto med
različnimi organizacijami vzpostaviti formalne stike s prej neznanimi
ljudmi, včasih celo s skupinami, za katerih obstoj sploh nismo vedeli.
Tak informacijski tok je zato težko vzpostaviti in ohranjati. Načrtovanje lahko včasih predvidi najverjetnejše glavne organizacije, ki bodo
vključene v odzivanje na nesrečo. Usposabljanje in vaje morajo zato
poudariti in predvideti pomen dela z neznanimi uradniki in skupinami ter načini lastnega identificiranja (npr. ploščica z imenom).
Informacijski pretok od organizacij k javnosti. V normalnih razmerah
mora le malo organizacij (razen sredstev množičnega obveščanja) komunicirati s celotno populacijo. Med nesrečo pa morajo organizacije
posredovati ljudem različne informacije. Žal pogosto ne upoštevajo,
kaj je za prebivalce pomembno, ter posredujejo informacije, ki se
zdijo pomembne le osebju organizacije. Pogosto izpuščajo za prebivalce pomembne podrobnosti in jih puščajo v negotovosti, npr. povedo
zgolj to, da je treba zapustiti sosesko X. Prebivalci morajo nato sami
določati obseg ogroženosti, kaj storiti ob evakuaciji in kam je varno
oditi. Zavedati se je treba, da obvestila, ki se zdijo jasna osebju, niso
nujno razumljiva ogroženim prebivalcem. Načrtovanje lahko predvidi
določene splošne vsebine, ki jih organizacija hoče sporočiti, podrobnosti pa ostajajo zadeva taktičnega premisleka.
Informacijski pretok od javnosti k različnim organizacijam. Prebivalci pogosto iščejo pomoč, napotke ipd. pri različnih organizacijah. Najvidnejše
organizacije pogosto ne zmorejo učinkovito predelati velike količine
informacij (npr. preplavljenost policije s telefonskimi klici ob nesreči).
Ta preobremenitev lahko zmoti še druge informacijske tokove. Ob
normalnih zahtevah se organizacija lahko sooči še z zahtevami po
informacijah, ki niso del običajnega informacijskega toka. Le redke organizacije lahko učinkovito odgovorijo na nevsakdanja vprašanja, večina pa zadeve več ne obvlada. V načrtu lahko predvidimo najverjetnejše potrebe po informacijah za nesreče nasploh in določene posebne
nesreče. Obvladovanje problema pa je bolj zadeva upravljanja. Organizacija se mora na take razmere pripraviti, npr. kateri del organizacije
bo edina stična točka za zahteve, kje bo sama dobila informacije in na
katera vprašanja ne bo odgovorila.
Informacijski pretok med različnimi sistemi organizacij. Pogosto se pojavijo
informacijski problemi zaradi mobilizacije različnih sistemov organizacij. Pozablja se namreč, da organizacije ne delujejo neodvisno druga
od druge, ampak kot sistem medsebojno povezanih specializiranih organizacij, ki opravljajo določene naloge. Tako npr. zdravstveni sistemi
ponujajo zdravstvene storitve, policijski pa varnostne. Izpolnjevanje
teh in drugih z nesrečo povezanih nalog zahteva več kot zgolj enosmeren informacijski tok med udeleženimi organizacijami. Obstaja več
dvosmernih in verižnih komunikacij med različnimi vrstami skupin. V
zdravstvenem sistemu je lahko več triažnih točk, enot za prevoz, pri-
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marnih in sekundarnih bolnišnic in različnih upravnih struktur. Čeprav lahko marsikaj predvidimo, še vedno veliko zadev ostaja stvar
taktike. Domnevamo lahko, da bo lažje obvladljiv informacijski tok v
navpično povezanih sistemih podenot, kot pa če so te povezane vodoravno.
Sklenemo lahko z mislijo, da krizno komuniciranje po svetu postaja
prav zaradi mnogih kriz vse bolj raziskovano in tudi vse bolj učinkovito.
Nova spoznanja, zgolj nekaj je bilo tu omenjenih, omogočajo njegovo vse
večjo učinkovitost. Tokovi kriznega komuniciranja potekajo v okviru različnih upravljavskih struktur, kjer se srečujejo vplivi številnih dejavnikov. Preozko in preveč togo pojmovanje kriznega komuniciranja vodi v
njegovo neučinkovitost. Komuniciranje ob nesreči ali drugem kriznem
dogodku ponuja tudi možnost za učenje za tiste, ki se hočejo kaj naučiti.
Žal se pogosto, posebej ob žrtvah, ‘učenje’ zvaja na iskanje grešnih kozlov. Na vsak način pa krizno komuniciranje predstavlja ključno točko
upravljanja s krizo. Ne more sicer nadomestiti ostalih priprav in ukrepov, toda brez ustreznega kriznega komuniciranja slednji ne morejo zaživeti in ljudje so prepuščeni samim sebi.
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UVOD
Nadaljevanje teoretične razprave o vlogi komuniciranja, množičnih medijev in javnosti v krizi začenjamo s prikazom primera neustreznega
kriznega komuniciranja med plazom v Logu pod Mangartom, ki pa bo s
tega vidika in še posebej z vidika obveščanja javnosti podrobneje in temeljitejše razčlenjen v empiričnem delu analize, ki sledi.
Razmere na plazišču nad vasjo Log pod Mangartom so umirjene.
Tako pravi predstavnik tamkajšnjih gasilcev Damjan Krivec, ki so
uvedli stalno opazovalno dežurstvo.
Filip Šemrl, RA Slovenija 1, 16. 11. 2000, Druga jutranja kronika (7.00)
Novinarka: Najpomembnejša informacija, potem ko so si strokovne
ekipe ogledale plazišče, je, da se je zemlja umirila, da ne plazi več in
da tudi neposredne nevarnosti za vaščane Loga pod Mangartom ni
tako velike.
Miran Bogataj: Ta trenutek mislim, da neposredno vas ni ogrožena.
TV Slovenija 1, 16. 11. 2000, Dnevnik (19.30)
Nobene žrtve ne bi bilo treba, je bilo slišati. Če smo čez noč, ko je
odneslo mangartsko cesto, preživeli v vikendih ali v avtih, bi lahko
še eno, so bili glasni očitki. Zanašali smo se na izjave po televiziji, je
menila Beatriz Černuta iz Bovca.
Filip Šemrl, Barbka Sršen, Karmen Leban »Ložani trdijo, da so bile
vse žrtve plazu nepotrebne«, Večer, 20. 11. 2000
Plaz v Logu pod Mangartom novembra 2000 je bil tipičen primer kriznega dogodka, tako s stališča sporočanja (medijsko pokrivanje dogodka)
kot tudi s stališča obveščanja prizadetih območij in ljudi, ki so ga izvajale
za to pristojne lokalne in državne institucije. Ne samo da mediji poročajo
o kriznih dogodkih (kaj se je zgodilo), ampak (predvsem) ponujajo svoje
interpretacije – razlagajo, zakaj in kako so se zgodili. »Resnično okolje je
preveliko, preveč zapleteno in preveč minljivo za neposredno skušnjo.
Za obravnavanje vseh subtilnosti in številnih različnosti, neštetih permutacij in kombinacij nismo dovolj dobro opremljeni. In čeprav smo prisiljeni v tem okolju delovati, si ga moramo rekonstruirati z enostavnejšim
modelom, da bi ga lahko obvladali. Če hočemo prepotovati svet, potrebu-
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jemo zemljevide,« pravi Walter Lippmann v svoji knjigi Javno mnenje
(Lippmann, 1999:41). In prav mediji so tisti, ki nam ponujajo ‘zemljevide’, rišejo poti in postavljajo smerokaze, s pomočjo katerih razlagamo in
razumemo dogodke v svetu, v katerem živimo. Mediji so odbiralci in razlagalci dogodkov, ki jih sami ne bomo osebno izkusili in o katerih sami
(večinoma) nimamo oblikovanih mnenj in stališč. V času krize pa so mediji večinoma najpomembnejši in najbolj verodostojen vir informacij. Na
njih se obračamo pod predpostavko, da je tisto, kar nam sporočajo ‘resničen’ zapis dogodka, da so ‘napotki’ za ravnanje, ki nam jih ponujajo,
najboljši način, kako se spopasti z krizo in kako ukrepati, da bi zavarovali sebe in svoje okolje. Večina ljudi verodostojnost vsebine informacij
ocenjuje na osnovi tega, kdo je vir informacije – na temelju tega, kdo govori, ocenjuje, kaj je bilo povedano. V primeru plazu v Logu pod Mangartom so mediji (konkretno radijski in televizijski program javnega zavoda RTV SLO) in predstavniki odgovornih institucij (prek medijev kot
najučinkovitejšega in najbolj razširjenega komunikacijskega kanala za
posredovanje informacij) posredovali nepopolno in nepreverjeno informacijo, ki so jo prebivalci na prizadetem območju sprejeli kot »popolno
in preverjeno« in v skladu z njo delovali. »Zanašali smo se na izjave po
televiziji,« je menila ena od prizadetih krajank (Večer, 20. 11. 2000).
Da bi razumeli, kakšen pomen in vlogo imajo mediji v kriznem komuniciranju z javnostjo, se moramo najprej osredotočiti na definiranje nekaterih temeljnih pojmov: kaj je javnost in katere so temeljne funkcije
množičnega sporočanja v primeru kriznih dogodkov? Naša temeljna
predpostavka je, da so za ljudi, ki jih je prizadela kriza, mediji primarni
vir informacij, katere verodostojnost zelo redki preverjajo. Predstavniki
institucij, katerih primarni namen je zaščita in obveščanje (potencialno)
prizadetih ljudi, pa bi morali pri svojem komuniciranju z javnostjo upoštevati, da so tudi mediji ena od javnosti, s katero morajo učinkovito komunicirati. Namreč, delovanje institucij, ki skrbijo za zaščito in reševanje
ljudi, javnost (in mediji) opazijo šele takrat, ko se zgodi krizni dogodek.
Komuniciranje z javnostjo mora potekati ves čas, tudi takrat ko krize ni.
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KAJ JE JAVNOST?
Pri uporabi pojma »komuniciranje z javnostjo« je torej najprej treba določiti, kaj je javnost in na kakšne načine se oblikuje oz. deluje. Javnosti v
nobenem primeru ne moremo enačiti z občinstvom množičnih medijev
nasploh ali pa z občinstvom določenega (konkretnega) medija. Občinstva
množičnih medijev so razmeroma velika, raznovrstna in anonimna. Velikost občinstva ne določa toliko njihova številčnost, ampak dejstvo, da
»sporočevalec ne more vzpostaviti neposredne interakcije z njegovimi
člani« (Wright, 1999: 78). Različnost občinstva pa se nanaša na to, da
vsebina množičnega sporočanja ni namenjena samo določeni izbrani
skupini v družbi, ampak je sporočilo dostopno različnim posameznikom
in posameznicam – ne glede na starost, spol, izobrazbo … »Merilo anonimnosti končno pomeni, da posamezni člani občinstva navadno ostanejo sporočevalcu osebno neznani … Z vidika sporočevalca je sporočilo
naslovljeno komurkoli, ‘ki bi ga lahko zanimalo’.« (Wright, 1999: 78).
Medijsko občinstvo ali pa občinstva posameznega medija sestavljajo tako
prostorsko ločeni in anonimni posamezniki, ki jih združuje skupna uporaba določenega medija.
Za razliko od občinstva je javnost večrazsežen pojem, ki po svoji vsebinski razlagi vključuje problematiziranje ključnih strukturnih premikov
razvoja modernih družb. Kot izhodišče bomo vzeli Habermasovo opredelitev kategorije javnosti, ki jo je napisal za drugo izdajo Fischerjevega
leksikona, v drugi knjigi z naslovom Staat und Politik.
»Z javnostjo najprej razumemo področje našega družbenega življenja,
v katerem se lahko razvije neke vrste javno mnenje … Javnosti kot sferi,
ki posreduje med družbo in državo, v kateri se oblikuje publika kot nosilec javnega mnenja, ustreza načelo javnosti (publicitete).« (Habermas,
1989: 294). Pojem javnosti, po Habermasu, vključuje tri temeljne razsežnosti: področje (»javnost kot sfera, ki posreduje med družbo in državo«),
specifična socialna kategorija (»v kateri se oblikuje publika kot nosilec javnega mnenja«) in specifičen značaj dejavnosti (»ustreza načelo javnosti
(publicitete)«).
Tudi Splichal, podobno kot Habermas, navaja tri temeljne pomenske
razsežnosti, ki so se uveljavile v dosedanjih razpravah o javnosti. Tako je,
po njegovem mnenju, »javnost obravnavana kot:
1. specifična socialna kategorija, ki se pojavlja kot družbeni akter, subjekt, zlasti v odnosu do kakega dogajanja;
2. specifična narava kake dejavnosti ali prostora (značilnosti ali stanje
javnega);
3. določeno področje (javna sfera, domena) družbenega življenja, ki s
svojo zapletenostjo presega javnost v pomenu kategorije (akterja) ali
narave dejavnosti« (Splichal, 1997: 22).
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Tem trem temeljnim pojmovnim razsežnostim Splichal dodaja še četrto, ki na neki način povezuje zgornje tri pomene – to je mnenjska razsežnost v pomenu javnega mnenja.
V naši analizi bomo upoštevali to večdimenzionalno strukturo pojma
javnosti. Tako bomo pri uporabi pojma javnosti izhajali iz tega, da vključuje naslednje štiri dimenzije: prostorsko, mnenjsko, dostopnost in nadzor.
Vsaka od teh štirih dimenzij je v modernih družbah (ne)posredno povezana z delovanjem množičnih medijev. Prostorska dimenzija javnosti
vključuje »posebno obliko prostorskih odnosov med dvema posameznikoma in več posamezniki, običajno povezanimi z določenimi komunikacijskimi sredstvi (televizija, radio, sateliti, faks, telefon itn.), v katerih izbruhnejo nenasilna vprašanja za krajši ali daljši čas in se nanašajo na
odnos moči znotraj določenega okolja interakcije in/ali v širšem okolju
družbenih in političnih struktur, v katere so razpravljavci umeščeni«
(Keane, 1995: 8). Lahko bi rekli, da je prostorska dimenzija javnosti določena z možnostjo sodelovanja v upravljanju s skupnimi zadevami.
Mnenjska razsežnost javnosti je povezana z načini, kako se zasebna
mnenja posameznikov usmerjajo na področje skupne razprave. V tem
pomenu javnost lahko razumemo kot proces, s katerim je družbena izkušnja izoblikovana, interpretirana in vpeta v medosebno in skupno
(Hansen, 1993: 201). Vključuje, kot pravita Negt in Kluge (1993: 17–18),
»družbeno obzorje izkušenj« (Lebenszusammenhang) in intersubjektivnost
lastnega oblikovanja javnih zadev.
Dimenzija dostopnosti vključuje odprtost komunikacijskih kanalov za
različna mnenja in poglede, ki obstajajo v družbi. Nadzorna funkcija javnosti vključuje javnost delovanja (Habermas temu pravi, ob-javljanje oz.
publiciteta) in možnost vpliva na sprejemanje političnih odločitev v družbi. Kot pravi Habermas, v tem pomenu, javnost »stoji ali pade« na dveh
konstitutivnih elementih: razvidnosti in splošni dostopnosti.
Potrebno je opozoriti, da razčlenitev javnosti na posamezne dimenzije
ne pomeni, da se javnost ‘pojavlja’ ločeno v posameznih dimenzijah
(prostorska javnost, mnenjska javnost …), ampak prav nasprotno, da je
javnost celota vseh prej navedenih elementov. Za našo analizo bomo izhajali iz predpostavke, da sta obstoj in delovanje javnosti v modernih
družbah neposredno povezana z delovanjem množičnih medijev. S tem
ne mislimo, da je javnost danes ‘reducirana’ na pojavljanje in objavljanje
v množičnih medijih oz. da sta funkciji dostopnosti in nadzora povezani
samo z dostopnostjo do medijskih vsebin in možnostjo (medijskega)
nadzora nad delovanjem javne oblasti, temveč da so množični mediji
prevzeli določene elemente javnosti in jim spremenili pomen. Ta proces
prilaščanja in privatizacije določenih dimenzij javnosti s strani množičnih medijev je mogoče najbolj opazovati na primeru mnenjske dimenzije. Posamezniki kot nosilci zasebnih mnenj vstopajo v javnost skozi razpravo; v soočanju različnih mnenj naj bi se oblikovalo javno mnenje.
Parlamentarna demokracija posveča veliko pozornost prav pomenu
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javno oblikovanega mnenja. Javno mnenje ima lahko pozitivno in negativno moč. Pozitivna moč javnega mnenja je v njegovi vlogi nadzora, skupinskega delovanja in podpore, ker lahko mnenje skupine ‘doseže’ več
kot mnenje posameznika. Negativna moč javnega mnenja je v njegovi
utemeljenosti v zasebnem mnenju, v pravici vsakega posameznika, da
svobodno in brez vmešavanja drugih oblikuje svoje mnenje o določenem
vprašanju. Obe moči imata omejitve. Pozitivna moč javnega mnenja
lahko ogroža mnenjsko svobodo posameznika, ko prevlada samo eno
mnenje o tem, kako je mogoče urejati zadeve celotne skupnosti, in ko to
mnenje začne izključevati vsa druga mnenja. V drugem primeru, primeru naraščanja negativne moči javnega mnenja, je zasebnost mnenj nadomeščena z javnim predstavljanjem mnenj (večinoma v medijih), za katerega politične institucije menijo, da so zadeve skupnosti. Rezultat tega
procesa je izgradnja piramide pozornosti, v kateri inicirana medijska
tema določa mnenjsko pozornost celotne družbe. Zato lahko rečemo, da
je značilnost modernih družb naraščanje negativne moči javnega mnenja
in ‘vezanje’ pozitivne moči na množične medije. To pa ne pomeni, da je
javno mnenje danes zamenjalo medijsko mnenje, ampak da so funkcijo
predstavljanja (nastopanja ‘v imenu’) javnega mnenja pred javnimi oblastmi in pred občinstvom prevzeli množični mediji. Mnenjske dimenzije
javnosti, ki jo definiramo kot javno mnenje, pa ne gre zamenjevati z
mnenjsko funkcijo, ki jo opravljajo množični mediji. Mnenja, predstavljena v medijih, niso presek, povzetek ali pa natančno povzemanje
javnega mnenja, ampak so zasebna mnenja posameznikov (novinarjev,
urednikov), objavljena v medijih, ki so zaradi množičnosti občinstva komunikacijskega kanala (ki mnenja ni ustvarilo, ampak ga je samo uporabilo) pridobila status javno posredovanega mnenja. Množični mediji
lahko vplivajo na oblikovanje javnega mnenja, lahko ga usmerjajo, lahko
tudi povzemajo določena (zasebna) mnenja, ki so se pojavila v javni razpravi, v nobenem primeru pa niso mnenje javnosti.
Eden od primerov enačenja množičnih medijev z javnostjo najdemo
pri Johnu Hartleyju. Hartley namreč utemeljuje svoj ‘novi’ način analize
javnosti (kot oblike predstavljanja v popularnih medijih) z razmerjem
med tekstualizacijo politike in politizacijo teksta. Osnova analize modernih medijev je tako za Hartleyja t. i. model ‘treh d-jev’: dramatičnost, didaktičnost in demokracija, kar so obenem tri oblike ‘javne kreposti’,
(public virtue), institucionalizirane v medijih, izobraževanju in vladi. Po
tej analogiji je javnost hkrati »performativna, participativna in pedagoška« (Hartley, 1992: 7–8). »Niti javne domene niti javnosti nasploh ne moremo najti v današnjih državah. Dobesedno izginile so … Tudi če ne obstajajo več kot prostori in združenja, javna sfera in javnost obstajata,
velika kot življenje v medijih … Popularni mediji moderne dobe so javna domena, prostor, kjer se in s katerim se javnost vzpostavlja in obstaja« (Hartley,
1992: 1, 6–7).
Harltleyjevo enačenje javnosti z (popularnimi) mediji temelji na pred-
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postavki, da so se vse dimenzije javnosti enostavno ‘zlile’ v množičnih
medijih, ki niso samo medij javnosti, ampak postajajo kar javnost sama.
V nadaljevanju se bomo lotili vprašanja narave in funkcij množičnega
sporočanja tako, da bomo problematizirali odnos med javnim mnenjem
in množičnimi mediji.

FUNKCIJE MNOŽIČNIH MEDIJEV – OD JAVNEGA MNENJA
DO MEDIJSKO POSREDOVANE POZORNOSTI?
Charles R. Wright v svojem besedilu Narava in funkcije množičnega sporočanja navaja štiri temeljne funkcije množičnega sporočanja: (1) nadzorovanje okolja, (2) postavljanje delov družbe v soodnosnost (korelacije)
pri odzivanju na okolje, (3) prenos družbene dediščine z ene generacije
na drugo, (4) razvedrilo (Wright, 1999: 80).6
Za našo nadaljnjo analizo sta pomembni predvsem prvi dve funkciji,
ki nam bosta pomagali razumeti, na kakšen način mediji nadzorujejo
okolje (izbirajo informacije) in na kakšen način nam oblikujejo repertoar
možnih interpretacij posameznih dogodkov in pojavov, na osnovi katerih
posamezniki oblikujejo svoja lastna mnenja in stališča in na osnovi njih
tudi delujejo.
»Nadzorovanje se nanaša na zbiranje in razširjanje informacij o dogodkih v okolju, tako znotraj kot zunaj katerekoli družbe. Do neke mere
ustreza tistemu, čemur popularno pravimo novičarsko delo. Dejanja
soodvisnosti vključujejo interpretacijo informacij o okolju in usmerjanje
vedenja kot odziva na te dogodke. Te dejavnosti se popularno enačijo z
uredniškimi komentarji in propagando« (Wright, 1999: 80).
Po Wrightu nadzor nad okoljem ne pomeni samo tega, da imajo posamezniki nenehen dostop do »nepretrganega toka javnih informacij« o
dogodkih v njihovem okolju ali po svetu, ampak predvsem v tem, da mediji lahko posredujejo »svarila pred neposrednimi grožnjami in nevarnostmi v svetu« (Wright, 1999: 83). Če mediji vnaprej opozorijo prebivalstvo o bližajoči se ali možni katastrofi, obstaja velika verjetnost, da se
ljudje na to katastrofo pripravijo in jo posledično tudi preprečijo. Glede
na to da mediji neselektivno posredujejo informacije množičnemu ob6

Wright pri oblikovanju temeljnih funkcij množičnega sporočanja izhaja iz dela Harolda Laswella, ki je naštel tri glavne dejavnosti sporočanjskih strokovnjakov.
Wright Laswellovim trem funkcijam dodaja še četrto – razvedrilno (Laswell, 1999:
12–13).
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činstvu, je tako možno na zelo hiter in učinkovit način hkrati obvestiti
veliko število ljudi, ki jih lahko prizadene potencialna nesreča. Obenem
pa ažurnost objavljanja sporočil omogoča pristojnim institucijam, zadolženim za nadzor nad potencialnimi nesrečami, nenehno odprt komunikacijski kanal, po katerem lahko hitro posredujejo sporočila prizadetim
skupinam ljudi na območju, ki ga je ali pa bi ga lahko prizadela nesreča.
Funkcija nadzorovanja okolja pa se lahko spremeni v disfunkcijo. Informacije o nevarnosti lahko med ljudmi povečajo strah ali pa povzročijo
paniko, posebej če so te informacije posredovane neosebno in brez vključenosti verodostojnih virov in analiz. Disfunkcionalnost nadzorovanja
okolja pri posamezniku se lahko pojavi tudi v primeru preobilja informacij in njihove neusklajenosti. Posameznik, ki je zasut z informacijami in
jih ne more uskladiti s svojimi osebnimi stališči in mnenji glede na obseg
potencialne nesreče, se bo odzval »s preusmeritvijo pozornosti na zasebne življenjske zadeve, nad katerimi ima večji nadzor« (Wright, 1999: 84).
Če nesreče ne moremo obvladati, iz okolja pa prihaja veliko število neosebnih, neusklajenih in včasih tudi nasprotujočih si informacij, potem
lahko pričakujemo, da se bodo ljudje začeli ‘umikati’ v zasebnost, začeli
si bodo razlagati posledice nesreče v luči varovanja zasebnih interesov in
posledično bodo spregledali ali pa ne upoštevali resnično grožnjo, ki jo
prinaša napovedana nesreča.
Dodajmo še, da mediji ne vplivajo na ljudi samo z izbiro posameznih
dogodkov, ampak predvsem z načinom njihove interpretacije. Vpliv medijev na njihova občinstva se ne kaže le v tem, »kaj povedo, ampak, pomembneje, v tistem, česar ne omenjajo«, pravita Lazarsfeld in Merton
(1999: 32). Drugače povedano, medijski vpliv na ljudi ni samo v definiranju tem, o katerih poteka javna razprava (o čem govorimo), ampak predvsem v tem, kako naj oblikujemo svoja mnenja in stališča do javnih vprašanj (kako govorimo).
Po Wrigtovem mnenju je glavna funkcija interpretiranja in predpisovanja, ki jo opravljajo množični mediji, prav v tem, da se prepreči nastajanje nezaželenih posledic množičnega sporočanja novic. »Izbiranje,
vrednotenje in interpretiranje novic o najpomembnejših dogodkih v okolju služijo preprečevanju prekomernega vznemirjenja in mobilizacije prebivalstva … Naj bo vrednostno ali ne, že samo dejstvo, da mediji izbirajo
določene novice in probleme, da bi pritegnili pozornost, ima za posledico funkcijo javnega prednostnega tematiziranja (agenda-setting) (Wright,
1999: 85).
Medijsko interpretiranje in predpisovanje ima lahko tudi disfunkcionalne posledice na vedenje ljudi. Namreč, če novinarji in uredniki opravljajo funkcijo interpretiranja in predpisovanja izbranih dogodkov in pojavov, potem se izjemno majhno število ljudi odloči za samostojen
(kritičen) premislek o tem, kateri dogodki so izbrani in kakšne so ponujene interpretacije. To pa pomeni, da ljudje postajajo nekritični potrošniki že vnaprej pripravljenih idej, mnenj in pogledov, o katerih nimajo svo-
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jega lastnega mnenja in (v večini primerov) niso sposobni racionalnega
premisleka in delovanja.
Na tej točki je potrebno ‘povezati’ analizo pojma javnosti, družbenih
funkcij medijev in oblikovanja javnega mnenja. Namreč, pogostokrat se
javnost zelo površno reducira predvsem na svojo mnenjsko dimenzijo,
kar pomeni, da se javnost enostavno izenači z javnim mnenjem. Temu je
treba dodati še eno poenostavljanje, o katerem smo prej govorili, in to je
(napačna) predpostavka, da so mnenja, stališča in pogledi objavljeni v
medijih kot interpretacije dogodkov in pojavov enostavno preslikava
mnenja javnosti. V tem postopku ‘izenačevanja’ javnega mnenja z mnenjem, objavljenim v medijih, so pomembno vlogo ‘odigrali’ tudi sami mediji. V odnosu do javnih oblasti mediji opravičujejo svojo pozicijo kritičnega nadzora kot nadzora v imenu javnosti (»ljudje se sprašujejo …«,
»javnost bi hotela vedeti …«, »javno mnenje ni naklonjeno …«). Dejstvo
pa je, da je za večino ljudi dostop do komunikacijskih kanalov omejen, iz
javnosti so se spremenili v medijsko občinstvo, za katerega je značilna
predvsem uporaba oz. potrošnja novic in mnenj.
V nadaljevanju bomo poskušali predstaviti odnos med mnenjsko dimenzijo javnosti in delovanjem množičnih medijev. Izhajamo iz predpostavke, da je na trgu idej v ‘menjalnem razmerju’ med množičnimi mediji in mnenjem javnosti temeljna valuta ‘pozornost’. Pozornost pa bomo
razumeli v njeni dvojni naravi; na eni strani gre za pozornost občinstva,
ki jo mediji poskušajo ‘uloviti’ za pridobivanje oglaševalskega denarja,
na drugi strani pa pozornost razumemo, če parafraziramo Karla Popperja
(1962/2: 261) kot ‘žaromet’, s pomočjo katerega se oblikuje, preoblikuje
in preusmerja pozornost javnosti z (ne)izbiro določenih tem in njihovim
pojavljanjem v javni razpravi. Pri tem je pomembno, kam usmerjamo žaromet, kaj z njim osvetlimo, kakšen je njegov položaj, intenzivnost,
barva, vsekakor pa so odvisni od stvari, ki jo osvetljujemo. V tem primeru je pozornost ‘menjalni odnos’ med medijem (s pripadajočim občinstvom) in državo.
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MEDIJSKA POZORNOST
»Analiza javnega mnenja se mora torej začeti s spoznanjem, da obstaja
trikotno razmerje med krajem dejanja, človeško sliko tega kraja in človeškim odzivom na to sliko, ki se potem uresniči na kraju dejanja,« pravi
Lippmann (1999: 41).
Namen tega prispevka ni podajanje različnih definicij javnega mnenja7, ampak osredotočanje na analizo razmerja med delovanjem množičnih medijev, podeljevanjem pozornosti in javnim mnenjem. Po V. O.
Keyu »javno mnenje določajo tista mnenja zasebnih oseb, za katere vlada
meni, da jim je treba posvetiti pozornost« (cit. po Zaller, 1994: 125). Elisabeth Noelle Neumann (1992) pa razčlenjuje javno mnenje glede na temeljne funkcije, ki jih ima v družbi, na manifestno in latentno. Manifestno javno mnenje definira kot vsa javno izoblikovana stališča o aktualnih
javnih temah, ki nastopajo v procesu demokratičnega odločanja. Latentno javno mnenje pa izhaja iz zasebne sfere in je nekakšna podlaga, oporišče za stališča, ki se posredujejo v javnih razpravah. Latentno javno
mnenje kažejo javnomnenjske raziskave kot razširjanje stališč javnosti o
javno predstavljenih temah. Temeljna razlika med tema dvema funkcijama je v interpretaciji samega pojma javno. Če javno mnenje pojmujemo
kot rezultat rezoniranja razsvetljenega posameznika (manifestna funkcija), se pojem javno nanaša predvsem na vsebine tem, ki so predmet razprave (javne teme, ki dobijo pozornost javnosti v javni razpravi). V tem
primeru javno mnenje nastaja med izoblikovanjem javno izraženih stališč
(pogosto med polemično argumentacijo), vendar nikoli ne predstavlja
družbe v celoti (Peters, 1993: 564). Če pa javno mnenje pojmujemo kot
obliko družbenega nadzora nad izvajanjem politične oblasti, potem ima
javno pomen obče dostopnosti (coram publico, public eye). V tem pomenu
je javnost (kot objekt javnega naslavljanja) tribunal, katerega sodbe so posredovane oblasti v imenu vsakega posameznika posebej.8
»Če se postavimo na stališče, da je javnost skupina, potem je javno
mnenje izraz vseh tistih članov, ki jih priteguje sporno vprašanje. Javno
mnenje vključuje izražanje večine kot manjšine ali vseh manjšin ob vsa7
8

Za izčrpno teoretično analizo pojma javnega mnenja glej Splichal (1997).
V besedilu uporabljamo dve različici besedila Noelle-Neumannove. Ena je izšla leta
1992 z naslovom Manifeste und latente Funktionen Offentliche Meinung kot članek v reviji Publizistik (37/3: 283–4), druga pa je vključena kot zadnje poglavje ameriškega
ponatisa njenega temeljnega dela Spirale of Silence (Chicago University Press, 1993).
V knjižni izdaji Noelle-Neumannova izhaja iz ‘tridelnega’ modela prevladujočih
funkcij javnega mnenja: javno mnenje kot spojitev individualnih mnenj, javno mnenje kot oblika pritiska ali družbenega nadzora, ki ga posameznik ali skupine izvajajo
v odnosu do države, in javno mnenje kot oblika mnenjske klime, ki izoblikuje prevladujoče razsežnosti javne razprave v določeni družbi (angl. Public opinion – our social skin, kar je tudi podnaslov knjige).
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kem danem času. Če so razlike tako velike in trajne, da manjšine nočejo
privoliti v sodelovanje, tedaj nimamo opravka z eno javnostjo, temveč z
več javnostmi« (Albig, 1956: 5–6).
Za Albiga so javnost enostavno ‘velike skupine’, ki nastopajo v medsebojno interakcijo takrat, ko se izoblikuje sporno vprašanje. Javno mnenje
se v tem primeru nanaša na spornost vprašanja ali situacijo, v kateri nobeno mnenje ne prevladuje nad drugimi. In obratno, javnega mnenja ni,
ko v družbi ni razprave o spornih vprašanjih in obstaja soglasje. Problem
nastane takrat, ko se preprosto vprašamo, kaj je (in kdaj postane) sporno
vprašanje in kdaj je določena skupina v družbi dovolj velika, da jo lahko
določimo kot javnost (Wilson, 1962: 87).
Lahko rečemo, da javno mnenje ostane prikrito, vse dokler v skupini
ne nastane sporen problem. V določeni meri javnost pojmujemo kot ekvivalent državljanov, ki razpravljajo o spornem vprašanju. V tem primeru se javnost običajno personificira z večino v družbi – javnost zahteva,
javnost pričakuje – ki nastopa kot protipol oblasti (Key, 1961: 8). Iz prej
povedanega je razvidno, da je danes funkcija interpretiranja in predpisovanja, ki jo opravljajo množični mediji, najpomembnejše vprašanje pri
analizi javnega mnenja. Ko sama razprava steče, vsi udeleženci črpajo iz
enakih virov in enakih kontekstov, tako da je možnost soglasja velika. Ta
specifični kontekst pa je nekaj, kar določa samo razpravo, ker se ga zaradi globalnosti komunikacije ne da izključiti.
Ithiel de Sola Pool navaja, da je v razločevanju med javnim mnenjem
in ‘navadnim’ mnenjem treba upoštevati tri stvari: 1. da so mnenja javno
izražena, 2. da so izoblikovana o vprašanjih, ki imajo status javnih zadev,
3. da je to mnenje celotne javnosti (ang. general public), ne pa partikularnih skupin v družbi (Sola Pool, 1973: 780). Tudi Herbert Blumler kot temeljne značilnosti javnosti (v nasprotju z množico) navaja tri stvari: prisotnost problema (konfrontacija mnenj glede tega problema), razprava
(preseganje razcepljenosti na mnenjske bloke z doseganjem soglasja) in
kolektivno mnenje (Blumler, 1966: 46). Za Sola Poola ima javno mnenje
za posameznika tri temeljne psihološke funkcije: kognitivno, identifikacijsko in funkcijo razreševanja notranjih napetosti (Sola Pool, 1973: 783).
Pri tem nas predvsem zanimata prva in druga funkcija, zato ker odpirata
dve ključni vprašanji, ki sta danes bistveni za analizo delovanja množičnih medijev. Za posameznika kognitivna funkcija javnega mnenja predpostavlja na eni strani lažje procesiranje novih informacij, na drugi pa
ponuja kontekst za vse nove sodbe. Značilnost sodobnih družb je, da so
informacijsko razsrediščene. Postopek iskanja informacij zahteva vse
večjo ekonomijo napora in je zelo drag. Huckfeldt in Sprague ugotavljata, da je celoten proces kontrole nad izbiro informacij pri posamezniku
pod pritiskom varčevanja: en vir informacij ‘pokriva’ številna različna
področja, veliko informacij sprejmemo delno, nekatere informacije sprejemamo že zaradi samega dejstva, da ne obstaja možnost pridobivanja
novih (Huckfeldt in Sprague, 1995: 17–18). Prav to pa je treba upoštevati
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v primeru kriznih dogodkov, ko se posamezniki usmerjajo na en vir informacij (medij), ki mu podelijo status referenčnega vira pri interpretiranju in predpisovanju pomenov.
V vseh vprašanjih, ki smo jih do sedaj odprli, je temeljno vprašanje
analize povezano s funkcijo, ki jo imajo v sodobnih družbah množični
mediji. Na eni strani se mediji sklicujejo na poslanstvo, ki ga imajo v odnosu do javnosti (kritično nadzorna funkcija do delovanja države in njenih institucij), na drugi strani pa so mediji tisti, ki neposredno določajo
‘piramido mnenjske pozornosti’ v družbi. Kaj je pozornost in kako jo
meriti? Ali je pozornost nadomestek za občost, ki je sodobne družbe
niso sposobne potrditi s seštevanjem partikularnih interesov? Množični
mediji vzpostavljajo teme, okrog katerih poteka javna komunikacija, sistematično in kontinuirano proizvajajo javno dostopna sporočila ter selektivno razdeljujejo in podeljujejo pozornost. Javna komunikacija postaja vse bolj razpršena na množico specifičnih perspektiv, od katerih niti
ena ne more več v celoti zastopati občega interesa. »Javno mnenje je
samo iznajdba, proizvajajo ga množični mediji, da bi uravnavali opazovanje opazovalcev. To je ogledalo, v katerem politiki vidijo sami sebe in
svoje nasprotnike, ali ogledalo, v katerem normalni ljudje na ulici – ali
bolj natančno na svojih televizijskih sprejemnikih – lahko izkusijo ‘demokracijo’ kot sistem, v katerem politiki opazujejo javno mnenje in se
poskušajo izogniti škandalom,« pravi Luhmann (1994: 63).
Ne glede na to, v kolikšni meri medijsko poročanje zajame dejansko
stanje, je učinkovito že zaradi tega, ker nihče (razen v izjemnih primerih)
nima časa, da bi dejansko stanje sam raziskal (Luhmann, 1990: 60). Pri
tem pa ni toliko pomembno vzpostaviti nadzora nad dogodki, temveč
predvsem nad kontekstom, nad interpretativnimi mrežami, ki posameznikom omogočajo, da oblikujejo svoje razumevanje sveta in sprejemajo
zanje pomembne odločitve. Odprto ostaja vprašanje, koliko se občinstvo
določenega medija lahko enači s tisto publiko, ki jo nagovarjajo različne
državne institucije ali politika. Odprto ostaja tudi vprašanje, koliko se
ujemata publiciteta (ob-javljanje) v medijih (medijski kazalci pomembnosti) in publiciteta državnih institucij oz. politična publiciteta. Namreč, za
pozornost javnosti se v enaki meri potegujeta tako politika (prek svojih
institucij) kot tudi mediji – prva se poteguje za naklonjenost javnega
mnenja, drugi pa za naklonjenost potrošniške izbire določenega medija.
Lahko rečemo, da so si včasih medijski in politični kazalci pomembnosti
zelo blizu, včasih pa gre za njihovo popolno nasprotje (gre za primere, ko
politika poskuša preusmeriti pozornost javnosti z določenih tem, o katerih noče, da poteka javna razprava). Pri tem pa je potrebno opozoriti na
razliko med temami in mnenji, ker lahko ena tema sproži številna nasprotujoča si mnenja. Mediji usklajujejo številne različne poglede in razvrščajo mnenja glede na določeno temo. To razvrščanje poteka tako, da
se mnenja oblikujejo po skupinah glede na prevladujoče posledice odločitve, ki posamezniku omogoča zelo hitro identifikacijo za njega najbolj
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sprejemljivih interpretacij. Razvrščanje ima še eno dodatno posledico,
povzroča namreč, da posameznik sprejema (izbira) mnenja določene
skupine (ne glede na to, ali se skladajo z njegovim mnenjem) že zato, ker
je njegova skupina sprejela določeno mnenje.
Kdo določa pravila pozornosti? Po Luhmannu »pravila pozornosti izhajajo iz strukture političnega sistema, se nanj navezujejo, in tako niso
samovoljno postavljena ali poljubno variabilna. Tako uravnava struktura
političnega sistema javno mnenje, ne da bi ga pri tem trdno določala.
Prav mnoštvo pravil pozornosti je odločilno za permanentnost javnega
mnenja« (Luhmann, 1979: 40).
Luhmann navaja šest pravil pozornosti (Luhmann, 1979: 39–40):
1. prioriteta določenih dogodkov in njihova vrednost (gre za dogodke, v
katerih je ogrožen mir, neodvisnost sodstva, politični škandali);
2. kriza in simptomi krize v družbi;
3. položaj komunikatorja (če je javna oseba);
4. simptomi političnega uspeha (ali imajo dogodki možnost, da se pozitivno razrešijo);
5. novost dogodka;
6. bolečine ali civilizacijski nadomestki bolečine.
Če primerjamo ta pravila pozornosti z novičarskimi dejavniki, ki se
uporabljajo v novinarskem poročanju, vidimo, da med njimi ne obstaja
bistvena razlika. Teme imajo svoje tipične razvojne faze, kar pomeni, da
jih ni mogoče proizvajati poljubno. Faze razvoja kake javne teme so: latentna, prehod teme v javnost, tema postane bolj popularna, faza izrabljenosti in izginotje teme. V posamičnih fazah kake teme obstajajo različne možnosti za reševanje problemov in za delovanje tistih, ki ženejo te
teme naprej (Luhmann, 1979: 40–1). Temelj razvoja javnih tem mora
upoštevati upadanje razdalje med temo in mnenjem. Tako v razvoju neke
teme pride do ‘zgoščanja pomena in konkretizacije’. Javna tema sestoji iz
zgodovine dogodkov na področju, ki jih pokriva, in z njenim razvojem se
ti dogodki običajno zgostijo in uredijo. Konkretizacija teme prek ‘uresničene zgodovine’ pa premosti razdaljo med pravili pozornosti in pravili
odločanja, kar pomeni, da na koncu prevlada eno mnenje kot večinsko,
to pa tvori podlago za politično odločanje. Tako je po Luhmannu bistvena funkcija javnega mnenja v tem, da omogoča nemoteno potekanje politične komunikacije in odločanja v političnem sistemu. Pomen teh procesov ni v posploševanju individualnih mnenj v obča, temveč izključno
ureditev tematske strukture politične komunikacije. In to je problem javnosti, ki je v skladu s povedanim, usklajevati pozornost, na katero naletijo javne teme. »Javnost je podpora sprejetosti tem,« pravi Luhmann
(1979: 46), kar je odvisno tudi od ‘tematske zmogljivosti’ političnega sistema. Že zaradi narave delovanja političnega sistema je dejstvo, da ta ne
more hkrati obravnavati več tem, kot to dovoljuje njegova tematska
zmogljivost. To pomeni, da je treba najprej dokončati tiste teme, ki tre-
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nutno oblikujejo javno razpravo, in šele potem se lahko začnemo ukvarjati z drugimi temami. Neka javno obravnavana politična tema je odstranjena z dnevnega reda političnega sistema, takrat ko je o tej zadevi
sprejeta politična odločitev, ki v bistvu ponudi razrešitev spornosti vprašanja, o katerem je potekala javna razprava.
Ostane nam še odgovor na dve vprašanji: kdo proizvaja, usmerja in
uporablja teme in kaj se dogaja z nerazrešenimi temami? Teme se proizvajajo v političnem sistemu, usmerjajo se z javnomnenjskimi raziskavami in medijskimi kazalci pomembnosti, nenehna produkcija novih tem
pa preprečuje, da bi se stare teme preveč pogosto pojavljale na dnevnem
redu. In prav to ‘potrošno’ ‘hitro porabljivo’ značilnost pojavljanja in porabljanja tem, tako s strani medijev kakor tudi s strani občinstva, je potrebno upoštevati pri kriznem komuniciranju. Namreč, kriza bo medijska tema toliko časa, dokler ne bodo izčrpane vse njene tematske
zmogljivosti, potem pa jo bo zamenjala nova tema. Krizno upravljanje je
v veliki meri upravljanje s pozornostjo javnosti in upravljanje s tematsko
produkcijo in tematsko zmogljivostjo medijskega sistema.

