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ELÕSZÓ

Kézikönyvünk a Diversity Toolkit címû sorozat második kötetének magyar
fordítása. Kiadása része a Multikulturális Európa a médiában címû nemzetkö-
zi projektnek, amelynek kifejezett célja az interkulturális társadalmi párbe-
széd elõmozdítása, elsõsorban a média és a civil szervezetek közötti együtt-
mûködés révén.

Bár az újságírónak nem feladata ügyek képviselete, nem viselkedhet akti-
vistaként, a civil szervezetek fontos információforrást, tájékozódási lehetõ-
ségeket, kapcsolatokat, referenciát, szakmai tudást jelenthetnek számára.
A civil szervezetek funkciója ezzel szemben épp az ügyek, csoportok képvi-
selete, érdekeik védelme, hangjuk hallatása – sokszor a médián keresztül.

Szembenállás helyett tehát a korrekt együttmûködés kínál megoldást
számos helyzetben, ehhez pedig mind az újságíróknak, mind a civil szerve-
zeteknek érdemes megismerniük egymást és folyamatosan bõvülõ, változó
eszköztáraikat.

Ez a kézikönyv nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva civil szerveze-
teknek kíván segítséget nyújtani médiakapcsolataik alakításához. Tíz or-
szágban jelenik meg fordításban – Bulgáriában, Csehországban, Dániában,
Hollandiában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Svédország-
ban, Szlovákiában és Szlovéniában – a Multikulturális Európa a médiában címû
projekt keretében.

A Független Médiaközpont 2010 januárjában kezdte a közös munkát
partnereivel – Mira Media (Utrecht), Multicultural Institute (Prága), Peace
Institute (Ljubljana), Center for Independent Journalism (Bukarest), Media
Development Center (Szófia), Association of Ukrainians in Poland (Varsó),
Sollentuna Föreningsråd (Sollentuna, Svédország), Society of Goodwill (Kas-
sa), Media Watch (Frederiksberg, Dánia).

Egyik fõ célunk az volt, hogy az egyes országokban újságírók és civil
szervezetek között ösztönözzük a közvetlen párbeszédet az egyre inkább
multikulturálissá váló európai társadalmakban lezajló változásokról és mé-
diában történõ ábrázolásáról.

Civil szervezetek képviselõi és újságírók vettek részt a 2010 februárjában
megtartott budapesti nemzetközi konferencián, majd az egyes országokban



mûhelyfoglalkozások, kerekasztal-beszélgetések következtek. A projekt ke-
retében országonként tanulmány készült a kisebbségek médiaábrázolásáról,
valamint azokról a civil projektekrõl, amelyek az elmúlt években migránsok
és etnikai kisebbségek médiaképének formálását célozták.

Úgy véljük, a Diversity Toolkit két kötete hosszú távú segédanyag: az egyik
újságíróknak, a másik civil szervezeteknek szól. Most ez utóbbi kiadványt
tartják kezükben.

A projekt magyarországi megvalósításához az Európai Bizottság „Alapve-
tõ jogok és uniós polgárság programja”, a Holland Királyság budapesti nagy-
követsége és a Visegrádi Alap nyújtott támogatást.

A Független Médiaközpont köszöni nemzetközi partnerei, valamint a
kézikönyv létrejöttét segítõ újságírók, civil szervezetek, fordítók segítségét.

Budapest, 2011. április 26.

Móricz Ilona
Független Médiaközpont

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM

6



MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR KIADÁSHOZ

Az összeállítás alapvetõen Európa északnyugati részének problémáit és le-
hetõségeit tükrözi, ezért kap kiemelt szerepet a Közép-Európában ma még
korántsem tömeges iszlám hátterû lakosság helyzetének, sérelmeinek hang-
súlyozása. Ezzel szemben a térségben kiemelkedõen a legnagyobb integrá-
ciós kihívásról, a romák helyzetérõl jóval kevesebb szó esik, a magyar szem-
pontból pedig különösen fontos „õshonos” nemzeti kisebbségekrõl, például
a határon túli magyarokról, a még megmaradt közép-európai német közös-
ségekrõl vagy az utóbbi két évtized során számos államban kisebbségbe
került oroszok helyzetérõl gyakorlatilag nem tesz említést.

A kézikönyvvel kapcsolatban említést érdemel a „politikailag korrekt”
(pc) terminológia megválasztásának problematikája. Noha a kézikönyv kér-
désként fogalmazza meg, hogy a „Gipsy” – cigány – szó használata sértõ-e,
egyértelmûen sugalmazza, hogy igen, és azt javasolja, hogy a „pc” változa-
tokat kell használni helyette. Itt azonban figyelembe kell venni az egyes
országok közötti nyelvi–kulturális különbségeket. Magyarországon például
a kisebbség önmeghatározása a cigány, de emellett elfogadott a „roma”
jelzõ használata is – és nem csak a hivatalos elnevezésekben. Kétségtelen,
hogy a térség történelmében eredetileg önmeghatározásként szereplõ, sem-
miféle pejoratív tartalmat nem hordozó elnevezések – például románokra a
vlach-oláh, németekre a sváb – a köznyelvi használatban sértõvé váltak vagy
válhattak, de a több országban elvárt „pc” kifejezések bizonyos esetekben
az adott közösség szóhasználatával is ellentétesek lehetnek. Hasonlókép-
pen elég furcsa, a magyar viszonyok közt érthetetlen lenne az angol vagy
német nyelvterületen pc-ként elfogadott szinti vagy utazó megnevezés al-
kalmazása.

A kézikönyv fontossága és aktualitása mindezek ellenére aligha vitatha-
tó. Az elmúlt években a magyarországi helyzet feszültebbé vált – a rassziz-
mus és xenofóbia reneszánszát éli. Az európai összehasonlításban a legin-
kább be- és elzárkózó államok közé tartozó Magyarországon például
menekültügyben is egyértelmûen rendpárti fordulat várható, ami megjele-
níti „a közrendi, közbiztonsági érdekeket nagyobb hangsúllyal képviselõ
szemléletet”. Említhetem a 2010-es önkormányzati választások során ta-
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pasztalt fõbírói gyakorlatot is, amely a közszolgálati adókat gyakorlatilag
kötelezte a nyíltan rasszista, cigánybûnözést emlegetõ hirdetések közlésé-
re. Úgy érzem, igencsak indokolt a különbözõ etnikai kisebbségeknek fel-
készülni érdekeik védelmére a tömegtájékoztatásban is.

A fellépés jogi keretei a jelenlegi viszonyok közt alapvetõen kedveznek
az egyéni érdekérvényesítésnek, nehézzé teszik a média és újságírók szá-
mára a hatékony védekezést, a csoportok – akár nemzeti vagy vallási ki-
sebbségek, akár például a fogyatékosok, homoszexuálisok – nevében fellé-
põk pedig túl sok sikerre nem számíthatnak. A „gyûlöletbeszéd” szinte csak
akkor szankcionálható, ha egyéni sérelmet sikerül bizonyítani. Az egyéni
érintettség esetén viszont a helyreigazítási eljárás, személyiségi jogok vé-
delme és a becsületsértés/rágalmazás jogcímén indítható büntetõ eljárás
triója félelmetes fegyver az újságírókkal és a sajtóval szemben. Becsületsér-
tési, rágalmazási perekben újságíró elmarasztalására ugyan ritkán került
eddig sor, de önmagában az a tény, hogy könnyen vádlottá tehetõk a cik-
kek, összeállítások szerzõi, alkalmas a sajtó befolyásolására, egyfajta ön-
cenzúra kikényszerítésére.

Az új helyzetben a szakma számos aggályt fogalmazott meg a jogvéde-
lemmel, valamint az újságírói források védelmével kapcsolatos szabályozást
illetõen, amellyel éppúgy elérhetõ a sajtószabadság tényleges korlátozása,
mint pár éve a Mohamed-karikatúrák nyomán közzétett fenyegetésekkel.

Fahidi Gergely

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM
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BEVEZETÉS

Évek óta jelentõs erõfeszítéseket tesznek a civil társadalom szervezetei
(CSO1), szakmai szervezetek, kutató intézetek egész Európában annak ér-
dekében, hogy a médiát interkulturálisabbá és sokszínûbbé tegyék. Ez hoz-
zájárulhat az elõítéletes tájékoztatás visszaszorításához, valamint ahhoz,
hogy a bevándorló és menekült közösségek érdemben részt vehessenek a
társadalmak életében. Magatartási kódexek, útmutatók készültek újságírók
számára arról, miként ellensúlyozzák a kisebbségek negatív, elõítéletes ábrá-
zolását, és miként segítsék elõ a társadalmi változatosságot, sokszínûséget.