JAVNOST IN KRIZA
Za analizo komuniciranja z javnostjo v krizi je treba izhajati iz zapletene
(večrazsežnostne) definicije pojma javnosti. Inflacija pomenov javnosti,
ki jo lahko opazimo, v vsakdanji rabi pogosto določa javnost v naslednjih
pomenih: javnost kot sfera ločena od države/politike, javnost kot publiciteta oz. objavljanje (narediti nekaj javnega z objavo), javnost kot javno
mnenje ali pa javnost v pomenu dostopnosti, določenih medijskih vsebin
v medijih. Lahko se pojem javnosti uporablja tudi v množini, kar implicira, da obstaja mnoštvo (različnih) javnosti, s katerimi je potrebno vzpostaviti odnose (odnosi z javnostmi), s katerimi je treba komunicirati (sporočanje vira izbranemu občinstvu) ali pa prepričevati. Koliko javnosti
torej obstaja in kaj določa njihovo potencialno število? V primeru kriznega komuniciranja se moramo najprej vprašati, kdo so potencialni naslovniki informacij? Ali javnost informiramo, prepričujemo ali pa izobražujemo? Na vsa ta vprašanja je potrebno poiskati odgovor, če želimo svoje
sporočilo oblikovati tako, da bo njegova vsebina učinkovita in da bo prišla na pravi ‘naslov’. Drugače povedano, javnost določajo javno vprašanje,
javna razprava in javno (skupno) delovanje. V tem trikotniku pa so mediji samo eden od možnih (sicer najbolj množičen in najhitrejši) komunikacijskih kanalov, katerim pa je potrebno v krizi dodati še druge oblike
medosebnega in medskupinskega komuniciranja.
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UVOD
Kot lahko razberemo iz teoretičnega koncepta, ki obravnava komuniciranje v krizi, mnogi teoretiki in raziskovalci (Robert in Lajtha, 2002, Hansen in Stern, 2001, Brandstrom in Malešič, 2004, Marra, 1998, Coombs,
1999 in drugi) opozarjajo na povezanost med uspešnim kriznim komuniciranjem in učinkovitim kriznim upravljanjem in vodenjem. Pri tem opozarjajo na nujnost proaktivnosti oblasti pri komuniciranju z javnostmi,
na objektivnost, verodostojnost, odprtost in druge značilnosti uspešnega
kriznega komuniciranja. Opozarjajo na nujnost organiziranja in načrtovanja procesa kriznega komuniciranja ter na oblikovanje njegovih strategij in taktik.
Švedska raziskovalna in izobraževalna institucija CRISMART (Crisis
Management Research and Training) in Evropska akademija za krizno
upravljanje in vodenje (ECMA – European Crisis Management Academy)
sta spodbudili evropski program raziskovanja kriznega upravljanja in vodenja. V okviru programa, ki poteka v dvajsetih in več evropskih državah, preučujemo krize, ki imajo različne vzroke in posledice: doslej smo
preučili več kot sto različnih kriz. Raziskovalni program uveljavlja kognitivno-institucionalni pristop k preučevanju kriz, ki vključuje spoznavno
zmogljivost ljudi, ki odločajo v krizi in institucionalni okvir, v katerem
delujejo (gl. več o tem v Malešič, 2004; Brandstrom in Malešič, 2004).
Vsako krizo, ki je dovolj zapletena, preučimo s pomočjo analitičnih tem,
kot so priprave na krizo, odločanje, vodenje, zaznavanje in opredeljevanje krize, konflikt vrednot, politično-organizacijsko sodelovanje in konflikt, krizno komuniciranje in odnosi z množičnimi mediji, internacionalizacija krize, časovni učinki in pridobljene izkušnje oziroma znanje.
Matrika, ki je nastala in je sestavljena iz držav, v katerih so se krize zgodile, različnih tipov kriz (naravne nesreče, tehnične nesreče, okoljske
krize, politične krize…) in analitičnih tem, nam omogoča sekundarno
analizo analitične teme, ki nas zanima v pričujoči knjigi: krizno komuniciranje, se pravi odnosi oblasti z množičnimi mediji in javnostjo ter
komuniciranje med akterji kriznega upravljanja in vodenja.
V nadaljevanju bomo analizirali primere kriz, ki so ponudili zanimive
in koristne izkušnje iz procesa komuniciranja. Ob tem se zavedamo, da
gre za različne krize ter sisteme kriznega upravljanja in vodenja, različen
ekonomski, politični in medijski kontekst, kljub temu pa izhajamo iz
predpostavke, da so ključne generične funkcije kriznega komuniciranja
in težave, ki se v njem pojavljajo, v različnih državah zelo podobne.
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NESREČA TRAJEKTA ‘ESTONIA’
Ponoči med 27. in 28. septembrom 1994 se je ob finski obali v bližini
otoka Utö zgodila huda nesreča švedsko-estonskega trajekta, v kateri je
umrlo več kot 850 potnikov in članov posadke. Nesreča je povzročila globoko žalovanje v Estoniji, na Švedskem in na Finskem, politično vodstvo
treh držav pa je bilo postavljeno pred hudo preizkušnjo kriznega upravljanja in vodenja. Ni treba posebej poudariti, da je nesreča pritegnila zelo
ekstenzivno medijsko in javno zanimanje. Estonska raziskovalca Lauristin in Vihalemm (1996) sta podrobno analizirala poročanje o nesreči v
estonskih množičnih medijih, pri tem pa sta se dotaknila tudi nekaterih
splošnih problemov kriznega vodenja in upravljanja, še posebej komuniciranja.
Pomembna ugotovitev je, da so estonske oblasti prvo uradno obvestilo
o nesreči prejele z 90-minutno zamudo. Finske reševalne službe se niso
potrudile, da bi o nesreči obvestile vsaj estonskega veleposlanika na Finskem. Helsinški radio je sicer posredoval krizni (emergency) signal ‘panpan’, vendar v Estoniji niso imeli ustrezne opreme, ki bi omogočala sprejem tega signala.
Analiza je pokazala, da estonske oblasti v krizi niso bile sposobne ustrezno komunicirati ne med sabo ne z javnostjo. Informacija o nesreči je
najvišje predstavnike oblasti dosegla med 4.30 in 5.00 zjutraj. Množičnih
medijev niso takoj obvestili o nesreči, niti jih niso uporabili za informiranje javnosti, s čimer je bil pomen obveščanja javnosti močno podcenjen.
V prvih urah po nesreči so bili estonski množični mediji odvisni od mednarodnih virov informacij.
Nemoč in pasivnost estonskih oblasti sta poglobila psihološki šok javnosti na eni in škodila mednarodnemu ugledu države na drugi strani. Estonske informativne službe (information services) niso bile sposobne
spremljati in analizirati mednarodnih reakcij na nesrečo, niti ne oblikovati sporočil, ki bi jih lahko posredovale v mednarodni medijski prostor.
Estonske oblasti niso bile sposobne zagotoviti ustrezne pomoči in zaščite, vključno s prevajalci, preživelim Estoncem, ki so se nahajali v švedskih in finskih bolnišnicah in so bili pod velikim stresom. Mednarodni
mediji so jih uporabljali kot vir informacij, medtem ko finske in estonske
oblasti niso naredile nič, da bi olajšale dostop estonskih novinarjev do
mesta nesreče in bolnišnic. Viri informacij za estonske množične medije
so bili v 40 odstotkih tuji, v glavnem švedski in finski. Novinarji so bili
zelo odvisni od institucionalnih virov (uradniki in ladijska družba), manj
pa so se zanašali na neodvisne strokovnjake in komentatorje. Na sploh
se zdi, da je bila predstavitev nesreče v estonskih množičnih medijih bolj
osredotočena na državo in manj na usodo posameznikov vključenih v
tragični dogodek.
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Prvo poročilo o nesreči je ob 5.32 posredoval radio; ta medij je ostal
najpomembnejši vir informacij za večino občinstva prve dni po nesreči.
Pokazalo se je, da je bil komercialni radio Kuku bolj učinkovit pri služenju interesu javnosti v krizi kot državni elektronski množični mediji.
Radio Kuku je bil bolj aktiven pri iskanju informacij iz prve roke, pri
vzpostavljanju dvosmernega komuniciranja z javnostjo in je imel jasnejši
koncept svoje vloge v krizi, medtem ko so se državni mediji bolj opirali
na informacije in usmeritve oblasti. Podobno velja tudi za primerjavo
med zasebno (BNS) in državno (ETA) tiskovno agencijo.
Estonska televizija je prve dni po nesreči odigrala bistveno manj pomembno vlogo kot radio. Čas predvajanja je pri televiziji krajši, obenem
pa ni imela vizualnega materiala z mesta nesreče ali iz bolnišnic, kjer so
se nahajali preživeli. TV-novinarji so prav tako bili bolj pasivni od radijskih in se niso mogli soočiti s splošnim psihološkim šokom. Obenem pa
niso dobro predvideli stranskih učinkov prikazovanja določenih posnetkov in neposrednih prenosov z novinarskih konferenc, kar je prispevalo
k splošni zmedi in stresu.
V tiskanih medijih so v prvih tednih po nesreči prevladale teme, kot
so smrt, žrtve, žalovanje ter krizno upravljanje in vodenje (crisis work).
Kasneje je bil novinarski diskurz dokaj defenziven, bolj se je ukvarjal z
uradno preiskavo o nesreči in manj z vprašanji varnosti trajektov in reševanjem ladijskih razbitin. Vendar pa je javnost novinarsko delo ocenila
zelo pozitivno, čeprav je njihovo delo bilo zelo delikatno, še posebej kar
zadeva spiske žrtev ter stike s preživelimi v nesreči in sorodniki žrtev.
Raziskava v sklepu prinaša tudi nekaj zanimivih in koristnih ugotovitev. V baltiški regiji je treba za primer krize razviti integriran sistem
komuniciranja. Estonija potrebuje stalen center za krizno upravljanje in
vodenje, ki bi koordiniral reševanje, obdeloval informacije in izvajal komuniciranje z mediji in javnostjo v kriznih razmerah. Vladne ustanove in
medijske organizacije bodo morale izdelati ustrezne rutine in vedenjske
vzorce za krizne razmere. Novinarje je treba usposabljati posebej za profesionalno delovanje v kriznih razmerah. Uradnike in novinarje je treba
usposobiti, da bodo v krizi znali varovati nacionalne interese.
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NESREČA MIROVNIKOV V ESTONIJI
Okoli poldneva 11. septembra 1997 so vojaške oblasti na otoku SuurPakri sprejele odločitev, da bo izvidniška enota baltiškega bataljona namenjenega za izvajanje mirovnih operacij (BALTBAT), z vojaškim čolnom
prečkala ožino, imenovano Kurkse. Odločitev je pripeljala do katastrofe,
saj je prišlo do brodoloma, v katerem je od 22-članske posadke čolna
umrlo 14 vojakov. Zadnjega umrlega so našli 23. septembra (Mürk, RugaRebane, 2001: 162).
Poglejmo, kako je bilo s kriznim komuniciranjem oz. procesiranjem
informacij in upravljanjem medijev (information processing and media
management) v tej nesreči (Mürk, Ruga-Rebane, 2001: 179–80). Prvi
problem kriznega komuniciranja je bila odsotnost neposredne telefonske
linije do regionalnih centrov za alarmiranje in prve pomoči. Sistem je bil
postavljen tako, da so različne operativne službe imele neodvisne dispečerje, kar pomeni, da je posameznik moral poklicati več telefonskih
številk, da bi prejel pomoč. Tak sistem je v krizi pomenil izgubo dragocenega časa, na kar so se ‘post festum’ sklicevali mnogi akterji kriznega
upravljanja in vodenja.
Kar zadeva sodelovanje in koordiniranje med predstavniki različnih
služb za stike z javnostmi, bi na splošno lahko rekli, da vladna služba za
stike z javnostmi opravlja koordinacijsko funkcijo med službami za stike
z javnostmi različnih ministrstev. V primeru obravnavane nesreče vladna
služba za stike z javnostmi ni imela možnosti, da bi koordinirala ustrezne službe ministrstva za obrambo in ministrstva za notranje zadeve, saj
sta njuni službi za stike z javnostmi samostojno pokrivali vsaka svoje področje. Sistema, ki bi usklajeval delovanje množičnih medijev in predstavnikov vladnih služb za stike z javnostmi, pa v Estoniji do tedaj še
niso vzpostavili. Nesreča je zadevala tudi zunanje in okoljsko ministrstvo, vendar se pri informiranju javnosti ustrezne službe vseh vpletenih
ministrstev niso odločile za skupne izjave, sporočila za javnost ali novinarske konference.
Problem kriznega komuniciranja je predstavljalo tudi sodelovanje
med službami za stike z javnostmi in javnostjo samo, saj sta bila, še posebno prvi dan nesreče, prisotna zmešnjava in pomanjkanje informacij.
Očitno oblasti v tem pogledu niso bile pripravljene na nesrečo. Težava je
bila tudi v dejstvu, da so različne faze iskalno-reševalne operacije, opravljale različne vladne službe oz. ministrstva, kar je pomenilo tudi spremembe odgovornih služb za stike z javnostmi. Ker je v kasnejši fazi nesreče v te službe prihajalo veliko svežih informacij, s katerimi so vse
hotele razpolagati, da bi jih posredovale javnosti, je prišlo med njimi do
šibke koordinacije in celo do konfliktov, kar je slabo vplivalo na njihove
odnose z množičnimi mediji in javnostjo.
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Vlada je določila, katere institucije ali posamezniki lahko dajejo informacije medijem in javnosti o stanju rešenih vojakov, razvoju reševalne
operacije in pogrešanih vojakih: štab vojaške obrambe, svetovalec notranjega ministrstva za odnose z javnostmi, tiskovni predstavnik reševalne
agencije in tiskovni predstavnik obmejne straže. To je bila reakcija vlade
na poskus novinarjev, da si informacije pridobijo tudi iz drugih virov, kar
je v proces obveščanja javnosti vnašalo zmešnjavo.
Zanimivo je, da je bilo krizno komuniciranje ob nesreči v ožini Kurkse
zaznamovano tudi s pomanjkljivo tehnično opremo, še posebno, kadar je
osebje za stike z javnostmi moralo delovati zunaj svojih pisarn. Primanjkovalo jim je prenosnih računalnikov, strojev za pošiljanje faksa in mobilnih telefonov.

ORKAN ANATOLIJUS
4. decembra 1999 je zahodni del Litve prizadel močan orkanski veter, ki
je pretrgal električne vode in porušil telekomunikacijske stolpe, uničeval
stavbe in drugo lastnino ter povzročil poplavo ulic v nekaterih priobalnih
mestih. Dva človeka sta v nesreči umrla, večje število ljudi je bilo ranjenih, velik del prebivalcev je bil brez električne energije in brez možnosti
uporabe telefonskih linij (Buus, Newlove in Stern, 2005: 174–5).
Množični mediji so aktivno sodelovali pri širjenju informacij o krizi,
predvsem radio in televizija sta bila intenzivno uporabljena za zagotavljanje informacij prebivalcem in sta pri tem dopolnjevala obstoječi državni sistem komuniciranja, ki se uporablja tudi za sprožanje alarma (P160), katerega zmogljivost pa je bila omejena. Krizo kot priložnost so
izrabili tudi komercialni mediji, ki so pri poročanju z mesta dogajanja
uporabljali zanesljive in strokovne vire. Za opis razmer so predvajali komentarje, intervjuje in okrogle mize (Buus, Newlove in Stern, 2005:
180–1).
Poročanje o dogodku je torej bilo zelo ekstenzivno in intenzivno hkrati, kar je javnosti in vladi omogočilo spoznati ranljivost družbe ob nesreči
in pomen civilne zaščite. Prva opozorila o orkanu je večina prebivalcev
vzela dokaj resno, so bili pa tudi taki, ki opozoril niso spoštovali, čeprav
so jih pripadniki civilne zaščite nenehno in prek različnih kanalov posredovali lokalnemu prebivalstvu. V nekaterih primerih ljudje niso ignorirali zgolj opozoril, ampak tudi zdravo pamet, saj so nekateri orkan na
morju hoteli videti v živo, z obale, kar je bilo zelo nevarno. Ob razvoju
dogodkov se je pokazalo, da so ljudje skeptični do vladnih opozoril, kar
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je tudi posledica slabe informiranosti, izobraženosti in pripravljenosti
prebivalstva na varnostnem področju. Ta pa je posledica tradicionalno
skeptičnega odnosa, ki ga ima javnost do različnih vladnih programov
izobraževanja o javni varnosti.
Med orkanom je veliko ljudi klicalo v štabe civilne zaščite in zahtevalo
pomoč pri odpravljanju posledic in plačilo za škodo, ki jo je povzročila
nesreča. To je bila posledica vtisa, da je država v duhu neomejene solidarnosti še vedno odgovorna pokrivati vso nastalo škodo, kot je bilo značilno za socialistične čase, manj pa so se ljudje zanašali na zavarovanje
svojega premoženja.
Oddelek za civilno zaščito je med orkanom Anatolijus deloval skladno
z operativnimi, organizacijskimi in administrativnimi načrti, ki jih predvideva zakon. Zmogljivost tega oddelka, da javnosti posreduje ključne
informacije, je bila nezadovoljiva, prav tako se oddelek ni bil sposoben
soočiti s količino prejetih informacij. Interni sistem komuniciranja, ki ga
lahko uporabljajo tudi za alarmiranje javnosti, je imel tehnične omejitve,
tako da ni dosegel vseh prizadetih. Število klicev, ki so jih prejeli v štabih
civilne zaščite, je dodatno prispevalo k preobremenjenosti sistema komuniciranja, hkrati pa je pripadnikom civilne zaščite preprečevalo, da bi
se ukvarjali z drugimi pomembnimi opravili kriznega upravljanja in
vodenja. Pozitivna posledica te izkušnje je bila, da so se oblasti končno
odločile vzpostaviti center, ki bo sprejemal klice v takih primerih, čeprav
bi to morale storiti že prej in je za to celo obstajala zakonska podlaga,
vendar ni bilo na voljo finančnih sredstev (Buus, Newlove in Stern, 2005:
192).
Komuniciranje med dežurnimi v oddelku za civilno zaščito pa je bilo
ustrezno, saj so vse prejete informacije, posebej tiste iz okrožij in lokalnih skupnosti, zbrali, izbrali in uredili ter jih posredovali vsem zaposlenim v oddelku. Pri analizi informacij so si pomagali z računalniki, ki pa
so jih imeli premalo, le eden pa je imel dostop do interneta.
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LATVIJSKO-RUSKA KRIZA LETA 1998
Spomladi 1998 je v latvijsko-ruskih odnosih prišlo do krize, ki se je sicer
začela kot lokalna (občinska) kriza, vendar je hitro dosegla nacionalno in
celo mednarodno raven. Kriza se je začela 2. marca 1998, ko je novinarka
v dnevniku Latvijska panorama, ki izhaja v ruskem jeziku, protestirala
proti visokim računom za ogrevanje stanovanj in pozvala vse nezadovoljneže, da se 3. marca zberejo pred stavbo mestnega sveta v Rigi. Prišlo je
okoli tisoč ljudi, ki so blokirali drugo najprometnejšo ulico v mestu, ovirali promet in ignorirali pozive policije, naj se umaknejo s ceste. Policija
je uporabila silo, da bi ‘vzpostavila red’ (Bleiere in Stranga, 2000: 222).
Dogodek so spremljali latvijski in ruski mediji, še posebno intenzivno
slednji. Odpovedan je bil obisk predsednika ruske dume v Latviji, ruski
zunanji minister je izjavil, da je latvijska policija pri obračunavanju z demonstranti kršila elementarne človekove pravice in delovala na odvraten
način. Latvijsko zunanje ministrstvo je izdalo izjavo, v kateri obsoja poskus ruskih uradnikov, da nezakonito združevanje ljudi pred stavbo
mestnega sveta izrabi v politični namen. Sledila so še druga javna zborovanja in protesti. Kriza je odprla mnoga vprašanja latvijsko-ruskih odnosov, še posebno položaja rusko govorečega prebivalstva v Latviji. Tiskovni predstavnik tedanjega ruskega predsednika je omenjal možnost, da bi
Rusija proti Latviji uvedla ekonomske sankcije. Rusija se je zaradi ravnanja latvijskih oblasti uradno pritožila komisiji Združenih narodov za človekove pravice.
V tej analizi nas zanima predvsem vloga množičnih medijev v omenjeni krizi, ki je po svojih značilnostih bila predvsem propagandna vojna
(Bleiere in Stranga, 2000: 249–51), v kateri so množični mediji igrali dvojno vlogo – bili so pomemben protagonist te vojne, obenem pa so zagotavljali informacije splošni javnosti. Predstavniki latvijskih oblasti so bili
v tej krizi do medijev zelo kooperativni in so radi predstavili svoje mnenje.
Po mnenju strokovnjakov so latvijski mediji že pred krizo imeli pomemben, vendar negativen vpliv na proces družbene integracije. Kritiko
so naslavljali predvsem na latvijske medije, ki izhajajo v ruskem jeziku,
ki so po njihovem mnenju imeli negativen odnos do latvijskih institucij,
procesa naturalizacije in latvijskega jezika.
V zgoraj orisani krizi sta latvijski in ruski tisk zgolj reproducirala
skupne mite in stereotipe, ki so že bili navzoči v njunih ciljnih občinstvih, še najbolj prek uredniških uvodov in analitičnih člankov, pa tudi
prek selekcije informacij in zanemarjanja argumentov vseh vpletenih
strani. Dejstvo je, da lahko v Latviji govorimo o dveh ločenih informacijskih bregovih, o enemu za latvijsko in drugemu za rusko govoreče občinstvo, brez poskusov, da bi med obema bregovoma zgradili mostove.
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Ena od tem v krizi je bila tudi proslava ob dnevu latvijske legije, o kateri latvijski časopisi skoraj niso poročali oz. so zgolj povzemali dejstva
in reakcije na proslavo v tujini. Ruski tisk pa je proti dnevu legije zagnal
pravo kampanjo, v kateri so novinarji in uredniki sicer upravičeno kritizirali latvijske oblasti, ker niso mogle oblikovati jasnega stališča o vprašanju nacistične kolaboracije, obenem pa so krepili že obstoječi vtis med
rusko govorečim občinstvom, da so vsi Latvijci fašisti. Pomemben dejavnik v krizi so bili tudi ruski mediji, posebno ruska televizija ORT. Ruski
mediji so omogočili latvijskim političnim skupinam, ki so se videle kot
branilke pravic rusko govorečih ljudi, da izrazijo svoje mnenje, in ga s
tem razširjajo po Latviji in v tujini.
Nasploh lahko skupaj z avtorjema analize rečemo, da so množični mediji prispevali k nadaljnji polarizaciji latvijske družbe po etničnih in jezikovnih ločnicah, vendar pa so ljudje imeli tudi osebne stike, tako da
kljub propagandi ni prišlo do ekstremističnega vedenja. Na drugi strani
pa je propagandna vojna med Rusijo in Latvijo zajela tudi mednarodno
skupnost, pri čemer pa je bila ruska stran uspešnejša in je uspela izpostaviti vprašanje latvijskih (rusko govorečih) nedržavljanov in vlogo Latvije v drugi svetovni vojni.
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UMOR OLOFA PALMEJA
V petek, 28. februarja 1986, ob 23. uri in 21 minut je neznanec v Stockholmu streljal na predsednika švedske vlade in njegovo ženo, ki sta se po
ogledu filmske predstave brez spremstva varnostnikov sprehajala po
ulici. Pri tem je bil Olof Palme ubit, njegova žena pa lažje ranjena (Hansen, 2003).
Višji policijski inšpektor, ki je prišel na prizorišče in ugotovil, da je ustreljeni človek, predsednik vlade, je imel dve možnosti: ali diskretno poročati o dogodku komunikacijskemu centru ali pa posredovati sporočilo
prek policijskih radijskih zvez. Odločil se je za slednje, s čimer je sporočilo izpostavil novinarskemu prisluškovanju. To se je tudi zgodilo, tako
da so bile celo nekatere uradne institucije o dogodku prej obveščene s
strani novinarjev kot pa po uradnih kanalih komuniciranja.
V kriznih razmerah je naloga procesiranja informacij pogosto ključna
za kakovost kriznega upravljanja in vodenja. Skrb za to, da pravi ljudje
dobijo ustrezno informacijo pravočasno, je velikokrat odločilna pri izogibanju poslabšanja že tako težkih razmer. To je več kot očitno. Težava pa
je v tem, da odločevalcem ni vedno enostavno presoditi, komu še je treba
posredovati informacijo v danem primeru. Kot smo videli zgoraj, je celo
izbor sredstva komuniciranja lahko odločilen. Tu pa je še hud stres, ki
preprečuje optimalno delovanja posameznika v krizi.
Prve ure po atentatu so bile odločilne in večji del aktivnosti ključnih
državnih institucij se je zožil na medsebojno informiranje in obveščanje
nadrejenih. Zanimivo je, da ne vlada ne policija tisto noč o dogodku
nista neposredno in uradno obvestili vojske. Policija ni najbolje poskrbela za varovanje članov vlade, ki so se zbirali v poslopju vlade, pa tudi
osrednje krizne skupine niso pravočasno obvestili, da bi se lahko aktivirala. Množični mediji so bistveno bolje procesirali informacije o atentatu
kot policija. Izkazalo se je, da vse razpoložljive policijske sile sploh niso
bile uporabljene, saj nekatere enote in policijska okrožja še uro ali dve
po atentatu o njem sploh niso bili obveščeni. Uradno sporočilo o dogodku je bilo švedski javnosti posredovano dve uri in pol po atentatu.
Informacije, ki so jih preiskovalci zbirali, so bile sicer obsežne, vendar
pogosto tudi nedosledne in nasprotujoče si. Žena Olofa Palmeja je na začetku s policijo intenzivno sodelovala, vendar so že naslednje jutro tabloidi objavili njeno pričevanje, zato ni hotela več sodelovati, dokler niso
poskrbeli za zaupnost njenih pogovorov s policijo. Nekateri posamezniki
v hierarhiji odločanja so imeli občutek, da namenoma niso dobivali vseh
informacij, pri nekaterih se je v procesu komuniciranja pojavil celo problem medosebnih odnosov in antipatij. Na sploh je bilo upravljanje informacij med vpletenimi organizacijami zaznamovano z dilemo tajnosti in
pomanjkanjem zaupanja, kar je negativno vplivalo na delovno klimo.
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Upravljavska skupina (managerial group) znotraj policije je uspela po
zaslugi svojega komunikativnega šefa vzpostaviti dobre odnose z množičnimi mediji. Ko se je tretji dan po atentatu policija odločila, da ne bo
imela novinarske konference, novinarji niso bili zadovoljni in so skupino
zasuli z jeznimi klici. Šef policije je spoznal, da bo moral organizirati novinarske konference vsak dan, ne glede na to, ali ima povedati kaj novega ali ne. Sčasoma je postal v javnosti zelo popularen, množični mediji
pa so bili odvisni predvsem od njega. To mu je nakopalo nekaj zavisti
predvsem med tožilci, ki so se čutili zapostavljene. Vendar pa se je to
pretiravanje z medijsko popularnostjo enega človeka prelevilo v oviro ustreznemu razreševanju krize, saj nadrejeni niso pravočasno sprejeli ukrepov za povečanje učinkovitosti preiskave, ravno zaradi dobrih odnosov z
javnostjo, ki jih je vzpostavil šef preiskave in njegove popularnosti.
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PORUŠITEV JEZU V ŠPANIJI
25. aprila 1998 se je v vasici Aznalcollar zgodila nesreča, saj se je porušil
rudniški jez, v katerem je bila jalovina. Razpoka je bila široka 50 metrov,
kar je povzročilo izjemen tok vode in jalovine v dolino. Izkazalo se je, da
je dogodek sprožil eno največjih okoljskih kriz v Španiji, saj sta odtekajoča voda in blato vsebovala visoko stopnjo smrtonosnih delcev kovin. S
takojšnjo akcijo kriznega upravljanja in vodenja so oblasti hotele preprečiti poplavljanje stotin hektarjev kmetijskih površin in nacionalnega oz.
naravnega parka Donana (Ullberg, 2001: 5).
Tudi ta primer je razkril, da je dinamika upravljanja z informacijami v
krizi ključnega pomena, saj se odraža v vseh fazah kriznega upravljanja
in vodenja. Informacije je bilo treba obdelati, da so lahko določili obseg
problema, proces odločanja ter komuniciranje med oblastmi in odločevalci, znotraj različnih ustanov, z javnostjo in z množičnimi mediji. Pri
tem je bilo še posebej pomembno, kako so slednji rekonstruirali dogodek (Ullberg, 2001: 53–59).
Za opredeljevanje problema je bilo ključno vzpostaviti komuniciranje
med varnostniki, ki so ponoči varovali jez in oblastmi. Vzpostavili so t. i.
komunikacijsko verigo, ki je temeljila na obstoječih kanalih komuniciranja, z osrednjo vlogo Centra za krizno koordiniranje (CECEM), ki je povezoval različne institucije lokalnih, regionalnih in državnih oblasti z
množičnimi mediji. Krizno komuniciranje med različnimi institucijami je
v tej fazi krize dobro delovalo. Kot rečeno, glavno vlogo je igral CECEM,
vendar pa so nekateri akterji kriznega upravljanja in vodenja o nesreči
zvedeli tudi po neformalnih kanalih komuniciranja z uporabo telefona.
Informacija o nesreči se je hitro širila, ni pa bilo časa za njeno natančno
interpretacijo; kljub temu so informacijo o dogodku skoraj vsi akterji dojeli kot informacijo o ekološki nesreči. Zanimivo pa je, da je eden od bivših delavcev rudnika dve leti pred nesrečo uradno opozoril regionalne
oblasti o možnosti nesreče, vendar ni tega nihče resno upošteval.
Zanimivo je tudi, da procesa informiranja in odločanja v začetni fazi
nista bila centralizirana, ampak so odločitve sprejemali strokovnjaki in
odločevalci na mestu samem. V drugi fazi se je povečala količina informacij, obenem pa so pristojnosti odločanja prevzeli različni politični in
administrativni odločevalci. Znanstvene informacije (analiza vzorcev
vode in blata, zračni in satelitski posnetki območja nesreče, ocene vpliva
na okolje, priporočila, kako delovati naprej), ki so jih zagotavljale zunanje institucije, so morali interpretirati ‘notranji’ specialisti. Ti notranji
strokovnjaki so postali ‘vratarji’ (gate-kepers) pri obdelavi informacij in
posredovanju le-teh javnosti.
Druga pomembna prvina procesiranja informacij v krizi se nanaša na
komuniciranje z javnostjo in množičnimi mediji. Tudi ta primer je izpo-
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stavil stalno družbeno potrebo po informacijah, ki je še posebej izrazita v
kriznih razmerah, ki prinašajo negotovost. Andaluzijske regionalne oblasti odgovorne za krizno upravljanje in vodenje so vzpostavile redno
dnevno komunikacijo z množičnimi mediji, in sicer prek novinarskih
konferenc. Vzpostavile so tudi posebno telefonsko linijo, na kateri je bilo
informacije o krizi mogoče dobiti 24 ur na dan. Različni sveti so imeli pogoste sestanke s prizadetimi prebivalci in predstavniki občin. 18. junija
so to komuniciranje institucionalizirali prek oblikovanja Organizacije za
sodelovanje in informiranje (Participation and Information Organisation), katere namen je bil izmenjava informacij med regionalnimi in občinskimi oblastmi in civilno družbo (okoljskimi organizacijami, sindikati,
kmeti …). Tudi poseben tehnični urad za koordiniranje sanacijskih aktivnosti, ki je bil ustanovljen v Sevilli, je obveščal javnost, in sicer o napredku pri sanaciji razmer.
Poleg konvencionalnih kanalov komuniciranja so oblasti hotele doseči
javnost tudi prek moderne informacijske tehnologije. Uporaba interneta
kot vira informacij in elektronske pošte kot komunikacijskega instrumenta je bila zelo koristna in je prispevala predvsem k diverzifikaciji razpoložljivih informacij o krizi. Tak pristop je onemogočil, da bi v procesu
informiranja en vir postal prevladujoč.
Avtorica opozarja na ambivalentno vlogo množičnih medijev v krizi,
saj prenašajo informacije javnosti na eni strani in igrajo vlogo akterja
kriznega upravljanja in vodenja na drugi strani. V iskanju ekskluzivne in
senzacionalne novice lahko novinarji celo neposredno vplivajo na potek
kriznega upravljanja in vodenja. V vsakem primeru pa množični mediji v
veliki meri določajo uspeh ali neuspeh kriznega upravljanja in vodenja.
Čeprav se s krizno situacijo oblasti v operativnem smislu lahko ukvarjajo
uspešno, bo izid velikokrat odvisen od tega, kako o krizi poročajo množični mediji (Sundelius, 1998, cit. po Ullberg, 2001: 58). Prav ta primer je
pokazal, da je bila medijska konstrukcija dogodka zelo pomembna. Prišlo je do enostranske slike dogodka, saj so ga mediji, kljub temu da je
imel za različne akterje in prizadete številne razsežnosti (izguba proizvodnje, izguba delovnih mest, izguba rudarske identitete prizadete vasi,
izguba kmetijskih površin, zmanjšana možnost ribolova), prikazovali
predvsem kot okoljsko krizo.
Analiza pokaže, da je v primeru krize, ki jo je povzročila porušitev
jezu v Aznalcollarju procesiranje informacij s strani javne administracije
bilo uspešno, tako pri zbiranju informacij za potrebe odločanja kot pri
informiranju javnosti in množičnih medijev.
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POTRESA NA JUGU ISLANDIJE
17. oz. 21. junija 2000 sta se na jugu Islandije zgodila večja potresa. Najbolj je bilo prizadeto območje, ki leži 100 km vzhodno od Rejkjavika. Potresa nista povzročila smrtnih žrtev, niti resnih poškodb ljudi, sta pa
resno poškodovala okoli 250 stanovanjskih hiš, škoda pa je bila tudi na
drugih stavbah, cestah in infrastrukturi (Eydal in Arnadottir, 2004: 43).
Ta primer je zanimiv, ker so bili množični mediji za poročanje o potresu hkrati pohvaljeni in grajani (Eydal in Arnadottir, 2004: 66). Posebej je
bila grajana islandska nacionalna televizija, ki je v času prvega potresa v
živo predvajala nogometno tekmo in tudi redna poročila so se zaradi tega
prenosa začela kasneje. Javnost je menila, da bi bila edina modra izbira
vodstva televizijske hiše prekiniti prenos nogometne tekme in poročati o
potresu. Neodvisna TV postaja Channel Two pa je bila hitro na kraju dogodka in je o njem ustrezno poročala. Nacionalna televizija se je izgovarjala na napako v sistemu, saj je za prekinitev programa v taki situaciji
odgovorna določena oseba, ki pa zaradi praznika ni bila takoj dosegljiva.
Kritizirana je bila tudi meteorološka uprava, ki je poročala, da je šlo za
potres 5,5 stopnje po Richterjevi lestvici, čeprav se je kasneje izkazalo,
da je bil potres za eno stopnjo močnejši. Del javnosti je to vznemirilo in
množični mediji so to napako prikazali kot problem.
Take in podobne napake v kriznem komuniciranju so sprožile v islandski javnosti številna vprašanja o tem, kaj bi se zgodilo, če bi bil potres močnejši ali nekaj sekund daljši. To je nadalje sprožilo vprašanje o
ustreznosti sistema kriznega komuniciranja, saj je v takih okoliščinah
najpomembnejša zanesljiva informacija: od ljudi ne moremo pričakovati,
da bodo živeli v neke vrste ‘lažni varnosti’ in da bodo sprejeli anarhičnost stanja na prizadetih območjih (Hafstein 2000, cit. po Eydal in Arnadottir, 2004: 67).
Krizno komuniciranje med akterji je bilo oteženo, ker je potres začasno onesposobil sistem mobilne telefonije (Eydal in Arnadottir, 2004:
68). Eden od problemov je bil tudi t. i. ‘turizem ob nesreči’ (disaster tourism), saj so novinarji in drugi radovedneži preplavili območje nesreče in
s tem ovirali reševalno akcijo. Nekateri ljudje so bili pri tem celo agresivni, niso ne poslušali navodil ne spoštovali različnih prepovedi, tako da
reševalci niso imeli miru.
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BRODOLOM TOVORNE LADJE MS VIKARTINDUR
V ISLANDSKIH TERITORIALNIH VODAH
Marca 1997 je tovorna ladja MS Vikartindur potovala proti Rejkjaviku,
ko ji je odpovedal en motor. To je privedlo do sosledja dogodkov, ki so v
končni fazi pripeljali do brodoloma ladje, ki je prevažala okoli 2700 ton
različnega blaga. Kapitan ladje je večkrat zavrnil pomoč drugih ladij, nazadnje še eno uro pred brodolomom. Brodolom je povzročil smrt reševalca, izgubo vsega blaga v 248 kontejnerjih in povzročil veliko ekološko nevarnost, saj je ladja med drugim prevažala tudi nafto in druge nevarne
snovi (Berhandsdottir in Gudmundsdottir, 2004: 143).
Množični mediji so v tem primeru ostro napadli vlado zaradi počasnega čiščenja obale in tudi siceršnje pasivnosti. Na udaru kritike je bil
predvsem okoljski minister, skupaj s svojim ministrstvom in njegovimi
institucijami. Minister je bil obtožen pasivnosti in je izgubil zaupanje javnosti. Minister se je branil, da so od 400 ton nafte uspeli rešiti več kot 95
odstotkov. Ob tem je ugotavljal, da so množični mediji za opis razmer
uporabljali zelo težke besede, kot so zmeda, škandal, neuspeh. Te besede
so se vtisnile v zavest javnosti in niso služile zgolj za opis določenih
napak in zamud, ampak so postale skupni imenovalec za vse operacije,
ki so potekale na mestu brodoloma.
Oblasti so se ujele v medijsko past, medijska pozornost brodolomu pa
je med politiki in javnostjo povzročila še več napetosti. Zakaj je prišlo do
takih razmer? Najprej je treba omeniti, da oblasti niso zagotovile dovolj
informacij o nesreči. Ministrstvo za okolje ni bilo dovolj proaktivno pri
zagotavljanju informacij za množične medije. Spletne strani takrat ministrstvo še ni imelo, zato so se posluževali sporočil za javnost, vendar so v
letu 1997 izdali samo štiri taka sporočila, prvega šele več kot mesec dni
po nesreči. Množični mediji so v takih razmerah postali še pomembnejši
dejavnik oblikovanja javnega mnenja o kriznem upravljanju in vodenju.
Že naslovi v vplivnem dnevniku povedo dovolj: Brodolom v tretjem
svetu, Štiri dni po brodolomu se vlada ne oglasi, Iz okoljskega ministrstva še nekaj dni po nesreči ni nobenih vesti.
Avtorici (Berhandsdottir in Gudmundsdottir, 2004: 186) sta menili, da
so množični mediji pretiravali in da so oblasti dovolj zgodaj povedale, da
ni bilo nevarnosti večje ekološke nesreče. Posebej nepravični naj bi bili
do okoljskega ministra, ki so ga prikazovali kot grešnega kozla, čeprav so
tu še druge pristojne institucije, ki tudi niso dobro opravile svojega dela,
na primer ministrstvo za pravosodje ter ministrstvo za transport in komunikacije. Res pa je, da je bil okoljski minister, ko se je zgodila nesreča,
v tujini, da je prišel na prizorišče nesreče po treh dneh ter da je zelo hitro
padel v ‘past verodostojnosti’, saj ni poznal odgovorov na vsa vprašanja,
pa tudi na pristojnosti različnih institucij ni opozoril.
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NIZOZEMSKA: POPLAVE IN STRMOGLAVLJENJE
POTNIŠKEGA LETALA NA NASELJE9
Na Nizozemskem je v kriznih razmerah posebna pozornost namenjena
oblikovanju oz. pripravi, koordiniranju in posredovanju informacij
osrednje vlade nacionalnim, mednarodnim in drugim medijem. V tem
smislu vlada oblikuje ‘informacijske pakete’, ki jih v nadaljevanju posreduje medijem. Razvita je tehnika posredovanja informacijskih biltenov,
poleg tega pa je mogoče odpreti in reklamirati javno telefonsko številko,
na kateri se posredujejo relevantne informacije zainteresirani javnosti.
Razviti so mehanizmi za posredovanje informacij sorodnikom prizadetih
v krizi, prav tako pa obstaja tudi mehanizem informiranja posebnih ciljnih skupin.
Izjemnega pomena je koordiniranje delovanja služb za informiranje
javnosti, kar temelji na njihovem vzajemnem obveščanju. Prav tako je
pomembno informiranje o krizi in kriznih ukrepih drugih oblastnih organov, ki niso neposredno vključeni v krizno upravljanje (The Netherlands’ National Manual on Decision-Making in Crises, 1998).
Relevantnost kriznega komuniciranja je razvidna iz analize primera
kriznega upravljanja ob poplavah 1993 in 1995, ki so prizadele velik del
Nizozemske. V poplavi leta 1993 so bili prizadeti predvsem kraji na južnem Nizozemskem, medtem ko je poplava leta 1995 prizadela celotno
državo. Primera sta pokazala, da ljudje na splošno v krizi pričakujejo
hitro in natančno informacijo. Obveščanje javnosti na zgodnji stopnji
razvoja kriznih dogodkov omogoča ljudem, da izvedejo vse potrebne priprave in ukrepe za omejevanje posledic nesreče. Faza kriznega opozarjanja se je izkazala kot eden od ključnih pogojev, ki vplivajo na naravo in
posledice nesreče. Iz primera je očitno, da oblasti na Nizozemskem ločujejo med aktivnim in pasivnim obveščanjem javnosti v kriznih razmerah.
Aktivno obveščanje se nanaša predvsem na opozarjanje, ki je ključna
faza informiranja, ki v veliki meri vpliva na same posledice krize. Ključni
elementi opozarjanja na krize so: pravočasnost (timing), uporabljeni mediji in kakovost sporočila.
Pravočasnost je še posebej pomembna pri nenadnih krizah, v katerih
krizni akterji nimajo veliko časa za reagiranje, manj pomembna pa je pri
počasi nastajajočih krizah. Pri poplavah je bilo očitno, da so se prebivalci, ki so imeli po opozorilu na voljo več časa, bolj sistematično in manj
improvizirano odzvali kot tisti, ki so imeli na voljo manj časa. Načeloma
so imeli več časa prebivalci, ki so živeli nizvodno, saj je poplavni val potreboval več časa, da doseže njihove kraje.
Pri prenašanju kriznih opozoril se uporabljajo raznovrstni mediji (ti9