Kezdetben az volt a fõ kérdés, „miként teremtsük meg a sokszínûséget a
szerkesztõségekben”? Idõközben a rasszizmus-ellenes témakör mellett egyre
fontosabbá vált olyan kérdések megvitatása, mint a társadalmi kirekesztés,
az egyenlõ állampolgári jogok, a negatív ábrázolás, az integráció, az iszlám,
az illegális bevándorlás és a menekültügy. Legújabban kiemelt figyelmet kap
a tömegtájékoztatás felelõssége a politika tematizálásában, illetve az, milyen
szerepet tölt be médiaszenzációk, az agresszív kampányok kiprovokálásá-
ban. Ugyancsak fontos fejlemény, hogy a kisebbségi csoportok is felismerték
saját felelõsségüket a média sokszínûbbé tételében. Nekik is kezdeményez-
niük kell a párbeszédet és együttmûködést a tömegtájékoztatással, ki kell
venniük részüket a nyilvános vitákból.

A civil szervezetek tevékenysége jelentõs részben arra irányul, hogy a
média és a társadalmi sokszínûség kérdését a politika és a tömegtájékozta-
tás napirenden tartsa. Számos államban a civil szervezetek monitorozzák a
tömegtájékoztatás anyagait, és megbeszélik az újságírókkal, miként ábrá-
zolhatnák hitelesebben közösségeiket. Annak érdekében, hogy a kisebb-
ségek aktívabban részt vehessenek a nyilvános médiavitákban, aktivistáik
médiatréningeken vettek részt és adatbázist készítettek a kisebbségi szóvi-
võkrõl.

A civil szervezetek felismerték az „új médiában” rejlõ lehetõségeket. Így
könnyebb megteremteniük saját közösségi médiájukat: honlapokat hoztak
létre, digitális rádió- és televíziós adókat indítottak, amelyek nemcsak saját
közösségeiket szolgálják, hanem lehetõséget nyújtanak arra is, hogy a több-
ségi társadalomban hallassák hangjukat. Az internet blogokon és fórumol-
dalakon kínál erre rengeteg lehetõséget. Felhasználhatóak-e médiumok a

1 CSO: A kézikönyv az angol Civil Society Organization (CSO) alapján használja a rövidítést.
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kisebbségek közösségeit érdeklõ kérdések megvitatására, valamint olyan
alternatív információk megismerésére, amelyek a hagyományos „main-
stream” médiában nem jelennek meg? Végül több országban a civil szerve-
zetek részt vesznek multimédiás projektekben, például ifjúsági hírügynök-
ségek mûködtetésében, amelyek segítenek a fiataloknak megérteni, hogyan
mûködik a média, és õk miként hallathatják benne a saját hangjukat.

Mégis, mindezen projektek, viták, konferenciák és kutatások dacára, sok
szerkesztõség még mindig küszködik azzal, hogyan ábrázolja hitelesen a
multikulturális társadalmat. Bár sok ajánlás és irányelv nem veszítette érvé-
nyét, a legnehezebb ezek gyakorlati megvalósítása.

MIRE VALÓ A KÉZIKÖNYV?
Ennek a kézikönyvnek a célja, hogy bátorítsa és segítse interkulturális pár-
beszéd kezdeményezését, együttmûködést és kölcsönös megértést a civi-
lek és a tömegtájékoztatás szervezetei, különösen a közszolgálati média
(PSB – Public Service Broadcasters) között, javítva sokszínû társadalmaink
bemutatását. Különösen azoknak a civil szervezeteknek szánjuk, amelyek
bevándorló és (etnikai) kisebbségi csoportokat képviselnek, mivel õk is osz-
toznak a média változatosabbá tételének felelõsségében.

KAPCSOLAT AZ ELSÕ SOKSZÍNÛSÉGI
KÉZIKÖNYVVEL
Két éve a „The Diversity Toolkit for Factual Programs of Public Service
Television” (Sokszínûségi segédkönyv a köztelevíziók hírmûsorai számára)
a köztévék munkatársainak készült, hogy a dokumentarista mûsorok újság-
írói és producerei egyre inkább tisztában legyenek vele, mûsoraik milyen
hatással vannak a közönségre. Ez a CSO-knak szánt kézikönyv a korábbi
összeállítás testvére, s azt szolgálja, hogy a bevándorlókat és kisebbsége-
ket képviselõ civil szervezetek könnyebben érhessék el a médiát, és megje-
lenjenek a tömegtájékoztatásban. Reméljük, hogy a két anyag együtt gyü-
mölcsözõ együttmûködéshez vezet és pozitív változásokat hoz.

KINEK SZÓL?
Civil szervezeteknek, beleértve a nem kormányzati szervezeteket (NGO),
a kulturális és szakmai egyesületeket, s általában a diszkrimináció ellen, a
társadalmi sokszínûség érdekében fellépõ intézményeket.
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A kézikönyvet elsõsorban trénereknek szánjuk, akik a kisebbségek, be-
vándorlók szóvivõinek és olyan más képviselõinek segítenek, akik a média
sokszínûségi politikájának tartalmával és színvonalával foglalkoznak. Remél-
jük, a trénerek jól tudják majd használni ezt a segédkönyvet, a civil szerve-
zeteket pedig segíti abban, hogy megvitassák, miként reagáljanak a tömeg-
tájékoztatás inkorrekt mûsoraira. A segédkönyv e kérdésekre a sajtón belül
is felhívhatja a figyelmet és javíthatja a munkakapcsolatokat.

A SOKSZÍNÛSÉG NEM CSAK BEVÁNDORLÓKRÓL
ÉS KISEBBSÉGEKRÕL SZÓL2

A társadalmi sokszínûségnek számos arca van, tehát vegyük figyelembe,
hogy a társadalomban sok, különbözõ helyzetû egyén és csoport szenvedi
el a kirekesztettséget. A sokszínûséget említve gondolunk etnikumokra,
rasszokra (bõrszín), de vallásra, nemre, nemzetiségre, szexuális orientáció-
ra, a társadalmi helyzetre vagy éppen fogyatékosságra. Mindegyikük közös
gyökere az egyenlõtlenség, s egymáshoz több szinten is kapcsolódnak.

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?
Az elsõ rész egy bevezetõt tartalmaz a CSO-król és szerepükrõl a társada-
lom jobbá tételében, ezen belül három fejezet szól a tömegtájékoztatás
monitorozásáról, a médiához fúzõdõ kapcsolatokról és arról, miként rea-
gáljuk a médiában megjelentekre. Ez a rész mindazon civil szervezeteknek
szól, amelyek kialakítani vagy már megerõsíteni kívánják kapcsolatukat a
sajtóval általában vagy éppen egyes újságírókkal.

A második rész kevésbé általános, arról szól, hogy egyes országok ki-
sebbségi vagy migráns csoportjai milyen ügyekkel találkozhatnak.

A harmadik rész gyakorlati ötleteket és példákat tartalmaz a tréningek
számára a szervezetekrõl, tervezésrõl, a résztvevõk számáról stb.

Minden fejezetben találhatóak konkrét példák a megfelelõ gyakorlatról,
amit egyszerû kérdések és az egyének, illetve csoportok számára készített
feladatok követnek.

A példák különbözõ európai országokból származnak, így természete-
sen a migráns vagy kisebbségi csoportokkal kapcsolatos egészen különbö-

2 Az angol eredeti szöveg következetesen az immigrant kifejezést használja, amit nem a
jogi, hanem a köznyelvi szóhasználat szerint migránsnak, de bevándorlónak is lehet mon-
dani (a ford.)
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zõ helyzetekrõl szólnak. Ez európai áttekintést ad arról, hogy a migránsok
és a kisebbségek ügye milyen tömegtájékoztatási vitákat vált ki és ezen
csoportok maguk milyen kezdeményezéseket tehetnek. Természetesen a
feltételek országról országra változóak, de ezek a példák is ösztönözhetik
a gondolkodást a saját helyi jó és rossz tájékoztatási gyakorlatukról.