Analizo je izdelal Iztok Prezelj.
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skani, elektronski, nacionalni in lokalni, letaki itd.). V času poplav so bili
uporabljeni vsi omenjeni mediji. Naj še posebej izpostavimo pomen razdeljevanja letakov med prebivalce, lokalnega in regijskega radia, regijske
televizije, informacijskih točk, brezplačnih telefonskih številk ipd. V poplavah se je na splošno izkazalo, da so množični mediji najpomembnejši
vir obveščanja, poleg tega pa je bilo izjemno pomembno, da so sporočila
prihajala od oblastnih organov. Pri tem je bila še posebej izpostavljena
vloga lokalnih in regionalnih oblastnih organov. Oblikovala se je prava
simbioza med prvimi in drugimi, pri čemer so mediji dopolnjevali včasih
nepopolna obvestila (denimo situacijska poročila) s strani oblastnih organov. Izkazalo se je tudi, da so lokalni oblastni organi občasno uporabljali
nacionalne medije, da bi opozorili na prizadetost lastnih območij in izvedli pritisk na nacionalno oblast v smeri pridobivanja večje finančne
pomoči.
Kakovost sporočila oz. obvestila pa se nanaša predvsem na njegovo jasnost in specifičnost glede ogrožanja in protiukrepov. Prebivalci so namreč v času poplav pričakovali jasne in specifične informacije. Tako je
aktivno obveščanje vključevalo tudi pozivanje k izvedbi preventivnih
ukrepov (npr. zapiranje plina, izklapljanje elektrike, preseljevanje pomembnejše lastnine na varna območja ipd.). Značilnost obveščanja ob
poplavah je tudi v tem, da so oblasti vedno navajale vir za pridobivanje
nadaljnjih obvestil o nesreči. Analiza javnega mnenja, ki so jo izvedli po
poplavah, je pokazala, da so bili prebivalci na splošno zadovoljni z obveščanjem, vendar pa se je izkazalo, da kljub vsemu del prebivalstva še
vedno ni bil obveščen o prihajajočih poplavah.
Pasivno obveščanje javnosti pa se nanaša predvsem na neposredno informacijsko odzivanje na vprašanja iz medijev, javnosti in od drugih relevantnih akterjev. Ob poplavah se je izkazalo, da je bilo pasivno obveščanje javnosti bolj pomembno potem, ko je neposredna grožnja že minila.
V primerjavi z bolj vplivnim aktivnim obveščanjem je bilo pasivno obveščanje bolj svetovalne narave, saj se je prebivalstvu prepuščalo večji
prostor za ukrepanje po lastni presoji (glej Rosetnthal, Duin, Bezuyen,
Vreeze-Verhoef in t’Hart, 1998).
V nadaljevanju bomo predstavili še primer kriznega komuniciranja, ki
se nanaša na strmoglavljenje potniškega letala boeing 747 na predel Biljmer v Amsterdamu leta 1992. V tej nesreči je umrlo 43 ljudi. Takoj po nesreči je bil ustanovljen krizni center, župan je uradno razglasil nesrečo,
organi zaščite in reševanja pa so začeli izvajati svoje naloge.
Obvladovanje kriznih razmer se je v tem primeru srečevalo s potrebo
po obvladovanju različnih govoric, ki so se sprožile po nesreči. Takoj po
nesreči se je razširila govorica, da je mrtvih 250 ljudi, kar je vplivalo tudi
na delo aktiviranih akterjev kriznega upravljanja in vodenja. Z iskanjem
ostankov teles sta se ukvarjala krizni center in tudi policija. Problem pa
je bil v tem, da policija ni našla ostankov predvidenega števila ljudi. Kasneje je policija objavila spisek 120 pogrešanih, za katere se je predvide-
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valo, da so umrli v nesreči. Na koncu se je izkazalo, da je bilo število
umrlih bistveno manjše.
Biljmer je večetnični predel Amsterdama, kar pomeni, da je bilo v
dveh prizadetih stolpnicah kar nekaj žrtev, ki niso bile nizozemskega porekla. Žrtve so vključevale tudi t. i. nezakonite priseljence. Krizni center
je sporočil javnosti, da bo pomoč zagotovljena vsem tistim, ki jo potrebujejo – ne glede na njihov pravni status na Nizozemskem. To je povzročilo
napačno interpretacijo med ilegalnimi imigranti, saj so mnogi menili, da
bodo prek izkazovanja prizadetosti legalizirati lastni status. V nekaj tednih se je tako prijavilo skoraj 2000 ilegalnih imigrantov iz celotne Nizozemske in celo tujih držav, ki so trdili, da so žrtve nesreče. Imigranti so
seveda morali dokazati svoje bivanje v prizadeti skupnosti z računi, pri
čemer pa se je večini njih zataknilo. Krizno komuniciranje je bilo torej v
tem primeru podvrženo ‘paradoksu nepoznane družbe’, ki je bila prizadeta v nesreči (glej Rosenthal, Boin in Bos, 2001).
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POPLAVE V ČEŠKI REPUBLIKI10
Za zgodnje opozarjanje pred poplavami je na Češkem odgovorna Nacionalna meteorološka in hidrološka služba (NMHS) v sodelovanju z upravo
za vodotoke. V vseh primerih so opozorila, ki jih izda NMHS, javnostim
sporočena po formalnem sistemu obveščanja, ki s sredstvi gasilsko-reševalne službe, uradov za poplave ter regionalnih in občinskih uprav deluje
neprestano. NMHS pa je vedno tudi v neposredni povezavi z dežurnimi
na upravah za vodotoke. Vendar pa lahko v primerih, ko je zaradi časovne stiske potrebno takojšnje obveščanje javnosti, NMHS uporabi elektronske medije (radio, TV, internet) neposredno (Obrusnik, 2005).
NMHS lahko tako prekine trenutno radijsko oddajanje in predstavi
najnovejše opozorilo ali pa uporabi utečene termine oddajanja za posredovanje informacij neposredno iz dežurnega centra NMHS. Med samimi
poplavami se lahko za obveščanje javnosti uporabi tudi daljša radijska
poročila, ki prikazujejo razmere in opozarjajo na njen nadaljnji razvoj, ali
pa neposreden pogovor z dežurnim meteorologom NMHS. Pri obveščanju javnosti se je takšno aktivno vključevanje strokovnjakov s področij,
povezanih z danimi poplavami (meteorologijo, hidrologijo, seizmologijo
itd.), izkazalo za še posebej učinkovito in zato izredno priporočljivo.
Drugo možnost obveščanja javnosti o poplavni ogroženosti predstavlja
češka nacionalna TV. V nujnih primerih, ko se kriza naglo približuje, se
lahko v programu pojavijo kratki opozorilni napisi. Pred in med poplavami lahko TV prikazuje zahtevnejše grafične prikaze, kot so radarski in
satelitski posnetki, prikaze napovedi padavin iz matematičnega vremenskega modela itd. Tudi na TV so se intervjuji z meteorologi in hidrologi o
trenutnih poplavah oziroma dejanskih razmerah izkazali za zelo koristne
pri obveščanju javnosti.
Javnost pa je o poplavah mogoče obveščati tudi s sodobnimi telekomunikacijskimi in informacijskimi sredstvi, kot so internet, WAP- in SMSsporočila. Ta sredstva imajo prednost pri uporabi grafičnih predstavitev
opozoril in drugih uporabnih informacij, in to ne samo javnosti, ampak
tudi strokovnjakom, vključenim v celotni sistem zgodnjega opozarjanja.
Pri uporabi takšnih sredstev pa lahko pride do problema, da uporabniki
‘aktivno’ posežejo v informacije. V nekaterih primerih se lahko za opozorila sporoča tudi s pomočjo teleteksta. Tiskani mediji, ki se lahko uporabijo za podajanje podrobnejših dodatnih informacij, pa so na splošno
prepočasni za neposredno opozarjanje pri nujnih in hitrih dogodkih.
Izkušnje iz preteklih poplav, še posebno tistih v letu 2002, kažejo, da
mora biti za takšno delovanje sistema zgodnjega opozarjanja NMHS v
nenehni zvezi in sodelovanju z nacionalnimi in lokalnimi TV in radijski10
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mi postajami ter časopisnimi hišami. Za še učinkovitejše obveščanje bi
bilo potrebno v sporazume med NMHS in mediji vključiti tudi natančne
pogoje za neposredno oddajanje opozoril iz uradov za napovedovanje po
TV in radiu. Poleg tega je relativno težko objaviti javno opozorilo v medijih šele v primeru, ko je grožnja prizadeti skupnosti že neizbežna. Hkrati
pa se je treba izogibati tudi pretiranega opozarjanja. Pri izdajanju opozoril je zelo pomembno tudi, da te izdaja ena sama uradna oblast, v primeru poplav NMHS. S tem se verjetnost, da bodo javna opozorila in napovedi, ki jih objavljajo predvsem komercialni mediji, skladna s tistimi, ki
jih objavi NMHS, veliko večja in zmedi v javnosti se bo moč izogniti. Zaradi velikih izgub lastnine in še posebej izgub življenj morajo biti vse
predstavitve opozoril na TV in drugih elektronskih medijih narejene zelo
previdno, z izbranim izrazoslovjem in na določeni ravni.
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EVROPSKA UNIJA: DIOKSINSKA KRIZA,
SANKCIJE ZOPER AVSTRIJO IN ODZIV NA POTRES V TURČIJI11
Navzočnost dioksina v krmilih je sprožila eno resnejših kriz v EU. Kriza
se je leta 1999 začela v Belgiji, kjer se je vlada proti pravilom skupnega
trga odločila, da javnost in Evropsko komisijo obvesti o odkritju šele
mesec dni po odkritju dioksina v krmilih. Zadrževanje informacij in prikrivanje je povzročilo ogorčenost v belgijski in v evropski javnosti, predvsem pa v pristojnih strukturah EU (Evropski komisiji in Stalnem veterinarskem odboru – SVO). Zadrževanje informacij je bilo v nasprotju z
dogovori znotraj EU in mehanizmom kriznega obveščanja oz. Sistema hitrega alarmiranja za hrano in krmila (Rapid Alert System for food and
feed) v okviru EU. S tem se je razkrila vsa ranljivost in posledična neučinkovitost tovrstnih mehanizmov, ki so v celoti odvisni od dobre volje
držav članic. Še posebej, ker je Belgija o dioksinu obvestila Francijo in
Nizozemsko, uvoznici belgijskih krmil, a tudi ti dve članici EU nista obvestili pristojnih evropskih struktur ali preostalih držav članic (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005: 33–34).
Evropska komisija se je v nastali zmedi odločila za umirjanje nastale
krize, s tem da je delovala v dveh ključnih smereh. Prva prioriteta je bila
vzpostavitev sistema prenosa informacij med Evropsko komisijo oz. SVO
in Belgijo, ki bo omogočal nadzor nad aktivnostmi belgijskih oblasti pri
izvrševanju ukrepov oz. prepoved trgovanja z belgijsko perutnino in
svinjskim mesom. Na drugi strani pa je poskušala ohraniti oz. znova
vzpostaviti zaupanje evropske javnosti in predvsem držav nečlanic v živila preostalih držav članic (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005: 35–36;
glej tudi Grönvall, 2000).
Belgija se je šele pod pritiskom ukrepov SVO odločila za politiko sodelovanja s strukturami EU in obveščanja javnosti s pomočjo seznama neprimernih živil. Oblikovanje tega seznama pa je bilo zaradi zapletenosti
in nepreglednosti delovanja prostega trga z živili zelo zapletena in občutljiva naloga, ki ji belgijske oblasti niso bile v celoti kos. Zaradi zmede s
seznamom živil so bile belgijske oblasti v očeh javnosti in evropskih
partnerjev nezmožne nadzorovati nastale razmere. To je še dodatno
okrepilo vse bolj odkrite napetosti med belgijskimi oblastmi in organi
EU. Komisar za kmetijstvo, ki je hotel z javnimi grožnjami o širitvi prepovedi trgovanja na mlečne izdelke prisiliti belgijske oblasti k tesnejšemu
sodelovanju, je frustracije med belgijskimi oblastmi in vse bolj tudi belgijsko javnostjo na eni strani ter Evropsko komisijo in ostalimi članicami
EU na drugi strani privedel do točke vrelišča. Zaradi strahu pred poglabljanjem krize se je Evropska komisija odločila za kompromis. Belgijo je
11
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pozvala k pogovorom o oblikovanju sistema obveščanja in prenosa informacij, ki bo učinkovit in transparenten ter bo na eni strani Evropski komisiji omogočil uresničitev njenih ciljev, hkrati pa Belgija ne bo deležna
dodatnih prepovedi trgovanja z živili (glej Larsson, Olsson in Ramberg,
2005: 37–43).
Poglejmo še drugi primer. Leta 1999 so ostale članice EU zoper Avstrijo zaradi vstopa desničarske svobodnjaške stranke v vladno koalicijo
uvedle sankcije. Celoten proces odločanja med ključnimi akterji je potekal zelo hitro in je v celoti temeljil na uporabi sodobnih informacijskokomunikacijskih tehnologij (IKT). Pobudo za ukrepe zoper Avstrijo je
podal belgijski predsednik vlade v telefaksu predsedujočemu EU, predsedniku portugalske vlade. Predsedujoči EU je belgijski predlog ukrepov
s pomočjo telefaksa posredoval vsem drugim predsednikom vlad držav
članic. Ker pa je bilo sporočilo posredovano v petek zvečer, nekateri
predsedniki držav članic o predlogu sploh niso bili obveščeni. Dodatne
težave je povzročila tudi uporaba neformalnih linij komuniciranja oz.
poti odločanja v EU. Tako je bil faks v primeru Švedske poslan v urad
predsednika vlade namesto v dežurne službe zunanjega ministrstva. To
je imelo za posledico, da je predsednik švedske vlade za predlog izvedel
šele v nedeljo, ko je prejel klic predsedujočega EU. Podobno je bilo tudi v
primeru danskega predsednika vlade. Težave z distribucijo faksa, informacijski vakuum in pa sprejemanje odločitve zunaj formalnih poti odločanja v EU je vplivalo tudi na proces odločanja, saj nekateri predsedniki
vlad niso imeli vseh relevantnih informacij oz. se niso mogli posvetovati
s svojimi svetovalci. Če bi odločitev sprejemali po formalnih poteh odločanja, bi imeli možnost problem sankcij v celoti osvetliti in obdelati vse
posledice takšne odločitve (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005:
83–88).
In še tretji primer, ki zadeva Evropsko unijo: 17. avgusta 1999 je Turčijo prizadel rušilni potres, ki je povzročil smrt 18.000 ljudi, medtem ko je
bilo več kot 40.000 ranjenih. Obseg katastrofe je sprožil delovanje mehanizmov kriznega upravljanja v EU, Natu in ZN. Tako so bili aktivni
naslednji akterji: Evropski urad za humanitarne zadeve (ECHO), Urad
Združenih narodov za koordiniranje humanitarnih zadev (OCHA),
Evroatlantski center za pomoč ob naravnih nesrečah (EADRCC) in Svet
Evrope. V okviru EU so osrednje mesto zavzemali ECHO, Evropska komisija z Generalnim direktoratom za zunanje odnose, Stalna misija EU v
Turčiji in različne nevladne organizacije (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005: 97).
Na osnovi prvih poročil v medijih je ECHO 17. avgusta dopoldne pripravil sklep o pošiljanju prve nujne pomoči Turčiji, ki ga je Evropska komisija še v dopoldanskih urah potrdila. Ker so bile razmere v Turčiji nejasne in kaotične, se je ECHO na podlagi preteklih izkušenj odločil, da bo
pomoč na teren distribuiral s pomočjo Mednarodnega komiteja Rdečega
križa. Hkrati pa je znotraj EU stekel intenziven proces zbiranja informa-
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cij o stanju v Turčiji in realnih potrebah po pomoči. Vzpostavilo se je
tesno sodelovanje med ECHO in Generalnim direktoratom za zunanje
odnose oz. Stalno misijo EU v Turčiji. Slednja je bila formalni kanal za
sodelovanje EU s Turčijo in v začetku krize osrednji vir informacij za EU,
ki jih je prejemala od tamkajšnjih oblasti. Ker so bile tako pridobljene informacije zelo pičle in pomanjkljive, se je direktor ECHO odločil, da bo
dodatne informacije poiskal pri ostalih mednarodnih organizacijah (Svet
Evrope, OCHA, EADRCC). S tem pa se je sprožil obsežen in intenziven
proces medagencijske izmenjave informacij, ki je pogosto potekal popolnoma zunaj formalno predvidenih okvirov (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005: 98–100, 105).
Opiranje naštetih organizacij (Svet Evrope, OCHA, EADRC) in tudi
struktur EU (Stalna misija EU) na isti vir informacij, torej na turške oblasti, je ECHO prisililo, da se v odsotnosti lastnih virov na terenu, odloči za
improvizacijo. Tako se je, dokler njegov ekspert ni prispel na teren v Turčijo, opiral tudi na informacije različnih nevladnih organizacij, ki so delovale na prizadetem območju. Pri tem je nastala dilema o njihovi objektivnosti, saj so bile te organizacije hkrati tudi potencialne kandidatke za
pridobivanje sredstev iz skladov, s katerimi razpolaga ECHO. Dilemo je
delno razrešil prihod eksperta ECHO v Turčijo. Ta je postal osrednji in
najpomembnejši vir informacij, čeprav se je resnici na ljubo tako on
kakor tudi operativci drugih mednarodnih organizacij v veliki meri še
naprej opiral na informacije nevladnih organizacij. Zaradi tega je ECHO
svoje odločitve še vedno temeljil na informacijah iz različnih virov. Tako
je uporabljal predvsem informacije svojega eksperta na terenu, Stalne
misije EU in OCHA (glej Larsson, Olsson in Ramberg, 2005: 120-124).
Na podlagi analize zgornjih primerov kriz, v katere so bili vključeni
mehanizmi za krizno upravljanje Evropske unije, lahko izluščimo nekatere značilnosti kriznega komuniciranja v EU. Najprej lahko ugotovimo,
da poteka krizno komuniciranje na naslednjih ravneh: med državami
članicami, med državami članicami in Evropsko komisijo, med državami
članicami in predsedujočim EU, med strukturami EU in javnostmi ter
med Evropsko komisijo in njenimi različnimi strukturami ter javnostmi.
Za krizno komuniciranje, v katerem sodelujejo države članice je značilna visoka stopnja njihove suverenosti in samostojnosti vis-a-vis preostalim akterjem. Kljub vzpostavljenim mehanizmom in pravilom kriznega komuniciranja na ravni EU (npr. Sistema hitrega alarmiranja za hrano
in krmila) se lahko države članice odločajo samostojno, koga, kdaj in na
kakšen način bodo obvestile o izrednih dogodkih (primer odkritja dioksina). V tem primeru je Evropska komisija uporabila strategijo aktivnega
kriznega komuniciranja, katere cilj je bil vzpostaviti na eni strani zanesljiv in transparenten sistem komuniciranja med Evropsko komisijo in
prizadeto državo članico, na drugi strani pa z odločnim delovanjem in
obveščanjem javnosti omejiti nastalo škodo. Odsotnost enotne strategije
kriznega komuniciranja in pa raznolika sestava Komisije pogosto vpliva-
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ta na neusklajeno delovanje posameznih struktur znotraj Komisije (izjave nekaterih predstavnikov komisije med dioksinsko krizo).
Krizno komuniciranje med državami članicami in predsedujočim EU
ob sprejemu sankcij zoper Avstrijo je odraz popolne odsotnosti strategije
kriznega komuniciranja med državami članicami in predsedstvom EU.
Krizno komuniciranje v veliki meri temelji na improvizaciji zunaj ustaljenih odločevalskih postopkov v EU. Dodatne zaplete je povzročila še uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki je povzročila nastanek informacijskega vakuuma, saj predlog ukrepov ni dosegel vseh
relevantnih nacionalnih struktur odločanja. Uporaba IKT je tudi onemogočila temeljito analizo predlaganih ukrepov in posvetovanje relevantnih
odločevalcev s svojimi svetovalci oz. posvetovanje z odločevalci v drugih
državah članicah. Posledica naštetega je bil pojav patologije skupinskega
mišljenja, ki je vodil v sprejem nedomišljenih in neučinkovitih ukrepov.
V strukturah EU temelji krizno komuniciranje na prepletu formalnega
in neformalnega komuniciranja med različnimi akterji, ki sodelujejo pri
soočanju s krizo. Komuniciranje ni omejeno zgolj na akterje znotraj EU,
ampak se v primeru potrebe komunicira tudi z relevantnimi akterji zunaj
okvira EU (v primeru potresa v Turčiji: nevladne in mednarodne organizacije). Krizno komuniciranje med akterji znotraj EU je prožno, kar omogoča njihovo relativno uspešno prilagajanje izzivom iz okolja. Negativna
lastnost prožnosti pri komuniciranju pa je možnost vdora prikrojenih informacij, s katerimi lahko vir(i) informacij poskuša(jo) uveljaviti svoje
lastne parcialne interese.
Analiza predstavljenih primerov nam torej razkriva, da na ravni EU ne
moremo govoriti o enotni strategiji kriznega komuniciranja, ampak o njenih zametkih, ki nastajajo pri soočanju z različnimi krizami.
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PRIMERJALNA ANALIZA KRIZNEGA KOMUNICIRANJA
Sekundarna analiza primerov kriz v drugih, s Slovenijo bolj ali manj primerljivih državah in v Evropski uniji pokaže, da je veliko težav kriznega
upravljanja in vodenja izhajalo iz neustreznega kriznega komuniciranja.
Pri tem se kot največji problem pokaže relativno hitro izgubljena verodostojnost oblasti v procesu komuniciranja. O tem pričajo primeri, kot so
nesposobnost estonskih oblasti, da bi ob nesreči trajekta Estonija učinkovito komunicirale med sabo in z javnostjo, težave litovskih oblasti pri
zagotavljanju ključnih informacij javnosti v primeru orkana, nezmožnost
švedskih oblasti, da bi v primeru umora premiera Olofa Palmeja zagotovile diskretnost in preprečile curljanje preiskovalnih podatkov v javnost,
težave islandskih oblasti pri določanju stopnje moči potresa oziroma prepozno zagotavljanje informacij o okoljskih posledicah brodoloma tovorne ladje, zadrževanje informacij o dioksinski aferi s strani belgijskih oblasti in ne nazadnje težave turških oblasti, ki ob potresu niso mogle
zagotoviti verodostojnih informacij in so njihovo vlogo prevzele nevladne
organizacije. Samo primera porušitve jezu v Španiji in poplav na Nizozemskem sta postregla s proaktivno in odprto držo oblasti pri zagotavljanju informacij prizadeti in splošni javnosti in z visoko stopnjo zaupanja
javnosti v delo (predvsem regionalnih) oblasti.
V vseh obravnavanih primerih je bila očitna mediazacija krize, kar
pomeni, da so množični mediji in javnost izkazovali veliko potrebo po
hitrih in natančnih informacijah, ponujenih iz verodostojnega vira. V primeru, ko teh informacij ni bilo dovolj, niso bile natančne ali so prišle
prepozno, so množični mediji poročanje temeljili pretežno ali celo izključno na svojih lastnih virih, kar je nujno pripeljalo do parcialne slike
dogodka oziroma do popačene zaznave le-tega v javnosti. V prvih urah
po nesreči trajekta so bili estonski množični mediji odvisni izključno od
mednarodnih virov informacij, kasneje so se oprli na iskanje informacij
iz prve roke, v primeru Palmejevega umora so množični mediji praktično
prisilili stockholmsko policijo, da je redno organizirala tiskovne konference pa če je imela kaj povedali ali ne. V primeru porušitve jezu v Španiji so se nasprotno množični mediji zanašali pretežno na uradne informacije in ponudili enostransko sliko dogodka, saj so ga, kljub temu da je
imel za različne akterje in prizadete številne razsežnosti od izgube proizvodnje in delovnih mest, prek izgube rudarske identitete prizadete vasi
do izgube kmetijskih površin in zmanjšane možnosti ribolova, prikazovali predvsem kot okoljsko krizo. Islandsko ministrstvo za okolje je prvo
uradno sporočilo za javnost ob brodolomu trajekta posredovalo šele
mesec dni po nesreči.
Velik problem, ki ga izkazujejo preučeni primeri, se nanaša na pomanjkljivo koordiniranje zbiranja, izbiranja, obdelave in razširjanja informacij
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različnih uradnih institucij, da ne omenjamo težav pri koordiniranju
mednarodnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja. Zelo izrazito o
tem priča estonski primer nesreče vojakov na morju, ko informacijske
službe oziroma službe za stike z javnostmi različnih ministrstev (pravosodje, policija, obramba, okolje, zunanje zadeve) sploh niso bile koordinirane in tudi niso nastopale skupaj pri posredovanju izjav, sporočil za
javnost in organiziranju novinarskih konferenc. Orkan v Litvi je izpostavil problem preobremenjenosti štabov civilne zaščite, saj so vsi klici prihajali k njim, ker centra za obveščanje leta 1999 še niso imeli. Ob Palmejevem umoru so bile mnoge pristojne institucije za ukrepanje v takih
primerih o dogodku prej obveščene iz množičnih medijev kot pa prek
uradnih kanalov komuniciranja. V primeru brodoloma trajekta na Islandiji so si nekatera pristojna ministrstva ‘umila roke’ in množičnim medijem ministrstvo za okolje in ministra prepustila kot ‘grešna kozla’, medtem ko pogrešamo koordinirani napor vseh vpletenih akterjev pri
obveščanju javnosti. Personalizacija krivde je postala personalizacija
krize. Primeri kriznega komuniciranja na ravni Evropske unije kažejo na
ignoriranje skupnih koordinacijskih mehanizmov Unije in na komuniciranje zunaj formalno predvidenih okvirov.
Nekateri primeri jasno pokažejo, da je pomanjkanje mehanizmov in
instrumentov kriznega komuniciranja navzoče, njegove strategije in taktike pa niso oblikovane oziroma so nedorečene in oblikovane na ‘ad hoc’
osnovi. Spet drugi primeri pa pokažejo, da tam, kjer tovrstna ‘infrastruktura’ obstaja, problemi kriznega komuniciranja niso tako izraziti in je leto lahko uspešno.
Potrjuje se znana ugotovitev, da kriza spodbudi velik interes množičnih medijev in javnosti. Radovednost gre celo tako daleč, da si nekateri
ljudje poiščejo informacije in se hočejo prepričati o posledicah krize, kar
na kraju samega dogodka. Ta pojav lahko poimenujemo z besedno zvezo
‘turizem ob nesreči’, ki pa bi se ga dalo omejiti, če bi oblasti in množični
mediji zagotovili ustrezno količino in kakovost informacij. Nemoč in pasivnost oblasti in posledično medijev lahko privedeta do psihološkega
šoka v javnosti. Ljudje si v krizi želijo jasne in specifične informacije, še
posebno če so ogroženi ali prizadeti. V nasprotnem primeru se lahko
podvomi v vladna opozorila, kar ima v določenih primerih pogubne posledice. Kar zadeva množične medije, nekateri primeri pričajo, da nalogo
informiranja v krizi bolje od nacionalnih (javnih) množičnih medijev
opravljajo komercialni, ki so v krizi bolj inventivni in fleksibilni.
Poleg problemov organiziranja, načrtovanja in izvajanja kriznega komuniciranja je v mnogih krizah izpostavljen tudi tehnični vidik komuniciranja, kar je za informacijsko dobo dokaj porazna ugotovitev. Vendar
se očitno, še posebej manj razvite države ali pa manj razviti resorji (akterji kriznega upravljanja in vodenja) znotraj posameznih držav, srečujejo tudi s problemom nezadovoljive tehnične opremljenosti s sredstvi komuniciranja, kar že v startu onemogoča uspeh.
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Analizirani primeri tudi pričajo, da je kontinuirano komuniciranje v
krizi nujno, vsekakor pa je ključna začetna faza krize, ko je informacijski
vakuum, ki nastane, treba zapolniti z ustreznimi informacijami. Če oblasti teh informacij ne zagotovijo, če se izmikajo odgovorom na ključna
vprašanja, če posredujejo nepreverjene informacije, in s tem zavajajo javnost, lahko pride do popolnoma nenadzorovane medijske konstrukcije
krize, ki jo je v samem procesu njenega razreševanja izjemno težko spremeniti.
Poglejmo še nekaj očitnih značilnosti kriznega komuniciranja. Samo v
enem od preučenih primerov raziskovalci poročajo o evalvaciji kriznega
komuniciranja, ki jo opravijo vpleteni akterji, s čimer presodijo dejanske
učinke reševanja določenega komunikacijskega problema z namerami
oziroma cilji, ki so komuniciranje usmerjali. Znano pravilo kriznega komuniciranja ‘povej vse in povej hitro’ velikokrat ni bilo upoštevano, tudi
zaradi objektivnih omejitev ne. Če za hip zanemarimo pravni vidik teh
omejitev, ki v tovrstnih krizah ni tako pomemben, lahko z zanesljivostjo
trdimo, da so oblasti imele težave pri oblikovanju informacij in koordiniranju informacijskega toka v krizi. Posledično se pojavljajo očitni problemi pri komuniciranju med samimi akterji kriznega upravljanja in vodenja, med oblastmi, množičnimi mediji in javnostjo ter še posebno s
prizadeto javnostjo.
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UVOD
Slovenski raziskovalci smo v skupen evropski program raziskovanja Crisis Management Europe, ki smo ga predstavili v prejšnjem poglavju,
prispevali analizo desetih kriz, ki so se zgodile oz. smo se z njimi ukvarjali v Sloveniji v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja. V kontekstu kriznega komuniciranja bomo predstavili krize, ki so ponudile koristne izkušnje in nauke za prihodnje ukvarjanje s krizami. Dogodki, ki jih bomo
obravnavali, so kosovska kriza 1999 in njene implikacije na varnost Slovenije, velikonočni potres v Posočju 1998, poplave na Celjskem jeseni
1998, problem računalniškega prehoda na leto 2000 in razlitje naftnih
derivatov iz skladišča v Ortneku leta 1998.

KRIZNO KOMUNICIRANJE OB KOSOVSKI KRIZI12
Kosovska kriza ima globoke zgodovinske korenine in številne razsežnosti, o katerih na tem mestu ni moč podrobneje razpravljati. V analizi nas
je zanimalo obdobje Natovih letalskih napadov na Zvezno republiko
Jugoslavijo, se pravi med 22. marcem in 20. junijem 1999. Do letalskih
napadov je prišlo zaradi pritiska, ki so ga jugoslovanske (beri: srbske)
oblasti izvajale na Kosovu, in humanitarne katastrofe, ki jo je doživljal
velik del albanskega prebivalstva v tej pokrajini. Kosovska kriza bi lahko
vplivala na varnost Slovenije, zato so se z njo, prek običajne mere, ki jo
zahteva položaj države v mednarodni skupnosti, ukvarjale tudi slovenske
oblasti.
V nadaljevanju bomo predstavili izsledke analize slovenskih elektronskih in tiskanih množičnih medijev, pri čemer je bil temeljni cilj ugotoviti, kakšna sporočila so slovenski organi oblasti v zvezi s kosovsko krizo
in njenimi implikacijami na varnost Slovenije pošiljali javnosti, manj pa
nas je zanimalo samo medijsko poročanje o kosovski krizi, čeprav se tudi
12

Analizo so opravili Erik, Kopač, Drago Napotnik in Marjan Malešič.
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temu vprašanju nismo mogli v celoti izogniti (Drago Napotnik in Erik
Kopač, 2004: 130–133). V vzorec pa smo zajeli elektronske medije (17 poročil in intervjujev, objavljenih na TV Slovenija, 7 na POP TV in 14 na
Radiu Slovenija) ter tiskane medije (dnevniki Delo – 13 prispevkov, Večer – 8, Dnevnik – 17 in tednik Mladina – 1 prispevek). V vzorec smo
vključili tudi 27 sporočil, ki jih je Vlada RS javnosti posredovala prek
svojih spletnih strani; to pomeni, da smo skupno analizirali 104 različne
prispevke, ki so se nanašali na kosovsko krizo in z njo povezane ukrepe
slovenskih oblasti.
Rezultati kažejo, da se je s kosovsko krizo intenzivno ukvarjal celoten
politični vrh države, vključno s predsednikom RS, predsednikom Vlade
RS, zunanjim, obrambnim in notranjim ministrom ter državnimi sekretarji teh ministrstev in predstavniki Državnega zbora RS, posebej njegovim predsednikom in Odborom za zunanjo politiko. Državni zbor RS se
je sestal tudi na izredni seji, na kateri je obravnaval kosovsko krizo in
njene možne posledice za Slovenijo.
Z dovoljenjem za prelete zračnega prostora nad državo in uporabo slovenskih letališč za morebitne zasilne pristanke Natovih letal je Slovenija
prevzela svoj del odgovornosti za rešitev krize. Ta ukrep je bil po mnenju
vodilnih državnikov skladen z varnostno politiko države. Vlada RS je
preučila več scenarijev vpliva krize na Slovenijo in ocenila, da neposrednih negativnih vplivov ni pričakovati, medtem ko bo kriza posredno negativno vplivala na celotno regijo in s tem tudi na Slovenijo. V začetku
krize je bilo nekaj sestankov Sveta za nacionalno varnost, MZZ, MNZ in
MO pa so pozorno spremljali dogajanja v ZRJ in še posebej na Kosovu.
Slovenija torej zaradi kosovske krize ni bila neposredno ogrožena, posredno pa vsekakor, zato je Vlada RS sprejela ukrep okrepljenega nadzora meja, povečano varovanje določenih življenjsko pomembnih objektov
v Sloveniji in sprejela ustrezne protiteroristične ukrepe. Zanimivo je, da
so o teh ukrepih v množičnih medijih v glavnem poročali zelo abstraktno
in rutinsko. Celo nekateri poslanci Državnega zbora RS so se pritoževali,
da jih je Vlada RS o različnih zunanje- in notranjepolitičnih aktivnostih
in ukrepih premalo obveščala.
Le eden od analiziranih medijev je o ukrepih poročal bolj podrobno:
policisti bodo temeljiteje pregledovali potnike in prevoze v Slovenijo in iz
nje, začasno se ustavi izdaja vizumov državljanom ZRJ, poostri se nadzor
nad prijavami in odjavami tujcev v Slovenijo, poostri se nadzor državnih
meja s Hrvaško in Madžarsko, ukaže se pripravljenost na domu za specialno policijsko enoto, izda se odločba o vpoklicu pomožnih policistov,
ki bi jih angažirali ob državni meji v primeru ilegalnih migracij s Kosova,
okrepi se fizično varovanje pomembnih državnih organov, varovanih
oseb in diplomatsko-konzularnih predstavništev tujih držav v Sloveniji,
okrepi se nadzor nad pomembnimi letališči, jedrskimi objekti, koprskim
pristaniščem, železniškimi in avtobusnimi postajami. Tudi Slovenska
vojska je bila v povečani bojni pripravljenosti, kar je pomenilo, da so bili
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častniki tudi v prostem času dosegljivi. Poleg teh konkretnih ukrepov so
izjave predstavnikov Vlade RS dajale vtis, da ustrezne službe spremljajo
razmere, država pa se mednarodno posvetuje in sodeluje.
Kljub splošnemu naklonjenemu stališču Vlade RS do akcije mednarodne skupnosti so množični mediji že na samem začetku Natove vojaške intervencije v ZRJ pod vprašaj postavili njeno legalnost in legitimnost.
Vlada RS je prek svojega veleposlanika pri OZN dokaj neprepričljivo dokazovala, da ‘neke vrste legitimnost’ za vojaško ukrepanje obstaja v
prejšnjih resolucijah OZN o Kosovu, čeprav eksplicitne avtorizacije uporabe sile s strani Varnostnega sveta OZN, ki je predvidena v Ustanovni
listini OZN, ni bilo. Predsednik Vlade RS Drnovšek je javnosti sporočil,
da si Slovenija ni želela takega razvoja dogodkov in si nikakor ni želela
vojaške intervencije. Vendar o tem ni odločala Slovenija, ampak zveza
Nato. Kljub vsemu pa da Slovenija razume takšno odločitev, ve, zakaj je
do nje prišlo, in ve, da je bil manevrski prostor za odločanje do skrajnosti
skrčen. Na koncu je prevladalo stališče, da je o legalnosti vojaške intervencije v luči sprejetih resolucij Varnostnega sveta OZN možno razpravljati, njena legitimnost pa ni vprašljiva. Slovenija je sicer mednarodno
skupnost več let opozarjala na Miloševićevo destruktivno politiko in mogoče posledice, vendar v izjavah ob začetku Natovih zračnih napadov ni
bilo opaziti »triumfalnosti«, še manj privoščljivosti – obžalovanje je bilo
prevladujoča nit, ki je bila značilna za izjave najvišjih predstavnikov države. Zgolj predstavnik manjše parlamentarne stranke (Slovenska nacionalna stranka) je obsodil vojaško posredovanje zveze Nato na ZRJ in
opozoril na ‘grozljive ekološke posledice’, ki jih lahko prinese vojna.
Kosovska kriza je bila tudi priložnost za Slovenijo, da znova pretehta
strateška vprašanja svoje zunanje politike, njene cilje in vrednote, na katerih temelji, ter o njih doseže najprej politični, na tej podlagi pa nacionalni konsenz. V tem smislu je slovenska oblast v množičnih medijih
poudarila svojo zavezanost potencialnemu članstvu v zvezi Nato in EU,
kar je v konkretni krizi pomenilo, da država ne bo delovala samostojno,
ampak skladno s ‘strateškimi cilji demokratične mednarodne skupnosti’.
Vlada RS je menila, da zaradi več kot sedemdesetletnega skupnega življenja v isti državi s Srbi in drugimi jugoslovanskimi narodi razpolaga z znanjem o tem območju, ki je lahko za zvezo Nato izjemno koristno. Slovenija si je obetala, da bo zaradi krize na območju, zaradi Natovih interesov
in v interesu iskanja rešitve za nastali problem, postala pomemben mednarodni dejavnik in da se bo njen strateški pomen za zvezo Nato povečal.
Del civilne družbe je menil, da slovenska oblast geopolitičnih prednosti
in poznavanja območja ni znala izrabiti v državnem interesu, ni znala vedenja mobilizirati in ga politično unovčiti. Tudi diplomatska ofenziva se
je začela šele po vojni v ZRJ, medtem ko je bil strah pred ‘vrnitvijo’ na
Balkan, v kolikor bi se Vlada RS v tej krizi bolj angažirala, pretiran.
Slovenska politična elita je bila v strahu predvsem pred navalom večjega števila beguncev s Kosova v Slovenijo, zato je Vlada RS državam, ki
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so sprejele večje število beguncev, predvsem Makedoniji in Albaniji, ponudila humanitarno pomoč in na ta način hotela zagotoviti, da bodo ti
begunci ostali v državah prvega zatočišča. Manjše število beguncev pa je
Slovenija sprejela na svojem ozemlju. Tak strah smo opazili tudi v drugih
evropskih državah, zato ne presenečajo zapisi o »evropskem strahu pred
begunci s Kosova« oz. o tem, da se »v vojni bolj kot bomb in strelov bojijo samo še beguncev«. Nasprotno pa je del slovenske civilne družbe državo pozival, naj odpre meje za begunce in jih sprejme v čim večjem številu.
Nekaj vznemirjenosti je v slovenskem političnem ustroju povzročila
tudi ideja o oblikovanju Pakta stabilnosti za JV Evropo. Slovenija je bila
na ideje, ki so hotele povezati prostor JV Evrope, izjemno občutljiva, saj
se je leta 1991 ob razpadu SFRJ osamosvojila in si začrtala svojo razvojno
pot z jasnim ciljem vključitve v evroatlantske povezave. Vsako vključevanje Slovenije v prostor JV Evrope je naletelo na politični dvom in odpor.
Tudi javnost je dobila občutek, da nas mednarodna skupnost »potiska
nazaj v balkanski kotel«. Za Slovenijo je bilo pomembno, da jo druge države v tem projektu obravnavajo kot del rešitve in ne kot del problema,
kar bi jo uvrstilo v krog držav, ki temu prostoru pomagajo od zunaj.
Predsednik Vlade RS Drnovšek je jasno povedal, da Slovenija ne potrebuje, da bi ji kdo od zunaj prinašal stabilnost. Torej, Slovenija kot partnerska država, ki si skupaj z drugimi razvitimi in demokratičnimi državami prizadeva stabilizirati to območje, kar je navsezadnje v političnem,
varnostnem in ekonomskem interesu Slovenije. Pakt stabilnosti za JV
Evropo je bil na pobudo EU 10. 6. 1999 v Koelnu dejansko ustanovljen,
njegov cilj pa je bil zagotavljanje dolgoročnega miru in trajne stabilnosti
na Balkanu na demokratičen način s spoštovanjem človekovih pravic in
uvedbo gospodarskih reform. Slovenija se je v Pakt stabilnosti za JV
Evropo aktivno vključila in ponudila vodenje treh ‘okroglih miz’: o malih
in srednjih podjetjih, o narodnih manjšinah in o razširitvi aktivnosti
Mednarodnega sklada za razminiranje na območje Kosova.
Predsednik RS Kučan je že v začetni fazi vojne pozival, naj mednarodna skupnost po koncu vojne zavaruje legitimne interese obeh narodov na
Kosovu. Tudi v sklepni fazi vojne in v času pogajanj o sklenitvi miru je
poudaril, da je treba begunce vrniti na njihove domove in jih zaščititi,
hkrati pa je treba zaščititi tudi pripadnike srbskega naroda, ki živijo na
Kosovu. Ožji oblastni vrh je opozarjal, da utegne imeti zveza Nato po
koncu vojne več problemov z Albanci, da položijo orožje, kot s Srbi.
Ob prenehanju vojaške intervencije zveze Nato v ZRJ po 79 dneh, kolikor je trajala vojaška operacija, je bilo v slovenski politični eliti čutiti veliko olajšanje, izraženo pa je bilo upanje, da se bodo begunci vrnili na domove, da bodo vsi ljudje na Kosovu uživali zaščito in da se bo ZRJ
demokratizirala ter podredila načelom mednarodnega prava in zahtevam
mednarodne skupnosti. Obnova Kosova in vzpostavitev delujoče oblasti
pa bo zahtevala velik napor avtohtonega prebivalstva in mednarodne
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skupnosti. Ob prenehanju napadov Nata na ZRJ ne gre za zmago kogarkoli, ampak za to, katera načela bodo v prihodnje uravnavala odnose v
mednarodni skupnosti in usodo človeštva.

MILENIJSKI HROŠČ13
Milenijski hrošč ali problem Y2K je sedaj že zgodovina. Uspešno smo ga
rešili tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Vprašanje, ki se ga lotevamo v tej analizi, ni splošna priprava na grožnje, povezane z Y2K v Sloveniji, ampak le dogodki, povezani z objavo opozorila javnosti o morebitnih težavah zaradi Y2K na prehodu iz leta 1999 v leto 2000. Ko je bilo
opozorilo pripravljeno in poslano množičnim medijem (TV, radio, časopisi), so ga skoraj enotno napadli, češ da med ljudmi povzroča paniko
(Kranjčec, Polič in Repovš, 2004). Problem je bil resen zaradi pomembnosti opozoril v primeru nevarnosti nasploh in zaradi vloge množičnih
medijev v takih situacijah. Izvorni problem Y2K je bil navzoč po vsem
svetu, zlasti pa v razvitih državah oziroma povsod tam, kjer je bila odvisnost od računalnikov velika, bodisi nasploh bodisi v posebnih sistemih.
Objava opozorila javnosti, povezanega s prehodom v leto 2000, je v večini držav, tudi v Sloveniji, izhajala iz:
prepričanja, da bodo morebitne težave bolj ali manj lokalne, čeprav
konkretnih krajev ni bilo mogoče predvideti;
odgovornosti Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki mora opozarjati prebivalstvo o morebitnih grožnjah;
relativne negotovosti, nerazumevanja in tudi brezbrižnosti javnosti v
zvezi s tem, kaj se bi lahko zgodilo (razprave v medijih).

•
•
•

Odzivi slovenskih množičnih medijev na opozorilo so bili nekoliko
presenetljivi, čeprav so bili tudi, kot bo pokazala naša analiza, naravna
posledica medsebojnih odnosov med mediji in URSZR na eni strani in
določenih pomanjkljivosti objavljenega opozorila samega na drugi.
Za analizo smo preučili časopisne, televizijske in radijske klipinge in
uradne dokumente, poleg tega pa smo se pogovarjali tudi z novinarji in
uredniki časopisov Dnevnik in Delo, s prejšnjim direktorjem URSZR ter
članom vladnega Centra za informatiko (CI). Tako so se delno potrdile
naše prejšnje ugotovitve, izhajajoče iz analize besedil (slab PR z množičnimi mediji, podcenjevanje komunikacije z javnostjo v zvezi z morebitno
13

Analizo so opravili Marko Polič, Renata Kranjčec in Gregor Repovš.
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krizo, odsotnost usklajevanja in opore v zvezi z opozarjanjem pri državni
upravi in precenjevanje lastnega znanja o Y2K, pomanjkanje znanja o
kolektivnem vedenju in naravi panike na strani množičnih medijev), kar
je dogodke delno na novo osvetlilo (obseg nesporazumov med mediji in
URSZR, akterji kriznega upravljanja in vodenja, njihova vloga in interakcije med njimi itd.). Prav tako je bilo opozarjanje jasneje vključeno v celoten proces priprave na Y2K.
Iz objavljenega gradiva, različnih poročil in pogovorov je očitno, da je
glavni del priprav na Y2K na strani Vlade RS vseboval preverjanje in pripravo vseh sistemov, odvisnih od računalnikov (promet, JEK, kemična in
druga industrija, sistemi za zaščito in reševanje itd.). Opozarjanje javnosti pa ni bilo v ospredju njihovega zanimanja. Zato je bila prva naloga ustrezno opravljena, druga pa ne. Za usklajevanje vseh dejavnosti v zvezi z
Y2K je bil odgovoren vladni Svet, ki pa je brez strokovnjakov za stike z
javnostmi.
Da je bil opozarjanju javnosti pripisan premajhen pomen, je jasno razvidno iz odločitve, da se javnost obvesti šele decembra, namesto da bi
priprave na dogodek potekale daljše obdobje. Opozorilo je bilo posredovano po dveh poteh: lokalnim skupnostim in množičnim medijem.
Tako torej v zvezi z Y2K lahko govorimo o problemu opozarjanja javnosti. Problem Y2K je sprožil objavo opozorila, ki je povzročilo to, kar
lahko poimenujemo kot komunikacijsko krizo ali krizo v odnosih z javnostmi. Akterji v tem kontekstu so bili:
Svet in CI kot glavna usklajevalca;
URSZR (kot del ministrstva za obrambo), odgovorna za opozarjanje
javnosti;
lokalne skupnosti (župani), odgovorne za varnost na lokalni ravni;
množični mediji, ki so bila naprošeni za objavo opozorila, vendar so se
odzvali sovražno in so podcenjevali problem.

•
•
•
•

URSZR je tokrat prvič pripravila vnaprejšnje opozorilo na nevarnost.
Njena prejšnja sporočila o nevarnostih so bila v glavnem objavljena a posteriori, po dogodku ali med njegovim potekom. Kot glavni individualni
akter kriznega upravljanja in vodenja se pojavlja tedanji direktor
URSZR, ki so ga podpirali le nekateri člani URSZR in je le delno naletel
na razumevanje pri redkih novinarjih. V ozadju imamo Vlado RS in različna ministrstva, ki so v razpravi ostajala nevtralna in niso podprla objave opozorila, čeprav je bila to skupna odločitev. Celo CI objave ni podprl
in tudi sama URSZR se je po prvih napadih delno umaknila. Po medijskih odzivih so predstavniki vlade in drugih vladnih organov zanikali
potrebo po objavi opozorila. Razlog za to je bila verjetno njihova bojazen
pred diskreditacijo.
Odločitev o objavi opozorila je bila sprejeta v skupinskem okolju, kar
lahko vsaj delno domnevamo tudi za odzive množičnih medijev, čeprav
so bile pri njih individualne možnosti odločanja večje.
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Slika 9: Tok odločanja v zvezi z opozorilom (D = odločitev).

Razloge za tako »krizo« smo našli v:
podcenjevanju pomena opozarjanja javnosti;
neustreznem usklajevanju vladnih organov in pomanjkanju vzajemne
opore (po napadih medijev so se osebe z vladne strani odzivale bolj
kot posamezniki in ne kot predstavniki različnih organov);
slabih odnosih z javnostmi pri URSZR in neustreznem pristopu do
medijev v tem primeru;
ne povsem ustreznem ubesedenju opozorila (ni bilo okvirjeno glede
na običajno pripravljenost za primer krize);
splošnem prepričanju pri novinarjih o vedenju ljudi med nevarnostjo,
zlasti v njihovih zmotnih pogledih na pojavljanje panike;
podcenjevanju možnosti resne krize pri množičnih medijih.

•
•
•
•
•
•

Z razčlenjevanjem krize in prepoznanih odločitvenih priložnostih smo
odkrili več stvari o:
ustreznosti vpletenih akterjev kriznega upravljanja in vodenja in njihovi odgovornosti;
ustreznosti sistema opozarjanja in odločanja o opozarjanju;
ustreznosti usklajevanja odgovornih dejavnikov;
pomembnosti odnosov z javnostmi.

•
•
•
•

Zastavi se lahko tudi vprašanje o morebitnem političnem ozadju krize.
V Sloveniji obstaja nekaj desno usmerjenih tiskanih medijev, večina jih
je usmerjena sredinsko, manjša revija pa levo. Obstaja tudi državna televizija, dve zasebni ter več lokalnih televizijskih in radijskih postaj različnih usmeritev. Treba je povedati, da opozorilo v zvezi z Y2K ni doživelo
napadov na politični osnovi, ampak predvsem zato, ker URSZR v problem ni vključila množičnih medijev, ter zaradi nekaterih prejšnjih nesporazumov med URSZR in množičnimi mediji.
Najbolj podpiramo mnenje, da je celoten problem nastal predvsem zaradi podcenjevanja problema Y2K nasploh in podcenjevanja opozarjanja
javnosti posebej, pa tudi zaradi slabega usklajevanja med glavnimi akterji kriznega upravljanja in vodenja v zvezi s tem vprašanjem. Problem se
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je na srečo pokazal zgolj kot komunikacijska kriza in kriza odnosov z
javnostmi, saj so bili najpomembnejši računalniško odvisni sistemi pripravljeni za prehod v leto 2000. Ob tem se je jasno pokazalo, da podcenjevanje odnosov z javnostmi in pomanjkanje dobre komunikacijske
prakse lahko povzroči resne težave.

POTRES V POSOČJU LETA 199814
Na velikonočno nedeljo 12. aprila 1998 je ob 12.55 Posočje prizadel potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici, ki je povzročil veliko materialno škodo. Potres je predstavljal veliko presenečenje, dodatno so k počasni reakciji na dogodek prispevali še prazniki. Uprava RS za geofiziko
(dalje URSG)15 je delovala v zelo omejenem obsegu, saj v osrednjem observatoriju ni bilo dežurnega uslužbenca. Ta je dežurstvo opravljal na
svojem domu, saj glede na delovne načrte drugačna oblika dežurstev ni
bila predvidena (Grošelj in Svete, 2004: 168). O potresu je prva poročala
italijanska državna televizija, URSG pa zaradi preobremenjenosti potresnih opazovalnic in izpada dela telefonskega omrežja pred 14.28 ni
mogla oceniti epicentra in moči potresa, čeprav so ob 13.15 pripravili
preliminarno poročilo o njegovi morebitni lokaciji in moči. V poročilu so
navajali, da je potres prizadel območje Posočja in večji del Gorenjske.
Potres je za daljše obdobje pritegnil veliko pozornost množičnih medijev v Sloveniji, saj so krizo dobro pokrivali vsi nacionalni, regionalni in
lokalni mediji. Javnost se je v celotnem kriznem obdobju izredno zanimala za dogajanje. Ker pa se je leta 2004 na istem območju zgodil še en
potres in pokrizna obnova še traja, zgodba o medijski predstavitvi krize
še ni v celoti končana.
Analiza (Grošelj in Svete, 2004: 204–210) vključuje 265 sporočil, objavljenih v elektronskih in tiskanih medijih, v času od 12. do 30. 4. 1998.
Vzorec sestavlja 62 prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih, in
203 prispevki, objavljeni v tiskanih medijih. Vzorec elektronskih medijev
vsebuje prispevke Televizije Slovenije (18), POP TV (6), TV Koper (1),
Radia Slovenija (30) in Radia Koper (7). Analiza tiskanih medijev vključuje 49 člankov iz slovenskih nacionalnih in lokalnih tednikov (Svobod14
15

Analizo so opravili Klemen Grošelj, Uroš Svete in Marjan Malešič.
Danes deluje pod okriljem Ministrstva za okolje, prostor in energetiko v sestavi
Agencije Republike Slovenije za okolje kot Urad za seizmologijo in je odgovoren za
pridobivanje podatkov, ki omogočajo aktiviranje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, predvsem ZRP.
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na misel 1, Demokracija 4, Kmečki glas 3, 7D 2, Mag 7, Jana 1, Mladina
4, Nedelo 5, Panorama 2, Družina 1, Nedeljski dnevnik 4, Vestnik 3,
Novi tednik 2 in Gorenjski glas 9) in 154 prispevkov nacionalnih in lokalnih dnevnikov (Delo 48, Dnevnik 40, Večer 34, Slovenske novice 8,
Primorske novice 22 in Finance 2).
Kaj so bile najpomembnejše teme, o katerih so poročali množični mediji med zaščito, reševanjem in pomočjo ter v začetku obnovitvene faze?
Prva poročila množičnih medijev o potresu so vsebovala veliko informacij o razmerah na terenu – ocene o prizadetem območju, številu porušenih hiš in kulturnih spomenikov, številu ljudi, ki so ostali brez strehe
nad glavo, in škodi, povzročeni na infrastrukturi. Obseg krize se ni zdel
tako velik, kot se je to izkazalo pozneje – prvi vtisi, ki so jih posredovali
množični mediji, so bili precej optimistični, pregledi stavb pa so pozneje
razkrili, da so številne med njimi resno poškodovane in da jih bo treba
porušiti. Množični mediji so veliko poročali o prizadeti populaciji – to so
bila zelo temeljita poročila, ki so predstavljala stisko in negotovost ljudi.
Začetnim splošnim opisnim poročilom o potresu so sledili bolj analitični
članki o naravi katastrofe, njenih vzrokih, širših posledicah in oceni
ogroženosti v Sloveniji.
Dejstvo, da so italijanski množični mediji o potresu poročali, preden so
to storile slovenske oblasti, je v slovenskih množičnih medijih povzročilo
številne kritike. Italijanske oblasti so po potresu leta 197616 v bližini slovenske meje razvile sodobno digitalno mrežo opazovalnih postaj, slovenske pa so imele na voljo samo nekaj zastarelih opazovalnih postaj, ki so
delovale na osnovi telefonskega klica osebe, zaposlene v državni službi.
Nepotrebno je razlagati, da je bil telekomunikacijski sistem takoj po potresu preobremenjen. V tistem času je bilo po vsej Sloveniji sedem opazovalnih postaj, primerno število postaj, ki bi pokrile celotno območje države,
pa bi bilo od petindvajset do trideset. Italijanska uprava za civilno zaščito
in njihovi množični mediji so dobili informacijo o potresu v desetih minutah, slovenske oblasti pa so potrebovale več kot uro, da so pridobile nekatere osnovne podatke o potresu in da so o njem obvestile javnost.
Problem obveščanja o potresu pa je imel tudi mednarodno razsežnost,
saj je Ljubljana posredovala informacije o potresu na Dunaj, hkrati pa o
tem ni obvestila regionalnih centrov na jugu Avstrije. Ti namreč zaradi
dejstva, da bi bila lahko v primeru nesreče v jedrski elektrarni prizadeta
tudi južna Avstrija, hočejo dobiti pravočasne informacije, če bi na območju Krškega, kjer obratuje jedrska elektrarna, prišlo do potresa.17
16
17