Dokumentumok és hasznos linkek találhatóak a www.tuninginto
diversity.eu honlapon.

A CIVILEK ÉS VÉLEMÉNYFORMÁLÓK
FELELÕSSÉGE
A tömegtájékoztatás kiemelkedõ szerepet tölt be a migráns és kisebbségi
csoportok társadalmi integrációjában, és felelõs azért, hogyan tekint a több-
ségi társadalom e csoportokra. A felelõsségben osztoznak az e csoportokat
képviselõ civil szervezetek, hisz maguk is a tömegtájékoztatás fogyasztói,
valamint a civil társadalom képviselõiként befolyásolhatják a médiának a tár-
sadalmi sokszínûséggel kapcsolatos szemléletét. E kereteken belül a CSO-k a
tömegtájékoztatás véleményformáló szereplõiként léphetnek fel különbö-
zõ szinteken.

Az ábra néhány példát tartalmaz a létezõ „médiavélemény-formálókról”:

www.tuningintodiversity.eu
www.tuningintodiversity.eu
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Mik a véleményformálók?

A véleményformálók – vagy esetünkben a tömegtájékoztatás véleményfor-
málói – egyének, szervezetek, intézmények, amelyek azon munkálkodnak,
hogy jobbá tegyék az általuk képviselt csoportról szóló tömegtájékozta-
tást. Mivel saját területükön fejtik ki tevékenységüket, nem kerülnek szük-
ségszerûen kapcsolatba más „véleményformálókkal”. Sok országban az ilyen
csoportok sikeresen léptek fel a nõi esélyegyenlõségért a médiában vagy
éppen a kiskorúakat veszélyeztetõ tartalmak ellen. Hasznos tanácsadók vagy
szövetségesek lehetnek.

Miért van szükségünk rájuk? Miért fontosak?

Mind a média, mind ezek a civil szervezetek osztoznak a tömegtájékozta-
tás változatosabbá tételének felelõsségében. Ahhoz, hogy ezt elérjék, a CSO-
knak konstruktív párbeszédet kell kezdeményezniük, illetve folytatniuk az
újságírókkal és mûsorkészítõkkel, támogatva a kultúrák közötti párbeszé-
det. Közismert, hogy a tömegtájékoztatás fontos véleményformáló szerepet
játszik. Idõnként akár erõsítheti is a társadalmi torzulásokat, vagy egyene-
sen kiváltói lehet konfliktusoknak. Néhány országban az államilag irányított
vagy pártokhoz kötõdõ médiát propagandaeszközként használják, azt állít-
va, hogy „a mások”3 alapvetõen fenyegetik a társadalom jólétét és biztonsá-
gát, és e fenyegetés egyetlen hatékony kezelési módja „e nagy veszély kikü-
szöbölése”.

A New York-i 9/11 és a londoni 7/7 támadások4, a 2005-ös franciaországi
zavargásokról, a közelmúltban pedig a görögországiakról szóló tájékozta-
tás, a romaellenes támadások Olaszországban és Magyarországon, vagy a
Mohamed prófétáról szóló karikatúrák közlése a dán Jyllands-Postenben,
akárcsak az, hogy a brit bulvárlapok az inkább felelõtlen, mintsem etikus
„infotainment” mûsorokra összpontosítanak, felhívják a figyelmet a média
szerepére és felelõsségére, annak az alapos vizsgálatára, miként befolyá-
solja az európai társadalmat a sokszínûség ábrázolása a közszférában.

Az újságírók nem mindig eléggé tájékozottak. Esetleg nincs hozzáféré-
sük alternatív információkhoz, nem rendelkeznek kapcsolatokkal az érin-
tett közösségekben, kevés idejük van a tényfeltáró munkára. Kapcsolatépí-
téssel, releváns tények elérhetõvé tételével a civil szervezetek elõsegíthetik
a tudósítások jobbá tételét.

3 Lásd magyarországi kontextusban: „magunkfajták” és „magukfajták” (a ford.)

4 A World Trade Center ikertornyok elpusztítása New Yorkban, illetve gyilkos merényletek
metrón és buszokon Londonban



Az újságírókkal és mûsorkészítõkkel folytatott komoly párbeszéd kezde-
ményezése érdekében a civileknek aktívan monitorozniuk kell a tömegtájé-
koztatást, és rendszeresen meg kell vitatniuk annak tartalmát, a tudósítá-
sok hatását. Aktívabban be kell kapcsolódniuk a médiában és a médiáról
folyó nyilvános vitákba.