Epicenter potresa je bil v Italiji, blizu slovenske meje, in je prizadel tudi območje Posočja.
Ali je bila jedrska elektrarna v Krškem zgrajena v skladu s protipotresnimi gradbenimi standardi ali ne, je nenehna tema pogovorov med deželno vlado avstrijske Koroške in vlado Slovenije. Slovenska oblast trdi, da so pri gradnji elektrarne te standarde
spoštovali, in to potrjuje z analizo neodvisne mednarodne komisije, katere rezultatom pa koroška vlada nasprotuje.
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Množični mediji so odkrili, da Uprava RS za geofiziko po 16. uri nima
dežurnega (sobote, ob nedeljah in praznikih pa po 11. uri), čeprav delujejo ‘na klic’. Oseba ‘na klic’ potrebuje pol ure, da pride na inštitut, in pol
ure, da analizira podatke. Tako bi celo v primeru, če bi imeli več opazovalnih postaj in bi bili podatki o potresu posredovani takoj, še vedno potrebovali eno uro, da bi o tem obvestili odgovorne v ZRP in javnost.
Prvi politik, ki je obiskal prizadeto območje, je bil dan po potresu
predsednik Državnega zbora RS. Mediji so bili precej kritični do dela
vlade, saj je ta imela prvi krizni sestanek šele dva dni po dogodku. Vlada
bi se morala odzvati hitreje in dati prizadetim ljudem vedeti, da v nesreči
niso ostali sami. Predsednik vlade bi lahko obiskal krizno območje prej
in ne šele sredi drugega tedna po potresu. Tovornjaki in enota Slovenske
vojske so prišli na območje 48 ur po tem, ko je kriza nastala, kar je bila
nekoliko počasna reakcija bodisi civilnih oblasti, ki se odločajo o aktiviranju oboroženih sil v primeru naravnih nesreč, bodisi vojaških oblasti,
ki so sicer obljubile pomoč istega dne, ko je prišlo do potresa. Množični
mediji so dejavnosti enot za zaščito in reševanje na terenu zelo hvalili,
širši sistem kriznega upravljanja in vodenja pa so zelo kritizirali. Očitno
so nekateri novinarji, ki so živeli na prizadetem območju, na krizo in
tiste, ki so se z njo ukvarjali, odzvali precej čustveno.
Šolske oblasti nekaj dni niso stopile v stik z osnovnimi šolami na prizadetem območju, kar je sprožilo številne kritike v množičnih medijih in
javnosti. Ministrstvo za šolstvo in šport je v zvezi s tem objavilo razlago,
v kateri so zagotavljali, da je bil stik z lokalnimi oblastmi vzpostavljen
dva dni po nesreči, in sicer zato, da bi ugotovili, kakšna je škoda na šolskih objektih. Z birokratskega vidika se je torej zdelo, da je bilo vse narejeno prav, dejansko pa nihče z ministrstva ni govoril z ravnatelji, učitelji
in učenci v šolah na prizadetem območju. Tako je eden izmed šolskih
ravnateljev, da bi pritegnil vsaj nekaj pozornosti, pet dni po tem, ko je
prišlo do potresa, sam poklical ministrstvo.
Pisma bralcev različnih časopisov so bila zelo kritična (izbor pisem je
seveda del uredniške politike) do državnih oblasti, odgovornih za krizno
upravljanje in vodenje. Pisma so prav tako izražala mnenje o majhni solidarnosti med tistimi državljani (začenši s poslanci in državnimi uradniki), ki so imeli visoke dohodke in bi bili lahko bolj radodarni od navadnih ljudi, katerih možnosti, da pomagajo, so bile omejene. Vseeno pa so
bralci menili, da so slednji bolj velikodušni od prvih. Nekateri bralci so
opozorili tudi na politizacijo krize in solidarnosti. Ena od političnih
strank je namreč odprla svoj bančni račun in spodbujala ljudi, naj nanj
nakazujejo sredstva. Časopis Demokracija, ki izhaja iz istega političnega
okolja, je namigoval, da lahko solidarnostna sredstva ‘zavijejo’ v levo, da
bi torej lahko bila pomoč izkoriščena ideološko in politično. Drugi bralci
pa znova niso zaupali v učinkovitost sistema solidarnosti in so hoteli pomagati neposredno prizadetim družinam.
Množični mediji so objavljali veliko statističnih podatkov, ki so opiso-
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vali obseg krize in prizadevanja za njeno obvladovanje. Zahtevali so hitro
in učinkovito pomoč prizadetim in kritizirali počasnost oblasti. Po drugi
strani pa niso spodbujali organov kriznega upravljanja in vodenja, da
sprejmejo kratkoročne odločitve v zvezi z obnovitveno fazo. Ravno nasprotno, predlagali so dolgoročno obnovo območja s trdnimi razvojnimi
programi. V tem smislu so se mediji ukvarjali tudi z nekaterimi visoko
strokovnimi vprašanji, npr. kako ohraniti etnološko dediščino območja
in kako različnim (predvsem tujim) zbirateljem preprečiti nakupe predmetov velike etnološke vrednosti.
Splošna ocena je bila, da so bili ljudje (posebej na prizadetem območju), čeprav je izčrpna informacija odločilna in predstavlja osnovo za
obnašanje organov kriznega upravljanja in vodenja ter prizadetih ljudi,
precej slabo obveščeni o konkretnih in praktičnih zadevah. Takšna ugotovitev je sprožila delno reorganizacijo množičnih medijev. Lokalni studio Radia Slovenija je pričel na frekvencah drugega programa nacionalnega radia oddajati iz Bovca. Dnevnik je izdal posebno številko, ki je
govorila samo o potresu. Množični mediji so izvajali kampanje za zbiranje denarja za prizadeto območje in odkrito je treba priznati, da je njihovo poročanje spodbudilo ljudi k solidarnosti – nekaj dni po potresu so z
jasnim sporočilom, da je pomembna človekoljubnost, pričeli v Posočje
prihajati denar in materialna sredstva.
Takojšna pomoč vlade prizadetemu območju ni bila dovolj izdatna –
zdelo se je, da so državne finančne rezerve, namenjene za izredne primere, precej majhne. Po drugi strani pa se je vlada odločila, da pripravi
temeljit in drag načrt obnove prizadetega območja, ki je temeljil na izkušnjah obnove po potresu leta 1976. Potres leta 1998 je namreč razkril številne napake, storjene med prejšnjo obnovo. Vse zgradbe, ki so bile takrat strokovno obnovljene, niso utrpele nikakršne škode, druge pa so se
porušile. To je povzročilo nekaj nasprotovanja in napetosti med vlado in
ljudmi, ki so živeli v Posočju – prizadeti prebivalci so zahtevali takojšno
rešitev svojih problemov, vlada pa je dajala prednost srednjeročni in temeljiti obnovi območja z nekaterimi dolgoročnimi razvojnimi pobudami.
Štirinajst dni po potresu so množični mediji obvestili javnost o prenosu odgovornosti z ministrstva za obrambo (z Uprave RS za zaščito in
reševanje), ki je bilo odgovorno za zaščito, reševanje in pomoč, na ministrstvo za okolje in prostor, ki je postalo odgovorno za dolgoročno obnovo prizadetega območja. Vlada se je odločila sprejeti Interventni zakon
za Posočje, s čimer bi zagotovili znatno pomoč pri ekonomski obnovi območja. Prve ocene, ki jih je vlada navajala o trajanju obnovitvene faze, to
je, da bo obnova končana v dveh letih, so se izkazale za preveč optimistične, saj je šest let po potresu obnova še vedno trajala, takrat pa je Posočje prizadel še en večji potres.
Solidarnost je bila ena izmed ključnih besed v skorajda vseh medijskih sporočilih o prizadetem območju. Številna sporočila so opozarjala,
da se je glede na politične in ekonomske reforme, ki so se zgodile v Slo-
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veniji v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, kontekst solidarnosti
spremenil. Kljub temu pa je del medijskih sporočil pogosto prikazoval
osebne izkušnje prizadetih ljudi, njihove negotove usode in bedo. Cilj
takšne uredniške politike po vsej verjetnosti ni bil samo preprosto poročati, ampak sprožiti tudi sočutje pri ljudeh in jih spodbuditi, naj pomagajo žrtvam. Takšnim sporočilom so zato pogosto sledile številke bančnih
računov, na katerih se je zbirala finančna pomoč za prizadeto območje.
Poslanci državnega zbora so se odločili, da svojo dnevno plačo podarijo prizadetim: človekoljubna gesta, ki pa so jo množični mediji zelo kritizirali kot čisto demagogijo. Državni svetniki pa so se odločili, da podarijo
deset odstotkov svojih sejnin. Vlada je za prvo pomoč prizadetemu območju zagotovila sedemdeset milijonov SIT. Ta znesek je zaradi dejstva,
da je bila celotna škoda ocenjena na več kot tri milijarde SIT, obveljal za
izredno majhnega. Mediji so objavili primerjavo s populističnim priokusom, saj so to pomoč primerjali z osemdeset milijoni SIT, ki jih je državni zbor namenil za obnovo parlamentarne kuhinje. Tudi banke so obtožili, da izvajajo ‘preračunljivo solidarnost’ – najprej so namreč dale
simbolično finančno pomoč prizadetemu območju, nato pa so ponudile
‘ugodna’ posojila posameznikom, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pri
tem so bile obrestne mere višje, kot so jih v nacionalni stanovanjski
shemi ponudili vsem potencialnim strankam mesec dni pred tem. Nekatera podjetja so obtožili, da humanitarno pomoč zlorabljajo kot medijsko
oglaševanje. Ministrstvo za obrambo so zato, ker prizadetim ljudem ni
hotelo dati na voljo svojih počitniških zmogljivosti na območju potresa,
kritizirali zaradi nehumanosti, birokratskega in ciničnega obnašanja.
Kljub dejstvu da je bil za izgradnjo teh stanovanj porabljen denar davkoplačevalcev, je ministrstvo samo dvema družinama dovolilo, da se nastanita v njihovih objektih, preostale pa so kot ‘rezervo’ pustili prazne. Pri
tem moramo poudariti še to, da so bili nekateri posamezniki in podjetja
veliko bolj radodarni in so prizadetim za več mesecev zastonj ponudili
svoja stanovanja.
Množični mediji so poročali tudi o mednarodni solidarnosti, saj so vse
sosednje, pa tudi nekatere druge države Sloveniji takoj ponudile pomoč.
Ponujena pomoč ni bila vedno v skladu s potrebami, zato je država oblikovala seznam nujnih stvari. Množični mediji so bili kritični tudi do dejstva, da so državne oblasti včasih preveč zapletale postopke, in tako zavlačevale proces pridobivanja pomoči iz tujine.
V primeru potresa v Posočju smo lahko bili, upoštevajoč darovalce,
oblike in vrste pomoči, priče veliki solidarnosti. Pomoč je prihajala od
mednarodne skupnosti, državni oblastni organi so ponudili pomoč prizadetemu območju, podjetja in banke so pomagali prizadetim posameznikom, prebivalci Slovenije so pomagali prizadetim, prizadeti in njihovi sorodniki so pokazali solidarnost drug drugemu in, končno, državna oblast
je uvedla poseben »solidarnostni davek«, ki so ga plačali vsi zaposleni in
upokojeni državljani Slovenije. Javnost ga je sprejela kot prisilno solidar-
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nost, še zlasti zaradi tega, ker so številni posamezniki prizadetim pomagali že pred obravnavo in sprejetjem ‘solidarnostnega davka’ v državnem
zboru.
Kot zanimivost moramo omeniti, da so posamezniki, podjetja in ustanove prizadetim ponudili predvsem finančno in materialno pomoč, psihološko pomoč pa so zanemarili, čeprav bi žrtve potresa včasih potrebovale samo obisk, simbolično pomoč ali prijateljski pogovor.
V številnih sporočilih množičnih medijev sta bila samo dva strokovnjaka s področja geofizike na voljo za znanstveno razlago pojava. Sporočila so posredovala zgodovinski pregled potresov, ki so se zgodili v Sloveniji, in potrjevala, da je bil obravnavani (1998) najmočnejši potres z
epicentrom v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Opozarjala so tudi, da se potresov ne dá napovedati in da je edina učinkovita zaščita protipotresna
gradnja stavb.
Primerjava s preteklimi izkušnjami je bila zelo zanimiva tema – skladno s poročili množičnih medijev se je zdelo, da je v preteklosti vse šlo veliko bolj gladko kot tokrat: leta 1976 so ljudje prejeli več pomoči kot leta
1998, vojska je pomagala ljudem že prvi dan, bilo je veliko moralne podpore iz vseh delov države. Do potresa leta 1976 je prišlo v socialistični Jugoslaviji, kjer je bila solidarnost, čeprav včasih zlorabljena na škodo prizadetih ljudi, zelo pomembna. Ljudje so pričakovali, da bo Slovenija kot
mlada država pokazala več solidarnosti do svojih ljudi v kriznih razmerah, kot je to storila prejšnja država. Pričakovali so, da bo bolj organizirana in da bo hitro zagotovila pomoč, kjerkoli bo to potrebno. Nekatera
sporočila medijev omenjajo, da v primeru potresa ni bilo tako – zdi se,
da so se najvišji organi kriznega upravljanja in vodenja na lokalni, regionalni in državni ravni bolj ukvarjali s svojo ‘medijsko promocijo’ kot s
samim kriznim upravljanjem in vodenjem. Po mnenju istih poročevalcev
so, namesto da bi obiskovali prizadete, še posebej tiste v oddaljenih
vaseh, raje v barih in kavarnah dajali intervjuje množičnim medijem. V
teh izjavah je sicer zaznati določeno pretiravanje, vendar pa to po drugi
strani kaže na problem uravnavanja med kriznim komuniciranjem ter
dejavnostmi zaščite in reševanja. Komunikacijske dejavnosti kot pomemben del kriznega upravljanja in vodenja namreč ne smejo prevladati nad
dejavnostmi zaščite, reševanja in pomoči.
Iz zgodovinske perspektive se je zdelo, da je vsem potresom (celo tistim iz časa avstro-ogrskega cesarstva) sledilo izredno učinkovito krizno
upravljanje in vodenje. Kljub temu so nekateri mediji opozorili, da leta
1976 na področju kriznega upravljanja in vodenja razmere le niso bile
tako briljantne in da se napake, do kakršnih je prihajalo takrat, ne smejo
ponoviti. Še posebej pri tedanji obnovitveni fazi je namreč prišlo do številnih pomanjkljivosti, kot so pomanjkanje gradbenega materiala, zanemarjanje kulturnega pomena starih stavb, vasi in mest ter prevlada kratkoročnega vidika kriznega upravljanja in vodenja.
Relativno majhna napaka Uprave RS za zaščito in reševanje je povzro-
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čila, da so bili ljudje na terenu razočarani, množični mediji pa besni. Gre
za primer, ko bivalne enote, ki so jih priskrbeli ljudem brez strehe nad
glavo, niso bile opremljene. V njih ni bilo dovolj prostora za nastanitev,
niso imele ogrevanja in niti enega kosa pohištva. Oblasti so menile, da
bodo ljudje, kljub temu da so bile nastanitvene enote majhne (15 kvadratnih metrov), za opremljanje lahko uporabili dele svojega kuhinjskega
pohištva in spalnic. Uradno opravičilo pri tem pa je bilo, da bi bilo za
opremljanje vseh nastanitvenih enot potrebnih še nekaj tednov in da bi
to početverilo stroške.
Elektronski mediji so teme naslavljali podobno in v njih poročali o
istih dejstvih, ki so jih izdajale oblasti, kot tiskani mediji. Zaradi svoje
narave so elektronski mediji, zlasti radio, prvi poročali o potresu. Takoj
so objavili vsa odločilna dejstva o njem in pripravili intervjuje s prizadetimi in s predstavniki lokalne oblasti. Prvi so opisovali svoje nesrečne
razmere, drugi pa so poročali o prvih korakih kriznega upravljanja in vodenja, ki so jih organi civilne zaščite in lokalne oblasti naredili zato, da
bi zagotovili življenjske razmere na prizadetem območju. Elektronski
mediji so, podobno kot smo prikazali v analizi tiskanih medijev, opazili
vse probleme v zvezi s kriznim upravljanjem in vodenjem. Vendar pa so
objavili več intervjujev z izvajalci in manj temeljitih analiz o potresu kot
tiskani mediji. Elektronski mediji so se v prvih dneh po potresu osredotočili bolj na dejstva in številke. Pozneje pa so začeli kritizirati delovanje
kriznega upravljanja in vodenja s temami, kot so: obveščanje o potresu je
prišlo z zakasnitvijo; pomoč je bila prepočasna, nezadostna in neprimerna; postopki za pridobivanje pomoči so bili preveč zapleteni; nekatere
napake iz potresa 1976 so se ponovile, nekatere začetne obljube vladnih
predstavnikov niso bile izpolnjene.
Analiza kriznega komuniciranja je pokazala na nekatere dodatne težave tega pomembnega procesa. Največje težave, ki smo jih zaznali na področju kriznega komuniciranja in odnosov z množičnimi mediji, so (Grošelj in Svete, 2004: 210–13):
problematika odnosov z množičnimi mediji predvsem na občinski in
regijski pa tudi državni ravni kot posledica tega, da ne obstaja enotna
strokovna strategija kriznega komuniciranja;
premajhno zavedanje o pomenu množičnih medijev v času krize –
med intervencijo in tudi med sanacijo – kot ključnega elementa pri zagotavljanju javne podpore sprejetim odločitvam in delovanju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh;
vloga CORS v okviru URSZR ter ReCO v Novi Gorici, ki naj bi v skladu z zakonom aktivirala sile za zaščito, reševanje in pomoč na državni, regijski in lokalni ravni;
vloga in delovanje URSG kot strokovne službe, ki ima ključno vlogo
pri opazovanju potresne dejavnosti ter pri strokovni obdelavi podatkov; URSG je tista, ki bi morala o potresu obvestil CORS, Slovensko
tiskovno agencijo (STA), ki skrbi za obveščanje množičnih medijev, ter

•
•
•
•
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Urad Vlade RS za informiranje, ki o potresu obvesti vodilne osebe v sistemu državne uprave.
Odnosi z javnostmi, interni komunikacijski sistem, vloga centrov za
obveščanje in služb, ki jih morajo oskrbovati s ključnimi podatki, ter informiranje lokalne in širše populacije so bili leta 1998 najbolj kritična področja v delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
točneje dela, ki je tedaj izvajal ZRP.
Za odnose z množičnimi mediji je bilo značilno, da sistem varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ni uporabljal enotnega metodološkega in strokovnega pristopa. ŠCZ RS je javnost obveščal prek Urada
Vlade RS za informiranje, na regijski in lokalni ravni pa so bili odnosi z
javnostmi povsem prepuščeni preudarnosti poveljnikov in ŠCZ. ŠCZ RS
je sicer regijskim in lokalnim ravnem posredoval splošne usmeritve, po
katerih bi morali imeti v štabu osebo, pristojno za odnose z javnostmi.
ReŠCZ so jih tako imeli, na lokalni ravni pa je bilo od župana odvisno,
koga bo imenoval v štab, pri čemer naj bi osrednjo vlogo zavzemala
ocena ogroženosti občine. Tako je imel le ŠCZ občine Bovec člana, pristojnega za odnose z javnostmi. Seveda ne gre pričakovati, da bo imela
vsaka občina posebnega člana ŠCZ za odnose z javnostmi18, vsekakor pa
bi morali na vseh ravneh spoštovati nekatere osnovne prijeme v odnosu
do novinarjev, medijskih hiš, politične države in prebivalstva nasploh. V
vsakem primeru so na državni ravni v odnosu do množičnih medijev in
novinarjev ravnali bolj strokovno kot na regijski in lokalni ravni, kjer so
v medijih videli predvsem sovražnike in so se do njih tako tudi obnašali.
Ti so namreč po načelu ‘slaba novica je dobra novica’ in zaradi lastnih
komercialnih potreb izpostavljali predvsem probleme. Na regijski in lokalni pa tudi na državni ravni so tovrstno pisanje množičnih medijev označili kot ‘aferaško’ in se z njimi sploh niso hoteli več pogovarjati, kar je
v krizi najslabši možni položaj, v katerem se lahko znajde določen sistem, tudi tisti za zaščito, reševanje in pomoč. Namesto da bi medije dobili na svojo stran, so jih popolnoma odvrnili od svojih resničnih dosežkov, zato so se ti vedno bolj usmerjali zgolj k težavam in zapletom.
V ŠCZ občine Bovec so sicer imeli člana, pristojnega za informiranje
(za odnose z javnostmi – PR), vendar pa so izjave množičnim medijem
lahko dajali tudi drugi člani štaba. Tako so množični mediji zlorabljali
določene informacije, prav tako pa so bile izjave med seboj nepovezane
ali celo nasprotujoče si. Ena izmed večjih napak je bilo tudi to, da dela
novinarjev niso usmerjali oziroma da niso izoblikovali t. i. novinarskih
‘poolov’. Tako so se novinarji lahko prosto gibali na prizadetem območju, kar je zlasti na nižjih ravneh, kjer ljudje nimajo izkušenj z množičnimi mediji, lahko zelo problematično. Še več: novinarji so v določenih pri18

Pomembno bi bilo predvsem natančno opredeliti, kdo je pristojen za podajanje informacij medijem.
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merih imeli celo neposreden vpogled v odločanje v ŠCZ občine. Opazimo torej lahko, da stroke za odnose z javnostmi niso dovolj upoštevali ali
da so jo premalo uporabljali. Glede na to da so mediji in zlasti nekateri
novinarji nagnjeni k senzacionalističnemu poročanju in da ne preverjajo
informacij, so ‘uspešno’ rušili ugled in avtoriteto CZ. Zato so pozneje, ob
krizi zaradi plazu v Logu pod Mangartom, odnose z javnostmi zastavili
na povsem drugačnih, strokovnih temeljih. Kljub temu ne moremo reči,
da se je zaupanje lokalnega prebivalstva v sistem varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami oziroma strukture ZRP leta 1998 bistveno zmanjšalo, se pa je, vsaj v širši slovenski javnosti, dokaj omajalo.
Problemi so bili tudi z internim komuniciranjem. Sistem zvez je predstavljal eno največjih težav kriznega komuniciranja. K temu moramo dodati še preobremenitev stacionarne telefonije in takrat še slabo pokritost
območja s signalom mobilne telefonije. Težave so reševali na dva načina:
s postavitvijo mobilnega repetitorja so povezali poverjenike in štabe CZ,
prebivalce pa je obveščal Val 202, ki je prek oddajnika Kanin oddajal lokalne novice. Poleg radia so prebivalce obveščali tudi s plakati in prek lokalne kabelske televizije v Bovcu (Krivec, 2002, osebni intervju; Sivec
2002, osebni intervju; Šestan, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999).
Čeprav so se največji problemi v sistemu komunikacij odvijali na regijski in lokalni ravni, pa je glede na delitev pristojnosti v zvezi s sistemom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med državo in lokalno
skupnostjo, po katerem je država med drugim pristojna tudi za organiziranje sistema zvez, za težave z zvezami gotovo soodgovorna državna
raven oziroma URSZR. Glede samega komunikacijskega sistema lahko
rečemo, da je bila največja težava neavtonomnost komunikacijskega sistema na lokalni in regijski ravni, kjer so kot glavno sredstvo uporabljali
mobilno telefonijo NMT, pa še to sprva prek zasebnih aparatov.19 Ta se je
takoj po potresu sesul in do njene vnovične vzpostavitve ter postavitve
mobilnega repetitorja je bil sistem v resnih težavah. Zaščita in reševanje
imata sicer svoj avtonomni sistem ZARE, ki pokriva 98 % ozemlja Republike Slovenije. Največji problem je bilo gotovo izredno veliko število uporabnikov20, predvsem pa neizkušenost in slaba tehnična izurjenost uporabnikov na nižjih ravneh (Šestan, 2002, osebni intervju). Na področju
izobraževanja in usposabljanja bi prav gotovo morali storiti več, saj so
bili predvsem gasilci izurjeni za rabo starejšega komunikacijskega sistema, ki je deloval na spodnjem frekvenčnem spektru. Na področju izobraževanja in usposabljanja je bilo torej storjenega premalo, za to pa je
pristojna tudi država.21 Glede na dostopne podatke pa je bila tudi postavitev mobilnega repetitorja zagotovljena razmeroma pozno.22
19
20
21

Šele po zahtevah z lokalne ravni in ugotovitvah, da avtonomni komunikacijski sistem ne deluje, je URSZR na prizadeta območja poslala dodatne mobilne telefone.
Na lokalni ravni so to predvsem gasilci.
Za zadnja leta lahko sicer rečemo, da sistem ZARE deluje dobro, kajti Uprava za zaščito in reševanje je več pozornosti posvetila tudi izobraževanju in usposabljanju.
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POPLAVE NA CELJSKEM JESENI 199823
V začetku novembra 1998 so celjsko območje zaradi obilnih padavin prizadele hude poplave. Dogodek je med drugim sprožil obsežne aktivnosti
na področju kriznega komuniciranja. V skladu z načelom javnosti morajo lokalni in državni organi (nacionalna in regijska raven) obveščati javnost o nevarnosti naravnih nesreč in o preventivnih ter reševalnih ukrepih (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Slovenije, 1999;
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1994: čl. 11).
Analiza uradne dokumentacije in medijskih zapisov je pokazala, da je
bila javnost na lokalni, regijski in državni ravni stalno in pravočasno informirana. URSZR je v času krize izdajala dnevni informativni bilten,
ReCO Celje pa je 7. 11. 1998 izdal Regijski informativni bilten (1998).
ReCO Celje se je 4. 11. 1998 ob 20.40 z Radiom Celje dogovoril o pravočasnem in stalnem obveščanju javnosti o stopnji ogrožanja in stanju v
regiji zaradi poplav. Radio Celje je zagotovil neposreden prenos številnih
javljanj s terena, v katerih so poročali o kriznih razmerah. To je delovalo
odlično, razen v primeru, ko je 5. 11. 1998 radiu zgodaj zjutraj zmanjkalo
elektrike. Poleg tega je zaradi poplav odpovedalo nekaj radijskih oddajnikov. Tako je denimo izpad radijskega oddajnika Malič odrezal Laško
od regijskega radia (Prezelj, 2004: 247–8).
V času poplav so se pojavili nekateri primeri dvojnosti medijskega
kriznega komuniciranja. Različni akterji so medijem namreč posredovali
različne informacije o isti zadevi. Informacija o ravnanju z vodo v času
poplav je tako prišla z državne na regijsko raven šele drugi dan krize, kar
pa je bilo v določenem smislu prepozno (Analiza delovanja regijskega in
občinskih sistemov zaščite in reševanja ob poplavah novembra 1998,
1998). Občina Podčetrtek je denimo v svojem poročilu ugotavljala, da so
bili domačini obveščeni o možnosti onesnaženja in nujnosti prekuhavanja vode, še preden je odgovorna inšpekcija odločila o tem. Tudi Radio
Celje je že 5. 11. 1998 obvestil ljudi o težavah z vodo in o tem, da jo je
treba prekuhavati, in sicer na podlagi informacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec. Na skupinskem intervjuju različnih akterjev ob novembrskih poplavah je bilo omenjenih še več takšnih primerov. V Laškem je
22

23

Ali je bila že v Bovcu uporabljena enota za zveze iz državnih sil za hitro posredovanje? Glede na podatke s terena, da so pri zvezah v Bovcu pomagali radioamaterji, bi
to težko rekli.
Enota za zveze je bila ustanovljena znotraj državnih sil za hitre intervencije v okviru
zaščite in reševanja in ima na voljo posebna vozila z mobilnimi repetitorji in tudi satelitsko komunikacijsko povezavo. Ta enota tako v primeru nesreč zagotavlja komunikacije tam, kjer klasični sistemi ne delujejo ali kjer so bile zveze prekinjene. Enoto
sestavljajo strokovnjaki za zveze in Civilna zaščita jo vpokliče in aktivira pri vseh
večjih vajah.
Analizo so opravili Iztok Prezelj, Milivoj Dolščak in Marjan Malešič.
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Štab Civilne zaščite razglasil, da je na lokalni ravni za medije kompetentna samo njihova informacija. Tako so hoteli preprečiti dvojnost pri medijski komunikaciji in morebitno zmedo (Križnik, 2001, osebni intervju).
Kako pa so množični mediji poročali o poplavah (Prezelj in Dolščak,
2004: 248–252)? O novembrskih poplavah so tiskani in elektronski množični mediji poročali na vidnih mestih in ob vidnih terminih. V vzorec
naše analize smo uvrstili 148 prispevkov množičnih medijev, od teh je
bilo 60 klipingov elektronskih medijev (TV Slovenija – 24, POP TV – 10,
Radio Slovenija – 17 in regionalne radijske postaje – 9) in 88 člankov iz
tiskanih medijev. Od teh je bilo 59 člankov iz dnevnikov (Delo – 20, Primorske novice – 3, Večer – 21, Slovenske novice – 6, Dnevnik – 8 in Finance – 1), 29 člankov pa iz tednikov (7D – 3, Kmečki glas – 1, Gorenjski
glas – 3, Novi tednik – 14, Demokracija – 1, Tednik – 2, Panorama – 2,
Mag – 1, Jana – 1 in Dolenjski list – 1). S pomočjo analizirane vsebine
medijskih sporočil je mogoče izpostaviti značilne teme in posebne načine njihove obravnave.
Analiza medijskih zapisov o poplavi je pokazala, da so mediji posredno opozarjali oblasti na nedokončano vodnogospodarsko obnovo po
predhodnih poplavah. Nekateri ukrepi so bili zapostavljeni, čeprav ne bi
zahtevali veliko dela in ne bi stali veliko. Reke, potoki in hudourniki niso
bili pravilno vzdrževani. Vodnogospodarska sestavina pri urejanju okolja
ni prišla dovolj do izraza, poleg tega pa nekateri gozdovi in gozdne ceste
niso bili urejeni tako, da bi zmanjševali možnost poplav. Bolj zapletene
in drage ukrepe bi morala sprejemati vodnogospodarska stroka, ki pa se
zaradi nenehnega zmanjševanja proračuna v devetdesetih letih – leta
1996 je prejela 6- do 7-krat manj denarja kot leta 1990 – sooča s kroničnim pomanjkanjem (finančnih) virov. Načelo preprečevanja v vodnogospodarski stroki ne velja več, saj deluje po načelu: »Rešuj problem tedaj,
ko nastane, in tam, kjer nastane.«
Vlada je za vodnogospodarske dejavnosti namerno in zavestno namenjala manj denarja in tako sprejela vlogo ‘gasilca’ v primeru nesreč. Ko
pa je do nesreč prišlo, je bilo na voljo veliko manj denarja, kot bi bilo
potrebno. Vlada se bolj posveča obvladovanju posledic nesreč kot pa
njihovim vzrokom. Pri tem je pomembno poudariti, da vlada vztraja pri
tej politiki, kljub temu da so analize po poplavni nesreči vedno pokazale,
da so poplave povzročile več škode, kot bi stala primerna preventivna
intervencija v okolje pred poplavo. Poplave iz leta 1998 niso prizadele tistih območij, ki so bila po predhodnih poplavah preventivno pravilno urejena.
Mediji so bili zelo kritični do takšnega pristopa, ki se je osredotočal na
obvladovanje posledic poplav in zanemarjal preventivo, čeprav so bili
vzorci poplav oblastem popolnoma jasni. Tudi strokovnjaki, ki so nastopili v množičnih medijih, so opozorili, da je vodnemu gospodarstvu namenjenega premalo denarja, poleg tega pa so menili, da v bližnji prihodnosti Slovenija ne bo imela primerne zaščite pred poplavami. V Sloveniji
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se pojavlja veliko neskladnosti pri prostorskem načrtovanju in urbanizaciji nasploh. Politika naseljevanja je napačna, saj se ljudje kljub opozorilom naseljujejo vedno bliže rek, na poplavnih območjih pa gradijo tudi
podjetja. Gozdove izsekavajo na neprimeren način, ki spodbuja hitro
odtekanje vode. Zaradi privatizacije so nekatere gozdne ceste premalo
vzdrževane ali pa sploh niso, zanemarjeno je urejanje hudournikov, urejanje okolja je prispevalo k odstranitvi rastlinja, ki zadržuje vodo in onemogoča hitro širjenje vodnih tokov itd. Nesrečo iz novembra 1998 lahko
razumemo kot ‘maščevanje’ narave za nepravilna človekova dejanja.
Nekateri politiki, ki so obiskali poplavljena območja, so obljubljali veliko državno pomoč pri spopadanju s posledicami krize. Obljubljali so,
da bo pomoč hitra in zadostna, čeprav je bilo v državnem proračunu za
naravne nesreče namenjenega le malo denarja, postopki za njegovo pridobitev pa so bili zapleteni in dolgotrajni. To je v javnem izražanju in
poudarjanju skrbi za ljudi običajen ritual, ki pa premalo upošteva materialne vidike kriznega upravljanja in vodenja. V tistih trenutkih je bilo
najpomembneje to, da se ljudje v nesreči ne bi počutili sami.
Množični mediji so poročali, da je sistem zaščite in reševanja med poplavami deloval učinkovito, vendar prizadeti ljudje včasih niso upoštevali navodil oblasti, kar izpostavlja vprašanji, koliko državljani zaupajo oblastem in kolikšna je varnostna kultura v družbi nasploh. Vendar so bili
na nekaterih območjih ljudje zaradi negativnih izkušenj iz leta 1990, ko
so se pojavile poplave podobnega obsega, na nesrečo pripravljeni. Sistem
zagotavljanja informacij za javnost je bil zelo dejaven, saj je prišel do številnih podatkov, na drugi strani pa so imele nekatere reševalne ekipe na
terenu premalo informacij, čeprav je to osnova za učinkovito krizno odločanje. Reševalne ekipe so imele veliko problemov pri določanju vrstnega reda pri izvajanju reševalnih nalog, vendar je videti, da so se glede na
okoliščine kar racionalno odločale. Politiki in državni uradniki, ki so obiskali območje nesreče, so zelo pozitivno ocenjevali vlogo, ki so jo odigrali posamezni deli sistema zaščite in reševanja (še posebej gasilci). Pozitivno so ocenili solidarnost med ljudmi in njihovo pripravljenost, da
sodelujejo tudi pri obnovitvenih dejavnostih po nesreči.
Pogubne posledice poplav so bile javnosti jasno in celovito predstavljene. Množični mediji so ponudili neuradno oceno škode, še preden so
bile oblikovane uradne komisije za oceno škode. V medijski oceni škode
poplav je bilo veliko pretiravanja, s čimer so nekateri hoteli poudariti, da
je situacija resna, in hitro pridobiti državno pomoč. Končna uradna
ocena škode je bila 10- do 20-krat višja od finančne pomoči, ki so jo zagotovile država in lokalne skupnosti. Pomoč tudi ni bila zagotovljena
takoj, ampak nekaj mesecev po nesreči. Najprej so jo ponudili občinam
in šele potem običajnim ljudem, ki so torej morali čakati še dlje.
Množični mediji so bili dokaj objektivni glede ocenjevanja vloge različnih akterjev pri obravnavanem kriznem upravljanju in vodenju. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je deloval po svojih
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zmogljivostih, pri čemer je bil zelo učinkovit. Reševalni delavci, med katerimi so bili še zlasti izpostavljeni gasilci, so delali trdo in brez pravega
počitka. Vendar pa nekateri prebivalci na prizadetih območjih z odzivom
sistema niso bili zadovoljni. Po njihovem sta bili besedi humanost in pomoč prazni. Kritizirali so tudi vojsko. Nekateri prebivalci na ogroženih
območjih so pričakovali, da jim bo vojska pomagala, vendar so vojaki ostali v vojašnicah, ker jih civilne oblasti niso poklicale na pomoč. Tako je
prišlo do paradoksa: vojska bi predvsem zaradi svoje navzočnosti na območju nesreče lahko pomagala, vendar do tega sprva ni prišlo. Šele po
umiritvi razmer so jo pozvali na pomoč pri čiščenju in pozneje pri obnovi
po poplavah. To je bilo po mnenju prizadetih ljudi prepozno, vendar pa
niso neposredno kritizirali vojske, saj imajo pristojnost za mobiliziranje
vojske pri zaščiti in reševanju civilne oblasti. Ko pa je prišlo do neposredne vključitve vojske v zaščito in reševanje, so hoteli imeti vojaški
poveljniki konkretne zahteve in naloge, da bi jih sploh lahko učinkovito
izpolnjevali. Poleg funkcionalne razsežnosti je pomen vojaške navzočnosti na kraju nesreče tudi simbolen, saj se tako ljudje počutijo veliko varnejše.
Tema, ki so jo mediji pogosto obravnavali, je tudi koncept solidarnosti.
Slovenija je imela do leta 1994 Zakon o solidarnosti, ki je vse zaposlene
obvezoval, da vsako leto prispevajo enodnevni zaslužek v solidarnostne
namene. Velik del tako zbranega denarja je bil porabljen ob nesrečah.
Leta 1994 je zakon prenehal veljati, sprejet pa je bil Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zadolžil državo in občine, da oblikujejo proračunsko rezervo, ki bi jo uporabili v primeru nesreč (0,5–2
odstotka občinskega proračuna). Občine so v tem kontekstu odgovorne
za obnovo, pri tem pa jim lahko pomaga država. Vendar pa je praksa pokazala, da odgovorna ministrstva nimajo primernih proračunskih rezerv,
da bi občinam pri tem lahko bistveno finančno pomagala.
Ugotovimo lahko, da ni prišlo zgolj do zoženja koncepta solidarnosti,
ampak tudi do zoženja širšega konteksta, v katerem se solidarnost uresničuje. Slovenska družba je prestajala celovito tranzicijo iz socialističnega v kapitalistični sistem, kar je na vrednotni ravni zmanjševalo pomen
načela solidarnosti in povečevalo individualizem. Čeprav je Slovenija
znana po visoki stopnji socialnih transferjev, pa naša družba vendarle ni
več toliko strukturirana na osnovi koncepta solidarnosti med različnimi
socialnimi in socialnoekonomskimi skupinami. Struktura vrednot v današnji slovenski družbi je postala drugačna, saj se občutek odgovornosti
za širše socialne zadeve zmanjšuje na račun individualnih in družinskih
problemov.
V primeru poplav se je vlada znašla v kočljivem položaju. Nekaj mesecev pred tem je bil v Sloveniji potres (12. 4. 1998), pri čemer je vlada
uvedla posebni davek za zbiranje določenega deleža prihodka vsakega
davkoplačevalca. To je med ljudmi, ki so bili prepričani, da mora država
pomagati iz proračunskih rezerv, sami pa bodo pomagali po svojih zmož-
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nostih, spodbudilo številne kritike. V primeru poplav si ministrski predsednik tako ni drznil predlagati enakega postopka, kar pa je po drugi
strani povzročilo negativne reakcije pomoči potrebnih ljudi, ki so takoj
obtožili vlado, da za žrtve potresa in poplav uporablja dvojna merila. Državljani so bili tako po njihovem mnenju razdeljeni na dve ustavno in
pravno neenaki kategoriji. Vlada sama se je ujela v past svoje lastne nedosledne politike. V tem primeru je bil očiten tudi vpliv politike na krizno odločanje, saj so bližajoče se lokalne volitve prispevale k temu, da so
politiki na različnih ravneh dajali številne nerealne obljube.
Z obravnavano zadevo je povezana tudi zavarovalniška politika. Težišče odgovornosti za kritje škode ob nesreči se je od družbe premaknilo k
posamezniku, organizaciji ali podjetju. Najboljši način za zagotovitev
sredstev po nesreči je postalo zavarovanje premoženja. Iz medijskih poročil je razvidno, da so prizadeti ljudje pričakovali solidarnostno pomoč
drugih prebivalcev, lokalnih skupnosti in države. Zavarovalniških podjetij niso pogosto omenjali, saj veliko ljudi svojega premoženja sploh ni
imelo zavarovanega. Številni prebivalci s prizadetih območij so se kar zanašali na prej omenjene potencialne vire pomoči, kot da bi bili samoumevni, kar pomeni, da se še niso prilagodili novemu ‘sistemu’, v katerem
individualna odgovornost za svojo lastnino prevladuje nad kolektivno.
Mediji so veliko prispevali k iskanju ‘grešnega kozla’. Lokalne skupnosti so hotele za posledice poplav okriviti državo, ta pa je krivdo pripisovala lokalnim skupnostim. V mestu Ljubljana je mestni svet sprejel dokument, v katerem je še pred poplavami zaradi državne nedejavnosti na
področju vodnega gospodarstva zavrnil odgovornost za morebitne poplave. Državni predstavnik pa je na drugi strani celotno situacijo predstavil
drugače: mestni svet naj bi zavrnil načrt prostorske ureditve, s katerim bi
lahko uresničili predlagane vodnogospodarske ukrepe. Državnih ukrepov pa brez načrtov prostorske ureditve sploh ni mogoče izvajati. Podobna zgodba se je ponovila tudi na številnih drugih prizadetih območjih,
kjer so vsi ključni akterji kriznega upravljanja in vodenja odgovornost
prelagali drug na drugega. To se pokazalo tudi v medijih, ki so objavljali
članke z naslovi, kot je npr. »Za poplave je kriva država« (glej Delo, 12.
11. 1998).
Po poplavah se je začel običajen pokrizni ritual s številnimi konferencami, sestanki, strokovnimi obiski prizadetih območij, podeljevanjem
nagrad tistim, ki so učinkovito delovali v krizi, o čemer so mediji izčrpno
poročali. Nastalo je veliko analiz poplav, v katerih so najrazličnejši strokovnjaki s področij vodnega gospodarstva, geografije, geologije, gozdarstva itd. krivili državo in občine za vzroke in posledice nesreče. Opaziti pa
ni bilo nobene samokritike strokovne javnosti, kljub možnostim, da bi
nekatere ustanove lahko pri preprečevanju poplav naredile več že v okviru obstoječega pravnega reda in kljub sicer omejenim sredstvom.
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RAZLITJE NAFTNIH DERIVATOV V ORTNEKU 199824
Sredi oktobra 1998 je v podjetju S-Trade v Ortneku pri prečrpavanju
nafte iz skladišča v tovornjak cisterno prišlo do okvare na črpalki, kar je
povzročilo nenadzorovano izlitje okoli 1000 litrov nafte. Zaradi kopice
napak v procesu kriznega upravljanja in vodenja (gl. več o tem v Prebilič
in Dobnik Jeraj, 2004) je večji del te nafte iztekel v bližnji potok in ga
onesnažil, kar je na kraškem območju pomenilo tudi onesnaženje podtalnice in pitne vode za velik del prebivalcev Notranjske in Dolenjske.
Krizno komuniciranje se je tudi v tem primeru pokazalo kot zapletena
dejavnost, ki obsega obveščanje pristojnih o nastanku in razvoju nesreče
oz. kriznega dogodka, komuniciranje med odločevalci in intervencijskimi skupinami (organi in službami, ustanovami, posamezniki), komuniciranje z ogroženimi oziroma prizadetimi prebivalci ter komuniciranje z
množičnimi mediji (Prebilič in Dobnik Jeraj, 2004: 387–393).
V primeru razlitja naftnih derivatov v Ortneku so obravnavani ti vidiki
kriznega komuniciranja: obveščanje pristojnih organov in služb o nesreči, obveščanje prebivalcev na prizadetem območju ter komuniciranje z
množičnimi mediji in njihovo zaznavanje nesreče oz. kriznega dogodka.
Slovenska zakonodaja določa, da je treba o naravnih in drugih nesrečah ter posebej o nesrečah z nevarnimi snovmi obvestiti pristojne ustanove.25 V primeru Ortnek podjetje S-Trade, najemnik skladišča z naftnimi derivati, ni sledilo zakonskim določilom in o nesreči ni obvestilo
pristojnega Regijskega centra za obveščanje (ReCO) Ljubljana. Nasprotno, informacijo so celo zadrževali, vendar po njihovih besedah to ni bilo
namenoma, ampak »si enostavno niso predstavljali, da se je nafta razlila
v tolikšnem obsegu« (Pahulje, 19. 10. 1998). Direktorica podjetja je še 15.
10. 1998 zjutraj zagotovila, da bodo situacijo obvladali sami. Upravnik
podjetja pa je celo izjavil, da »če bi vedel, da se lahko zgodi kaj takega,
ne bi nikoli sprejel takšne službe« (Pahulje, 19. 10. 1998). Napačna presoja oz. ocena obsega in posledic nesreče je ena od značilnosti, ki se lahko
24
25

Analizo sta opravila Vladimir Prebilič in Milena Dobnik Jeraj.
V skladu s 1. členom Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97) mora vsakdo, ki opazi, zve ali povzroči nevarnost, naravno ali drugo nesrečo ter drug pojav oziroma dogodek, pomemben
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, o tem takoj obvestiti pristojni center za obveščanje na telefonsko številko 112 za klic v sili. V istem členu uredba določa tudi, da morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije glede na dejavnost, ki jo opravljajo, posredovati podatke o nevarnostih nesreč z nevarnimi snovmi
ter drugih pojavih v delovnem procesu, ki lahko povzročijo nesrečo z nevarnimi
snovmi oziroma ekološko nesrečo. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja iz leta 2000 (Uradni list RS, št. 3/2002, 17/2002) to področje še natančneje
ureja. V 8. členu uredbe je določeno, da je sestavni del načrta zaščite in reševanja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi, ki ga morajo izdelati organizacije, tudi organizacija in
izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
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pojavi. To se je zgodilo tudi v primeru Ortnek in povzročilo zamudo pri
ustreznem odzivu na nesrečo.
Prvo obvestilo o nesreči oz. sporočilo, da so na potoku Tržiščica blizu
skladišča naftnih derivatov naftni madeži, je tako Inšpektoratu RS za
okolje in prostor – inšpekcijski pisarni Kočevje 14. 10. 1998 ob 7.55 posredovala krajevna enota Zavoda za gozdove RS, ki jo je o tem obvestil
krajan. V okolici skladišča se je namreč širil močan vonj po nafti. Bilo je
že skoraj deset ur po nesreči. Inšpektor za okolje in prostor je telefoniral
v podjetje in se pozanimal o morebitni nesreči, a je na podlagi tam pridobljenih podatkov presodil, da ni treba niti da bi si takoj ogledal kraj
niti da bi obvestil druge službe in organe (Fajfar in Dolenc, 16. 10. 1998;
Pahulje, 19. 10. 1998). Znova se je pojavil element napačne presoje oziroma nezadostnih informacij, ki lahko odločilno usmerijo potek krize. Zaradi zavajajočih informacij podjetja S-Trade in inšpektorjeve napačne
presoje se je ukrepanje zakasnilo še za nadaljnji dve uri.
Drugo obvestilo o madežih na potoku je čez dobri dve uri sporočil policijski postaji Ribnica predsednik Ribiške družine Ribnica. Informacijo
so poslali v operativno-komunikacijski center Uprave za notranje zadeve
Ljubljana, ki je nato ob 10.42, že več kot 12 ur po nesreči, obvestil Regijski center za obveščanje Ljubljana. Vidimo, da je k zamudi pripomoglo
več dejavnikov. Prvi je napačna ocena tako delavcev kot direktorja podjetja in inšpektorja za okolje, ki si je kraj izlitja sicer nameraval ogledati
pozneje in opraviti reden ogled terena. Drugi dejavnik je, da prebivalci
niso poznali številke 112 za klic v sili in vloge regijskega centra za obveščanje, zato so o nesreči obvestili druge ustanove. Tako je bilo potrebno
kar nekaj časa, da je informacija prišla do pristojnih.
Ko je ReCO Ljubljana prejel informacijo o nesreči, je v skladu z načrtom26 aktiviral sile za zaščito in reševanje oziroma predvidene enote za
ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo na tem območju (gasilsko enoto,
vodnogospodarsko podjetje); intervencija se je tako začela šele dvanajst
ur po nesreči.
ReCO Ljubljana je obvestil tudi pristojne organe Civilne zaščite, inšpekcijske in druge službe ter sosednjo Dolenjsko regijo, vendar ne vseh
in tudi ne po vrstnem redu, določenem z navedenim načrtom. O nesreči
niso bili takoj obveščeni niti prebivalci, kar je povzročilo nekaj negodovanja, niti mediji. Prav tako je bil čas obveščanja zelo dolg, skupaj več
kot pet ur (Kronološko poročilo o izrednem dogodku izlitja naftnih derivatov, 19. 11. 1998). Predpostavljamo lahko, da je operativec v centru sledil zahtevam s terena in ni uspel obveščati hitreje in po ustreznem vrstnem redu.
Za obveščanje organov in služb na državni ravni o nesrečah je pristojen Center za obveščanje Republike Slovenije. Ob nesreči v Ortneku je o
26

Načrt obveščanja ob nesreči z nevarno snovjo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 1998.
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stanju na območju nesreče obveščal vsa ministrstva in pristojne službe,
sprotno so bili obveščeni tudi najvišji državni predstavniki: predsednik
republike, predsednik vlade, predsednika državnega zbora in predsednik državnega sveta.
Naslednji pomemben element kriznega komuniciranja je zagotavljanje
ustreznih informacij prebivalcem na ogroženem oz. prizadetem območju. Slovenska zakonodaja določa, da morajo biti ogroženi prebivalci obveščeni o nesreči.27
Ko se je zgodila nesreča, podjetje S-Trade kot prvi odgovorni ni o nesreči obvestilo nikogar: ne centra za obveščanje, ne prebivalcev in ne
množičnih medijev. Kaže, da je bila, potem ko so se začeli zavedati razsežnosti nesreče, njihova edina strategija, da se izognejo vsakršnemu komuniciranju z zunanjim svetom. Uprava RS za zaščito in reševanje je
prvo informacijo o nesreči javnosti posredovala šele nekaj ur po začetku
intervencije. Medtem so prebivalci na območju nesreče sami ugotovili,
da se je nekaj zgodilo, bali so se posledic, hkrati pa so se jezili, ker jih
nihče ni obvestil: ne lokalni in ne državni organi (Gavranič, 12. 6. 2001).
Množični mediji so se prav tako pritoževali zaradi poznih prvih uradnih
informacij.
Zamudo pri informiranju javnosti bi lahko pojasnili vsaj z dvema elementoma. Prvi je ta, da so bile prve informacije skope, nenatančne,
obseg nesreče ni bil jasen, zaznati je bilo negotovost zaradi morebitnih
hudih posledic. Uprava RS za zaščito in reševanje je hotela dobiti zanesljive informacije in jih posredovati na način, ki ne bi povzročil pretiranega vznemirjenja.28 Za to je bil seveda potreben čas, toda mediji niso pripravljeni čakati. Informacije so tako pridobili s pomočjo neformalnih
virov, ki pa so bili v škodo upravi, saj so množični mediji pozno ukrepanje predstavili kot napako v sistemu obveščanja (Fajfar, Dolenc, 15. 10.
1998). Izkušnje kažejo, da bi bilo množičnim medijem dobro posredovati
vsaj osnovne uradne informacije, preden bi lahko sestavili svojo zgodbo.
Drugi element pa je, da uprava v preteklosti ni imela preveč dobrih izkušenj z mediji, zato je bila negotova, kako posredovati informacije, čeprav
je v primeru Ortnek uprava delovala ustrezno. Kot lahko vidimo, so
množični mediji v prvih odzivih kritizirali javne ustanove, predvsem
27

28

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS 64/94) v 11.
členu določa, da so podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami javni ter da morata država in lokalna skupnost zagotoviti, da je prebivalstvo na
območju, ki ga je prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. V
38. členu zakon določa, da morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne
snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče, zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva o nevarnostih.
Soavtorica te analize je bila v času nesreče članica kolegija direktorja Uprave RS za
zaščito in reševanje in je neposredno spremljala odziv na nesrečo.
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Upravo RS za zaščito in reševanje in policijo ter inšpekcijske službe (Fajfar, Dolenc, 16. 10. 1998), s svojim pritiskom pa hoteli predvsem doseči
hitrejše ukrepanje.
V naslednjih dneh sta za obveščanje prebivalcev skrbela regijska centra za obveščanje Ljubljana in Novo mesto na podlagi sporočil, ki sta jih
prejela od pristojnih služb in organov (npr. Komunalno podjetje Grosuplje, Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja, Inštitut za varovanje zdravja RS). Obveščanje je potekalo predvsem prek nacionalnih radijskih postaj (Prvi program Radia Slovenija in Val 202) in lokalnih radijskih postaj
(Radio Krka, Radio Max, Radio Sraka, Studio D, Zeleni val Grosuplje;
tudi regionalna televizija Novo mesto). Obvestila so vsebovala pozive
prebivalcem, naj varčujejo s pitno vodo, informacije o oskrbi s pitno
vodo, o zaprtju in odprtju vodnega zajetja ipd. Prebivalci so lahko našli
podatke o nesreči, njenih posledicah, opozorilu, navodilih tudi v dnevnem informativnem biltenu Centra za obveščanje RS, ki so ga prejemali
vsi mediji (televizija, teletekst, radijske postaje, časopis). ReCO Ljubljana
leta 1998 svojih dnevnih informativnih biltenov še ni pošiljal množičnim
medijem, ker je bilo obveščanje lokalnih sredstev obveščanja natančno
urejeno šele z navodilom za delo v centrih za obveščanje leta 2000; prejemale pa so ga vse občine v prizadetih regijah. Nekatere občine so obveščale o nesreči v lokalnih časnikih in radijskih postajah. Za obveščenost
prebivalcev je skrbela tudi Služba za odnose z javnostjo Ministrstva za
okolje in prostor; med drugim je odprla tudi posebno telefonsko številko,
na kateri so bile na voljo informacije o nesreči in njenih posledicah.
AHKS, ki jo je vodil predstavnik Ministrstva za okolje, ni niti sprejela
nobenih priporočil za komuniciranje s prizadetimi prebivalci niti imenovala odgovorne osebe za stike z množičnimi mediji in prek njih s prebivalci. Te naloge je opravljala zgoraj navedena služba za stike z javnostjo
ter centri za obveščanje.
Nekateri prebivalci, predvsem v Suhi krajini, so se pritoževali, da nimajo dovolj informacij o oskrbi s pitno vodo (Mirtič, 29. 10. 1998). Dejstvo je, da so obvestila objavile lokalne radijske postaje, informacije so
bile tudi na teletekstu, vseh prebivalcev pa vendarle niso dosegla v zadostni meri. Pretok informacij je v ruralnem okolju Suhe krajine potekal
tudi v neformalnih stikih (npr. v trgovini). Morda bi veljalo uporabiti še
kakšen krajevno običajen način obveščanja, npr. plakate z obvestili na
javnih mestih. Najbrž pa vseh prebivalcev nikoli ni mogoče zadostno informirati.
V povezavi s tem se je pojavil zanimiv element bližnjih lokalnih volitev. Poštni nabiralniki so bili polni predvolilnih letakov s kandidati,
hkrati pa prebivalci niso dobili nobenega pisnega obvestila o oskrbi s
pitno vodo (Mirtič, 29. 10. 1998). To dejstvo nas vodi do zanimivega opažanja, povezanega s tem, kako krizni dogodek lahko sprejmejo različni
akterji in kaj simbolna politična gesta lahko pomeni ob nesreči. Očitno
je, da je nemotena oskrba s pitno vodo bistvenega pomena za normalno
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življenje, da je ena temeljnih človeških vrednot. Ta vrednota je bila v
nekaterih vaseh v Suhi krajini ogrožena. Toda voditelji v občinah niso
videli nobene potrebe, da bi ljudem zagotovili, da si bodo kot legitimno
izvoljeni predstavniki prizadevali za temeljne vrednote skupnosti.
Pri kriznem komuniciranju z množičnimi mediji sta pomembna vsaj
dva vidika: zagotavljanje uradnih informacij medijem s strani pristojnih
ter poročanje množičnih medijev oz. medijska konstrukcija dogodkov.
Verodostojnost uradnih informacij in njihova zadostna količina zmanjšujeta možnosti za interpretacijo, ki bi se bistveno razlikovala od resničnega stanja.
Zakonodaja o komuniciranju z množičnimi mediji ob naravnih in drugih nesrečah določa, da morajo mediji objaviti nujna obvestila v zvezi z
nesrečo.29 Zakonodaja je na tem področju precej široka (posebej ob nesrečah z nevarnimi snovmi), saj navaja precejšnje število organov, ki
lahko obveščajo javnost o nesreči.30 To se je pokazalo tudi v primeru
Ortnek, saj je vsaka služba – vsaj na začetku – sama komunicirala z
množičnimi mediji oz. javnostjo.
Prvo obvestilo o nesreči bi moral medijem poslati regijski oz. državni
center za obveščanje, vendar jih ta kljub vnaprej pripravljenim postopkom ni (uspel) obvestiti. Tako so novinarji prvo informacijo dobili po neformalnih poteh (od občanov, znancev, posameznih reševalcev) (Gavranič, 12. 6. 2001).
Dan po nesreči, 15. oktobra 1998, je Ministrstvo za okolje in prostor
pripravilo tiskovno konferenco, kjer je predstavilo prve ugotovitve o nesreči. Ministrstvo za notranje zadeve je istega dne sklicalo svojo tiskovno
konferenco, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je pisno demantirala
napačne navedbe v poročanju množičnih medijev (Možgan, 16. 10. 1998).
V naslednjih dneh je za obveščanje medijev skrbela Služba za odnose z
javnostmi Ministrstva za okolje in prostor. Pripravljala je razna poročila,
obvestila, tiskovne konference in zagotavljala informacije za odprti telefon na temo nesreče v Ortneku. Obveščanje množičnih medijev je potekalo tudi prek Centra za obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrov (predvsem obvestil, ki so se nanašala na prizadete prebivalce).
AHKS se z vprašanji odnosov z mediji ni neposredno ukvarjala.
29

30

Po 55. členu zakona morajo nacionalne in lokalne televizijske ter radijske postaje na
zahtevo vlade, župana, pristojnega poveljnika Civilne zaščite ali organa, pristojnega
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, objaviti pozive, razglase in druga
nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč. Objava pozivov,
razglasov ter drugih sporočil ima prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja.
Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri zaščiti in reševanju ter odpravljanju posledic nesreč z nevarnimi snovmi (MORS, št. 856-688/95, 3. 7. 1996) določa, da javnost
obveščajo o nevarnostih oz. nesrečah z nevarnimi snovmi in njihovih posledicah
centri za obveščanje, poveljniki civilne zaščite, organi za notranje zadeve, območne
izpostave Uprave za varstvo narave Ministrstva za okolje in prostor ter inšpekcijski
organi v skladu s svojimi pristojnostmi oziroma po predhodnem medsebojnem dogovoru.
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O nesreči so poročali vsi glavni slovenski dnevniki (Delo, Dnevnik,
Večer), regionalni tednik (Dolenjski list) in glasilo občine Ribnica Rešeto.
Nacionalne radijske in televizijske postaje so prav tako poročale o nesreči. Glede na slovensko medijsko strukturo je bil dogodek dobro pokrit
(tudi na prvih straneh časnikov). Opazimo pa lahko dva vrha v poročanju o nesreči.
Prvi je bil dan po nesreči, 15. 10. 1998. Novico so časopisi objavili z
velikimi naslovi, npr. »O iztekanju nafte so molčali več kot deset ur« (Fajfar, Dolenc, 15. 10. 1998), »Usodna napaka na črpalki« (Glavonjić, 15. 10.
1998) ipd. Ocenimo lahko, da so mediji o dogodku poročali korektno,
vendar precej kritično. V prvih dneh po nesreči so bili kritični do sistema
obveščanja, ki naj ne bi deloval, saj se je ukrepanje začelo šele 12 ur po
izlitju nafte; pri tem so posebej izpostavili neodgovorno ravnanje podjetja
S-Trade. Poudarjali so velike razsežnosti te ekološke nesreče za naravno –
kraško okolje, ki lahko ima neslutene posledice; grajali pa so tudi pristojne lokalne organe, ker niso prek lokalnih množičnih medijev opozorili na
nevarnost ekološke nesreče. Poseben komentar v Delu (Fajfar, 16. 10.
1998) je kritično presodil več vidikov nesreče: nedodelanost in neupoštevanje zakonodaje na področju ravnanja z nevarnimi snovmi (neprimernost lokacije skladišča z nevarnimi snovmi na kraškem ozemlju), neizvajanje zakonodaje s področja varstva pred nesrečami (podjetje S-Trade
npr. ni imelo ne usposobljenih ljudi za ukrepanje ob tovrstni nesreči, ne
ustrezne opreme, ne pripravljenih postopkov za ukrepanje), pomanjkljiv
inšpekcijski nadzor in tudi neustrezna opremljenost Civilne zaščite.
Drugi vrh v poročanju medijev se je pojavil, ko se je 16. 10. 1998 pokazalo, da je posledica nesreče onesnaženje pitne vode: »V kraška tla izteklo tisoč litrov nafte« (Fajfar, Dolenc, 16. 10. 1998), »Ekološka katastrofa«
(Glavonjić, 23. 10. 1998), »Tisoči odvisni od dovoza vode« (Bartelj, 29. 10.
1998). Množični mediji so znova vzeli pod drobnogled že prej omenjene
teme, posebej neustrezno zgrajeno in opremljeno skladišče, dodatna
problematika pa je bila oskrba s pitno vodo, tudi s pomočjo cistern, in
vprašanja glede trajnosti in obsega onesnaženja.
Medijski pritisk se je tako osredotočil na tri stvari: na neodgovorno
ravnanje podjetja S-Trade, neizvajanje zakonodaje na področju ravnanja
z nevarnimi snovmi ter zagotavljanje pitne vode za prizadete prebivalce
in sanacijo okolja. Kaže, da mediji v odnosu do podjetja niso dosegli drugega kot to, da se je le-to zavilo v molk in ni dajalo nobenih informacij.
Javne ustanove so kritike vzele bolj resno in poskušale narediti vse, da bi
posledice nesreče čim prej sanirali. Na to lahko sklepamo iz dejstva, da
so se v množičnih medijih pojavile tudi ključne osebe: minister za okolje
in prostor, glavni republiški inšpektor za okolje in nekateri župani.
Zanimivo je, da so mediji že po osamosvojitveni vojni opozarjali, da je
lokacija skladišča neprimerna. Na možnost nesreče je tri leta pred dejansko nesrečo opozarjalo tudi Slovensko ekološko gibanje, toda nič ni bilo
narejenega, da bi preprečili morebitno nesrečo (Dorniž, 22. 10. 1998).

XKRIZNO KOMUNICIRANJE V SLOVENIJI 1998–1999X

135

Tudi v podjetju so vedeli, da skladišče predstavlja veliko nevarnost za
okolje in da za ukrepanje niso ne usposobljeni in ne opremljeni (Fajfar,
16. 10. 1998). Očitno je, da opozoril niti podjetje, niti pristojne inšpekcijske službe, niti politiki niso vzeli resno. Moč množičnih medijev je bila
premajhna, kot kaže, zadeva tudi ni bila dovolj visoko na političnem
dnevnem redu.

IZKUŠNJE IN NAUKI KRIZNEGA KOMUNICIRANJA
Vloga množičnih medijev v procesu kriznega komuniciranja je zelo pomembna predvsem pri doseganju ustreznega vedenja ogroženih ljudi in
informiranju splošne javnosti, pa tudi pri odkrivanju pomanjkljivosti sistema kriznega upravljanja in vodenja in ustvarjanju javnega pritiska,
potrebnega, da se situacija izboljša. Videti je, da množični mediji igrajo
ambivalentno vlogo v tem procesu – na eni strani je vsaka kriza priložnost za množične medije, da si povečajo občinstvo in intenzivirajo javno
pozornost, na drugi strani pa so množični mediji po Zakonu o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakonu o medijih del kriznega
upravljanja in vodenja, saj se od njih pričakuje, da bodo pomagali zmanjšati hude posledice, ki jih kriza lahko prinese. Zaželeno je, da bi množični mediji našli ustrezno ravnovesje med svojimi poslovnimi interesi (dobičkom) in vlogo, ki jo imajo v procesu kriznega upravljanja in vodenja
(Malešič, 2004: 410–411).
Nekateri preučeni primeri so razkrili, da so množični mediji prizadete
ljudi povezali z ‘zunanjim’, normalnim okoljem, kar jim je pomagalo v
psihološkem smislu: ljudje so vedeli, da niso sami v svoji nesreči, imeli
so priložnost, da s svojimi težavami seznanijo širšo javnost, in ta jim je
pomagala, o čemer so spet poročali množični mediji. Pomembno je tudi,
da je tok informacij, ki je dosegel prizadete ljudi, zmanjšal občutek negotovosti, posledično pa tudi strah, ki ga pogosto spodbuja prav negotovost. Kljub vsemu pa so intervjuji s prizadetimi ljudmi razkrili, da so pogrešali hitro, konkretno in natančno informacijo o razmerah, ki bi jo
prek množičnih medijev posredoval verodostojen območni ali državni
vir. Torej imamo opraviti z vsaj navideznim protislovjem, ki ga lahko poimenujemo informacijski paradoks: na eni strani so množični mediji posredovali javnosti veliko količino informacij, na drugi strani pa so prizadeti ljudje informacije pogrešali. To pa pomeni, da sta v krizi pomembna
predvsem kakovost in vir informacij in ne toliko količina le-teh.
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V mnogih primerih je termin ‘država’ postal medijska metafora za vse
težave in probleme, ki smo jim bili priča na prizorišču krize. Čeprav so
predstavniki države trdili, da so bile nekatere informacije, ki so jih posredovali množični mediji, v bistvu dezinformacije, so jih še naprej uporabljali, da bi dokazali nesposobnost oblasti, ki se ukvarjajo s krizo.
Veliko je bilo medsebojnega obtoževanja med množičnimi mediji in
predstavniki države, še najbolj izrazito v primeru računalniškega prehoda v leto 2000, potresa v Posočju in poplav. Tam, kjer so s podobno nesrečo že imeli izkušnjo v preteklosti, so množični mediji ustvarjali vtis,
da sta bila krizno upravljanje in vodenje veliko boljša v preteklosti kot v
sedanjosti, čeprav realna primerjava tega ni potrjevala. V tem kontekstu
bi lahko uporabili besedno zvezo ‘idealna preteklost nasproti kaotični sedanjosti’, čeprav je bilo tudi v preteklosti v procesu kriznega upravljanja
in vodenja storjenih veliko napak. Najbolj očitno so to demonstrirale poplave in potres leta 1998.
Krizno komuniciranje bi v prihodnje brez dvoma lahko bilo izboljšano. Kot smo videli, je bil odnos med množičnimi mediji in oblastmi vse
prej kot idealen. Strategija odnosov z množičnimi mediji in posredno z
javnostjo je bila na začetni razvojni stopnji, zato so z mediji lahko sodelovali vsi akterji kriznega upravljanja in vodenja, kar je nujno pripeljalo do
neusklajenega in parcialnega poročanja medijev o krizi.
Težave pri kriznem komuniciranju pa so bile navzoče tudi med akterji
kriznega upravljanja in vodenja, ki so prihajali iz različnih vladnih resorjev in z ravni teritorialno-političnega organiziranja (lokalne, regionalne
in državne). Analiza je razkrila, da so v nekaterih primerih akterji kriznega upravljanja in vodenja podcenjevali pomen dobre koordinacije njihovega dela, zato se med seboj niso informirali o sprejetih ukrepih. Ali
pa je prišlo do podvajanja komuniciranja, na različen način o istih
temah, kar je v proces odločanja vnašalo nejasnost. V najhujših krizah je
bilo komuniciranje oteženo tudi zaradi tehničnih pomanjkljivosti komunikacijskega sistema, njegove preobremenjenosti in nepoznavanja značilnosti sistema s strani akterjev kriznega upravljanja in vodenja.
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UVOD
Ena temeljnih funkcij množičnih medijev je nadzor nad okoljem. Oblika
takega nadzorovanja je posredovanje svaril pred neposrednimi grožnjami in nevarnostmi v svetu (Wright, 1999). Mediji definirajo krize, svojemu občinstvu ponujajo razlage dogodkov (kako razumeti krizo in jo razrešiti), zagotavljajo prostor za javno razpravo in predstavljajo enega
najvplivnejših kanalov za komuniciranje med različnimi ustanovami, ki
upravljajo in nadzorujejo krize, in javnostjo. Značilnost ‘družbe tveganja’, kot pravi Ulrich Beck (1992), je izguba varnosti in nezaupanje v
zmožnost nadzorovanja kriz. Krize nastajajo nepričakovano in izjemno
težko jih je nadzorovati in obvladovati. Predvsem pa je težko predvideti
vse možne posledice krize. Za oblikovanje medijskega kazala pomembnosti tem je treba razumeti bistveno razliko med možno in dejansko
nevarnostjo. Pri možni nevarnosti je pri komuniciranju z javnostjo pomembno nadzorovati upravljanje s strahom, pri dejanski nevarnosti pa
upravljanje s krizo. Zaradi neprimernega upravljanja s strahom lahko mediji povzročijo množične oblike paničnega vedenja, kar pri ljudeh oblikuje prepričanje, da dogodkov nihče ne nadzoruje oz. da ukrepanje caplja
za dogodki. Zato je načrtovanje delovanja v krizi bistveni del kasnejšega
kriznega upravljanja. V primeru naravnih kriz (naravne nesreče) gre za
dogodke, ki jih nihče ne more v celoti preprečiti, kar pomeni, da gre za
dogodke, pri katerih ni ‘krivca’ oz. ni nekoga, ki bi lahko neposredno odgovarjal zaradi tega, ker se je nesreča zgodila. Komuniciranje z javnostmi
lahko pomaga tako, da opozarja na možnosti naravnih kriz, ljudi lahko
seznanja s tem, kako ravnati v določenih situacijah, oz. ponuja konkretna navodila, kako preprečiti poškodbe in zaščititi objekte. O krivdi ali
odgovornosti posameznikov lahko govorimo samo v primeru, da odgovorne ustanove niso izvajale potrebnih dejavnosti za pripravo na nesrečo, ki bi lahko zmanjšale posledice. Personalizacija krivde je posledično
tudi personalizacija krize. Pri dogodkih, ki jih ne moremo nadzorovati, je
personalizacija krivde najlažji način vzpostavljanja izgubljene varnosti.
Naravno nesrečo je nemogoče v celoti predvideti in nadzorovati, možno
pa je vzpostaviti nadzor nad krizo, tako da ugotavljamo odgovornost za
nastale posledice.
Krize imajo za medije veliko novičarsko vrednost, kar pomeni, da bo
večina kriz postala medijski dogodek. Količina medijskega pokrivanja je
odvisna od velikosti krize (lokalne/globalne), od njene bližine, od priča-
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kovanih posledic, števila žrtev, materialne škode, odgovornosti. Medije
zanimajo t. i. dogodki ‘5 k-jev’: katastrofe, krize, konflikti, kriminal in
korupcija. Medijska agenda oz. kazalo pomembnosti tem, ki jih mediji
vključijo v javno razpravo, je deloma odvisna od novičarskih dejavnikov,
deloma pa od načinov konstrukcije kriz. Včasih kriza nastane kot mašilo
za zapolnitev medijskega časa (in pritegnitev pozornosti javnosti) v obdobjih brez dogodkov, včasih pa mediji začnejo nekrizni dogodek obravnavati kot krizo. V upravljanju s krizo ima pomembno vlogo odnos
(komunikacija) odgovornih ustanov do medijev. Če je komunikacija uspešna, mediji sodelujejo pri definiranju problema in ustvarjajo optimalne razmere za hitro in učinkovito razrešitev krize. Hitra, razumljiva in iskrena komunikacija da vedeti, da ustanova ali organizacija ničesar ne
prikriva, kar povečuje verodostojnost njenih informacij. Ustanova mora
postati zanesljiv vir preverjenih informacij. Nepotrjene, nepopolne, nejasne ali zakasnele informacije odpirajo možnost za različne interpretacije
možnih vzrokov krize in postavljajo verodostojnost komuniciranja ustanove pod vprašaj. Posebej se je treba izogniti prezgodnjim informacijam
o možnih posledicah krize, ker so le-te tista razsežnost krize, ki ji bodo
mediji posvetili največ pozornosti (Saffir, Tarrant, 1993). Najpogostejša
novinarska vprašanja, ki jih organizacija lahko pričakuje ob izbruhu
krize, so: Kaj se je zgodilo?, Kdaj in kje?, Kdo je bil vpleten?, Zakaj?, Kaj je bil
vzrok? To so temeljna vprašanja, na osnovi katerih nastane prva informacija, ki jo mediji posredujejo javnosti. Izmikanje odgovorom, posredovanje nepreverjenih informacij ali zavajanje javnosti je prvi korak k nenadzorovani konstrukciji krize. Če informacije počasi pritekajo, mediji
poiščejo druge vire ali ‘zapolnijo’ manjkajoče informacije z ugibanji. Pomanjkanje informacij omogoča medijem, da z manj pomembnimi, predvsem vizualnimi prispodobami morebitnih posledic nesreč dalj časa
ohranjajo zanimanje javnosti. Prvih nekaj ur po izbruhu krize predstavlja namreč idealno priložnost za izoblikovanje predstave o ustanovi in za
vplivanje na medijsko poročanje ter razumevanje javnosti. Pogosto se ustanova v primeru, da mora sporočiti slabe novice, odloča za njihovo postopno posredovanje javnosti. Na ta način se namesto dneva slabih
novic, ki ga je mogoče usmerjati, izpostavi mesecu medijskega poročanja
o slabih novicah, ki ga je nemogoče nadzorovati.
Posebej so občutljiva tista vprašanja, ki se nanašajo na ocenjevanje
materialne škode, dosedanjo skrb za varnost in zaščito državljanov (kako
je bila ustanova pripravljena na krizo oz. kako so se na podobne dogodke odzvale druge ustanove), vprašanje krivde in odgovornosti in poročanje o žrtvah nesreč (McLoughlin, 1996). Če povzamemo, mediji poročajo
o krizah, ker so novičarsko zanimive in pritegnejo veliko pozornost javnosti.
Krizam se ne moremo izogniti, število različnih kriz narašča z zapletenostjo tehnologije in družbe, v kateri živimo. Narašča tudi število opazovalcev, predvsem medijev, ki pozorno sledijo dogajanju v svojem oko-
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lju, s tem pa tudi zmanjšujejo število medijsko nepokritih kriz. Najboljši
način za spopad s krizo je preprečevanje in nadziranje le-te. Nepričakovane krize je težko zaustaviti, lahko pa jih obvladujemo oz. poskrbimo,
da so njihove posledice manjše. Vsaka organizacija tako lahko z natančnim opazovanjem, določanjem in analiziranjem potencialnih problemov
v predkriznem obdobju krizo prepreči oz. ublaži njen udarec ter tako
delno ali v celoti prepreči škodo, ki bi jo kriza prizadela organizaciji. Priprava na potencialno krizo je torej bistvenega pomena za preživetje katerekoli organizacije v moderni družbi.
V nadaljevanju bomo analizirali potek kriznega komuniciranja v konkretni naravni nesreči – plaz v Logu pod Mangartom –, ki se je zgodila
16. novembra 2000. V delu analize bosta s psihosocialnega vidika še posebej analizirana obveščanje in opozarjanje na nevarnost in njun vpliv
na potek kriznega ukrepanja. Namen te analize je ugotoviti, na kakšen
način so pristojne institucije komunicirale z javnostjo prek različnih medijev. Sledila bo analiza kriznega komuniciranja v primeru širjenja nalezljive bolezni SARS (netipične pljučnice) in v primeru iraške krize. Želimo
poudariti, da so predmet naše analize novinarski prispevki o omenjenih
dogodkih in različni načini njihove interpretacije oz. analiza sporočil, ki
so jih javnosti posredovali predstavniki oblasti prek množičnih medijev.
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PLAZ V LOGU POD MANGARTOM: PREUSMERJANJE
MEDIJSKE POZORNOSTI (1. 10. 2000–1. 2. 2001)
Uvod
Naša temeljna domneva je, da je bila v primeru naravne nesreče v Logu
pod Mangartom javnost pomanjkljivo in nepravočasno obveščena. Pri
tem izhajamo iz predpostavke, da je ključ uspešne krizne komunikacije
njena verodostojnost. Če je informacija nepopolna, če je informacij preveč, so nekakovostne, novičarsko nevredne, če so posredovane v napačnem trenutku, če manjkajo ustrezne povratne ali dopolnilne informacije,
lahko trdimo, da je komunikacija neuspešna. V tem primeru bo javnost
poiskala tiste vire informacij, ki po njenem mnenju lahko ponudijo zadovoljive odgovore, oz. se bo medijsko poročanje osredotočilo izključno na
vprašanje personalizacije krize.

Neposredne nevarnosti NI (16. 11. 2000)
Dan pred katastrofalnim plazom (16. 11. 2000), v katerem je življenje izgubilo sedem ljudi, je osrednji nacionalni medij RTV Slovenija v Jutranji
kroniki (kratke novice, ki se predvajajo vsak dan ob 7. uri) na Prvem radijskem programu objavil informacijo, da so razmere na plazišču varne.
Vir informacije je bil predstavnik tamkajšnjih gasilcev, ki je obenem
dodal, da so uvedli stalno opazovalno dežurstvo. TV Slovenija pa je v
osrednjem informativnem programu, v Dnevniku (ob 19.30) objavila
prispevek njihove lokalne dopisnice, ki se je javila v živo s kraja plazišča
in povedala, da se je zemlja umirila in da ni neposredne nevarnosti za
vaščane Loga pod Mangartom. Njeno izjavo je ‘potrdil’ tudi poveljnik CZ
RS Miran Bogataj. Kot bomo pokazali v nadaljevanju, je večina vaščanov
Loga pod Mangartom prav na osnovi te informacije predpostavljala, da
nevarnosti plazenja ni več in se lahko vrnejo na svoje domove. Pri tem je
v obeh poročilih manjkala pomembna informacija o tem, da še naprej veljajo vsi varnostni ukrepi, med njimi tudi prepoved vračanja na nevarno
območje. Uspešno krizno komuniciranje predpostavlja jasno definirano
vlogo govorca oz. vira informacij. Govorec je glas organizacije med krizo.
Primarna odgovornost govorca je natančno in konsistentno podajanje
sporočil o delovanju organizacije ali pa poteku krize (Carney in Jorden,
Seitel v Coombs, 1999: 71).
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Tabela 1: Besedilo prve radijske in za tem televizijske informacije
Razmere na plazišču nad vasjo Log pod Mangartom so umirjene. Tako
pravi predstavnik tamkajšnjih gasilcev Damjan Krivec, ki so uvedli
stalno opazovalno dežurstvo.
Filip Šemrl, RA Slovenija 1, 16. 11. 2000, Druga jutranja kronika (7.00)
Novinarka: Najpomembnejša informacija, potem ko so si strokovne
ekipe ogledale plazišče, je, da se je zemlja umirila, da ne plazi več in
da tudi neposredna nevarnost za vaščane Loga pod Mangartom ni
tako velika.
Miran Bogataj: Ta trenutek mislim, da neposredno vas ni ogrožena.
TV Slovenija 1, 16. 11. 2000, Dnevnik, 19.30

Nesreče se ni dalo predvideti?
Kot smo videli v teoriji, je upravljanje tveganja zelo pomemben in dinamičen del kriznih odnosov z javnostmi (Covello, Heath, Heath in Abel v
Heath, 2001: 157). Upravljanje tveganja je tesno povezano s predkrizno
fazo, kjer percepcije tveganj pripomorejo k razvoju previdnostnih norm,
fazo krize, kjer časovno usklajene informacije lahko omilijo škodo ob
krizi in v pokrizni fazi, kjer so nove percepcije tveganj institucionalizirane v novih previdnostnih normah in praksah. Upravljanje tveganja je oblika komuniciranja, ki je zapletena že zaradi same narave tveganj. Heath
(1997) argumentira, da je negotovost omejena na nevarnost, se pravi, da
je prepričljivo komuniciranje o tveganjih skoraj nemogoče. Tako mora
biti upravljanje tveganja osnovano na ugotavljanju možnosti potencialnih tveganj in vzpostavljanju pozitivnih odnosov z javnostjo. Upravljanje
tveganja predstavlja norme reduciranja in zmanjševanja tveganj, s katerimi se organizacija sooča (Smallwood v Coombs, 1999: 42). Tako kot krizam se tudi vsem tveganjem ne da popolnoma izogniti. Kljub temu
upravljanje tveganj vključuje številne strategije, ki poskušajo preprečevati potencialne krize. Dejavnik, ki zelo močno vpliva na strategijo upravljanj tveganja, je strošek. Upravljavci primerjajo stroške tveganj (smrt,
poškodbe …) s stroški preprečevanja tveganj (oprema in dejansko delo,
ki bi bila potrebna za preprečevanje in reduciranje tveganj) (Coombs,
1999: 42). Napačno bi sklepali, če bi menili, da organizaciji ni treba reagirati, če so stroški tveganja manjši, kot bi bili stroški njenega preprečevanja. Ignoriranje tveganja je lahko veliko dražje, kot bi bilo pričakovano,
predvsem če bi javnost ugotovila, da je organizacija tvegala njihovo zaupanje za doseganje določenih koristi. Nastala bi veliko večja kriza, kot bi
sprva lahko predvidevali.
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Kot smo se prepričali v teoriji, mora uspešno krizno komuniciranje temeljiti na potrebah javnosti, biti mora verodostojno in upoštevati pričakovanja ljudi, ki so žrtve kriznega dogodka. Če v komunikaciji z javnostjo manjka katerikoli od naštetih elementov, obstaja velika možnost, da
bo javnost začela iskati alternativne vire informacij in zaupati tistim interpretacijam in razlagam dogodkov, ki so v večji meri skladne z njihovimi pričakovanji.
Analiza poročanja izbranih medijev v primeru Loga pod Mangartom je
pokazala, da so neposredno po nesreči mediji začeli preusmerjati pozornost s samega dogodka na vprašanje odgovornosti za posledice krize in
iskanje potencialnih krivcev. S stališča medijskega poročanja je personalizacija krivde eden najbolj učinkovitih in obenem najbolj preprostih načinov razlage nerazložljivega – naravne nesreče. Naravne nesreče se dogajajo, včasih jih je mogoče predvideti z večjo ali manjšo mero
natančnosti, v veliki večini primerov pa je kakršnakoli napoved izbruha
in poteka kriznega dogodka izjemno tvegana. V dnevih neposredno po
nesreči je temeljno medijsko vprašanje tako postalo: Kdo je odgovoren za
napačno presojo razvoja krize? V tej fazi poročanja mediji običajno v javno
razpravo vključijo različne neodvisne strokovnjake, ki se ukvarjajo s
problemi, povezanimi s konkretnimi naravnimi nesrečami. Analiza novinarskega poročanja je pokazala, da so pristojne institucije izjemno pomanjkljivo in neargumentirano ponujale odgovore na zastavljeno vprašanje: Kdo in na temelju kakšnih podatkov je dan pred nesrečo ugotovil, da se je
plazišče umirilo?
Tabela 2: Besedila, ki so izpostavljala vprašanje domnevne napačne presoje
Včeraj se je … (v Logu pod Mangartom) trlo strokovnjakov za zaščito
in reševanje, za hudourniške pojave, za ceste, gozdove … Vsi so v en
glas zagotavljali, da so dotedanji ogledi plazišča pokazali, da ni potrebe za večje vznemirjenje, da se je poldrugi milijon kubičnih metrov
obsežen plaz … umiril in da je Log pod Mangartom varen pred najhujšim. (…) Tisti, ki so dvanajst ur pred tragedijo zatrjevali, da se kaj takega ne
more zgoditi, so se sklicevali, da so svoje izjave oprli na oceno strokovnjakov,
ki so si včeraj ogledali prizorišče. Kot je ponavljal poveljnik republiškega
štaba CZ Miran Bogataj, je do ponovnega plazenja na Mangartu prišlo
iz povsem neznanih vzrokov. »Čeprav je vse kazalo, da je plaz obmiroval, smo od vseh morebiti ogroženih prebivalcev Loga pod Mangartom
zahtevali, da se čez noč izselijo na varno in da tam ostanejo do sobote.
Nekateri se teh navodil niso držali.« (Katja Roš, »Hiše pod plazom,
sedem ljudi pogrešajo«, Delo 18. 11. 2000)
Kot je povedal Niko Jurca, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in
prostor: »Skupine strokovnjakov ugotavljajo, da so zdajšnji katastrofalni
plazovi na pobočju Mangarta nekaj povsem novega, in da je do silovite ne-
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sreče prišlo zaradi sklopa izredno neugodnih kombinacij in vzrokov.« (S. Č.,
»Plaz, kot ga pri nas še nismo (s)poznali«, Delo, 21. 11. 2000)
Na vprašanje Primorskih novic, zakaj so bile napovedi, da se plaz
umirja, v četrtek tako spodbudne, je Miran Bogataj med drugim odgovoril: »Včeraj smo si območje plazu ogledali z vsemi za to pristojnimi
strokovnjaki. Skupaj smo ocenili, da se plaz umirja, vendar ukrepov
Civilne zaščite, da se morajo ljudje iz hiš izseliti, zaradi vremenske napovedi nismo preklicali in naj bi veljali najmanj do sobote. Žal nekateri prebivalci naših nasvetov niso upoštevali in zgodila se je tragedija.
Niti strokovnjaki ne vedo povedati, kaj se sploh dogaja v strminah
Mangarta. To bo mogoče ugotoviti šele, ko si bo območje mogoče ogledati in opraviti ustrezne raziskave. Ne moremo izključiti niti možnosti,
da katastrofe sploh ni povzročil plaz, za katerega smo ocenili, da se
umirja, pač pa drugi plaz.«
Neva Blazetič, Branko Podobnik, »Miran Bogataj: Ukrepov nismo preklicali!«, Primorske novice, 18. 11. 2000
Kot lahko vidimo je isti vir v imenu iste organizacije za dva različna
medija podal različen odgovor na podobno vprašanje: zakaj je prišlo do
napačne ocene potencialne (ne)varnosti? Ta vir je za časopis Delo izjavil,
da je »do ponovnega plazenja prišlo iz povsem neznanih vzrokov«, za časopis Primorske novice pa je brez strokovnih argumentov (»kaj in zakaj se
je zgodilo bodo ugotovile ustrezne raziskave«) javnosti posredoval neutemeljeno ugibanje, da »katastrofe mogoče sploh ni povzročil plaz, za katerega so ocenili, da se umirja, pač pa drugi plaz«. Če je uradni vir s svojimi izjavami poskušal preusmeriti medijsko pozornost na druga vprašanja
(in razlage), je isto počel medij, ki je javnosti posredoval netočno informacijo, da so se zadeve umirile oz. da neposredne nevarnosti več ni. Dan po
nesreči je Radio Slovenija povprašal, zakaj niso predvideli nesreče:
Po sredinem sproženju plazu na območju Loga pod Mangartom so
strokovnjaki včeraj zatrdili, da nevarnosti za širjenje plazu ni in da se
razmere na območju umirjajo. Zakaj niso predvideli nočne katastrofe,
smo povprašali poveljnika Civilne zaščite Mirana Bogataja.
Miran Bogataj: »Ta trenutek strokovnjaki še ne znajo povedat, kaj se je
zgodilo. Višje pod Mangartom, to je območje, ki ga zaradi spodnje
baze oblačnosti včeraj niso mogli v celoti videti, je prišlo do tega naglega predora okoli polnoči. Vse reševalne službe oz. tudi tehnične
zmogljivosti, ki so na Bovškem, so v pripravljenosti, seveda pa je potrebno najprej videti, kaj je v zaledju tega plazišča, da ocenijo strokovnjaki, kaj se lahko še dogaja s tem plazom, z njegovim gibanjem in, seveda, da ocenijo tudi možnosti novih predorov oz. valov, tako kot se je
zgodilo ponoči.«
RA Slovenija 1, 17. 11. 2000, Danes do 13h, 13.00
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Dva dni kasneje pa je TV Slovenija v osrednjem Dnevniku imela pogovor z isto osebo, v katerem je voditelj (ne da bi omenil napake pri poročanju lastnega medija) gosta spraševal, ali lahko še vedno v celoti zagovarja takratne svoje ocene in ocene strokovnjakov.
Miran Bogataj: »Moram še enkrat reči, da je bil ogled v dopoldanskem
času ob 11. uri, ko so vsi strokovnjaki zatrdili, da je tam prvi plaz, ki je
prebil mangartsko cesto in pa cesto proti Predilu in se v strugi Predelščice ustavil in ga je voda predrla, da je sorazmerno stabiliziran in vprašanje, ali obstaja tisti trenutek neka neposredna nevarnost, sem na tej
podlagi odgovoril, da neposredna nevarnost v tem trenutku ne obstaja. Dejstvo je, da ta dan popoldne so bile še obsežne padavine, ker dogovorili smo se, ob mojem odhodu iz Bovca, da vsi ukrepi, od evakuacije do spremljanja plazu, tako na predilski cesti kot spodaj v Bovcu
oziroma v Logu, da tudi vse aktivirane dežurne službe, reševanje, štab
za civilno zaščito ostanejo v pripravljenosti in da to izvajajo do sobote,
ker tisti trenutek je bila neugodna meteorološka situacija vse do sobote. No, in tudi v popoldanskem času mi je bilo potrjeno, ko so prehodili tudi naplavino v spodnjem Predilskem potoku, da je ta sorazmerno stabilna. Na žalost se je zgodilo, da je prišlo do tega drugega
izjemno obsežnega plazu nekaj po polnoči.«
Novinar: »Nismo hoteli dvomiti v vas ali strokovnjake, vprašali smo
vas samo še po mnenju. Hvala za sedaj.«
TV Slovenija 1, 19. 11. 2000, Dnevnik, 19.30
Na tem mestu lahko vidimo, kako se z uporabo različnih tehnik preusmerjanja medijske pozornosti razlaga dogodka umešča izključno na eno
dimenzijo poročanja – na odgovornost za posledice nesreče. Na eni strani imamo predstavnika odgovorne institucije, ki poskuša preusmeriti pozornost medija z vprašanja (ne)pravilne ocene razsežnosti krize na vprašanje nepredvidljivosti naravne nesreče kot take (splet negativnih
okoliščin), na drugi strani pa imamo medij, ki hoče preusmeriti pozornost javnosti s svoje lastne odgovornosti pri celovitem obveščanju javnosti. Namreč, besedilo obeh sporočil, ki jih je posredovala RTV Slovenija v
svojem informativnem programu, vsebuje ‘avtentične’ izjave odgovornih
posameznikov, ki trdijo, da neposredne nevarnosti ni več, ni pa izpostavljeno dejstvo, da medij svojih poslušalcev in gledalcev ni obvestil tudi o
tem, da varnosti ukrepi ostajajo nespremenjeni.
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Kaj pa pravi stroka?
V primerih poročanja o naravnih nesrečah se mediji pogosto obračajo na
različne strokovnjake, ki naj bi ocenili in komentirali dogodke, ukrepe
ali pa napovedali učinkovitejše mehanizme za zmanjševanje tveganja. V
primeru naravne nesreče v Logu pod Mangartom se je pokazalo, da tudi
stroka ni imela enotnega pogleda na (ne)zmožnosti napovedovanja možnih posledic. Neposredno po nesreči so strokovnjaki, ki so jih mediji zaprosili za mnenje, ugotavljali, da so bile optimistične ocene zmotne. Natančno prebiranje novinarskih prispevkov kaže, da so se pristojne
institucije, ki so sprejemale odločitve o nadaljnjih ukrepih, opirale na
ugotovitve stroke. Vprašanje je, katera stroka in kateri strokovnjaki so
podali strokovno mnenje in ali je sploh bilo dovolj časa, da se v takšnih
vremenskih razmerah sprejme dokončna odločitev.
Žal je bila ocena po prvem plazu (…) zmotna. Izr. prof. dr. Matjaž Mikoš s
Hidrotehničnega oddelka Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, član strokovne skupine, ki se ukvarja z analizo in
posledicami te naravne katastrofe, je v intervjuju za Delo še dodal:
»Saj je prav nenavadno, da so v razmerah, ko je nenehno deževalo in ko je
bilo vse razmočeno, ocenili, da gre za suhi plaz, ki celo ne drsi več. Gregor
Pucelj, »Hitre rešitve niso mogoče«, Delo, 22. 11. 2000
V istem časopisu lahko tri dni kasneje najdemo popolnoma drugačno
strokovno mnenje. Skupina strokovnjakov je na okrogli mizi časopisa
Delo, posvečeni analizi plazu izpod Mangarta, predstavila drugačne poglede na vzroke nesreče. Namesto kategoričnih in dokončnih ocen o
zmotnosti prvih napovedi je začelo prevladovati previdno opozarjanje,
da se določenih naravnih nesreč enostavno ne da v celoti predvideti. V
omenjenem prispevku so strokovnjaki izpostavili še eno vprašanje, ki večinoma ni bilo predmet novinarskega poročanja – vprašanje (ne)spoštovanja razglašenih varnostnih ukrepov. Namesto ugotavljanja krivde oz.
(ne)zmotnosti ocene (ne)varnosti bi temeljno vprašanje moralo biti, kdo
in zakaj ni javnosti (vaščanov Loga) obvestil o veljavnosti ukrepov oz.
kdo in zakaj ni preprečil ljudem, da se vrnejo v svoja domovanja.
Dan pred rušilnim plazom je obveljala ocena, da nevarnost novega
splazenja ni huda in da preveliko vznemirjenje prebivalcev ni na
mestu. Potem je ponoči plaz odnesel sedem življenj, vrsto hiš, razdejal
cesto itn. S čim pojasniti to prenagljeno in, žal, zmotno oceno?
Miran Trontelj (Hidrometeorološki zavod): Ne bi rekel, da je bila ta ocena
zmotna. Dana je bila za prvi plaz, ki je miroval, dokler ni prišel drugi, katastrofalni. Ta drugi plaz se je namreč utrgal drugje.
Ali torej ta drugi, rušilni plaz prej sploh ni bil opažen?
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Trontelj: Ne, ni bil opažen. Nihče si ni predstavljal, da se bo lahko skoraj 800 metrov nad prvim sprožil še drug plaz.
Bojan Ušeničnik (Uprava RS za zaščito in reševanje): Tako je. Utrgal se
je bistveno više, na višini 1700 metrov. Njegova splazitev je bila nepredvidljiva.
Trontelj: Žal je bila ocena dana izključno za prvi plaz! In pri tem ni bil
preklican nobeden od ukrepov!
Ušeničnik: To je zelo pomembno. Vsi ukrepi so ostali ves čas v veljavi
in občinski štab za civilno zaščito jih ni spreminjal.
Trontelj: Vemo pa, kakšni so bili ukrepi – da nihče ne sme biti v vasi.
Ušeničnik: Drugi plaz je bil nesrečna okoliščina, ki se je očitno ni dalo
predvideti.
Drugi, rušilni plaz je bil torej popolno presenečenje za vse?
Ušeničnik: Tako je, v takem obsegu in na tak način je bil popolno presenečenje,
Janez Marušič (Biotehniška fakulteta): Ob napovedih strokovnjakov
vedno pričakujemo ne vem kako veliko gotovost. Toda vrsta reči v naravi je nepredvidljiva: definicija narave je prav negotovost.
Matija Grah, »Groza in magičnost plazu izpod Mangarta« (pogovor),
Delo, 25. 11. 2000
Neenotnost stroke pa se je manifestirala tudi v nedostopnosti relevantnih informacij glede nadaljnje varnosti in bivanja v Logu pod Mangartom. Ne samo da v tem primeru mediji niso imeli relevantnih strokovnih odgovorov in dostopa do informacij, tudi sami vaščani so bili
informacijsko izolirani. Nekaj več kot mesec dni po nesreči pristojne institucije niso uspele vzpostaviti rednih stikov z domačini, predvsem pa
niso uspele zagotoviti verodostojnega in kontinuiranega obveščanja o pokriznih dejavnostih.
»Stroka se je zavila v molk. Ljudem je treba nemudoma povedati, kaj
je glede varnosti in nevarnosti bivanja v Logu pod Mangartom stroka
ugotovila v minulem tednu. Vem, da raziskave še potekajo. Toda predolgo ne smejo biti več tiho,« je opozoril Milan Černigoj (uradno izvoljeni predstavnik in glasnik Ložanov).
Katja Roš, »Čas ni zaveznik Loga pod Mangartom«, Delo, 5. 12. 2000
David Černuta je v imenu vseh Ložanov očital, da je bil po sprožitvi
prvega plazu strokoven ogled premalo poglobljen, da si terena nihče
ni ogledal iz zraka in da so premalo upoštevali opozorila domačinov, ki
zelo dobro poznajo teren. Čeprav je občinski štab civilne zaščite sprejel
ukrepe o izselitvi najbolj ogroženih šestih hiš ob strugi, so iz relativno
pomirjujočih izjav, ki so jih dali odgovorni v četrtek, sklepali, kot da je
največja nevarnost mimo. (…) Ob tem so Ložani poudarjali, da pred-
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sedniku občinskega štaba civilne zaščite ničesar ne očitajo, krivi naj bi
bili drugi.
Neva Blazetič, Katja Željan, »Dolga bo pot domov. Kdo je kriv?« Primorske novice, 21. 11. 2000

Kdo, kdaj in kako komunicira?
Temelj uspešnega kriznega komuniciranja predpostavlja tudi jasno izdelan načrt dejavnosti posameznih institucij, ki skrbijo za odgovorno
upravljanje s kriznim dogodkom. Načrt delovanja v času krize bi moral
biti jasno predstavljen tako prizadeti javnosti kot tudi medijem. Mediji
so namreč po Zakonu o medijih (25. člen) dolžni obvezno objavljati
nujna sporočila. »Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih
podjetij in javnih zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi,
kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. Za resničnost in točnost sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval mediju.« Enako od medijev zahteva Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V
primeru nesreče v Logu pod Mangartom so bili pristojni državni organi
dolžni zahtevati od medija objavo brezplačnega nujnega sporočila, v katerem bi jasno opozorili ljudi na ogroženem območju in vse ostale državljane in državljanke, da na tem območju veljajo posebni varnostni ukrepi
oz. prepovedi. Zakaj teh sporočil ni bilo, ne moremo ugotoviti zgolj na
temelju analize novinarskega sporočanja.
Obenem pa je iz analize razvidno, da tudi sodelovanje med različnimi
institucijami na različnih ravneh ni bilo učinkovito. Mediji, ki pri svojem
sporočanju iščejo hitre, zanesljive in verodostojne informacije, morajo
takoj po nesreči vedeti, katere institucije in kateri posamezniki znotraj
teh institucij so pristojni, da določene informacije posredujejo. V konkretnem primeru pa so pristojni novinarjem razlagali načine odločanja
znotraj posameznih institucij kot tudi na ravni odgovornosti za sprejemanje končnih odločitev.
Z vprašanjem, kdo ima zadnjo besedo pri odločitvah, ki so lahko v dobrem ali slabem usodne za življenje ljudi, se je novinarka Dela obrnila na
tedanjega bovškega župana Sinišo Germovška, ki ji je povedal naslednje:
Ekspertna skupina, ki se s tem ukvarja po strokovni plati, daje mnenja. Formalno o ukrepih odloča občinski štab civilne zaščite, ki deluje
ob pomoči regijskega štaba CZ. Ta ima poveljnika. Njegov nadrejeni
pa sem jaz, župan. To je lokalna raven. Toda če gre za odločitve, ki presegajo to raven, je občinskemu štabu nadrejen republiški štab. Pri
katastrofi v Logu pod Mangartom pa odločanje na lokalni ravni prav
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gotovo ne zadošča. V Sloveniji nimamo izkušenj s podobnimi primeri.
Prav pa bi bilo, da odločitev, ko bo sprejeta, pretehtamo, tako na lokalni kot tudi na krajevni ravni. (Katja Roš, »Ložani ostajajo skupaj enotni«, Delo, 22. 11. 2000)
Iz njegovega odgovora je razvidno, da v času neposredno pred nesrečo
in po njej pristojne institucije (vsaka navzven do ogroženih ljudi in medijev) niso uspele zagotoviti uspešnega sodelovanja na lokalni, krajevni in
državni ravni. Neusklajena komunikacija je vplivala na to, da mediji niso
jasno opozorili ljudi na prepoved vračanja v njihove domove, ne glede na
to, kakšna je bila dejanska ocena potencialne nevarnosti.