A mûsorokban való megjelenés lehetõségének és azok tartalmának meg-
vitatásán túl a civilek felelõssége kiterjed a médiapolitika alakítására is. En-
nek érdekében vegyenek részt a meghatározó médiaszervezetek tanács-
adó- és vezetõ testületeinek munkájában. Erõsítsék meg pr-tevékenységüket,
s figyeljenek szóvivõik, képviselõik felkészítésére. Mindez azt jelenti, hogy
a civil szervezeteknek tevékenységük tervezésekor prioritást kell adni a mé-
diának.

Hogyan mûködhetnek együtt a civil szervezetek?

Partnerek lehetnek azok a nem kormányzati szervezetek, amelyek média-
tréningre és a mûsorkészítési technikákra szakosodtak, erõsítve a tervezett
vagy már meglévõ „média-sokszínûségi” kezdeményezéseket. Ezek a szer-
vezetek segíthetnek az információk minél hatékonyabb terjesztésében,
például az online címtárakon (directory) keresztül.

FONTOS:

Az adott civil szervezet általános céljaival legyen összhangban a média-
tevékenység.
Ismerd meg a más térségekben vagy országokban hasonló tevékenységet
végzõs CSO-kat.
Mûködj együtt más CSO-kkal, amelyek kiegészíthetik tevékenységedet.
Ismerd meg, miként mûködik a média, ki miért felelõs, maga a
tömegtájékoztatás milyen problémákkal szembesül.

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM
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ELSÕ RÉSZ

A MÉDIÁVAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ

CIVIL SZERVEZETEK ESZKÖZEI





1. FEJEZET

A MÉDIA MONITOROZÁSA

Az elsõ lépés a média sokszínûbbé tétele felé annak megismerése, kik és
hogyan dolgoznak a tömegtájékoztatásban, milyen belsõ és külsõ tényezõk
befolyásolják õket.

A média monitorozása nem csak felnõttek számára hasznos gyakorlat,
hanem fiataloknak, akár általános-, és középiskolás diákoknak is. Ez segít a
média iránti kritikusabb hozzáállás kialakításában, annak megtanulásában,
miként értelmezzük az elhangzottakat vagy bemutatottakat. Mindez hasz-
nos lehet a tömegtájékoztatás fogyasztójaként (a meglévõ médiatartalmat
elemezve) és „médiaproducerként” is (amikor saját médiatermék elkészíté-
sében vesz részt).

Ha a migráns vagy kisebbségi fiatalok kritikusan szemlélik a médiát, és
párbeszédet folytatnak újságírókkal, meglehet, késõbb maguk is az újság-
írói pályát választják.

Ily módon a média monitorozása rövid, közép- és hosszú távon egyaránt
hatékony, ha benne különbözõ célokat követõ, különbözõ csoportok ve-
hetnek részt.

Miért monitorozzunk, hogyan lehet ennek gyakorlati hasznát venni?

A monitorozás nem önmagáért való tevékenység, hanem annak a szükséges
megalapozása, hogy aktív szerepet vállaljunk a médiában:
• Felkészülés a párbeszédre
• Megérteni a médián belüli megközelítések, ábrázolások változatosságát
• Gyors reagálás és ellenvélemények kifejtése
• Általános trendek kutatása és elemzése
• Felmérni a tömegtájékoztatás használóinak reakcióit egy adott témában

FONTOS:

Egyértelmûen határozd meg a monitorozásod céljait és azt, mire
kívánod használni az eredményeit.
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KÖVESD A HÍREKET: OLVASS, OLVASS, OLVASS,
NÉZD, NÉZD ÉS NÉZD…
Fontos a napilapok és magazinok széles körét olvasni, nézni a fõbb tv-adó-
kat, hallgatni a népszerû rádiós hírmûsorokat annak érdekében, hogy tudd
követni a szervezeted számára fontos ügyek médiamegjelenésének gyako-
riságát, terjedelmét, hangnemét.