Kako zagotoviti spoštovanje varnostnih ukrepov?
Verjetno najbolj problematična posledica neuspešnega kriznega komuniciranja je bila izguba zaupanja ljudi v verodostojnost sporočil, ki so jih
posredovali pristojne institucije in mediji. Prav na tem primeru je treba
opozoriti na razlike med osebnim, institucionalnim in medijskim razumevanjem ogroženosti in potencialnega tveganja. V primeru, ko gre za
nepredvidljive naravne nesreče in pridobivanje informacij o poteku
krize, se posamezniki večinoma pri svojem razumevanju dogodka zanašajo na informacije, ki so jih pridobili sami, in na informacije, ki jih posredujejo mediji. Institucije pa svoje ugotovitve o možnih tveganjih večinoma utemeljujejo na izkušnjah iz preteklih dogodkov in ocenah
strokovnjakov. Glede na to da institucija zelo težko komunicira z vsakim
potencialnim naslovnikom sporočila osebno, se mora pri svojem komuniciranju z javnostjo zanašati na sodelovanje z mediji. Mediji pa pri svojih razlagah dogodkov zbirajo informacije pri instituciji sami in tudi pri
posameznikih, ki so izpostavljeni tveganju ali pa so žrtve dogodka, o katerem poročajo. Pri tem je treba opozoriti, da mediji ne morejo in ne
smejo opravljati dela pristojnih institucij, kar pomeni, da v nobenem primeru ne smejo sami podajati ocen o možnih tveganjih. Prav zaradi tega,
ker mediji obveščajo o dogodkih in ponujajo možne razlage vzrokov in
posledic, mora institucija v svojo komunikacijo z javnostjo nujno vključiti tudi medije.
Jih ni strah? Česa neki? Plazu. Zmrzal ga bo zamrznila in bo dal mir.
Ampak strokovnjaki napovedujejo, da lahko z Mangarta še zelo veliko
prihrumi. Vem, da tako govorijo. Zdaj ko se je zgodila tragedija, si ne morejo več privoščiti napak. (…) je menil Branko Černuta (K. R., Delo, 22.
11. 2000)
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Prostovoljni gasilec Robert Juračič pa je potožil, da vsi Ložani žal niso
imeli sreče. Dan pred tragedijo smo šli po hišah in ljudi spravili na
varno, toda v četrtek zvečer se je sedmerica, ki jo zdaj pogrešamo, vrnila na svoje domove, potem ko so po televiziji slišali, da ni več nevarno. (…) Sinoči smo šli mirno spat, potem ko smo po televiziji slišali, da
je nevarnost v Logu mimo. Toda ob 6. uri je zazvonil telefon in povedali so mi, da se je zgodilo nekaj groznega, je bila nad TV-sporočilom
ogorčena ena Ložanka.
Bovški župan Siniša Germovšek je že na dopoldanski novinarski konferenci poudaril, da so strokovnjaki za Log pod Mangartom napovedovali bistveno bolj ugoden izid, medtem ko so sami ohranili dežurstva
in prepovedali vselitev v hiše, a so žal nekateri vaščani šli vanje na
lastno pest. Na očitke, češ da je bilo premalo poskrbljeno za varnost
prebivalcev Loga, pa je Miran Bogataj, poveljnik republiške uprave za
zaščito in reševanje, takole odvrnil: »Izjave, da trenutne nevarnosti za
prebivalce ni, smo dajali okoli poldneva. Ker je popoldne spet začelo
močno deževati, smo v dogovoru z regijskim in občinskim štabom za
civilno zaščito v Bovcu sklenili, da morajo obveljati vsi varnostni ukrepi: izselitev štirinajstih prebivalcev iz šestih hiš, opozorili smo tudi
prebivalce krajev vzdolž Koritnice, Čezsoče in Loga Čezsoškega, naj se
umaknejo na varno. Mnogi so to storili. Žal v Logu nekateri niso upoštevali navodil.«
Jani Alič, Tatjana Pihlar, »Še mrtve duše bi zbudilo, tako močno je zabobnelo«, Dnevnik, 18. 11. 2000
»Nobene žrtve ne bi bilo treba, je bilo slišati. Če smo čez noč, ko je odneslo mangartsko cesto, preživeli v vikendih ali avtih, bi lahko še eno,
so bili glasni očitki. Zanašali smo se na izjave po televiziji,« je menila
Beatriz Černuta iz Bovca.
Filip Šemrl, Barbka Sršen, Karmen Leban »Ložani trdijo, da so bile vse
žrtve plazu nepotrebne«, Večer, 20. 11. 2000
Našo predpostavko, da so pristojne institucije zadolžene za informiranje prizadetih ljudi in javnosti nasploh neučinkovito komunicirale med
seboj, z mediji in z ogroženimi posamezniki, najbolje ponazarja prispevek, ki ga je neposredno po katastrofalnem plazu objavila komercialna
televizija POP TV v osrednji informativni oddaji. Novinarka je pred kamero povabila predstavnike različnih ravni odločanja in poskušala ugotoviti, zakaj so se nekateri posamezniki kljub prepovedi vrnili na svoje domove. Bovški župan je izrecno poudaril, da je bila prepoved vračanja
kategorična. Iz analiziranega prispevka pa ni jasno kdo, na kakšen način
in s kakšnimi ukrepi je to prepoved dejansko izvajal v praksi. Kje je bila
prepoved objavljena? Kdo je bil neposredno odgovoren za to, da se prepoved spoštuje? Ali je bilo prepovedano območje tako zavarovano, da
nihče ni imel možnosti dostopa? Po mnenju župana je bila odločitev za
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vrnitev v Log izključna samovolja nekaterih krajanov. Na njegove ugotovitve je novinarka razpravo usmerila na nasprotujočo si ugotovitev: na
eni strani so ene pristojne institucije prepovedale vračanje ljudi na njihove domove, na drugi strani pa so druge (tudi pristojne) institucije podale
strokovno oceno, da plaz ne predstavlja več nevarnosti, ne da bi opozorile na varnostne ukrepe, ki so ostali v veljavi. Tudi če je pri vrnitvi šlo za
samovoljo posameznikov, je njihova osebna percepcija možnega tveganja
temeljila na izjavah, ki so jih posredovali mediji. Zastavimo lahko naslednje hipotetično vprašanje: ali bi se ljudje vrnili na svoje domove, če
ne bi najprej na radiu in potem še (s sliko v živo) na televiziji slišali
ocene, da plazišče ni več nevarno? Pri odgovoru na to vprašanje pa nas
ne zanima krivda in odgovornost posameznikov, ampak hipotetične drugačne reakcije tistih, ki so se odločili, da prepovedi ne bodo spoštovali.
Izjava poveljnika lokalnih gasilcev kaže na še eno pomanjkljivost v načinih izvajanja kriznih dejavnosti. Očitno je bilo, da odgovorne osebe na
terenu niso imele dovolj pristojnosti in moči, da bi lahko učinkovito preprečile nespoštovanje prepovedi. Še več, poveljnik gasilcev je jasno povedal, da ne samo da niso mogli ljudem preprečiti vrnitve, ampak tudi niso
smeli izvajati ostrejših ukrepov, ker so bile ocene, podane s strani nadrejenih pristojnih institucij, ugodne. Verjetno je najbolj problematičen tisti
del novinarskega prispevka, ki nakazuje, da med različnimi institucijami, ki bi sicer morale ves čas delovati usklajeno, ni redne komunikacije.
Poveljnik civilne zaščite RS je šele na tiskovni konferenci od župana izvedel, »da so ukrepali tako, kot je bilo dogovorjeno«.
Novinarka: »Nekatere prebivalce Loga so predstavniki CZ evakuirali
že v sredo in jim zapovedali, naj v zavetiščih ostanejo še naslednjo,
torej usodno noč. Rekli ste, da ste prepovedali tem ljudem. Ali so to
bili samo nasveti?«
Siniša Germovšek: »Ne, to je bila jasna kategorična prepoved, da do
nadaljnjega vselitev ni možna. Seveda pa je bila odločitev nekaterih
krajanov samovoljna.«
Novinarka: »Kljub opozorilom naj bi se nekateri v svoje domove vrnili.
Tudi zaradi izjav CZ, da plaz ne predstavlja več večje nevarnosti.«
Mario Glavič: »Stari nočejo zapustiti domov. Nič ne bo, nič ne bo … in
so šli nazaj domov. Prvi dan so bili evakuirani, drugi dan so se vrnili
nazaj na dom.«
Novinarka: »Tiste, ki so vztrajali na svojih domovih, so prepričevali
tudi domači gasilci, a se po njihovem mnenju niso dali prepričati.«
Danijel Krivec: »Nekatere smo tudi dvakrat, trikrat ven odgnali, vendar človeku ne moreš preprečiti. Razen da ga uklenimo, to pa na osnovi
tistih ocen, ki so bile včeraj dane ni bilo možno.«
Novinarka: »Potem so bili pač oni sami krivi, da so ostali v hišah, po
vašem mnenju?«
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Germovšek: »Ne gre za krivdo, gre za hudo tragično nesrečo, ki je
praktično nedoumljiva tako za laike kot za strokovnjake.«
Novinarka: »Kdo je potem po vašem mnenju kriv, da je potem tukaj
sedem ljudi ostalo pod plazom?«
Miran Bogataj: »Moram reči, da mi je župan danes na tiskovni povedal, da so ukrepali tako, kot je bilo dogovorjeno, in ne morem nikakor
komentirati, kaj se je zgodilo pred polnočjo tukaj.«
Novinarka: »Neposlušnost ali napačna ocena strokovnjakov? Karkoli že
je, nekateri so to plačali celo s svojim življenjem.«
Pop TV, 24 UR, 17. 11. 2000, 19.15

Sklep: kako skomunicirati krizo?
Dejanska kriza preizkusi organizacijo in ovrednoti njeno pripravljenost.
Pomembno je, da organizacija takoj prizna, da je prišlo do krize in da jo
poskuša obvladovati in razrešiti. V krizah običajno narašča potreba po
informacijah, zato je nujno, da se organizacija hitro odzove in pripravi
vse možne odgovore na prihajajoča vprašanja. Organizacija se ne sme
izogibati medijem, javnosti in vsem tistim, ki zahtevajo odgovore. Vsako
prezrto in neodgovorjeno vprašanje samo poglablja krizo in nezaupanje
v verodostojnost posredovanih sporočil. Obdobje obvladovanja krize, reševanja in okrevanja po krizi opredeljujejo tri teme: začeten odziv, skrb
vodilnih za ugled organizacije in proaktivno ter pravočasno komuniciranje. Krizno komuniciranje z javnostmi se začne s prvim odgovorom, ki
že na začetku definira podobo krize in vpliva na njene interpretacije. Komuniciranje v krizi naj bi bilo hitro, odzivno, proaktivno, konsistentno
(soglasnost organizacije), odprto, izražalo naj bi sočutje in intenzivno
sledilo informacijskim potrebam javnosti.
Kriza ustvarja informacijsko praznino, ki jo je treba čimprej zapolniti.
Pri pomanjkanju informacij obstaja možnost, da ‘praznino’ zelo hitro zapolnijo govorice, neresnice in nepreverjena dejstva. V krizi sta najslabša
tišina in molk, ki implicira na to, da organizacija ne nadzoruje krize, da
skriva informacije in ne deluje v javnem interesu. Komuniciranje v krizi
mora biti konsistentno, kar pomeni, da organizacija deluje enoglasno.
Organizacija mora nadzorovati sporočila, ki jih posreduje v javnost, skrbeti za njihovo verodostojnost in preprečiti, da se pojavljajo neuradni viri
in sporočila. Krize potencialno ustvarjajo izjemno pomembno javnost –
žrtve in njihove družine. Organizacija mora pokazati sočutje, solidarnost
in skrb za žrtve. Razrešitev krize bo pokazala, kdo so (oz. kaj je vplivalo)
odgovorni za krizo, v vmesnem času pa organizacija, ki je vpletena v
krizo, mora delovati sočutno. Verjetno najpomembnejša elementa komuniciranja sta njegova intenzivnost in kontinuiteta. Javnost ima pravico iz-
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vedeti, kaj se je zgodilo, kaj se lahko zgodi, kako se lahko zaščiti, oz. biti
ji mora jasno, kako organizacija deluje pri nadzorovanju in odpravljanju
nastale škode. Organizacija mora javnosti posredovati vse informacije, ki
jih ima, in aktivno sodelovati pri reševanju krize. Analiza novinarskega
poročanja pa je pokazala, da večina elementov uspešnega kriznega komuniciranja v primeru Log pod Mangartom ni bila upoštevana.
Nemogoče je našteti vse možne krizno komunikacijske taktike, zato
Coombs (1999: 122), kot smo videli v teoretičnem delu analize, predstavlja nekaj skupin, ki se po njegovem mnenju najpogosteje pojavljajo:
napad na tožnika, zanikanje, izgovor, zagovor, samopotrditev, popravljanje, polno opravičilo.
V analiziranem primeru bi kriznokomunikacijska taktika po drugem
plazu morala temeljiti na iskanju možnosti za odpravo škode in preprečevanja vnovičnega pojavljanja krize ter na jasnem prevzemanju odgovornosti za posredovanje nepopolnih informacij. Na ta način bi organizacija
vzpostavila odnos zaupanja do medijev in lokalnega prebivalstva ter
zgradila temelje za bolj učinkovito in verodostojno delovanje v prihodnosti.
Teorija sugerira, da različne komunikacijske taktike povezuje nekakšen kontinuum, ki se izraža kot lestvica dejanj organizacije od defenzivnih do prilagodljivih. Defenzivne taktike temeljijo na tem, da organizacija zanika vsako vpletenost v krizo oz. da kriza sploh ne obstaja.
Prilagodljive taktike pa sprejemajo odgovornost za nastalo krizo in poskušajo v čim krajšem roku urediti nastalo situacijo. Krizno komuniciranje v primeru naravne nesreče v Logu pod Mangartom bi moralo upoštevati dokaj močno krizno odgovornost. Kontinuum odgovornosti nam
kaže, da sama naravna nesreča vsebuje šibko krizno odgovornost institucije, tisti hip, ko se pojavijo smrtne žrtve, pa se taktika mora spremeniti
in temeljiti na močni krizni odgovornosti. V analiziranem primeru je bilo
očitno, da so se konkretni odgovornosti (ne za samo nesrečo, ampak tudi
za neučinkovite načine delovanja) poskušali izogniti vsi: država, pristojne institucije, stroka in mediji.
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PLAZ V LOGU POD MANGARTOM:
OBVEŠČANJE IN OPOZARJANJE NA NEVARNOST
Uvod
Zemeljski plaz, ki je novembra 2000 prizadel vas Log pod Mangartom in
terjal življenje sedmih ljudi, zastavlja številna vprašanja o tem, kako ravnati v takih primerih, da bi se izognili hudim posledicam, predvsem
žrtvam. Kot bomo videli, bi to bilo možno. Ker je šlo pri tej nesreči predvsem za problem opozarjanja na nevarnost in (ne)spoštovanja opozoril s
strani dela prizadete javnosti, si primer poglejmo bolj poglobljeno – še s
socialnopsihološkega vidika, ki bo dopolnil prej uporabljeni komunikološki pristop. Preden umestimo dogodek v širši kontekst opozarjanja, si
osnovne značilnosti in zahteve kriznega komuniciranja oglejmo.
Obveščanje o nevarnosti in/ali opozarjanje nanjo je sestavni del ukrepanja ob nesrečah, ki naj bi preprečilo hujše posledice teh nevarnih dogodkov. Izhodišče za obravnavo vloge opozarjanja je staro psihološko
spoznanje, da se le in predvsem pripravljeni ljudje lahko učinkovito spoprijemajo z nevarnostjo. Pripravljenost namreč sproži prilagojevalne procese. Ljudje, opozorjeni na nevarnost, lahko izvedejo vrsto preprečevalnih, blažilnih, varnostnih in zaščitnih ukrepov. Opozorila, posredovana
javnosti, so ‘pripravljalna obvestila’, saj so namenjena vnaprejšnji pripravi ljudi, da se spoprime z različnimi stresnimi dogodki. Njihov cilj je
predvsem doseči ustrezno ravnanje ob nevarnosti.

Sistem obveščanja in opozarjanja
Vsak varnostni načrt mora vsebovati učinkovit obveščevalni in opozorilni sistem (Foster, 1986). Obvestila v takem sistemu potekajo v obeh smereh, k ogroženim in od njih. Pri ogroženih spodbujajo ustrezne odzive, ki
povratno vplivajo na nadaljnja opozorila (slika 10). Opozarjanje namreč
ni enkraten dogodek, ampak del nepretrganega, razvijajočega se odnosa.
Perry in sodelavci (1982) pišejo o opozarjanju na nevarnost kot o procesu, ki je izid socialne organizacije. Sistemski modeli opisujejo celoten
proces opozarjanja z opažanjem nevarnosti in odzivom javnosti. Glede
na omejen čas morajo biti prejemniki opozorila voljni in zmožni (npr. zaradi prejšnjega usposabljanja) takoj izvajati zaščitne ukrepe. Opozorilne
sisteme sestavljajo postopki in procesi, ki so tako splošni, da lahko posamezen sistem uporabimo za različne vrste nevarnosti (Perry in sod.,
1980). Opozorila spodbujajo v ogroženih ljudeh prilagojevalno ukrepanje, ki se spreminja z naravo nevarnosti. Dajejo ‘znak’ za nevarnost. Te-

XKRIZNO KOMUNICIRANJE V SLOVENIJI 2000–2003X

157

meljni opozorilni sistemski model naj bi vseboval štiri podsisteme (Perry
in sod., 1982):
podsistem zbiranja in ocenjevanja obvestil o naravi nevarnosti,
podsistem tolmačenja nevarnosti v okolju in odločanja o potrebi po
opozarjanju in o vsebini opozoril,
podsistem kanalov, po katerih se opozorilo posreduje javnosti,
odzivni podsistem, ki obsega vedenje prejemnikov opozorila.

•
•
•
•

Taki modeli opozorilnega procesa poudarjajo: (a) odkritje grozeče nevarnosti; (b) sestavljanje in širjenje opozoril; (c) odziv javnosti na opozorila. Primerni so predvsem pri obravnavanju skupnosti, manj pa za družine in posameznike.
Opozorilo, pravi Williams (po Perryju in sodelavcih, 1982), je sporočilo,
oddano pred nesrečo, ki opisuje grožnjo na jasen in poseben način ter prejemnikom ponuja ustrezne zaščitne odzive. Ponujeno je kot znak za delovanje,
obvestilo, ki ga prinaša, pa predstavlja podatke, na podlagi katerih se
posamezniki odločajo o potrebnih dejanjih. Opozorilo, sporočeno neposredno pred nevarnostjo, ni namenjeno seznanjanju s podrobnim načrtom ukrepanja. Njegov glavni namen je opis nevarnosti, navedba možnega časa njenega izbruha ter priporočilo ustreznega prilagojevalnega
vedenja. Priporočila delujejo kot opomnik za podrobnejša, prej naučena
vedenja. Tako bo npr. opozorilo, ki zahteva evakuacijo, učinkovitejše, če
ogroženi ljudje že poznajo evakuacijske poti, zbirne točke, varne kraje
ipd. Opozorilo naj bi torej priklicalo prej naučeno snov. Njegova vsebina
je toliko povezana z zaznavo osebne ogroženosti, kolikor mu ljudje verjamejo. Opozorila, ki so specifična in vsebujejo obvestilo o verjetni jakosti
grožnje ter kraju, kjer naj bi se zgodila, bodo verjetneje izzvala ustrezne
odzive ogroženih. Opozorilo oziroma njegova vsebina je povezano z zaupanjem vanj in z zaznavo osebne ogroženosti. Oboje spodbuja ustrezne
odzive. Prilagojevalni odziv postane za posameznika nujen, kadar zazna
grožnjo v opozorilu kot stvarno, hudo in bližnjo. Če ljudje opozorilu ne
zaupajo oziroma se jim grožnja ne zdi stvarna, ne bodo ukrepali.
Williams v svoji zamisli opozorilnih sistemov upošteva vlogo pripravljenosti skupnosti. Poudarja, da tradicionalna pojmovanja opozarjanja
kot sredstva za prenašanje opozoril niso ne ustrezna ne natančna. V izidih opozarjanja se bosta namreč odražala tako stopnja pripravljenosti
skupnosti kot njene odzivne zmožnosti. Zato je sestavni del programov
pripravljenosti na nesrečo določanje ustreznih prilagojevalnih vedenj in
strategij za izvajanje zaščitnih ukrepov ter izobraževanje ogroženih ljudi
o posameznih načrtih.
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Slika 10: Idealen opozorilni sestav (običajno njegovo delovanje vsebuje
14 osnovnih korakov; če naj bo učinkovit, mora informacija teči
v obeh smereh skozi mrežo opozarjanja, to je k ogroženim in
od njih).

Vir: Foster (1986).

Različni avtorji (Foster, 1986; Perry in sodelavci, 1980), poudarjajo, da
opozorilo lahko deluje le kot znak za dejavnost, ki gradi na pripravljenosti za ukrepanje in na znanju. Pomemben je tudi pretok opozoril k ogroženim in od njih. V bistvu opozarjajo na znano dejstvo, da je sistem brez
povratne zveze in popravkov ter prilagajanj, ki jih ta omogoča, obsojen
na neučinkovitost in propad.
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Žal obstaja tudi na področju opozarjanja mnogo zmotnih predstav in
predsodkov o vedenju ljudi. Pomislimo samo na vse ideje o paniki, ki naj
bi jo utegnilo izzvati prezgodnje opozorilo. Obenem ugotovitve veliko raziskav opozarjajo prav na oklevanje, da bi ljudje karkoli naredili, da bi se
umaknili iz kraja nevarnosti ipd. Lindell in Perry (1983) navajata, da
lahko pričakujemo, da 10 do 50 odstotkov opozorjenih ne bo upoštevalo
uradnih opozoril za evakuacijo. Včasih je treba ljudi k umiku (‘begu’)
prav prisiliti, kot so to npr. storili februarja 1995 med poplavami na Nizozemskem. Takrat so oblasti kar 250.000 ljudi prisilile, da so zapustili
svoje domove, opazili pa niso nikakršnega paničnega bega (Gutteling in
Wiegman, 1996). Še več, ljudje so se celo skrivali, da jim ne bi bilo treba
oditi. Možni so seveda tudi nasprotni primeri. Tako so ob nesreči v jedrski elektrarni na Otoku treh milj v ZDA priporočili umik 2500 nosečim
ženskam in predšolskim otrokom, ki so živeli v krogu pet milj okoli jedrske elektrarne (Lindell in Perry, 1983). Svoje domove je zapustilo 150.000
ljudi z območja petnajst milj okoli jedrske elektrarne. Če bi vse nosečnice in predšolske otroke spremljali člani družin, bi bilo to približno 10.000
ljudi. Tak odziv je bil zato pretiran. Nanj so najbrž vplivala dvoumna in
nedosledna uradna opozorila. Obvestila, ki so prišla v javnost, so bila
izmenično pomirjujoča in vznemirjajoča. Nekateri viri so priporočali
zaklanjanje ali sploh nobenih zaščitnih ukrepov, drugi pa evakuacijo.
Dejansko je 78 % evakuirancev kot razlog za umik navedlo zmedene
informacije. Natančna napoved odziva javnosti na priporočene zaščitne
ukrepe je možna le ob ustreznem razumevanju načina, na katerega si
javnost razlaga prejeta opozorila in se odloča o ustreznem ukrepanju.
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Preglednica 1: Glavne sestavine procesa opozarjanja
(Vir: Rorhmann, 2000).
<A> NEVARNOST
<B> (VNOVIČNA) OCENA
TVEGANJA
<C> ODLOČITEV ZA
PREVENTIVNO AKCIJO
<D> VEDENJE ZA
ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI
<E> SPOROČILO O
NEVARNOSTI –
VSEBINA
<F> KONTEKST SPOROČILA

<G>

<H>
<I>

<J>

<K>

<L>

<M>

<N>
<O>
<X>
<Y>

Nevarnost (situacija, dogodek ali snov), kateri so ali bi lahko bili ljudje, ki jim
je namenjeno opozorilo, izpostavljeni (npr. grožnja zdravju ali varnosti)
Zavedanje nevarnosti in osebne izpostavljenosti; zaznavanje in ocena
nevarnosti (verjetnost, trajanje, moč, bližina, takojšnjost itd. vpliva)
Izbira med: vedenje za doseganje zmanjšanja nevarnosti, iskanje novih
obvestil, nobene akcije (temelječe na zapomnjeni prejeti informaciji)
Izogibanje izpostavljenosti ali priprava na dogodek
(individualno vedenje in/ali sodelovanje v programih skupine/skupnosti)
Značilnosti sporočila: moč argumentov, ustreznost, točnost, jasnost, ipd.;
žarišče: znanje/stališča/vedenje

Vir sporočila: vrsta ustanove, status strokovnosti, verodostojnost; lastnosti
širjenja sporočila; socialni procesi opozarjanja; značilnosti ‘kanala’ (npr. brošure, TV/radio, tiskani mediji, video, internet, ‘vroče linije’, osebna predstavitev); omejitve delujoče agencije; tudi interferenca z drugimi viri obveščanja
PRIZADEVANJE
Če je obvestilo prejeto in opaženo: poskusi prekontroliranja in
ZA POTRDITEV
ovrednotenja vsebine opozorila (prek istega ali verjetneje drugih virov), odvisno od posameznikovih individualnih potreb
ODOBRITEV SPOROČILA Osebno sprejetje sporočila glede na naravo nevarnosti in lastno tveganje
O NEVARNOSTI
PRESOJA PRIČAKOVANE Pričakovana učinkovitost predvidenih ukrepov za blažitev nevarnosti
KORISTI PREDLAGANE
(utemeljena na zaznani težavnosti, izvedljivosti, stroških in
AKCIJE
razpoložljivosti alternativnih zaščitnih sredstev)
SKUPNOST /
J1: stališča in vedenja družinskih članov, prijateljev, sodelavcev ipd.
SOCIALNO OKOLJE
J2: socialni vpliv ali pritisk v posameznikovem socialnem/kulturnem/političnem kontekstu
OSEBA: POGOJI
Dejanska izpostavljenost (jakost/pogostost); razlogi za izpostavljenost
IZPOSTAVLJENOSTI
(npr. prostovoljna/neprostovoljna ali poklicna/zasebna); osebne izkušnje z
nevarnostjo; ranljivost (osebe in/ali premoženja)
OSEBA: SPECIFIČNA
Miselni model nevarnosti; osebna relevantnost nevarne zadeve;
PREPRIČANJA O
prepričanje v nadzorljivost; pristranskost optimizma; zaznane koristi
NEVARNOSTI
vira nevarnosti; nagnjenost/odpor do tveganja
OSEBA: SPLOŠNE
Starost, spol, izobrazba, zdravje itd.; spoznavne sposobnosti;
INDIVIDUALNE
interesi; viri (čas, denar)
ZNAČILNOSTI
DOTEDANJE MNENJE
Poznavanje in sprejemanje ukrepov za blažitev nevarnosti (cf. <I>),
O UKREPIH
ki jih imajo naslovniki opozorila pred sedanjim procesom opozarjanja
DOTEDANJA ZAZNAVA
Obstoječa zaznava tveganja in ocena nevarnosti (cf. <B>)
NEVARNOSTI
pred sedanjim procesom opozarjanja
KULTURA NEVARNOSTI/ Splošni pogled v družbi na pomembnost tveganj,
VARNOSTI DANE DRUŽBE zdravja in varnosti ljudi
USTANOVE ZA
Javne ustanove in/ali podjetja, odgovorni za zdravje in varnost ljudi
UPRAVLJANJE Z
(prebivalci, zaposleni, potrošniki itd.), ki se zato ukvarjajo z upravljanjem
NEVARNOSTJO/
nevarnosti
VARNOSTJO/ZDRAVJEM
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Rohrmann (2000) je postavil model obveščanja in opozarjanja (RiskCommunication), ki povezuje številna dosedanja spoznanja v celoto in
omogoča analizo opozarjanja v različnih konkretnih priložnostih. Narava
procesa je razvidna iz preglednice 1 in slike 11.
Slika 11: Proces opozarjanja

Vir: Rorhmann, 2000

Model razlikuje več lastnosti sporočila (npr. vsebino, jasnost in sprejemanje), osebnostne značilnosti (npr. prejšnje izkušnje, spoznavne pristranoskosti, stališča), socialne vplive (npr. vrstniki, mediji) in kontekstualne dejavnike (npr. societalna varnostna kultura), ki določajo, če in
kako bo določeno opozorilo (npr. grožnja zdravju in/ali varnosti) vplivalo
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na posameznikovo oceno nevarnosti in upravljanje z njo (npr. ocena nevarnosti, odločitev za preventivno delovanje in dejansko vedenje, povezano z nevarnostjo, ter pripravljenost na nesrečo). Upoštevati je treba tri
prekrivajoče se in povezane procese: kako ljudje ravnajo z nevarnostmi,
kako se predela in oceni opozorilo in kako sprejeto obvestilo vpliva na
zaznavo nevarnosti, oceno in vedenje. Ker bo interaktivno sporazumevanje o nevarnosti verjetneje učinkovito, se upoštevajo tudi dvosmerne
poti sporazumevanja. S tem smo v grobem postavili okvir nadaljnje razprave, to je neke konkretne nesreče.

Plaz v Logu pod Mangartom31
Jeseni leta 2000 so se zaradi dolgotrajnega deževja z nadpovprečno količino padavin vzpostavile ugodne razmere za nastanek zemeljskih plazov.
Uprava RS za zaščito in reševanje je zato že 3. novembra, nato pa še večkrat, objavila opozorila za pristojne organe in javnost. Prebivalcem so
predvsem svetovali, naj spremljajo razmere. Sredi novembra je bilo v severnem Posočju tudi več blažjih potresnih sunkov, z epicentri kakih 15
km od Loga. Plaz, ki se je na področju Mangartskega potoka utrgal 15.
novembra, neposredno še ni ogrozil naseljenih krajev, povzročil pa je
materialno škodo. Po ogledu terena so bili sprejeti ukrepi za zagotovitev
varnosti prebivalcev, ki so jih o tem obveščali tudi osebno po domovih. Iz
najbolj ogroženih hiš v vasi so izselili skupno 14 oseb, 16 oseb iz manj
ogroženih objektov pa so opozorili, naj se pripravijo na morebitno evakuacijo. Organizirano je bilo dežurstvo na obeh mostovih in v gasilskem
domu, plaz so večkrat preverjali.
Naslednji dan (16. 11. 2000) so si plaz ogledali predstavniki CZ RS in
URSZR ter predstavnik podjetja za urejanje vodotokov. Padavine so bile
takrat manj intenzivne. Menili so, da vas ni neposredno ogrožena, vendar naj prejšnji dan sprejeti ukrepi zaradi napovedi slabega vremena ostanejo v veljavi. Strokovnjaki so se bali, da bi lahko gradivo prvega plazu
začelo zaradi povečanega pretoka reke Predelice drseti po njeni strugi in
doseči most v Logu, kar bi lahko povzročilo zajezitev in razlitje vode in
materiala po vasi. Ob 19.30 je TV Slovenija (v Dnevniku) poročala, da v
Logu ni neposredne nevarnosti, ponovili so tudi del izjave poveljnika
CZRS M. Bogataja, in sicer tisti, v katerem pravi: »… Ta trenutek mislim,
da vas ni neposredno ogrožena …«, izpustili pa del, v katerem pravi, da
vsi preventivni ukrepi ostajajo v veljavi. Zvečer se je intenzivnost padavin spet povečala. Dežurni gasilci so sicer ob 23. uri še enkrat preverili,
ali so se ljudje umaknili iz ogroženih domov. Vsi domov niso zapustili,
31

Povzeto po gradivu URSZR ter diplomskih nalogah T. Tišlarja (2001) in M. Kranjc
(2004).
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čeprav so obljubljali, da jih bodo, ali pa so se razburjali, naj ne delajo panike. Medtem se je začel v strugi nabirati material in dežurni so se odločili, da bodo izvedli strogo evakuacijo tistih, ki so ostali doma. Pred tem
so si želeli še enkrat ogledati razmere; štirje so se odpravili navzgor po
levem bregu. Malo po polnoči 17. 11. 2005 se je s pobočja nad Mangartsko planino, nad žariščem prejšnjega plazu, utrgal še en bistveno večji
plaz. Hitro je zdrsel po strugi Mangartskega potoka in Predelice do zgornjega dela vasi Log, kjer se je pahljačasto prelil prek struge in stekel v
strugo reke Koritnice in nato v Sočo. Plaz so prvi opazili opazovalci ob
zgornjem mostu. Po prenosnem telefonu so poklicali loške gasilce, vendar je v tem času plaz že dosegel most. Gasilci so se uspeli rešiti. Plaz
(blato z skalami in vejevjem) je popolnoma uničil šest, poškodoval pa 13
stanovanjskih hiš, objekte HE Log pod Mangartom in HE Možnica ter
električno in telefonsko napeljavo. Umrlo je sedem ljudi, ki jih je plaz
zajel v hišah. Večina je bila starejših (60 do 96 let), razen 36-letne ženske.
Vsi so bili na seznamu ogroženih in bi morali biti evakuirani.
Gasilci so začeli evakuirati prebivalce Gornjega Loga na višje ležeče
križišče v Srednjem Logu, prebivalce Spodnjega Loga pa na travnik za
vasjo. Večina prebivalcev je sama pritekla iz hiš in jih je bilo treba le usmerjati, nekatere pa je bilo potrebno posebej pozivati. Gasilci so sistematično izpraznili vse hiše v Logu.
Slika 12: Vas Log pod Mangartom po plazu in oznaka območja plazu
(posnel M. Polič).

Ob prihodu v Log je usklajevaje in vodenje aktivnosti prevzel poveljnik CZ Bovec. Organizirali so začasno nastanitev prebivalcev v policijskem počitniškem domu nad vasjo. Ob 5. uri se je sestal štab CZRS in
odločil, da se vsi prebivalci Loga evakuirajo v Bovec ter zagotovi varnost
vasi. Ob 7. uri so prebivalce prepeljali v Bovec in naselili v hotelu Alp, kasneje pa v turistična stanovanja in apartmaje. S helikopterjem so evakuirali prebivalce in dva gasilca, ki so ostali odrezani na levem bregu plazu.
Vas so zaprli za javnost, prebivalci pa so lahko v majhnih skupinah v
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spremstvu gasilca odšli le po potrebne stvari. Uredili so alarmni sistem.
Zagotovili so tudi – prvič v Sloveniji – psihološko pomoč za prizadete.
Prebivalci Loga so se samoorganizirali in se vsak dan dobivali v hotelu
Alp, kjer so se informirali o stanju in načrtih za obnovo. Sklenili so, da
sami upravljajo z finančnimi sredstvi in humanitarno pomočjo. Aktivno,
razen nekaj izjem, so sodelovali pri načrtovanju obnove vasi. Prvi prebivalci so se začeli vračati v vas maja, nekateri pa so še ostali v začasnih bivališčih.

Analiza kriznega ukrepanja
Pregled dogajanja nam pokaže, da so odgovorni sicer ravnali glede na
zaznane razmere hitro in ustrezno, premalo pa so pri ravnanju upoštevali
dejstvo, da ne poznajo v celoti razmer (končno je šlo za v Sloveniji in
Logu razmeroma neznano vrsto plazov, kar sicer takrat še niso mogli vedeti). Pomanjkanje izkušenj s takimi plazovi, razmeroma kratek čas med
prvim in drugim plazom, ki je onemogočil pridobivanje potrebne informacije na eni strani, po drugi pa težnja ljudi, da ne naredijo nič, da ostanejo doma, če se le da, so posledično pripeljali do žrtev. Koliko je k temu
prispevala še televizijska ponovitev dela izjave poveljnika CZ RS, ki –
tedaj ko je bil ponovljen – ni več ustrezal razmeram, ostaja za razpravo.
Na vsak način se kaže, da o tovrstnih dogodkih ni mogoče poročati poljubno, saj lahko še tako dobronamerno sporočilo, če ni (več) točno,
ogrozi ljudi.
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Preglednica 2: Značilnosti procesa opozarjanja pri zemeljskem plazu v
Logu pod Mangartom.
<A> NEVARNOST
<B> (VNOVIČNA) OCENA
TVEGANJA
<C> ODLOČITEV ZA
PREVENTIVNO AKCIJO

Zemeljski plaz: ogrožena so življenja in hiše ter drugi objekti
Zavedanje nevarnosti in osebne izpostavljenosti je bilo nizko; nevarnost
je bila razmeroma neznana, ponovitev plazu se prizadetim ni zdela verjetna
Sprejeta je bila odločitev za preventivno akcijo (evakuacija), a so se nekateri
odločili, da se vrnejo oz. ostanejo doma in med njimi so tudi žrtve; ni bilo še
pravih obvestil, ker strokovnjaki niso imeli izkušenj s tovrstnimi plazovi pri nas
<D> VEDENJE ZA ZMANJŠANJE Večina ogroženih se je umaknila v zasilna bivališča,
NEVARNOSTI
nekaj posameznikov je ostalo doma
<E> SPOROČILO O
Sporočilo je sicer zahtevalo umik na varno, a glede na nejasnost razmer in
NEVARNOSTI – VSEBINA težnjo predvsem nekaterih starejših, da ostanejo doma ga niso vsi
upoštevali; ljudje s takim plazom še niso imeli izkušenj
<F> KONTEKST SPOROČILA Sporočilo je podala relevantna organizacija (štab CZ) na ustrezen način (mediji, osebno), ni bilo drugih virov razen medsebojne interakcije ogroženih;
neskladje je nastopilo z zgolj delno (in s precejšnjim časovnim zamikom)
ponovitvijo izjave poveljnika CZ RS na TV Slovenija
<G> PRIZADEVANJE ZA
Obvestilo je bilo prejeto in preverjano prek istega vira oz. v medsebojnih
POTRDITEV
interakcijah; zaradi nejasnosti/nepoznavanja razmer ni bila možna popolna
preveritev; sporočilo je nasprotovalo nekaterim navadam, potrebam in prepričanjem posameznikov (navajenost na dom, dom kot varen kraj, skrb za
živino in imetje ipd.)
<H> ODOBRITEV SPOROČILA Večina ljudi je poročilo sprejela in upoštevala, manjši del pa ne
O NEVARNOSTI
<I> PRESOJA PRIČAKOVANE Evakuacija je bil edini možen ukrep, ki je zagotavljal varnost,
KORISTI PREDLAGANE
vseh drugih ukrepov ni bilo možno izvesti takoj, posebno ker
AKCIJE
razmere niso bile povsem znane
<J> SKUPNOST/SOCIALNO J1: posamezni starejši pari ali posamezniki niso upoštevali opozoril
OKOLJE
J2: skupnost kot celota je podpirala umik
<K> OSEBA: POGOJI
Dejanska ogroženost še ni bila znana/razumljena; izpostavljenost
IZPOSTAVLJENOSTI
posameznikov, ki se niso umaknili z drugimi je bila prostovoljna, saj je bil
zapovedan umik; s tako nevarnostjo še niso imeli neposrednih izkušenj,
čeprav so poznali druge (npr. potres); zaznana ogroženost je bila manjša
od dejanske
<L> OSEBA: SPECIFIČNA
Miselni model nevarnosti; nekateri ogroženi se predvsem zaradi relativnega
PREPRIČANJA O
nepoznavanja nevarnosti niso ustrezno odzvali; menili so, da niso zares
NEVARNOSTI
ogroženi, da se situacija umirja in da je najhuje za njimi
<M> OSEBA: SPLOŠNE
V celoti gre za manjšo tesno povezano skupnost; predvsem starejši niso
INDIVIDUALNE
upoštevali napotil po umiku in predstavljajo večino žrtev
ZNAČILNOSTI
<N> DOTEDANJE MNENJE
Ogroženi so bili v preteklosti izpostavljeni različnim nevarnostim in ustreznim
O UKREPIH
opozorilom; praviloma je šlo za potrese, ki so časovno nenapovedljivi in so
opozorila urejala zgolj ravnanje po nesreči; izkušnje, kot je bila s plazom, še
niso imeli
<O> DOTEDANJA ZAZNAVA
Plaz, kakršen je bil, se je zgodil prvič, prej so imeli izkušnje
NEVARNOSTI
z drugačnimi nesrečami
<X> KULTURA NEVARNOSTI/ Tako v lokalni skupnosti kot družbi nasploh prevladuje načelna usmeritev k
VARNOSTI DANE DRUŽBE varnosti in skrbi za zdravje, z izjemo posameznih družbenih skupin ali njihovih
delov (npr. mladi)
<Y> USTANOVE ZA
Tako v državi kot lokalni skupnosti obstajajo ustanove odgovorne za
UPRAVLJANJE Z
upravljanje z nevarnostjo; v najširšem smislu je to CZ, ki je organizirana po
NEVARNOSTJO/
celi državi in lahko mobilizira različne dejavnike
VARNOSTJO/ZDRAVJEM
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Sklep
Krizno komuniciranje v primeru plazu v Logu pod Mangartom je bilo
problematično in postavlja nekaj bistvenih vprašanj, kot so uspešnost
koordiniranja akterjev kriznega upravljanja in vodenja, ustreznost sodelovanja med njimi in množičnimi mediji, (ne)enotnost stroke ter (ne)spoštovanje različnih opozoril in prepovedi s strani prizadetega prebivalstva.
Analiza pokaže, da je bil ključni problem komuniciranja neaktualno
(neupoštevanje časovnega zamika med posredovanjem informacije s
strani oblasti in njeno objavo) in necelovito (posredovan je bil del informacije, ki je govoril o tem, da se razmere umirjajo, izpuščen pa je bil del,
ki je poudaril, da vsi varnostni ukrepi še naprej veljajo) informiranje
ogroženega prebivalstva s strani nekaterih množičnih medijev. Kasneje
so ti isti množični mediji iskali krivca oziroma grešnega kozla za nesrečo,
ki se je zgodila, pri tem pa so ‘spregledali’ svojo vlogo pri nepopolnem
informiranju javnosti.
Pristojne ustanove za informiranje prizadetih ljudi in javnosti nasploh
so neučinkovito komunicirale med seboj, z množičnimi mediji in ogroženimi ljudmi. Posledica neuspešnega komuniciranja je bila izguba zaupanja ljudi v verodostojnost informacij, ki so jih posredovale oblasti in
množični mediji. K temu je veliko prispevala tudi stroka, ki je izkazovala
visoko stopnjo neenotnosti in celo protislovnosti pri ocenjevanju razmer
na plazišču.
V sklepu moramo v ospredje postaviti vprašanje, kaj se lahko naučimo
iz dogodkov, ki jih je sprožil plaz v Logu pod Mangartom. Potek dogodkov kaže, da bi bilo ukrepanje učinkovitejše (manj žrtev), če bi:
v primeru nejasnih razmer izbrali strožje ravnanje, in to ne le formalno, z ukazom o umiku, ampak tudi s strogim nadzorom, po potrebi
celo fizičnim, samega umika;
uskladili poročanje in obveščanje s predstavniki medijev, vsaj kar se
tiče ravnanja ogroženih;
ne skušali delovati preveč pomirjujoče, kadar menimo, da grozi nevarnost; ljudje namreč praviloma raje ne naredijo nič in če imajo kakršnokoli osnovo za to, tudi ne bodo naredili nič (protislovna ali nasprotujoča si obvestila; stavki kot »sicer verjetno ne bo nič, ampak za vsak
primer …« ipd.);
pri delovanju upoštevati vso zapletenost razmer, naravo ogrožene
skupnosti, njene izkušnje z nesrečami, socialno in demografsko sestavo ipd..
Analiza razkrije tudi problem, ki je v teoriji kriznega odločanja dobro
znan, in sicer gre za stopnjo toleriranja nejasnosti razmer pri sprejemanju odločitev oziroma za željo po hitrem ‘zapiranju’ procesa odločanja,
po sprejemanju odločitev, ki bodo prinesle kratkoročne učinke, na račun
upoštevanja nejasnosti razmer in iskanja odločitev, ki bodo dolgoročno
imele pozitivne učinke na prizadetem območju.

•
•
•

•
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KRIZNO KOMUNICIRANJE V PRIMERU SARS
(1. 1. 2003–31. 5. 2003)
Uvod
V začetku leta 2003 so množični mediji po svetu začeli poročati o dotlej
neznanem virusu, ki je povzročal netipično pljučnico oziroma SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Kasneje se je pokazalo, da so prve
primere netipične pljučnice odkrili že novembra 2002 na Kitajskem, vendar so kitajske oblasti to dejstvo prikrivale, še posebej podatke o številu
obolelih.32 To je v veliki meri vplivalo na nenadzorovano širjenje netipične pljučnice v Aziji in drugod po svetu. Proti tej bolezni ni bilo ne cepiva
ne zdravila, kar je resnost razmer še zaostrovalo in hkrati povečevalo različne bojazni in strahove pri strokovnjakih in laikih.33 Virus se je širil
predvsem v nekaterih azijskih državah (Kitajska, Hongkong, Singapur,
Tajvan) in v Kanadi (predvsem v Torontu), medtem ko je bilo število zaznanih okužb v Evropi razmeroma majhno: največ primerov bolezni so
zasledili v Italiji, Franciji in Nemčiji. Sredi leta 2003 je virus netipične
pljučnice zajel 30 držav. V Sloveniji nismo zabeležili nobenega primera
bolnika z netipično pljučnico, bilo pa je nekaj sumov na to bolezen, ki so
se po opravljenih analizah pokazali kot neutemeljeni.
Virus SARS je v razmeroma kratkem času posegel v vse plasti življenja, saj je imel poleg zdravstvenih tudi politične, kulturne, psihološke in
ekonomske posledice. Slednje so tudi najbolj merljive; na Kitajskem so
ocenjevali škodo v desetinah milijardah ameriških dolarjev. V Hongkongu je bilo pred stečajem 74 odstotkov podjetij, letalski prevoz pa se je
zmanjšal za 85 odstotkov.34 Storitveni sektor, predvsem turizem in trgovina na drobno, je veliko škodo utrpel tudi drugod po svetu.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO – World Health
Organization) je do sredine maja 2003 za to boleznijo v 30 državah zbolelo 7628 ljudi, 587 jih je tudi umrlo. Večino bolnikov so zabeležili na Kitajskem (5124) in Hongkongu (1698). Manj primerov je bilo zabeleženih v
Kanadi (143) in ZDA (64). Ključne značilnosti netipične pljučnice so naslednje:
povzroča jo nov virus, proti kateremu človeški organizem nima razvitega obrambnega sistema;

•

32
33

34

Tako ravnanje kitajskih socialističnih oblasti asocira na podobno ravnanje sovjetskih oblasti ob jedrski nesreči v Černobilu leta 1986.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (Delo, 3. 5. 2003) za navadno gripo v
ZDA vsako leto umre 36.000 ljudi, vendar to dejstvo za ljudi ni tako zaskrbljujoče,
saj za to bolezen obstajata cepivo in zdravilo.
Televizija Slovenija je 6. maja 2003 na primer poročala, da kalifornijska univerza
Berkeley tistega leta zaradi virusa SARS ne bo sprejemala študentov iz azijskih držav, v katerih je virus najbolj razširjen.
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inkubacijska doba virusa je okoli sedem dni;
virus povzroča težko obliko pljučnice, pri kateri je smrtnost 10–15-odstotna, v starosti nad 65 let pa celo 40-odstotna;
gre za zelo kužno bolezen, ki se prenaša na več načinov.

Kako so se na problem netipične pljučnice odzivale slovenske (zdravstvene) oblasti in kako so o bolezni in ukrepih, ki smo jih sprejemali v
Sloveniji poročali slovenski množični mediji? Odgovor na to vprašanje
ponuja analiza vsebine poročanja slovenskih tiskanih in elektronskih
množičnih medijev o netipični pljučnici. V vzorec raziskave smo zajeli
102 prispevka o netipični pljučnici v obdobju od 1. januarja do 31. maja
2003. 47 analiziranih prispevkom so objavili slovenski dnevniki, in sicer
Delo 17, Večer 12, Dnevnik 9, Primorske novice 5, Slovenske novice 3 in
Finance 1, 55 pa elektronski mediji, in sicer Radio Slovenija 22, Radio
Koper 2, POP TV 16 in Televizija Slovenija 15.
Poglejmo v nadaljevanju, katerim temam, ki zadevajo netipično pljučnico, so v analiziranem obdobju največ prostora oziroma časa posvečali
množični mediji. Množični mediji so opisovali značilnosti virusa SARS
in njegovo razširjenost po svetu. Ključna tema tako tiskanih kot elektronskih množičnih medijev je bilo vprašanje, ali so kitajski ilegalni prebežniki, ki so aprila 2003 v našo državo prišli iz Hrvaške, bili okuženi z
virusom SARS ali ne. V zvezi s tem se je postavljalo tudi vprašanje, ali
bodo oblasti za te in druge prebežnike z ogroženih območij vzpostavile
karanteno35 in kje se bo ta nahajala. Pozornost je bila posvečena tudi
Slovencu, ki živi v Avstraliji in je od tam domov na dopust pripotoval iz
Singapura. Pomembna tema je bila tudi varnost turističnih in poslovnih
potovanj po svetu. Ob grozljivih statistikah o širjenju bolezni, ki so jih
navajali mediji, je bilo eno ključnih vprašanj obravnave množičnih medijev, ali je Slovenija pripravljena na SARS in katere preventivne in kurativne ukrepe lahko sprejme. Veliko prostora in časa je bilo v množičnih
medijih namenjenega kritiki infektologa Andreja Trampuža, ki deluje v
ZDA, v kateri je poudarjal, da Slovenija ni bila pripravljena zajeziti morebitne epidemije SARS in da slovenske zdravstvene oblasti in bolnišnice
ob izbruhu bolezni niso ukrepale pravilno. Kar nekaj je bilo objavljenih
tudi primerjav netipične pljučnice s špansko gripo, ki je po prvi svetovni
vojni pomorila okoli 20 milijonov ljudi in špekulacij o tem, kako bi se
utegnila bolezen razvijati, če ne bomo ustrezno ukrepali. Velik poudarek
je bil dan sestanku zdravstvenih ministrov držav članic EU in držav pristopnic, med njimi tudi Slovenije, v Bruslju.

35

Karanteno so prvič uvedli leta 1348 v Benetkah, da bi preprečili širjenje nalezljivih
bolezni z ladjami. Ime izhaja iz označbe za 40 dni (quaranta), kolikor časa so na opazovanju zadržali mornarje in tovor na ladjah, ki so prihajale z okuženih območij.
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Možnost vnosa virusa SARS v Slovenijo
Množični mediji so se veliko ukvarjali z možnostjo vnosa nevarnega virusa v Slovenijo. Pod drobnogledom so bili predvsem ilegalni prebežniki,
ki so v Slovenijo prihajali iz azijskih držav, še posebej iz Kitajske. Konec
aprila 2003 so v našo državo iz Hrvaške prišli kitajski prebežniki, ki jih
je naša policija hotela vrniti na Hrvaško, vendar jih hrvaški obmejni organi niso hoteli sprejeti, ker naj bi dva od njih imela znake netipične
pljučnice. Sledili so zdravstveni pregledi prebežnikov, ki so ovrgli sum
okuženosti z virusom SARS, tako da so hrvaške oblasti po vnovičnem
lastnem pregledu prebežnikov le-te vendarle sprejele nazaj. Ta problem
se umešča v tudi sicer ne preveč dobre odnose med Slovenijo in Hrvaško
in kaže na manipuliranje s prebežniki in na nezaupanje med uradniki in
zdravstvenimi službami obeh držav, saj so hrvaške oblasti šele v tretjem
poskusu predaje prebežnike sprejele. Uradniki in zdravniki, ki so bili v
stiku s skupino prebežnikov, so uporabljali zaščitne maske in rokavice,
vozilo in obleko pa so razkužili. Zagotovljeno je bilo, da v takih primerih
v zvezi z virusom svoje ukrepe sprejemajo policija, carina in zdravstvena
služba, ki med seboj sodelujejo.
V istem času je dvajset kitajskih prebežnikov prestopilo mejo pri Brežicah in tudi njih so ustrezno pregledali in jih prepeljali v postojnski center za tujce, kjer jih je še enkrat pregledal zdravnik. V začetku maja je v
okolico Murske Sobote prišel Slovenec, ki dela v Avstraliji in je v našo državo prispel na obisk prek Singapura. Čeprav je na singapurskem letališču nosil zaščitno masko, so ga hospitalizirali najprej v Murski Soboti,
potem pa so ga iz previdnostnih razlogov prepeljali še na infekcijsko kliniko v Ljubljani. Testiranja so pokazala, da ni šlo za okužbo z virusom
SARS. Podobno velja za bolnico, ki je v državo prišla iz Vietnama, in so
zdravniki najprej posumili na SARS, po testiranju na infekcijski kliniki
pa se je izkazalo, da je zbolela za običajno pljučnico.
V zvezi s prebežniki se je postavilo tudi vprašanje nujnosti uvajanja
karantene v primeru, da bi v državo prihajalo večje število prebežnikov z
okuženih območij. Pri tem so mediji razkrivali skrivnostno vedenje predstavnikov oblasti, ki so, ne da bi obvestili lokalno skupnost, preverjali
možnost, da bi za potrebe karantene uporabili vojaški objekt v Ilirski Bistrici. Pri tem je bilo tudi precej birokratskega izmikanja, podajanja ‘vročega krompirja’ in neusklajenega informiranja javnosti. Prebivalci lokalne skupnosti so ogorčeno zavračali možnost, da bi karanteno postavili v
njihovem okolju in opozorili na ukrepanje države mimo lokalne skupnosti. Pokazalo se je, da država ne govori z ‘enim glasom’, da so službe različnih ministrstev neusklajene, da predstavniki oblasti novinarje pošiljajo od vrat do vrat ipd. Malo verjetno se zdi, da na Ministrstvu za
obrambo ne bi vedeli, da je nekdo iz Ministrstva za zdravje pregledoval
vojašnico, ki je v lasti Ministrstva za obrambo. Ali na primer, da na Ministrstvu za notranje zadeve ne bi nič vedeli o pripravah na vzpostavitev
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karantene, kar neposredno zadeva njihovo delo na meji oziroma postopke ob srečanju s prebežniki.
Slovenske oblasti so se zanašale tudi na dejstvo, da država nima neposrednih letalskih linij z ogroženimi območji in da bodo potniki, ki z njih
prihajajo v Slovenijo, pregledani že na drugih letališčih. Zanašanje na to
se je izkazalo kot preveč optimistično, saj so pričevanja nekaterih potnikov pokazala, da jih ni na poti iz Azije nihče nič niti vprašal, kaj šele pregledal in opozoril na virus SARS. Tudi zanašanje na to, da z ladjo ni mogoče prenesti virusa, ne da bi to opazili, saj je inkubacijska doba virusa
sedem dni, pot z ladjo od ogroženih območij do Slovenije pa je veliko
daljša, se je izkazala za preveč optimistično, saj se nekateri mornarji včasih na ladjo vkrcajo tudi kasneje, ko je že blizu končne destinacije, pri
tem pa uporabljajo letalski prevoz.
Razmišljanje o možnosti vnosa virusa SARS v Slovenijo odpira vprašanje sinergične ogroženosti oziroma povezovanja dveh potencialnih dejavnikov ogrožanja varnosti države in državljanov, v tem primeru ilegalnih
migracij in nalezljive bolezni netipične pljučnice. V drugačnih okoliščinah pa bi to lahko veljalo tudi za AIDS ali ptičjo gripo, ki sta tudi aktualna epidemiološka problema. V primeru virusa SARS je smiselno omeniti
tudi izbruh iraške vojne kot globalnega varnostnega problema, ki je s
svojo medijsko odmevnostjo delno zasenčil virus SARS in ga potisnil v
ozadje medijske in javne pozornosti.

Slovenija je pripravljena na netipično pljučnico
Zdravstvene oblasti so poudarjale, da je Slovenija pripravljena na virus
SARS. Vnosa virusa v državo sicer ni moč preprečiti, lahko pa se morebitnega bolnika s takim virusom učinkovito osami. Jasno so določeni postopki ravnanja v primeru, če bi na letalu, ladji ali drugje obstajal sum,
da se pri potniku pojavi sum okužbe z virusom SARS. Zdravstveni delavci so seznanjeni, kako ravnati z okuženo osebo, ljudem pa ni treba omejevati gibanja ali jih siliti, da bi nosili zaščitne maske, saj v Sloveniji netipične pljučnice ni. Velja pa opozorilo, naj ljudje ne potujejo na ogrožena
območja, če to ni nujno. Zdravstvene oblasti so se odločile za ‘previdnostne’ in ne za ‘panične’ ukrepe, če pa bi se bolezen pojavila v Sloveniji
ali bolj množično v njeni bližini, bi jih lahko nadgradili. Izdelani so bili
algoritmi ravnanja različnih služb (predvsem policijskih, carinskih, transportnih in zdravstvenih) v primeru suma na netipično pljučnico oziroma
pojava te bolezni.
Kljub optimizmu večjega dela zdravstvenih oblasti in strokovnjakov
pa so nekateri med njimi opozarjali na velike probleme v primeru, da bi
v Sloveniji v dveh dneh prišlo do 10 ali 20 primerov te bolezni, saj v bolnišnicah ni bilo dovolj postelj, opreme, prostora in ustreznega osebja.
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Imeli smo zgolj manjše število sob za osamitev na infekcijski kliniki,
nismo pa imeli sobe s podpritiskom za najbolj kužne bolnike.
Ukrepi, ki so jih slovenske zdravstvene oblasti sprejele v zvezi z virusom SARS, zajemajo navodila za zdravstvene delavce, navodila za ukrepanje in delo s posebnimi skupinami, ukrepe na letališčih in pristaniščih, navodila za pošiljanje vzorcev v laboratorije ipd.
Iz nabora ukrepov, ki so jih sprejemale zdravstvene oblasti v Sloveniji,
je razvidno, da so sprejemale v večji meri ‘papirnate’ ukrepe (navodila,
priporočila in omejitve) in v manjši meri dejanske ukrepe, ki so povezani
tudi s porabo večjih finančnih sredstev. Drugače povedano, bolj smo se
zanašali na preventivo pri vnosu virusa SARS, saj na kurativni ravni
nismo bili dovolj dobro pripravljeni za soočanje z boleznijo.

Slovenija ni pripravljena na netipično pljučnico
Zelo kritičen do ukrepov slovenskih zdravstvenih oblasti je bil infektolog
Andrej Trampuž, ki dela na ameriški kliniki Mayo v Minnesoti, saj je
trdil, da v primeru vnosa virusa SARS v Slovenijo s tedanjimi navodili izbruha epidemije verjetno ne bi preprečili. V Sloveniji naj ne bi imeli ustreznih zaščitnih mask in navodil za njihovo uporabo, njihovo število pa
naj bi bilo premajhno, navodila zdravstvenim ustanovam in ljudem so
bila napisana šele šest tednov po izbruhu epidemije v svetu oziroma
potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija izdala prvo opozorilo
glede virusa SARS, navodila, kako ravnati z bolnikom, so bila premalo
natančna, prav tako navodila o postopkih razkuževanja v bolnišnicah.
Svojo kritiko v zvezi z ukrepi proti netipični pljučnici je povezal s svojimi
prejšnjimi opozorili o bolnišničnih okužbah, ki so v preteklosti povzročile veliko težav. Tako je problem SARS posredno odkril tudi nekatere
druge razvade, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki smo jim priča v
zdravstvenih ustanovah, s čimer je potencialna kriza v zvezi z netipično
pljučnico ponudila priložnost za reševanje tudi drugih zdravstvenih in z
zdravstvom povezanih problemov. Med drugim so množični mediji tedaj
ugotavljali, da v Sloveniji niti ni sobe s podpritiskom, v kateri bi lahko bil
nastanjen ekstremno okužen bolnik, niti nismo imeli referenčnega laboratorija, ki bi lahko izvajal zahtevno diagnostiko z najvišjo stopnjo varnosti, zelo verjetno pa bi prišlo tudi do pomanjkanja bolniških postelj,
saj je v zadnjih letih prišlo do neracionalnega krčenja števila le-teh.
Po Trampuževem mnenju je epidemiološka služba v Sloveniji zavajala
javnost, s tem ko je trdila, da smo v Sloveniji dobro pripravljeni na epidemijo netipične pljučnice. Kasnejši dogodki so pokazali, da je bila kritika
vsaj deloma upravičena, saj so zdravstvene oblasti in bolnišnice sprejele
določene ukrepe za preseganje zatečenega stanja, kar potrjujejo tudi
kasnejše izjave nekaterih domačih pristojnih strokovnjakov, ki so opo-
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zarjali na pomanjkanje opreme, prostorov in ustrezno usposobljenih
ljudi.
Zanimivo v tej zgodbi pa je, da smo v primeru virusa SARS v analiziranih množičnih medijih zasledili samo en kritičen strokovni glas, pa še
ta je prišel od slovenskega strokovnjaka, ki deluje v tujini. To kaže na veliko solidarnost zdravstvenih oblasti in zdravnikov v Sloveniji, ko gre za
odnos do določenih problemov v zdravstvu, ki se jih želi prikazati kot
manj pomembne ali jih celo prikriti.

Odnos javnosti do netipične pljučnice
Slovenska javnost je opozorila, ki so jih posredovale zdravstvene oblasti,
jemala zelo resno, kar se je pokazalo predvsem pri drastično zmanjšanem interesu za turistična potovanja na ogroženo območje (odpoved
aranžmajev in nesklepanje le-teh kljub prazničnim dnem konec aprila in
v začetku maja). Redke javnomnenjske ankete na to temo (npr. rezultati
ankete, objavljene v Dnevniku 26. maja 2003) so pokazale, da se velika
večina ljudi (87 %) osebno ni počutila ogrožene zaradi netipične pljučnice, obenem pa jih je veliko (74 %) menilo, da le-ta za človeštvo predstavlja
veliko oziroma zelo veliko nevarnost. Anketa na spletni strani POP TV
(6. 5. 2003) je pokazala, da je tri četrtine vprašanih menilo, da bi v Sloveniji morali poostriti ukrepe proti virusu SARS. Kljub tem podatkom pa
se je na letališčih dogajalo, da so domači potniki z ogroženih območij, ob
vstopu v državo, večinoma zavračali zloženke z informacijami in navodili, kako ravnati v primeru suma okužbe.
Nekateri predstavniki oblasti so govorili tudi o tem, da se je v javnosti
pojavljala panika, čeprav je dejansko šlo bolj za občutek strahu, tesnobe
in previdnost kot pa za paniko v pravem pomenu te besede. K ‘paniki’
naj bi prispeval predvsem ‘medijski pomp’, ki naj ne bi bil dobrodošel v
takih razmerah.
Na podlagi znanih empiričnih podatkov lahko trdimo ravno nasprotno, namreč: ozaveščenost prebivalstva, pripravljenost bolnišnic in njihovega osebja, razpolaganje s sobami za osamitev, natančnost navodil in
podobni ukrepi, nas lahko obvarujejo pojavov množične histerije. Tudi z
vidika dosedanjih izkušenj iz kriz je tovrsten ‘strah’ pred obveščenostjo
javnosti odveč, saj analize pokažejo, da običajno ravno pomanjkanje informacij pri ljudeh povzroča negotovost in strah, ki se lahko razvije celo
v paniko.36 Tudi sicer za krizne situacije velja, da je treba omogočiti pretok informacij v različnih smereh, predvsem v smeri oblast-javnost in
nazaj. V tem duhu tudi dejstvo, da nekatere institucije občasno niso da36

Gl. Marjan Malešič. 2000. Peace Support Operations, Mass Media and the Public in
Former Yugoslavia, Stockholm: Styrelsen for Psykologiskt Forswar, str. 49.
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jale izjav, ni bilo spodbudno, saj je to v javnosti sprožalo dvome in spodbujalo vtis, da je nekaj narobe, še posebej takrat, ko je bil molk odgovor
na kritične pripombe, ki so prihajale od zunaj.
Za javnost so bile zaskrbljujoče predvsem primerjave med virusom
SARS in špansko gripo, ki je po 1. svetovni vojni v osemnajstih mesecih
pomorila okoli 20 milijonov ljudi, približno dvakrat več kot jih je umrlo
za posledicami zgoraj omenjene vojne. Podobno kot SARS se je virus
španske gripe najprej pojavil spomladi, vendar ga čez poletje niso obvladali, tako da se je pozimi nenadzorovano razširil. V tem smislu so strokovnjaki opozarjali, da je treba virus SARS čez poletje obvladati, da se
ne bi zgodilo kaj podobnega kot pri španski gripi. Še posebej, ker je dandanes gostota prebivalstva bistveno višja kot v začetku 20. stoletja in ker
sta hitrost in frekvenca pretoka ljudi neprimerljivo višji. Tudi sicer so se
ob odsotnosti cepiva in zdravila za netipično pljučnico domači in tuji
strokovnjaki sklicevali za izkušnje iz preteklosti in se poizkušali iz njih
nekaj naučiti.

Netipična pljučnica kot globalni in evropski problem
Netipična pljučnica je bila v slovenskih množičnih medijih prikazana kot
globalni problem, ki mu regija (Evropa) kljub manjši ogroženosti posveča
ustrezno pozornost. V začetku maja 2003 so se v Bruslju sestali zdravstveni ministri držav članic EU in držav pristopnic, med njimi tudi Slovenije, in o stanju netipične pljučnice v Evropi razpravljali s predsednico
Svetovne zdravstvene organizacije Gro Harlem Brundtland. V Evropi so
dotlej identificirali 36 primerov okužbe z virusom SARS, vendar je bil
samo en smrtni primer. Mreža za preprečevanje epidemij v evropskem
prostoru je bila učinkovita, saj so bolezen na celino prinesli od drugod,
samo v enem primeru pa se je bolezen z bolnika prenesla na zdravo
osebo.
Ministri so kljub temu opozorili, da je treba potnike dobro obvestiti o
znakih bolezni, in se zavzeli za boljše sodelovanje med zdravstvenimi
službami in letalskimi prevozniki. Predvsem so se zavzeli za to, da se poveča nadzor potnikov pri izstopu iz ogroženih držav, in ne toliko pri vstopu potnikov iz teh držav v Evropo. Ministri so se tu odločili, da bodo najkasneje v dveh letih ustanovili center za nadzor nalezljivih bolezni in s
tem določene zdravstvene pristojnosti z držav članic prenesli na Evropsko unijo.
Ministri so na srečanju ugotavljali, da je položaj glede netipične pljučnice v Evropi stabilen in pod nadzorom, kar kaže, da je bilo srečanje namenjeno predvsem pomirjanju javnosti.
Slovenske zdravstvene oblasti so nenehno poudarjale, da strogo sledijo smernicam Svetovne zdravstvene organizacije in ukrepom, ki se spre-
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jemajo na ravni Evropske unije, s čimer so povečevale verodostojnost
svojih ocen in na njih temelječih ukrepov. Nasprotno pa je infektolog
Trampuž opozarjal, da Slovenija na netipično pljučnico ni bila pripravljena skladno z evropskimi standardi in da ni pravočasno upoštevala navodil Svetovne zdravstvene organizacije.
Zelo spodbudna značilnost krize, ki jo je povzročil virus SARS, je bilo
dejstvo, da je prišlo pri iskanju cepiva in zdravila za bolezen do sodelovanja zdravstvenih in farmacevtskih institucij po vsem svetu, saj je bil pretok informacij nemoten tudi na področjih, ki so običajno povezana s patentiranjem in komercialno konkurenco. V primeru virusa SARS je
sodelovanje preseglo ozke komercialne interese, predvsem farmacevtskih laboratorijev.

Sklep
Slovenski množični mediji so virusu SARS posvečali veliko pozornost,
kar dokazuje tudi frekvenca medijskega poročanja o tem problemu v
analiziranem obdobju, se pravi od januarja do maja 2003. Čeprav komuniciranje prek množičnih medijev ni nujno edini kanal komuniciranja
med oblastmi in javnostjo, nas je v analizi vsebine medijskega poročanja
o netipični pljučnici zanimalo predvsem, kateri predstavniki (zdravstvenih) oblasti in s kakšnimi sporočili so naslavljali javnost.
Ključno breme obveščanja javnosti o virusu SARS so nosili predstavniki Inštituta za varovanje zdravja in infekcijske klinike v Ljubljani, občasno pa tudi drugi strokovnjaki. Predstavniki političnih oblasti se v množičnih medijih praviloma niso pojavljali, razen ministra za zdravje, ki pa
ni bil pogost medijski gost. Pomembno kritično vlogo je v procesu obveščanja javnosti o netipični pljučnici odigral infektolog Andrej Trampuž, ki
deluje v ZDA. Izjave domačih strokovnjakov so bile pomirjujoče, v njih
pa so pristojni zagotavljali, da je situacija pod nadzorom in da oblasti in
bolnišnice sprejemajo ustrezne ukrepe. Verodostojnost svojega ravnanja
so povečevali s tem, ko so zagotavljali, da ukrepe sprejemajo v evropskem kontekstu in po navodilih Svetovne zdravstvene organizacije. Infektolog Trampuž je ta zagotovila izzval in opozoril na pomembne pomanjkljivosti soočanja z virusom SARS v Sloveniji, medtem ko so
domači strokovnjaki – glede sprejetih ukrepov in pripravljenosti za soočanje z morebitno boleznijo – pokazali veliko stopnjo medsebojne solidarnosti.
Analiza razkrije, da so bile nekatere izjave strokovnjakov preveč strokovne, predvsem je bila uporabljena terminologija, ki jo laiki težko razumejo. Množični mediji (predvsem radio) so izjave posredovali parcialno
in iztrgane iz konteksta, tako da so včasih delovale celo zmedeno, nejasno in tudi neprepričljivo. Javnost potemtakem ni vedno dobila občutka,
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za kako resno stvar gre in kaj je treba storiti. Navodila ljudem prek množičnih medijev, predvsem prek radia in TV, niso bila sistematično in
jasno predstavljena.
Predstavniki osrednje oblasti so v primeru potencialnega vzpostavljanja karantene v ilirskobistriški vojašnici neustrezno komunicirali z javnostjo in celo prikrivali obisk vojašnice, med katerim so preverjali
primernost objekta za ta namen. S predstavniki lokalne skupnosti in novinarji so manipulirali, se izmikali in jih pošiljali od vrat do vrat. Očitno
je bilo, da predstavniki države niso bili usklajeni in niso govorili z enim
(jasnim) glasom, kar je povzročilo negodovanje v lokalni skupnosti in
množičnih medijih.
Množični mediji imajo glede na svojo naravo različno uporabno vrednost v procesu kriznega komuniciranja, in to je potrdila tudi naša analiza. Radio se je bolj osredotočeno ukvarjal z določenimi ožjimi, pogosto
zelo lokalnimi temami, medtem ko so tiskani mediji ponujali širši vpogled v problematiko in bolj poglobljeno analizo stanja v tujini in doma.
Radio je ponujal kratke izjave strokovnjakov, ki niso bile najbolj smiselno del poročevalskega konteksta in niso imele ustrezne pomenljivosti
oziroma niso vsebovale navodil, ki bi jasno mobilizirala javnost k določenemu vedenju. Tiskani mediji so imeli možnost objavljati daljše intervjuje s strokovnjaki in ponuditi več informacij in predvsem podatkov, tudi v
bolj sprejemljivi in pregledni obliki (grafični prikazi, tabele in zemljevidi). Po drugi strani pa bi radio v nujnem primeru lahko hitro posredoval
sporočila javnosti, kjer pa so tiskani mediji po naravi stvari omejeni. Televizija se umešča med radio in tiskane medije, saj ima daljše pogovore s
strokovnjaki in se ne omejuje zgolj na njihove izjave tako kot radio, je pa
za razliko od tiskanih medijev omejena s prostorom (beri: s časom). Velika prednost televizije v primerjavi z radiom in tiskanimi mediji pa je seveda živa slika, kar ji zagotavlja pozornost javnosti in jo naredi za najvplivnejši medij. Torej so k razlikam v poročanju množičnih medijev o
netipični pljučnici gotovo prispevale njihove temeljne značilnosti oziroma njihova narava.
Potencialna kriza zaradi virusa SARS in preverjanje možnosti za soočanje z njo je razkrila tudi nekatere siceršnje pomanjkljivosti zdravstvenega sistema in razvade bolnišničnega osebja, kar je bila priložnost za
preseganje zatečenega stanja. Ker je tudi zaradi tega obstajala velika
možnost, da se ob neprimernem ravnanju, posebej v prvi fazi krize, z virusom SARS okuži tudi samo medicinsko osebje (po svetu se je dogajalo,
da so se zdravniki in medicinske sestre okužili z virusom), se je izpostavilo klasično vprašanje, ki ga postavijo različne krize: kako lahko žrtev
pomaga žrtvi oziroma, kako ponuditi ustrezno pomoč ljudem v razmerah, ko so same institucije in osebje, ki naj bi pomagali, ogroženi ali prizadeti?
Analiza je razkrila tudi bojazen nekaterih predstavnikov oblasti, da bi
povečano medijsko poročanje o virusu SARS pri ljudeh lahko spodbujalo
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paniko. Opozoriti je treba, da je, ravno nasprotno, pomanjkanje informacij o določenem ogrožajočem pojavu lahko razlog za negotovost, strah in
v končni fazi tudi paniko. To potrjuje večina dosedanjih analiz. Hkrati pa
je treba poudariti, da je ustrezno krizno komuniciranje z nemotenim pretokom relevantnih informacij, še posebej med oblastmi in javnostjo,
nujen pogoj za učinkovito krizno upravljanje in vodenje.

ANALIZA KRIZNEGA KOMUNICIRANJA V SLOVENIJI:
PRIMER IRAŠKE KRIZE (1. 3. 2003–30. 4. 2003)
Uvod
Iraška kriza je eno ključnih mednarodnopolitičnih in varnostnih vprašanj, ki v zadnjih petnajstih letih zbuja interes politične, strokovne in
laične javnosti po svetu. Za natančno določitev geneze te krize bi bila potrebna temeljita in sistematična zgodovinska analiza nastanka neodvisnega Iraka37 in njegove vloge v dvajsetem stoletju, nas pa bo zanimalo
predvsem zadnje obdobje iraške krize, torej tisto, ki je 20. marca 2003
pripeljalo do oboroženega napada na Irak, ki ga je izvedla ad hoc mednarodna vojaška koalicija pod vodstvom ZDA.
Za Slovenijo je bila iraška kriza v začetku leta 2003 še posebej zanimiva, saj je sovpadala s pomembnima varnostno-političnima odločitvama,
ki sta zadevali članstvo države v Evropski uniji in Natu. Vlada se je odločila, da bo odločitev o tem na referendumu sprejelo ljudstvo (za članstvo
v Evropski uniji je tak način odločanja obvezen), zato je javno mnenje v
procesu odločanja in oblikovanja varnostne politike države dobilo izjemno velik pomen. S tem pa tudi množični mediji, ki v znatni meri oblikujejo javno mnenje. Članstvo Slovenije v EU je v javnosti od vsega začetka
uživalo visoko podporo, članstvo v Natu pa je bilo sodeč po javnomnenjskih raziskavah vse bolj sporno.38 Kar naenkrat so pomemben dejavnik
referendumskega odločanja o članstvu Slovenije v Natu postale ZDA, ki
so najmočnejša članica te vojaško-politične organizacije, obenem pa so
vodile ad hoc vojaško koalicijo, ki si je zadala za nalogo nasilno razorožitev Iraka, ki naj bi posedoval orožje za množino uničevanje in s tem
37
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Med letoma 1639 in 1918 je bil Irak del turškega cesarstva, v obdobju med letoma
1920 in 1932 je bil britansko mandatno ozemlje, medtem ko je popolno neodvisnost
Irak dosegel leta 1932 (Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana: CZ, 2003, str. 404).
Zadnje javnomnenjske raziskave pred referendumom so kazale na razdvojenost slovenske javnosti glede članstva države v Natu (glej podatke raziskave Politbarometer
januarja in februarja 2003).
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ogrožal del svobodnega in demokratičnega sveta. Posledično je to dejstvo
pomembno vplivalo na odnos slovenskega državnega vrha tako do ameriške politike do Iraka kot do iraške krize nasploh. Situacija je bila zelo
zapletena: pretirana vladna podpora politiki ZDA v tem procesu bi del
javnosti lahko odvrnila od podpore projektu članstva v Natu, pretirano
nasprotovanje ZDA pri njihovih načrtih pa bi lahko kljub pozitivnemu
rezultatu referenduma sprožilo probleme pri ratifikaciji članstva Slovenije v Natu v ameriškem kongresu. Pri vsem tem pa je treba upoštevati še
evropsko razsežnost, saj je bila vlada tudi po uspešnem referendumu še
vedno med kladivom ameriške politike in podpore nekaterih evropskih
zaveznic ter nakovalom stališč pomembnih evropskih držav, članic EU in
Nata, ki so ameriški politiki nasilnega razoroževanja Iraka39, brez odobritve Varnostnega sveta, nasprotovale.
Analiza se omejuje na proces komuniciranja v Sloveniji v času iraške
krize, še posebej na način, na katerega so predstavniki slovenske države
(predsednik države, predsednik vlade, ministri, predsednik državnega
zbora in njegovi člani, visoki civilni in vojaški uradniki, predstavniki državnih organov in institucij za stike z javnostmi …) komunicirali s slovensko javnostjo in kakšna sporočila so pošiljali v mednarodno politično
okolje. Odgovor na to vprašanje smo poiskali s pomočjo analize vsebine
poročanja slovenskih tiskanih in elektronskih množičnih medijev o iraški krizi v obdobju od 1. marca do 30. aprila 2003. V vzorec raziskave smo
zajeli 226 prispevkov, od katerih so jih 139 objavili tiskani mediji (Delo
38, Dnevnik 27, Večer 57, Slovenske novice 6 in Primorske novice 11), 87
pa elektronski mediji (Radio Slovenija 32, Televizija Slovenija 27 in POP
TV 28).
Preliminarni pregled analiziranih prispevkov ponuja nabor tem, ki so
jim slovenski množični mediji v zvezi z iraško krizo v analiziranem obdobju namenjali največ pozornosti: posredne in neposredne gospodarske implikacije iraške krize, različne interpretacije ‘vilenske’ izjave, prošnja ameriške vlade slovenski vladi za prevoz orožja v Turčijo prek
slovenskega ozemlja in za t. i. humanitarne prelete, razkol glede iraške
krize v EU, nesoglasja v zvezi z iraško krizo v Varnostnem svetu Združenih narodov in vlogo le-teh pri zagotavljanju svetovnega miru nasploh,
oborožen napad koalicijskih sil brez izrecne odobritve Varnostnega
sveta, stališča slovenske vlade do iraške krize in obžalovanje uradne Slovenije zaradi oboroženega napada na Irak, njegov vpliv na izid referenduma o članstvu Slovenije v Natu, članstvo Slovenije v protiteroristični
koaliciji in ameriška vojaška pomoč Sloveniji, primerjava med oboroženima napadoma na Irak 2003 in ZRJ 1999 z vidika njune legitimnosti in legalnosti.
39

Takrat je večina držav članic ZN tudi pod vplivom ameriških obveščevalnih podatkov verjela, da Irak poseduje orožje za množično uničevanje, danes pa je že jasno,
da takega orožja Irak ni imel.
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Gospodarske implikacije iraške krize
Množični mediji so postavljali vprašanje posrednih in neposrednih gospodarskih implikacij iraške krize na slovensko gospodarstvo. Posredne
implikacije so se nanašale predvsem na ceno nafte, ki bi jo kriza lahko
povečala in, kot danes že lahko nedvoumno potrdimo, so bile te bojazni
več kot upravičene, saj je visoka cena nafte in njenih derivatov eden
ključnih generatorjev gospodarskih težav, ki smo jim v zadnjih letih priča po svetu. Iraška kriza je vplivala tudi na upadanje borznih indeksov
na svetovnih finančnih trgih, dražilo se je zlato in surovine, investicije so
upadale, pešala je gospodarska rast v razvitih državah in tudi tečaj ameriškega dolarja je padal. Neposredne gospodarske implikacije so zadevale naše gospodarsko sodelovanje z Irakom, kjer pa je bila raven sodelovanja v okviru programa ZN ‘nafta za hrano’ zelo skromna, zato tudi
pretiranih negativnih učinkov na slovensko gospodarstvo ni bilo pričakovati. Starih iraških dolgov naslednicam bivše Jugoslavije, med njimi tudi
Slovenije, pa v tistem času ni bilo smiselno omenjati in bo razrešitev tega
vozla morala počakati na čas dokončne gospodarske rekonstrukcije in
politične stabilizacije Iraka.
Gospodarski razmislek z izrazitimi političnimi implikacijami je šel
tudi v smeri morebitnega kršenja embarga ZN, uvedenega proti Iraku, in
embarga, ki so ga Američani in njihovi najtesnejši zavezniki uvedli proti
drugim državam v regiji, državam, ki so v retoriki ameriškega predsednika tvorile t. i. os zla. Med temi državami je Slovenija gospodarsko najbolje sodelovala z Iranom, s katerim se je blagovna menjava leta 2002 v primerjavi z letom 2001 skoraj podvojila in pristala pri približno 60
milijonih dolarjev. Tudi struktura menjave je bila za Slovenijo ugodna,
saj je 95 % predstavljal izvoz slovenskega gospodarstva v Iran. Zaradi poslovanja z Iranom naj bi ameriška vlada večkrat opozorila slovensko
vlado, saj so Američani pričakovali, da bodo njihove bodoče zaveznice
prekinile veljavne poslovne pogodbe z državami, ki jih ZDA štejejo kot
podpornice terorizma.
Sredi aprila 2003 so se sestali ministrica za gospodarstvo, minister za
zunanje zadeve in predsednik gospodarske zbornice Slovenije ter se pogovarjali o možnostih za sodelovanje slovenskih podjetij pri povojni obnovi Iraka. Interes slovenskih podjetij za sodelovanje je bil velik, zavedala pa so se, da ne bodo mogla pridobiti poslov kot glavni izvajalci, ampak
kot podizvajalci.
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Prevoz ameriškega orožja prek slovenskega ozemlja
in humanitarni preleti
Slovenska vlada je februarja 2003 prejela prošnjo ameriške vlade, da bi
omogočila prevoz orožja in vojaške opreme40 v Turčijo prek ozemlja Slovenije, saj naj bi Turčija v primeru koalicijskega napada na Irak potrebovala Natovo zaščito. V času približevanja Natu in ob dejstvu, da je velik
del javnosti in poslancev v državnem zboru nasprotoval ameriškemu napadu na Irak, je bilo reševanje te prošnje za slovensko vlado velik izziv.
Dilema vlade je bila, ali odobriti ameriško prošnjo in jo dati v potrditev
državnemu zboru ter s tem utrditi vabilo za članstvo v Natu, ki ga je Slovenija novembra 2002 prejela v Pragi ter povečati možnosti ratifikacije
članstva v ameriškem kongresu, ali pa slediti večinskemu mnenju volivcev in prošnjo zavrniti, kar bi verjetno povečalo možnosti uspeha referenduma za članstvo v Natu, obenem pa povzročilo slabo voljo pri nekaterih bodočih zaveznikih.
Koalicijski vrh in vlada sta se odločila za zavlačevanje, odločitev o
ameriški prošnji pa sta vezala na odločitev o Iraku, ki naj bi jo sprejel
Varnostni svet Združenih narodov. Če bi ta organ odobril vojaško posredovanje v Iraku, bi ovire za odobritev prevoza orožja in vojaške opreme v
Turčijo odpadle. Medtem naj bi strokovnjaki obrambnih ministrstev Slovenije in ZDA pripravili predlog pogodbe med državama, ki jo mora
skladno z našo pravno ureditvijo na koncu postopka potrditi še državni
zbor. Šlo je torej za precej zapleten postopek, ki je nakazoval, da odločitev ne bo kmalu sprejeta.
20. marca 2003 je vojaška koalicija pod vodstvom ZDA napadla Irak.
Dan po napadu je predsednik vlade poudaril, da je slovenska vlada odločitev o prevozu orožja prek slovenskega ozemlja vezala na odločitev Varnostnega sveta. Ker do soglasja in odločitve v Varnostnem svetu ni prišlo, niso izpolnjeni pogoji, da bi slovenska vlada o tem odločala. Novih
ameriških prošenj v zvezi s transportom orožja pa vlada ni prejela.
Teden dni po napadu na Irak pa je slovenska vlada pozitivno odgovorila na prošnjo ZDA, naj Slovenija dovoli prelete transportnim letalom s
humanitarno pomočjo skozi slovenski zračni prostor. Vsebino letal na
teh preletih določajo določbe mednarodnega humanitarnega prava. Čeprav ima vlada izključno pristojnost glede preletov humanitarnega tovora, je predsednik vlade odločitev posredoval odboru državnega zbora za
zunanjo politiko, ki je o njej razpravljal. Prejšnjih ameriških prošenj pa
vlada ni odobrila, saj so bile povezane s pripravami na oborožen spopad
brez izrecne odločitve Varnostnega sveta. Poleg tega pa turški parlament
ni odobril stacioniranja ameriških oboroženih sil na svojem ozemlju in
napada na Irak s tega ozemlja, tako da je postala potreba po prevozu
oborožitve in vojaške opreme po kopnem manj aktualna.
40

Po poročanju Večera (4. 3. 2003) naj bi šlo za 26 vlakovnih kompozicij s sodobno
oborožitvijo.
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Razkol v Varnostnem svetu Združenih narodov
Vprašanje razorožitve Iraka je mednarodno skupnost dokaj razcepilo, kar
se je odražalo tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov. Pri tem je večina držav članic Varnostnega sveta sicer podpirala zahtevo po razorožitvi
Iraka, niso pa se države strinjale glede načina, kako to doseči. Na odprti
seji 12. marca 2003 se je slovenska vlada pridružila stališču, ki ga je v
imenu Evropske unije in 14 kandidatk za članstvo v njej predstavil predstavnik predsedujoče države EU, Grčije. EU je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Iraku in predlagala, da se da inšpektorjem Združenih narodov, ki so v Iraku iskali orožje za množično uničevanje in
spremljali uničevanje iraških raket al samud 2, na voljo dovolj časa, vendar ne v nedogled. Predstavnik EU je poudaril, da njen cilj ostaja takojšnja, popolna in učinkovita razorožitev Iraka, skladno z resolucijami Varnostnega sveta, še posebej resolucije 1441, vendar je treba razorožitev
doseči na miren način. Vojna sicer ni neizogibna, vendar je sila lahko uporabljena le kot zadnje sredstvo. Irak mora izpolniti zahtevo Varnostnega
sveta in izkoristiti zadnjo priložnost, ki mu je ponujena. Pozval je k enotnosti mednarodne skupnosti in poudaril, da ima Varnostni svet osrednjo
vlogo in primarno odgovornost pri reševanju svetovnih problemov.
V tem času so na sedežu Združenih narodov in tudi drugod po svetu
potekala posvetovanja med 15 članicami Varnostnega sveta o predlogu
resolucije ZDA, Velike Britanije in Španije, v kateri so predlagale, da se
Iraku postavi ultimat za razorožitev, in sicer do 17. marca 2003. Za sprejetje nove resolucije sta se še posebej zavzemali ameriška in britanska
vlada, proti sprejetju pa ruska in francoska vlada. Slednji sta menili, da
bi nova resolucija odprla pot vojaški akciji proti Iraku.
Razkol se ni zgodil samo v Varnostnem svetu in mednarodni skupnosti, ampak je bilo veliko nesoglasij tudi znotraj držav, tako med politiki, v
množičnih medijih kot v javnosti, kar priča o tem, da Slovenija s svojim
zapletenim političnim položajem v zvezi z iraško krizo in skoraj shizofrenim odnosom do nadnacionalnih institucij in ključnih zaveznic ni bila izjema. Za slovensko politiko je bilo veliko razočaranje dejstvo, da je prišlo
do razdora med zavezniki v organizacijah (EU in Nato), ki se jim je Slovenija želela pridružiti. Njena politika je želela biti uravnotežena, pri tem
pa je prihajalo do velike relativizacije nastalega položaja in sebičnega
pragmatizma.
Do otoplitve odnosov med ZDA in EU je prišlo 3. aprila 2003, ko se je
ameriški državni sekretar na sedežu Nata v Bruslju sestal z zunanjimi
ministri Nata in EU. Na sestanku naj bi prišlo do zbližanja stališč in porajanja soglasja o prihodnosti Iraka. Ta ugotovitev je tudi za slovensko
vlado pomenila olajšanje, saj je bila slovenska zunanja politika precej
razpeta med izključujoče si interese evropskih zaveznic in ZDA, poleg
tega pa je verodostojnost svoje politike do Iraka slovenska vlada utemeljila na politiki EU, ki pa je bila do tega sestanka neenotna.
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Odnos slovenske države do iraške krize
Poglejmo, kakšen je bil odnos slovenske vlade do iraške krize tik pred
napadom vojaške koalicije na Irak. Po seji Varnostnega sveta Združenih
narodov 17. marca 2003 je predsednik vlade izrazil obžalovanje, ker ni
prišlo niti do premostitve razlik in poenotenja stališč med članicami Varnostnega sveta niti do odločitve o možnih nadaljnjih korakih za mirno
rešitev iraške krize. Izrazil je tudi zaskrbljenost zaradi povečanja možnosti uporabe oborožene sile proti Iraku in zaradi verjetnih negativnih posledic na delovanje in vlogo Varnostnega sveta v mednarodnih odnosih,
še posebej pri reševanju kriznih razmer v svetu. Predsednik vlade je poudaril, da sta se on osebno in vlada zavzemala za mirno rešitev iraške
krize pod okriljem Varnostnega sveta, kar je vlada februarja 2003 tudi
poudarila v posebni izjavi in v skupni izjavi EU.
Tudi predsednik državnega zbora je izrazil obžalovanje nad odločitvijo
ameriškega predsednika o ultimatu iraškemu predsedniku in zaradi prenehanja iskanja mirne poti za razorožitev Iraka. Menil je, da so inšpektorji delovali uspešno in da je to ustvarjalo prostor za iskanje mirne rešitve krize.
Tudi slovensko zunanje ministrstvo je obžalovalo, da Varnostni svet,
organ, ki je odgovoren za svetovni mir in varnost, ni bil zmožen oblikovati soglasja in sprejeti odločitve o načinu dokončne razorožitve Iraka.
Ministrstvo je na podlagi sklepov slovenske vlade in Sveta EU ves čas
krize poudarjalo, da je Varnostni svet primarni organ odločanja v zvezi z
iraško krizo. Irak se je skladno z resolucijami Varnostnega sveta dolžan
razorožiti, pri čemer je treba izkoristiti vsa sredstva za mirno razorožitev,
uporaba sile pa je lahko le zadnje sredstvo. Ministrstvo za zunanje zadeve je svojo izjavo temeljilo na prepričanju, da so za Slovenijo multilateralne organizacije, še posebej Združeni narodi, zelo pomembne. Izrazilo je
tudi upanje in pričakovanje, da bo pri vprašanjih iskanja svetovnega
miru in varnosti znova prišlo do obnove soglasja mednarodne skupnosti
in do krepitve vloge in delovanja mednarodnih organizacij.
Tudi ko se je 20. marca 2003 začela vojna v Iraku, je predsednik vlade
to dejstvo obžaloval, saj se je vlada vseskozi zavzemala za mirno rešitev
krize. Posebej je poudaril, da Slovenija v vojaški akciji proti Iraku s svojimi oboroženimi silami ne sodeluje in ne bo sodelovala. Varnostne razmere v Sloveniji naj bi se zaradi napada na Irak ne poslabšale, kljub temu
pa se bo zaradi vojne okrepilo varovanje nekaterih objektov, povečal se
bo nadzor na mejah, posebna pozornost bo namenjena morebitnim beguncem. Slovenska vojska naj bi prejela navodilo za ustrezno varovanje
pred morebitnim ogrožanjem in skupaj z ministrstvoma za promet in notranje zadeve zagotovila ukrepe za varovanje slovenskega zračnega prostora. Obveščevalne in druge službe bodo budno spremljale razvoj dogodkov in vlada bo ukrepala na podlagi njihovih informacij.
Posebno zaskrbljenost je predsednik vlade izrazil za iraško civilno pre-
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bivalstvo, ki mu bo Slovenija pomagala s humanitarnimi akcijami in v ta
namen sprejela poseben program. Del pomoči bo Slovenija iraškim civilistom namenila prek Mednarodnega odbora Rdečega križa, prek Unicefa,
prek sklada za razminiranje, vlada pa preučuje tudi pobude nekaterih
evropskih držav.41 O povojni rekonstrukciji Iraka pa je bilo še prezgodaj
razmišljati.
Predsednik države je v svoji izjavi poudaril, da si je želel soglasne odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov, saj bi ta odpravila vse dileme. Na vojno nismo imeli nobenega vpliva, sedaj ko se je začela, pa si želimo, da bi bila čim krajša, s čim manj žrtev. Omenil je, da med ZDA,
Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in Rusijo ni bilo razlik glede tega, ali
je Irak treba razorožiti ali ne, da pa so bile razlike v oceni, kdaj in kako
to storiti. Dejal je, da je že resolucija Varnostnega sveta 1441 pretila Iraku
z resnimi posledicami, če se ne bo razorožil in hkrati opozoril, da se vojaško posredovanje brez izrecne odločitve Varnostnega sveta ni zgodilo
prvič: leta 1999 je bilo za Natovo posredovanje v ZRJ še manj fomalnopravnih temeljev, a je posredovanje kljub temu obveljalo kot nesporno.
Predsednik je pričakoval, da bo celo več pomislekov glede legitimnosti
posredovanja in manj glede njegove legalnosti. Zanimivo je predsednikovo stališče, da bo šele prihodnost pokazala, kdo ima prav: če se bo vojna
končala hitro in brez večjih žrtev, bo svetovna javnost presodila, da so
imeli prav Američani in Britanci, če bo veliko žrtev in bo destabilizirana
celotna regija, če bo še več terorizma in se bo položaj v svetu poslabšal,
bodo imeli prav tisti, ki so svarili pred vojno. Situacija je zelo zapletena,
ni črno-bela, in v takih razmerah ni možno zavzeti jasnih stališč. Slovenija bo pomagala tam, kjer bo lahko: pri humanitarnih zadevah in pri povojni rekonstrukciji Iraka.
Državni zbor je po dolgi in polemični razpravi sprejel deklaracijo o
vojni v Iraku, v kateri je obžaloval vojaški napad na Irak in pozval vlado,
naj podpira in sproža pobude, ki bi reševanje iraške krize in njenih posledic pripeljale nazaj pod okrilje Združenih narodov. Državni zbor je v
deklaraciji hkrati podprl izjavo Evropskega sveta, sprejeto 20. marca, o
aktivnem vključevanju EU v reševanje humanitarnega položaja v Iraku.
V delu državnega zbora in javnosti je izjava izzvala negodovanje, saj je
bila sprejeta šest dni po začetku vojne, obenem pa je bila zelo mlačna:
osnutek izjave je napad obsojal, sprejeta izjava pa ga je zgolj obžalovala.
Previdnost je bila posledica strahu, da bi ameriški kongres v primeru ostrejše obsodbe napada na Irak lahko zavrnil potrditev slovenske vključitve v Nato. Predstavniki oblasti so v bojazni, da bi napad na Irak nekaj
dni pred referendumu o članstvu v Natu, negativno vplival na njegov
izid, opozarjali, da Iraka ni napadel Nato in da del Natovega članstva napadu nasprotuje.
41

Ena takih pobud je bil skupni avstrijsko-slovenski predlog programa psihosocialne
pomoči otrokom in družinam prizadetim v vojni v Iraku.
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Javnomnenjska raziskava iz tistega obdobja (Dnevnik, 22. marec 2003)
je pokazala, da skoraj 80 odstotkov vprašanih ni odobravalo vojaškega
napada ZDA in njihovih zaveznic na Irak. Tri četrtine vprašanih pa je
menilo, naj Slovenija v tem vojaškem spopadu ne podpre nobene strani
in naj ostane nevtralna. Enak delež ljudi se zaradi zavezniškega napada
na Irak ni počutil nič manj varnega.

Ali je Slovenija v protiiraški koaliciji?
Teden dni po napadu na Irak je ameriška vlada objavila seznam držav, ki
so članice protiiraške koalicije in naj bi prejele določen znesek ameriške
denarne pomoči, o čemer je odločal ameriški kongres. Med enainpetdesetimi državami je bila na spisek uvrščena tudi Slovenija. To je v slovenski vladi povzročilo precejšnje začudenje in nelagodje, saj se Slovenija ni
štela za članico protiiraške koalicije, bila pa je zaveznica ZDA v boju
proti terorizmu (operacija Enduring Freedom). Ameriška vlada je združila seznama držav, ki so bile v protiiraški in protiteroristični koaliciji, saj
je po njenem mnenju vojna v Iraku potekala v kontekstu boja proti terorizmu. Predsednik slovenske vlade je najprej menil, da je prišlo do napake in da Slovenija ne more prejeti denarne pomoči v višini pet milijonov
dolarjev, kasneje pa so iz njegovega kabineta sporočili, da ga ne more
prejeti kot članica protiiraške koalicije, ker to ni, lahko pa ga dobi kot zaveznica ZDA v boju proti terorizmu. Za predsednika vlade je bilo moteče
predvsem to, da iz ameriškega dokumenta ni bilo jasno razvidno, da denarna pomoč ni povezana z vojaškim sodelovanjem v Iraku.
Ameriška vlada se je Sloveniji in drugim državam podpisnicam zahvalila za podpis vilenske izjave (5. februar 2003), v kateri so zapisale, da so
ZDA v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavile neizpodbitne
dokaze o iraških programih razvoja orožja za množično uničevanje, o
iraških prizadevanjih za zavajanje inšpektorjev in o njihovih povezavah z
mednarodnim terorizmom. Kasnejši potek dogodkov je pokazal ravno
nasprotno, da v Iraku ni bilo znatnih količin orožja za množično uničevanje, da je Irak v zadnji fazi pred vojaškim napadom dokaj tvorno sodeloval z inšpektorji Združenih narodov (resnici na ljubo tudi zaradi ameriške in britanske vojaške navzočnosti v Zalivu) in da so povezave med
Irakom in mednarodnim terorizmom vprašljive.
Slovenska vlada je poudarjala tisti del vilenske izjave, ki govori o potrebi, da se kriza reši znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov.42
42

Kljub temu je treba poudariti, da je ameriška vlada vilensko izjavo razumela kot
podporo ZDA ‘v hudih časih iraške krize’, kot se je izrazil ameriški državni sekretar
na pogovoru z veleposlaniki vilenske deseterice v Bruslju, 3. aprila 2003. Naš veleposlanik o tem pogovoru za množične medije ni hotel govoriti, saj naj bi o tem spregovorilo zunanje ministrstvo, vendar to v svoji izjavi, ameriške zahvale sploh ne
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Obenem je opozorila, da je Slovenija ZDA, podobno kot nevtralni Avstrija in Švica, dovolila zgolj humanitarne prelete letal, medtem ko so jim
nekatere druge evropske države dovolile tudi prevoz orožja in vojaške
opreme.
Predsednik države je v tem kontekstu poudaril, da je Slovenija del
koalicije za razorožitev Iraka, ne pa koalicije za vojaško posredovanje v
Iraku. Vendar pa pregled izjav nekaterih ameriških politikov pokaže, da
je ameriška vlada med eno in drugo koalicijo postavila enačaj.

Skrb za slovenske državljane na ogroženem območju
Tri dni pred začetkom vojne v Iraku, torej 17. marca 2003, je Ministrstvo
za zunanje zadeve pozvalo vse slovenske državljane, ki se morebiti še nahajajo v Iraku, naj takoj zapustijo to državo. Ministrstvo je hkrati vsem
slovenskim državljanom odsvetovalo potovanje v Kuvajt in Združene
arabske emirate. Tudi druge slovenske državljane, ki se nahajajo v regiji,
Ministrstvo na spletni strani poziva, naj jo nemudoma zapustijo. Potovanje pa državljanom odsvetuje tudi v obmejna območja držav, ki mejijo z
Irakom.
Zunanje ministrstvo opozarja, da bo v primeru iraške krize pomoč slovenskim državljanom, ki ne bodo upoštevali zgornjih navodil, bistveno
otežena, morda celo onemogočena. Ministrstvo vse državljane, ki bi
potovali v bližino omenjenega območja, poziva, naj spremljajo njegovo
spletno stran pod rubriko ‘Varnost potovanj’.
Po ocenah Ministrstva za zunanje zadeve je bilo tedaj na Bližnjem
vzhodu 269 slovenskih državljanov, od tega 19 v Iraku. Večinoma so bili
to zaposleni pri naftnih in drugih družbah in njihovi družinski člani.
Predstavnica ministrstva je potožila, da je težko preverjati, ali se ljudje
odzivajo na poziv, saj se ne javljajo ne ministrstvu ne slovenskim veleposlaništvom v regiji. Slovenija se je dogovorila z Avstrijo, Grčijo, Francijo
in Nemčijo, da lahko v skrajnem primeru naši državljani prosijo za pomoč tudi predstavništva teh držav v regiji. Morebitna evakuacija z ogroženega območja bi stala tisoč evrov, strošek pa bi kril vsak posameznik.

omenja. Že 1. marca pa je sponzor te izjave Bruce Jackson, sicer predsednik nevladnega Odbora za širitev Nata, povedal, da ZDA vilensko izjavo razumejo kot podporo
ZDA, da brez odobritve Varnostnega sveta OZN udarijo po Iraku. V tem duhu so
bile izrečene tudi nekatere druge izjave ameriških politikov, ki so trdili, da vseh sedem kandidatk za članstvo v Natu podpira ameriško politiko do Iraka.
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Sklep
Komuniciranje slovenskih oblasti z javnostjo v primeru iraške krize je
potekalo v zelo zapletenih in nepreglednih razmerah. Predvsem je bil to
čas referendumskega odločanja o članstvu Slovenije v EU in Natu. Članstvo v EU ni bilo sporno, medtem ko so zadnje javnomnenjske raziskave
pred referendumom kazale, da sta deleža javnosti za in proti članstvu v
Natu enakovredna. Obstajala je bojazen, da bo ameriško vztrajanje pri
nasilni razorožitvi Iraka brez izrecne odobritve Varnostnega sveta Združenih narodov negativno vplivalo na rezultat referenduma. Nadalje, zavezniki v obeh organizacijah, v kateri se je želela vključiti Slovenija, so
bili glede iraške krize močno razcepljeni in slovenska vlada je morala
krmariti med izključujočimi si stališči obeh strani. To je uradni Sloveniji
preprečevalo, da bi po uspešnem referendumu bistveno spremenila svojo
politiko do iraške krize, saj je bila pred njo še ratifikacija članstva v državah članicah Nata. In ne nazadnje, Sloveniji kot mali državi in članici
mednarodne skupnosti je – ne glede na trenutna zavezništva – v dolgoročnem interesu, da se v odnosih med državami spoštujejo mednarodno
pravo in mednarodne institucije, še posebej Združeni narodi. Skratka,
slovenske oblasti so se nahajale med Scilo (ameriška zavezniška pričakovanja) in Karibdo (občutljivo javno mnenje in stališča pomembnih evropskih držav, ki so bila glede iraške krize diametralno nasprotna ameriškim).
Tedanja opozicija je te zapletene razmere izrabila in vladi očitala, da
nima jasnih stališč o iraški krizi in da ne pove, katero stran v sporu med
čezatlantskimi zavezniki podpira. Vlada naj bi imela v ZDA proameriško
stališče, za domačo in evropsko rabo pa protiameriškega. Tudi sicer naj
bi se vlada blamirala z nejasnimi stališči, ki jih v različnih okoljih različno interpretirajo, potem pa vlada, predvsem za domačo rabo, pojasnjuje,
kaj je hotela povedati. Po drugi strani pa tudi opozicija ni imela jasnega
stališča, vendar je bila v boljšem položaju od vlade, saj se ji ni bilo treba
izjasniti in sprejemati odločitev.
Slovenske oblasti (predsednik države, predsednik vlade, predsednik
državnega zbora, državni zbor in zunanje ministrstvo) so nezmožnost
Varnostnega sveta Združenih narodov, da doseže soglasno odločitev, in
napad na Irak obžalovale ter sprejele določene varnostne ukrepe, s čimer
so hotele državljane prepričati, da obvladujejo varnostne razmere v državi in skrbijo za njihovo varnost. V tem smislu lahko razumemo tudi tri
seje Sveta za nacionalno varnost, ki so si sledile kmalu po napadu na
Irak, čeprav so bila sporočila s teh sej dokaj formalistična, nekonkretna
in nevsebinska in bi se jih lahko rahlo spremenjene uporabilo tudi ob
kakšni drugi priložnosti. Veliko kritike je požel državni zbor z izjavo
obžalovanja vojne, ki je bila sprejeta šele pet dni po napadu na Irak, obenem pa je bila dokaj mlačna in brez vsakršnih resnih političnih implikacij.
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Splošen odnos slovenskih oblasti do vojne v Iraku pa tudi nekatere
specifičnosti (na primer postopek odobravanja ameriške prošnje za prevoz orožja prek slovenskega ozemlja) razkrivajo, da slovenske oblasti
niso delovale načelno, saj v primeru Natovega napada na ZRJ spomladi
1999 težav s podporo vojni niso imele, čeprav je bila ta po ocenah strokovnjakov43 z legalnega vidika še bolj sporna, res pa je, da je bila bistveno bolj legitimna kot napad na Irak. Vlada je tedaj prelete Natovih bojnih letal dovolila brez podpisa pogodbe in brez odločanja v državnem
zboru. Pragmatičnost v službi nacionalnih interesov ali nenačelnost in
dvoličnost politike?
Glavno breme komuniciranja z javnostjo ob iraški krizi sta nosila
predsednik države in predsednik vlade, ob pomoči zunanjega ministra,
predsednika parlamenta in predsednika odbora državnega zbora za zunanjo politiko. Občasno pa so se v komuniciranje vključevali tudi drugi
visoki državni uradniki. Poglejmo, kaj razkrije analiza komuniciranja
dveh najbolj izpostavljenih protagonistov. Predsednik države je bil v svojih izjavah in intervjujih skrajno pragmatičen in nagnjen k relativiziranju
različnih stališč. Očitno je, da si želi biti v svojih nastopih uravnotežen,
vendar ima hkrati veliko razumevanja za ameriško stališče o iraški krizi,
pri čemer se sklicuje na demokratičnost ZDA in na naše zgodovinske izkušnje s to državo, ki so bile po njegovem mnenju vedno pozitivne. S
svojimi izjavami je nekajkrat tudi razburil del javnosti in politične elite.
V svojih nastopih je predsednik države razmišljajoč in analitičen, stališča
natančno pojasni in jih poveže v smiselno in logično zaokroženo celoto.
Iraško krizo in z njo povezano politično krizo v Združenih narodih, EU
in Natu je videl tudi kot priložnost za dosego boljših mehanizmov in razmerij v mednarodni skupnosti.
Predsednik vlade je v svojem komuniciranju z javnostjo tehnokratski in
celo formalističen. Gre bolj za podajanje posameznih izjav, manj za pojasnjevanje in analizo stanja. Njegova stališča so bolj proevropska, saj kaže
večje razumevanje za stališča tistih evropskih držav, ki so bile v sporu z
ZDA. Nekatere njegove izjave (smo v koaliciji za mir, nismo na nobenem
seznamu, ameriške pomoči ne bomo dobili, ker je prišlo do napake, ipd.)
niso bile dovolj skladne z realnostjo in so, po začetnih dvomih v množičnih medijih in javnosti, zahtevale veliko dodatnega pojasnjevanja.
Analiza zbranega gradiva pokaže, da so množični mediji v zvezi s stališči slovenskih oblasti do iraške krize poročali zelo podobno, če ne celo
enako, z istimi viri informacij, istimi izjavami vodilnih državnikov in politikov in z zelo podobnimi komentarji. V tem primeru pluralnost množičnih medijev dejansko ni prišla do izraza. V tem kontekstu je zanimiva
tudi trditev, tako nekaterih predstavnikov oblasti kot opozicije, da so jih
mediji cenzurirali oziroma da niso hoteli objavljati njihovih stališč.
43

Glej intervju z mag. Milanom Brglezom objavljenim v Večeru 5. aprila 2003 (»Slovenska zunanja politika ima svoje ime, pravimo ji inercija«).
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Komuniciranje vlade z javnostjo ob iraški krizi preučujemo na temelju
teorije o kriznem komuniciranju, vendar pa moramo poudariti, da v tem
primeru v Sloveniji ni šlo za tipično ravnanje v krizi, ampak bolj za politiko, ki se oblikuje v širšem kontekstu neke druge (iraške) krize. V tem
smislu je težko reči, da bi vlada lahko ravnala bistveno bolje, kot je, saj ta
politika kljub vsemu ni ogrozila dveh ključnih zunanjepolitičnih projektov slovenske države: članstva Slovenije v EU in Natu. Obenem pa ta
politika, kljub nekaterim napakam v procesu komuniciranja z javnostjo,
zaradi oddaljenosti prizorišča krize ni imela negativnih varnostnih implikacij za Slovenijo. Državljane Slovenije, ki so bili na ogroženem
območju, pa je vlada pravočasno opozorila, naj to območje nemudoma
zapustijo.
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Na podlagi izhodišč, zajetih v teoretičnem konceptu kriznega komuniciranja, in ugotovitev obsežne empirične analize ponujamo predlog strategije kriznega komuniciranja. Pomen komuniciranja v sodobnem procesu
večstopenjskega in zapletenega kriznega upravljanja in vodenja narašča.
Komuniciranje oblasti se mora v krizi odvijati v več smeri: med akterji
kriznega upravljanja in vodenja, z množičnimi mediji in splošno javnostjo in še posebej s prizadeto javnostjo. Kar zadeva komuniciranje z množičnimi mediji in javnostjo, priporočamo preseganje pasivne politike komuniciranja v krizi, ki pomeni, da subjekt ne stori ničesar več, kot da
prek predstavnika za stike z javnostmi odgovarja na novinarske klice in
sprejema njihove morebitne obiske. Predlagamo izvajanje aktivne politike komuniciranja v krizi, ki pomeni, da subjekt poskuša realizirati na
cilju temelječ projekt ali kampanjo, sestavljeno iz vrste načrtovanih projektov, v prizadevanju, da prek množičnih medijev in drugih razpoložljivih kanalov komuniciranja čimbolj učinkovito informira (in vpliva na)
javnost. Medtem ko pasivna politika prepušča pobudo drugim dejavnikom (na primer predstavnikom medijev), aktivna politika subjektu daje
bistveno boljše možnosti vplivanja na razmere.
Vsi ključni akterji kriznega upravljanja in vodenja morajo oblikovati
ustrezno strategijo kriznega komuniciranja. Učinkovito strategijo komuniciranja sestavljajo naslednje štiri dejavnosti:
priprava in razširjanje informacij – pomembne informacije morajo biti
dobro organizirane, pripravljene za uporabo in pravočasno razširjene;
le malo stvari bolj spodkoplje zaupanje javnosti v državne in druge ustanove kot odsotnost podrobnih informacij ali velike zamude pri njihovem zagotavljanju;
identificiranje zainteresiranih strank v zvezi z določenim potencialnim dogodkom in navezava neposredne komunikacije z njimi; potrebno je prepoznati različne poglede ter značilnosti skupin zainteresiranih strank in temu prilagoditi strategijo komuniciranja;
vzpostavljanje stika s skupnostjo – upravljavci javnih zadev se ne
smejo zanašati samo na množične medije, ampak morajo neposredno
navezati stik s skupnostjo, kar predpostavlja oblikovanje, vzdrževanje
in uporabo komunikacijske mreže, ki vključuje znanstvene, tehnične
in strokovne skupine, ki najbolj poznajo določeno področje;
vzpostavljanje odnosov z množičnimi mediji – v obdobju ‘realnosti
množičnih medijev’ si upravljavci javnih zadev ne morejo privoščiti
reaktivne, obrambne drže nasproti množičnim medijem: nasprotno,
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proaktivna drža je nujna; v tem procesu je treba razviti načrte komuniciranja, se pripraviti na protislovnost dela z množičnimi mediji, občasno za vodilne organizirati delavnice o njihovem delovanju in razviti
skupino, ki bo poskušala anticipirati razmere, ki lahko spodbudijo veliko medijsko pozornost.
Ključne lastnosti strategije kriznega komuniciranja so:
Upoštevanje spoznanja, da je krizno komuniciranje ključen del kriznega
upravljanja in vodenja. Krizno komuniciranje prepoznavamo kot najbolj
kritičen dejavnik, ki določa uspeh ukrepanja institucij v krizi. Neustrezno krizno komuniciranje ima negativne posledice na druge prvine procesa kriznega upravljanja in vodenja, in sicer predvsem na preventivo in
priprave na krizo, zaznavanje in opredeljevanje krize, vodenje in odločanje v krizi ter na politično organizacijsko sodelovanje akterjev kriznega
upravljanja in vodenja ter konflikt med njimi. Če ljudje niso obveščeni o
nevarnostih, ki jim pretijo v njihovem življenjskem okolju, ne bodo sprejemali preventivnih ukrepov in se ne bodo pripravljali na krizo. Informacije o krizi odločilno vplivajo na njeno zaznavo in določajo ukrepanje
ključnih akterjev. Vodenje in odločanje v krizi ne moreta biti kakovostna,
če ne temeljita na pravočasnih in natančnih informacijah. Neustrezna
obveščenost različnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja lahko
povzroči težave pri njihovem sodelovanju in celo konflikte med njimi.
Izvajanje dejavnosti skladno s pojavom in razvojem krize. Življenjski
cikel krize zahteva nepretrganost v kriznem upravljanju in vodenju in s
tem v kriznem komuniciranju. Minimalni standard, ki ga moramo upoštevati, je navzočnost kriznega komuniciranja v vseh treh fazah ukvarjanja s krizo, in sicer v predkriznem obdobju, med krizo in po njej. Komuniciranje v predkriznem obdobju zajema zaznavo opozorilnih signalov
krize, njeno preprečevanje in priprave na krizo. Osredotočiti se je treba
na ključne probleme in potencialno tveganje, na prepoznavanje šibkih
točk organizacije, ocenjevanje možnih tipov krize, pripravo krizne skupine in ključnih govorcev v morebitni krizi, oblikovanje komunikacijskega
načrta in pregled komunikacijskega sistema. V času krize je treba paziti
predvsem na prvi odziv na krizo, ki v marsičem določi nadaljnje komuniciranje, komunicirati je treba proaktivno in odprto, dosledno in verodostojno ter upoštevati različne javnosti, ki jih naslavljajo sporočila. Skrbeti
je treba za ustrezno intenzivnost in kontinuiteto komuniciranja. V pokriznem obdobju je treba opraviti temeljit pregled dejavnosti komuniciranja v krizi in oceniti opravljeno delo, kar je v bistvu že priprava za soočanje s prihodnjimi krizami. Poleg lastnega dela je treba analizirati tudi
delovanje množičnih medijev v krizi in odziv javnosti.
Zagotavljanje informacijskega pretoka v krizi. V krizi je nujno zagotoviti
pretok informacij, ki jih je treba pred tem zbrati, izbrati in obdelati. Pri
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tem je treba upoštevati, da bo na začetku krize zelo verjetno prišlo do informacijskega vakuuma oziroma pomanjkanja informacij, na vrhuncu
krize pa do preobremenitve z njimi. Akterji kriznega upravljanja in vodenja morajo zagotoviti ravnotežje med potrebnimi in razpoložljivimi informacijami in zagotoviti njihov nemoten pretok, saj le tak pristop omogoča
ustrezno krizno komuniciranje. Na sploh je pretok informacij med krizo
visok, zato bodo lahko ključni odločevalci preobremenjeni z informacijami. To zahteva strokovno pomoč pri razvrščanju in izbiri informacij. Vendar preveč strokovnjakov lahko privede do ‘sindroma vratarjev’ oziroma
do nepretočnosti informacij. Učinkovito krizno upravljanje in vodenje
torej zahtevata produktivno ravnotežje med uporabnim upravljanjem informacij na eni strani in omejenim poseganjem vanje na drugi strani. Akterji kriznega upravljanja in vodenja morajo biti sposobni presoditi informacijske potrebe in potrebe po virih, ki se pojavijo v kriznih razmerah.
Kriza v javnosti ustvari informacijsko praznino, ki jo morajo akterji kriznega upravljanja in vodenja hitro in s točnimi informacijami zapolniti,
zato morajo znati izbrati informacije in jih razvrščati po pomenu. Učinkovito krizno upravljanje in vodenje temelji na dostopnosti ustreznih informacij odločevalcem, kriznim delavcem, množičnim medijem in javnosti. Ali z drugimi besedami: krizno upravljanje in vodenje se opirata na
informacije, ki so ključne za več prvin tega procesa, še posebej za zaznavanje krize in odločanje.
Eden ključnih problemov kriznega upravljanja in vodenja ob različnih
zapletenih krizah je šibek, nepopoln in neučinkovit pretok informacij.
Akterji kriznega upravljanja in vodenja morajo v krizi zagotoviti pretok
informacij v petih smereh:
Prvič, znotrajorganizacijski pretok informacij. Že v normalnih razmerah
poteka v organizaciji komuniciranje med njenimi deli in člani. Komunikacijski sistem predeluje in izmenjuje vnaprej določene vrste in količine
informacij. Med krizo se število notranjih uporabnikov komunikacijskega sistema bistveno poveča zaradi sprememb, ki jih od organizacije zahtevajo razmere (npr. več izmen, daljši delovni čas, prostovoljci). Trenutni
informacijski sistem tega morda ne zmore, saj zahteve presežejo njegove
zmogljivosti in postane preobremenjen. Zaradi preobremenjenosti sistem lahko razpade, informacije se izgubijo ali so prepozno prejete. Prav
tako postane med krizo pretok informacij po organizaciji bolj zapleten in
manj jasno določen kot v normalnih razmerah (npr. več ljudi zaseda isti
položaj, pojavijo se nevsakdanje naloge, ljudje so premeščeni na začasne
položaje ipd.). Normalni komunikacijski kanali torej ne zadostujejo več.
Načrtovanje lahko opozori na te probleme, še vedno pa ostaja velika
vloga ustvarjalnosti v njihovem reševanju, zato menimo, da so koristnejše vaje v ustvarjalnosti v kriznih razmerah kot pa pretirano podrobni načrti komuniciranja.
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Drugič, medorganizacijski pretok informacij. Med krizo je treba pogosto
med različnimi organizacijami vzpostaviti formalne stike s prej neznanimi ljudmi, včasih celo s skupinami, za katerih obstoj sploh nismo vedeli.
Tak informacijski tok je zato težko vzpostaviti in ohranjati. Z načrtovanjem je treba predvideti najverjetnejše ključne organizacije, ki bodo
vključene v odzivanje na nesrečo. Usposabljanje in vaje morajo zato poudariti in predvideti pomen dela z neznanimi uradniki in skupinami ter
načini njihovega identificiranja.
Tretjič, informacijski pretok od organizacij k javnosti. V normalnih razmerah mora le malo organizacij (razen sredstev množičnega obveščanja)
komunicirati s celotno populacijo. Med krizo pa morajo organizacije
posredovati ljudem različne informacije. Žal pogosto ne upoštevajo, kaj
je za prebivalce pomembno, ter posredujejo informacije, ki se zdijo
pomembne le osebju organizacije. Pogosto izpuščajo za prebivalce pomembne podrobnosti in jih puščajo v negotovosti. Zavedati se je treba,
da obvestila, ki se zdijo jasna pošiljateljem, niso nujno razumljiva prejemnikom, se pravi ogroženim prebivalcem. Načrtovanje lahko predvidi
določene splošne vsebine, ki jih organizacija hoče sporočiti, podrobnosti
pa ostajajo zadeva taktičnega premisleka.
Četrtič, informacijski pretok od javnosti k različnim organizacijam. Prebivalci pogosto iščejo pomoč in napotke pri različnih organizacijah. Najvidnejše organizacije pogosto ne zmorejo učinkovito predelati velike količine informacij in vprašanj (npr. preplavljenost policije, civilne zaščite
ali centra za obveščanje s telefonskimi klici ob krizi). Ta preobremenitev
lahko zmoti še druge informacijske tokove. Ob normalnih zahtevah po
informacijah se organizacija v kriznih razmerah sooči še z dodatnimi, ki
niso del običajnega informacijskega toka. Le redke organizacije lahko
učinkovito odgovorijo na nevsakdanja vprašanja, večina pa zadeve več
ne obvlada. V načrtu lahko predvidimo najverjetnejše potrebe po informacijah za nesreče nasploh in določene posebne krize. Obvladovanje
problema pa je bolj zadeva upravljanja, zato se mora organizacija na take
razmere pripraviti.
Petič, informacijski pretok med različnimi sistemi organizacij. Pogosto
se pojavijo informacijski problemi zaradi mobilizacije različnih sistemov
organizacij. Pozablja se namreč, da organizacije ne delujejo neodvisno
druga od druge, ampak kot sistem medsebojno povezanih specializiranih
subjektov, ki opravljajo določene naloge. Tako npr. zdravstveni sistem
omogoča zdravstvene storitve, policijski varnostne, sistem varstva pred
nesrečami pa zaščitno-reševalne storitve. Izpolnjevanje teh in drugih s
krizo povezanih nalog zahteva več kot zgolj enosmeren informacijski tok
med udeleženimi organizacijami. Obstaja več dvosmernih in verižnih
komunikacij med različnimi skupinami akterjev kriznega upravljanja.
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Čeprav lahko marsikaj predvidimo, še vedno veliko zadev ostaja stvar
taktike. Domnevamo lahko, da bo lažje obvladljiv informacijski tok v
navpično povezanih sistemih, kot pa če so organizacijske enote povezane
vodoravno.
Razvijanje občutka o mediazaciji sodobnih kriz. Krizam se ne moremo
izogniti, saj njihovo število narašča s spreminjanjem naravnih procesov,
visoko razvitostjo tehnologije in zapletenostjo družbe. Narašča tudi število opazovalcev kriz, predvsem množičnih medijev, s čimer se zmanjšuje število medijsko nepokritih kriz. V tem smislu se pojavlja besedna
zveza ‘mediazacija sodobnih kriz’, s katero želimo poudariti pomen zaznave določene krize in izrazito vlogo množičnih medijev pri oblikovanju
te zaznave. Če množični mediji določeno situacijo definirajo kot krizo,
bo ta situacija po svojih posledicah dejansko kriza. Mediazacija, še posebej prek televizije, prinaša v javnost pristransko in necelovito podobo
krize, ki je lahko posledica širokega spektra načinov njenega predstavljanja, od senzacionalizma do samocenzure. Pri tem je ključnega pomena
razmerje med tistim, kar se med krizo dejansko dogaja, in tistim, kar
mediji posredujejo javnosti. Na tej točki pride do izraza potreba, da množični mediji v javnost posredujejo podobo krize, ki je čimbolj skladna z
dejanskim dogajanjem, kar preprečuje bodisi precenjevanje bodisi podcenjevanje njenih posledic. Pri tem je treba upoštevati, da množični mediji ne bodo vedno služili javnemu interesu in občim koristim, ko gre za
intenzivnost poročanja in izbor novic. V tem smislu so množični mediji
soustvarjalci in sooblikovalci krize ter kriznega upravljanja in vodenja,
vsaka kriza pa ima svojo dejansko in zaznano razsežnost. Toda tudi oblast ima lahko svoje posebne interese, ki niso nujno tudi interesi javnosti.
Množični mediji odločilno vplivajo na pogled javnosti na krizo in na
krizno upravljanje in vodenje, kar akterje kriznega upravljanja in vodenja sili, da razvijejo tvoren odnos do množičnih medijev, ne da bi jih
omejevali ali celo manipulirali z njimi. Strategija obvladovanja krize se
ne sme osredotočiti na boj in premagovanje množičnih medijev na njihovem področju delovanja, ampak se mora osredotočiti na učenje, kako sodelovati z množičnimi mediji pred izrednim dogodkom, med njim in po
njem. Oblasti morajo v krizi ohranjati svojo verodostojnost, saj v nasprotnem primeru padejo v t. i. ‘past verodostojnosti’, iz katere ni enostavnega izhoda, ne v aktualni ne v prihodnjih krizah. Torej je za uspešno krizno upravljanje in vodenje nujno ohranjanje verodostojnosti in
legitimnosti oblastnih struktur pri množičnih medijih in v javnosti.
Vloga množičnih medijev v krizi je ambivalentna, saj so razdvojeni med
svojo vlogo v procesu kriznega upravljanja in vodenja ter poslovno vlogo.
Poleg tega so množični mediji zapleteni in imajo različne vloge v procesu
kriznega upravljanja in vodenja, pri čemer lahko nanje gledamo s funkcionalnega in političnega zornega kota. V funkcionalnem smislu igrajo
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množični mediji vlogo zgodnjega (pravočasnega) opozarjanja javnosti in
oblasti o krizi, iskanja in predstavljanja informacij ter iskanja odgovornosti in vzrokov za krizo. V političnem smislu so množični mediji akter odkrivanja in postavljanja vprašanj na dnevni red javne razprave, tekmovanja za informacije in iskanja krivcev za krizo.
Skrb za ohranjanje verodostojnosti ustanove. Krize imajo za množične
medije veliko novičarsko vrednost, kar pomeni, da bo večina kriz postala
medijski dogodek. Torej ima v kriznem upravljanju in vodenju pomembno vlogo odnos (komunikacija) odgovornih ustanov do medijev. Če je
komunikacija uspešna, mediji sodelujejo pri definiranju problema in ustvarjajo optimalne razmere za hitro in učinkovito razrešitev krize. Hitra,
točna, razumljiva in iskrena komunikacija da vedeti, da ustanova ničesar
ne prikriva, in povečuje verodostojnost njenih informacij. Ustanova mora
postati zanesljiv vir preverjenih informacij. Nepotrjene, nepopolne, nejasne ali zakasnele informacije odpirajo možnost za različne interpretacije
možnih vzrokov krize in njenega razreševanja ter postavljajo verodostojnost ustanove pod vprašaj. Izmikanje odgovorom, posredovanje nepreverjenih informacij ali zavajanje javnosti je prvi korak k nenadzorovani
konstrukciji krize.
Upoštevanje različnih javnosti, ki jih v krizi naslavljamo. Ob komuniciranju z javnostjo v krizi je treba izhajati iz zapletene (večrazsežnostne)
definicije pojma javnosti. Inflacija pomenov javnosti, ki jo lahko opazimo v vsakdanji rabi, pogosto določa javnost v naslednjih pomenih: javnost kot sfera ločena od države/politike, javnost kot publiciteta oz. objavljanje (narediti nekaj javnega z objavo), javnost kot javno mnenje ali pa
javnost v pomenu dostopnosti določenih medijskih vsebin v medijih.
Pojem javnosti se lahko uporablja tudi v množini, kar implicira, da obstaja mnoštvo (različnih) javnosti, s katerimi je treba vzpostaviti odnose
(odnosi z javnostmi), s katerimi je potrebno komunicirati (vir pošilja sporočilo izbranemu občinstvu) ali pa prepričevati. Če hočemo svoje sporočilo oblikovati tako, da bo njegova vsebina učinkovita in da bo prišla na
pravi naslov, moramo poiskati odgovor na naslednja vprašanja: koliko
javnosti obstaja in kaj določa njihovo potencialno število, kdo so potencialni naslovniki informacij, ali javnost informiramo, prepričujemo ali pa
izobražujemo. Drugače povedano, javnost določajo javno vprašanje,
javna razprava in javno (skupno) delovanje. V tem trikotniku so množični mediji, ki jih uporabljajo oblasti v krizi, samo eden od možnih (sicer
najbolj množičnih in najhitrejših) komunikacijskih kanalov, katerim je
treba v krizi dodati še druge oblike medosebnega in medskupinskega komuniciranja.
Na podlagi dosedanjih izkušenj in raziskav je pomembno, v primeru
kriznega komuniciranja javnost razdeliti na splošno javnost, prizadeto
javnost, notranjo javnost (predstavniki politike, uradništva, stroke, reše-
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valci – skratka, akterji kriznega upravljanja in vodenja) ter tujo ali mednarodno javnost (politično, strokovno in splošno). Splošna javnost se bo
zadovoljila s podrobnimi, vendar kljub vsemu splošnejšimi in manj funkcionalnimi informacijami o krizi; prizadeta javnost potrebuje podrobne,
natančne in konkretne informacije, ki uravnavajo njeno vedenje v krizi;
notranja javnost potrebuje predvsem informacije, ki so pomembne za
sprejemanje kakovostnih odločitev; mednarodna javnost potrebuje splošne informacije in informacije, ki govorijo o njeni ogroženosti, usmerjajo
dajanje pomoči in s tem v zvezi sprožajo mehanizme in aktivirajo instrumente za mednarodno pomoč prizadeti državi. Pri tem je treba vzeti na
znanje, da so permutacije kanalov (medijev) komuniciranja in informacijskih tokov med omenjenimi javnostmi in znotraj njih, posebej v primeru velikih kriz, številne.
Upoštevanje ključnih prvin izvajanja kriznega komuniciranja. Sposobnost vzpostavitve empatičnega odnosa do javnosti, kompetentnost in verodostojnost komunikatorja sporočil, odkritost, odprtost in poštenost podajanja informacij ter predanost in dostopnost komunikatorja sporočil
so ključne značilnosti ustreznega kriznega komuniciranja. Pravila učinkovitega kriznega komuniciranja zahtevajo, da javnost obravnavamo kot
partnerja, poznamo potrebe različnih množičnih medijev in javnosti, skrbimo za načrtovanje in sprotno evalvacijo ter zagotavljamo enostavno,
jasno in verodostojno sporočanje informacij. S tem lahko dosežemo
namen kriznega komuniciranja, to je spremembo v zaznavi razmer pri
javnosti, večjo učinkovitost upravljavskega napora, izobraževanje in informiranje o (potencialnih) krizah, vzpostavitev verodostojnosti in ugleda organizacije, oblikovanje sočutne in solidarne javnosti ter zmanjševanje negotovosti. V krizi, ki vključuje konfliktnost ali celo sovražnost, je
krizno komuniciranje namenjeno tudi poskusu spreminjanja nevtralnih
subjektov v zaveznike, krepitvi in povezovanju zaveznikov ter nevtraliziranju nasprotnikov.
Prepoznavanje socialnega konteksta kriznega komuniciranja. Množični
mediji vsako informacijo o krizi predstavijo v ‘socialnem kontekstu’ in
znotraj njega je potem interpretirana. Socialni kontekst kot kombinacija
kulturnih, psiholoških in socialnih prvin je ključen v procesu komuniciranja o nevarnosti, saj okvirja javno razumevanje. V tem smislu se mora
vsak od akterjev kriznega upravljanja in vodenja zavedati, da je zgolj del
komunikacijske mreže, sestavljene iz številnih akterjev, ki delujejo recipročno. Socialno ozadje in kultura vplivata na prepričanje in delovanje
vseh udeleženih.
Vsaka kriza je čustveno napeta situacija, v kateri mišljenje ne deluje s
polno močjo, dogodki pa se odvijajo tako hitro, da sta spremljanje razmer in odziv nanje izredno težavna. Pri kriznem komuniciranju je treba
upoštevati, da človekova dejavnost temelji na podobi (predstavi, zaznavi)
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zunanjega sveta, ki ni nujno skladna z objektivno stvarnostjo. To še toliko bolj velja za krizne razmere, še posebej v fazi opozarjanja na krizo, ko
moramo pri posamezniku spremeniti zaznavo stvarnosti iz ‘biti varen’ v
‘biti ogrožen’. Iz različnih pristopov h komuniciranju nevarnosti in tveganj lahko izluščimo vrsto nasvetov o ustreznem komuniciranju in posredno tudi o pasteh, ki ta proces spremljajo.
Najprej je treba upoštevati, da si ljudje določen pojav predstavljajo na
osnovi miselnega modela, ki so ga o njem razvili. Komuniciranje tveganja se mora torej začeti z določanjem javnosti, ki ji je sporočilo namenjeno, in ugotavljanjem njene predstave o nevarnosti. Na tej osnovi spoznamo njen miselni model, ga primerjamo z izvedenskim mnenjem in
ugotovimo razlike. Komunikacija skuša morebitne praznine in nedoslednosti napolniti, da bi omogočila javnosti obveščeno odločitev. Sporočilo,
ki ne bo upoštevalo glavnih skrbi javnosti in njenih prepričanj, bo neuspešno. Seveda pa je miselni model pojava ali procesa le eden od dejavnikov, ki vplivajo na zaznavo in odločanje
Ustreznega ravnanja ogroženih ne bo vedno možno doseči zgolj s komuniciranjem, in takrat bodo za zagotavljanje varnosti potrebni tudi
drugi ukrepi (na primer prisilna izselitev ali preprečitev vrnitve na ogroženo območje).
Organizacija izda obvestilo o nevarnosti, javnost ga predela in oblikuje
povratno informacijo. Organizacija nato predela to informacijo ter se odzove z dodatnimi ali preoblikovanimi obvestili, kar pomeni, da mora biti
javnost vključena v komuniciranje, da gre za dialog.
Pri komuniciranju tveganja golo podajanje tehničnih dejstev javnosti
ne bo nujno posredovalo želenega obvestila. Takim sporočilom javnost
lahko sploh ne bo prisluhnila, dokler ne bodo naslovila tudi njihovih
skrbi in čustev. To ne pomeni, da se mora strokovnjak strinjati s skrbmi
javnosti, mora pa jih upoštevati v sporočilu.
Pri komuniciranju o nevarnosti je treba paziti na ‘miselni šum’. Ko
ljudje opazijo, da so v nevarnosti, njihova sposobnost predelave obvestil
bistveno upade. To je posebej značilno za nenadne, nepričakovane krize,
zato je treba obvestilo večkrat ponoviti, da bodo ljudje dojeli, kaj se dogaja in kaj morajo storiti.
Upoštevati je treba, da so ljudje povezani v socialne mreže in da večkrat posnemajo svoje socialno okolje, še posebej, če so socialne vezi tesnejše. Torej moramo pri komuniciranju o nevarnosti upoštevati tudi
skupnost, in ne zgolj posameznikov.
Upoštevati je treba dejstvo, da bo dejavnost oblasti, informacijskih sistemov in različnih interesnih skupin vplivalo na stopnjo zanimanja javnosti za neko nevarnost, zato je njihovo vedenje ključnega pomena.
Pomemben vidik komuniciranja je tudi zaupanje ljudi v ustanovo, ki
jim pošilja sporočilo o nevarnosti; odvisno je od vrednot ustanove, njenih ciljev, motivov in dejanj. Zaupanje v institucije je zelo krhko, težko
ga je vzpostaviti, zelo lahko ga je izgubiti.
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Kot smo že nakazali, pri tovrstnem komuniciranju ne gre zgolj za posredovanje neke količine tehničnih informacij o nevarnosti, ampak za zapleten vzajemen odnos, katerega rezultat naj bi bil doseganje ustreznega
vedenja ogroženih.
Poznamo več modelov, ki podrobneje opisujejo proces komuniciranja
in se v glavnem ukvarjajo s tem, ‘kdo je kaj rekel, komu, kako in s kakšnim učinkom’. V tem smislu lahko v procesu komuniciranja razlikujemo pet ključnih temeljnih dejavnikov, in sicer vir sporočila, sporočilo,
prejemnik sporočila, kanal oziroma medij komuniciranja in cilj oziroma
učinek komuniciranja.
Komuniciranje o nevarnosti mora biti sistematično načrtovano, kar
pomeni, da je treba skrbeti za razvoj komunikacijskih strategij, usmerjenih v posebne ciljne skupine, oblikovanje komunikacijskega načrta,
osredotočenost na različne ocenjevalne raziskave, ki so del komuniciranja, ter za povratne vplive ocenjevalnih raziskav na načrtovalno stopnjo
komuniciranja ter taktične cilje, na katerih temelji komunikacijski načrt.
Če povzamemo, med dejavniki komuniciranja obstaja veliko interakcij, ki pa jih lahko zaradi poenostavitve zapletenega procesa spregledamo. Prav tako je komuniciranje dinamičen proces, v katerem si vir in
prejemnik izmenjujeta svoje vloge, zato je pomembna vloga povratne
zveze. Komuniciranje poteka v socialnem okolju, v katerem deluje tudi
veliko psiholoških spremenljivk (znanje, izkušnje, prepričanja, vrednotni
sistemi, čustva, mnenje pomembnih drugih ljudi ipd).
Razvijanje proaktivnosti in odprtosti oblasti pri zagotavljanju informacij
v krizi. Za oblasti je pomembno, da v krizi ohranjajo pobudo, da so
proaktivne in odprte pri zagotavljanju informacij javnosti in da upoštevajo povratne informacije, ki prihajajo iz javnosti in se nanje odzovejo. Ob
pomanjkanju informacij, kar je, kot smo videli zgoraj, značilnost začetnega obdobja krize, obstaja možnost, da ‘praznino’ zelo hitro zapolnijo
govorice, neresnice in nepreverjena dejstva. V krizi je najslabši molk, ki
implicira, da organizacija ne nadzoruje krize, skriva informacije in ne
deluje v javnem interesu. Komuniciranje v krizi mora biti dosledno, kar
pomeni, da organizacija deluje enoglasno. Organizacija mora nadzorovati sporočila, ki jih posreduje v javnost, skrbeti mora za njihovo verodostojnost in se sproti odzivati na pojav neuradnih virov in sporočil.
Krize potencialno ustvarjajo izjemno pomembno javnost – žrtve in njihove družine. Organizacija mora pokazati sočutje, solidarnost in skrb za
žrtve. Razrešitev krize bo pokazala, kdo so odgovorni za krizo (oz. kaj
je vplivalo na nastanek le-te), v vmesnem času pa mora organizacija, ki
je vpletena v krizo, delovati sočutno. Verjetno najpomembnejši prvini
komuniciranja sta njegova intenzivnost in nepretrganost. Javnost ima
pravico izvedeti, kaj se je zgodilo, kaj se lahko zgodi, kako se lahko
zaščiti, oz. mora ji biti jasno, kako organizacija deluje pri nadzorovanju
in odpravljanju nastale škode. Organizacija mora javnosti posredovati
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vse informacije, ki jih ima, in aktivno sodelovati pri reševanju krize.
Zlato pravilo kriznega komuniciranja naj bi torej bilo ‘povej vse in
povej hitro’, vendar se v procesu kriznega komuniciranja pogosto pojavljajo tudi različne omejitve tega pravila, in sicer tveganje, koordiniranje
informacijskega toka ter nadzor nad oblikovanjem informacij. Nekateri
menijo, da je treba upoštevati tveganje, ki ga lahko pri določenih subjektih poročanje o krizi, njenih vzrokih in posledicah prinese v pravnem
smislu. Na eni strani je torej splošni interes in potreba različnih javnosti
po informacijah, na drugi pa parcialni interes subjekta, na katerega se
kriza nanaša, kar pomeni, da je krizno komuniciranje lahko razpeto med
verodostojnostjo subjekta in njegovo potencialno pravno odgovornostjo
za krizne razmere. Druga omejitev kriznega komuniciranja se nanaša na
koordiniranje informacijskega toka, posredno pa zadeva tudi strategijo
sodelovanja organizacije (subjekta) z množičnimi mediji in javnostjo. V
primerih, ko množični mediji sami odkrivajo krizo in njene posamične
razsežnosti, subjekt izgubi možnost usmerjanja informacijskega toka, saj
ga mediji prehitevajo in odpirajo vprašanja, na katera ni pripravljen in
nanje nima odgovora. V tem smislu je očitno priporočena do javnosti odprta in do množičnih medijev proaktivna komunikacijska strategija.
Upanje, da bi lahko s strategijo zavlačevanja ali prikrivanja krize oz. njenih razsežnosti subjekt v krizi pridobil kakšno prednost, je neutemeljeno. Tretja omejitev procesa komuniciranja v krizi je nadzor nad oblikovanjem informacij. Sposobnost nadzora oblikovanja informacij v krizi je
lahko velika prednost, saj subjekt ne more neposredno vplivati na odziv
množičnih medijev in javnosti, lahko pa ponuja informacije in vrednotne
sodbe, s čimer lahko nadzira krizo. S tem subjekt vpliva na oblikovanje
javne podobe o krizi. Vendar s proaktivnostjo komuniciranja v krizi ne
smemo pretiravati, saj nas to lahko pripelje v drugo skrajnost, ki se kaže
v pretiranem medijskem pokrivanju krize in umetnem povečevanju le-te,
kar prinaša nove težave in nepredvidljivosti.
Oblikovanje taktike kriznega komuniciranja. V teoriji smo videli, da so
razvite različne taktike nastopanja organizacije v krizi, med katerimi so
nekatere sprejemljive zgolj v skrajnih situacijah ali pa so sploh nesprejemljive za javno ustanovo, druge pa so bolj sprejemljive in celo zaželene. Te taktike so: napad na tožnika (napad na posameznika ali skupino,
ki ‘odkrije’ krizo, kar je smiselno zgolj v primerih, ko je kriza bolj vprašanje zaznavanja in manj objektivnih dejstev), zanikanje (krize ni, kar se
velikokrat pojavi pri političnih in ekonomskih krizah), izgovor (kriza se
pojavi neodvisno od subjekta, ki potemtakem za krizo ni odgovoren), zagovor (poskus prikazovanja neškodljivosti krize), samopotrditev (poudarjanje prejšnjih zaslug in dobrih dejanj subjekta), popravljanje (odpravljanje posledic krize in preventivni ukrepi proti ponovitvi krize) ter
opravičilo (priznavanje odgovornosti za krizo in nadomestilo škode).
Tisto, kar povezuje različne komunikacijske taktike, je kontinuum, ki se
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odraža kot lestvica dejanj ustanove od defenzivnih do prilagodljivih. Defenzivne taktike temeljijo na tem, da organizacija zanika vsako vpletenost v krizo oz. trdi, da kriza sploh ne obstaja. Prilagodljive taktike sprejemajo odgovornost za nastalo krizo in poskušajo v čim krajšem roku
urediti nastalo situacijo, kar je priporočljivo ravnanje v krizi.
Razvijanje načrta kriznega upravljanja in vodenja s poudarkom na komuniciranju. Opozarjamo na nujnost načrtovanja kriznega komuniciranja, saj je subjekt v krizi postavljen v središče pozornosti množičnih medijev in javnosti. Proces načrtovanja mora vsebovati predvidevanje in
prepoznavanje potencialnih kriznih razmer, oblikovanje krizne komunikacijske skupine, prepoznavanje vpletenih javnosti v kriznih razmerah,
oblikovanje komunikacijske strategije in taktike, določitev in usposabljanje uradnega govorca ter priprava kriznega komunikacijskega centra.
Upravljavci javnih zadev torej morajo pripraviti načrt komuniciranja z
javnostjo v primeru različnih nevarnosti, nesreč in drugih kriz. Načrt komuniciranja izhaja iz potrebe preseganja jezu med oblastjo in javnostjo
in zahteva nepretrgan dialog med akterji kriznega upravljanja in vodenja. To bo med drugim prispevalo k bolj odprtemu procesu odločanja.
Natančna priprava načrta kriznega upravljanja in vodenja je pomembna
osnova za delovanje v krizi. Organizacije, ki so sposobne predvideti potencialne krizne razmere, naj bi pripravile in oblikovale načrt kriznega
upravljanja in vodenja, ki bo vključeval različna naključja in scenoslede
ter odgovore na njih. Priprava načrta kriznega upravljanja in vodenja je v
grobem sestavljena iz treh aktivnosti: sestavljanje krizne skupine, razvijanje nalog ter zagotavljanje ukrepanja v krizi.
Sestavine in funkcije načrta kriznega upravljanja in vodenja so:
naslovnica; identificira dokument in označuje njegovo (morebitno)
stopnjo tajnosti;
uvod; vodstvo na kratko izpostavi temeljne prvine načrta in razloge za
njegovo uvajanje;
priznanje; gre za pridobivanje soglasja vseh zaposlenih v organizaciji,
da bodo sledili sprejetem načrtu;
datumi ponovitev; gre za časovni pregled preverjanja preizkusov načrta;
krizna skupina; seznam članov krizne skupine in njihovi kontakti;
ocenjevanje tveganj; prepoznavanje možne krize in ocenjevanje morebitne škode;
poročilo o dogodku; evidenca vseh gradiv in informacij o tem, kaj se je
med krizo dogajalo; poročilo o dogodku je orodje za spremljanje krize;
primernost informacij; namen te sestavine je, da vsem vključenim v
krizno komuniciranje natančno določi, katere so informacije primerne
za objavo in katere so označene kot zaupne;
delovni dokument krizne skupine; predstavlja strateški dokument
kriznega delovanja in vključuje informacije o tem, s kom in na kakšen
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način je treba komunicirati, katere so najpomembnejše javnosti, kateri so cilji komuniciranja, kakšna naj bodo sporočila …;
drugi seznam kontaktov; vključuje vse posameznike, skupine in institucije, s katerimi je v času krize treba komunicirati;
delovni dokument za komuniciranje z javnostmi; določitev govorcev
in usklajevanje njihovega delovanja;
pokrizna evalvacija; ko se kriza konča, je treba pregledati vse faze
upravljanja s krizo, izpostaviti dobre strani in napake ter dopolniti komunikacijski načrt.

Upoštevanje seznama pasti, ki se jim je treba izogibati v procesu kriznega komuniciranja
1. Odlašanje s priznanjem, da je prišlo do krize, bo zanesljivo pripeljalo
do težav v kriznem komuniciranju, saj ustanova ne bo mogla pravočasno zapolniti informacijskih potreb, ki se oblikujejo ob pojavu krize.
2. Izmikanje množičnim medijem, javnosti in vsem drugim, ki postavljajo vprašanja o krizi, bo poglobilo negotovost glede razmer in nezaupanje v ustanovo.
3. Izguba verodostojnosti oblasti, ki jo povzročijo nezmožnost zagotavljanja potrebne količine in kakovosti informacij, posredovanje pomanjkljivih, netočnih ali zapoznelih informacij, zadrževanje informacij ter
nedoslednost pri njihovem posredovanju javnosti.
4. Neustrezno sodelovanje z množičnimi mediji, ki ima za posledico njihovo upoštevanje drugih, tudi nezanesljivih virov informacij, ki zato
dajejo nepopolno podobo dogodka in neustrezno zaznavo njegovih
razsežnosti v javnosti.
5. Pomanjkljivo koordiniranje zbiranja, izbiranja, obdelave in razširjanja
informacij različnih uradnih institucij in, v primeru velike ali mednarodne krize, ignoriranje koordinacijskih mehanizmov mednarodnih
akterjev kriznega upravljanja in vodenja.
6. Pomanjkljivo oblikovanje mehanizmov in instrumentov kriznega komuniciranja ter dokumentov, v katerih so oblikovane strategije in taktike kriznega komuniciranja.
7. Odsotnost ali premajhna stopnja sočutja, solidarnosti in skrbi za žrtve, ki jih povzroči kriza.
8. Zanikanje odgovornosti za nastale razmere, za način ukvarjanja z
njimi oziroma prelaganje pristojnosti za njihovo reševanje na druge
ustanove.
9. Posredovanje pomirjujočih, protislovnih ali pretirano strokovnih in s
tem nerazumljivih sporočil, ko je nevarnost velika, lahko pripelje do
katastrofalnih drugotnih posledic krize.
10. Spregled, da niso vsi množični mediji primerni za posredovanje različnih sporočil. Izbor medija, ki mu damo prednost, opravimo na podlagi
namena komuniciranja in tehničnih značilnosti medijev. Včasih pa je
nujna tudi neposredna oblika komuniciranja z različnimi javnostmi.
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11. Neupoštevanje konteksta nedoločenih problemov in večorganizacijskih postavitev, v katerih je komunikacijska situacija zelo zapletena.
Upravljanje te zapletenosti in negotovosti ni zgolj vprašanje razvoja
komunikacijskih veščin, ampak hkrati vprašanje razvoja medorganizacijskega, lingvističnega in kulturnega razumevanja, ki naj bo skladno z
organizacijsko-tehničnimi rešitvami na prizorišču krize.
12. Izogibanje sprotni in zaključni evalvaciji kriznega komuniciranja, ki
onemogoča vpletenim akterjem kriznega upravljanja in vodenja, da bi
presodili dejanske učinke reševanja določenega komunikacijskega
problema z namerami in cilji, ki so komuniciranje usmerjali.
Vse zapisano priča o izjemnem pomenu kriznega komuniciranja pri obvladovanju krize in o številnih težavah, s katerimi se subjekt komuniciranja sooča.
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