A szervezetednek elõ kell fizetnie a jelentõsebb helyi és országos maga-
zinokat és napilapokat.

MIT MONITOROZZUNK?
• írott sajtó,
• televízió,
• rádió,
• internet.

Ezután el kell dönteni, hogy helyi vagy országos szintre koncentrálsz, ha-
gyományos vagy alternatív tájékoztatásra, vagy mindezekre együtt.

Dönthetsz úgy is, hogy nemcsak a híreket monitorozod, hanem a lapok
hirdetéseit, sõt, a hirdetési újságokat is állásról, ingatlanokról, keresve olyan
kifejezéseket, mint pl. a „csak helyieknek” vagy „csak magyaroknak” kitéte-
leket.

Figyelhetsz arra is, hogyan ábrázolják a kisebbségieket drámákban, víg-
játékokban, hirdetésekben.

Minden ország gyakorlata más és más, és ez számos tényezõtõl, pl. a
kormányon lévõ pártoktól, a migráció történelmétõl, a média helyzetétõl
stb. függ.

Íme néhány példa különbözõ országokból az elõnyökrõl és hátrányok-
ról, amint az a Média monitorozás európai napján elhangzott 2004-ben:

„Az osztrák média meglehetõsen kicsi. Van országos nyomtatott sajtó és
számos, a különbözõ tartományokra fókuszáló nyomtatott kiadvány.
Könnyebb a liberális médiával együttmûködni, mint a konzervatívval, bár az
esetek zömében elengedhetetlenül fontos ismerni valakit a szerkesztõk
közül ahhoz, hogy a megfelelõ emberrel kerülhess kapcsolatba.”

„Finnországban a helyi média a legkönnyebben elérhetõ, de ha átfogó
kampányt akarsz például a rasszizmus, az idegengyûlölet vagy a migráció
témakörében, nagyon fontos az országos média. Sokkal több a kapcsolat
a Helsinkiben mûködõ médiával, annál az egyszerû oknál fogva, hogy
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a finnországi migránsok egyharmada a fõvárosban vagy annak elõvárosaiban
él. A hagyományos média még mindig a tájékoztatás legfontosabb csatorná-
jának tûnik, noha egyre fontosabbá válik az online média, és az sokkal
elfogadóbb azon bevándorlók irányában, akik maguk is híreket vagy
hírmûsorokat készítenek.”

„Olaszországban hasznosabb a regionális vagy helyi médiára hagyatkozni,
mivel az itteni viszonyok miatt a migráns civil szervezetek is helyi szinten
szervezõdnek, és a fõ probléma a helyi híradásokban való megjelenés és
párbeszéd.”

HOGYAN SZERVEZD MEG A MONITOROZÁST?
Természetesen minden helyzet más, például az elérhetõ közönségtõl vagy
attól függõen, milyen médiát akarsz monitorozni, néhány ötlet mégis álta-
lánosan hasznosítható:
• Szervezz kisebbségiekbõl nézõi csoportot, akik kérdõíveket használva

együttesen értékelik adott programok, például egy vagy több tévés soro-
zat multikulturális minõségét. Juttasd el az eredményeket az érintett
mûsor szerkesztõinek.

• Civil szervezetek önkéntesei segítségével minden nap, rendszeresen
monitorozzatok meghatározott számú publikációt a helyi vagy országos
kiadványokból. Az adatokat egységes módon, elektronikusan gyûjtsétek
és dolgozzátok fel.

• Készíts egy egyszerû, A/4-es formátumú kézikönyvet a közönség számá-
ra megadva, hogy a mûsorokkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszai-
kat hová címezhetik.

• Mûködj együtt iskolákkal, egyetemekkel.
• Használd fel más „véleményformálók” tapasztalatait.

MIKOR MONITOROZZ?
Ha egy mód van rá, a monitorozás hosszú távú, rendszeres tevékenység
legyen. Ezen túl érdemes külön monitorozni olyan speciális alkalmakkor,
amikor a társadalmi sokszínûség kérdése felmerül a sajtóban, például poli-
tikai választások idején.

A rendszeres monitorozás lehetõvé teszi a gyors és megfelelõ reagálást a
„berobbanó” hírekre, mint a francia „banliue”-k, bevándorlók lakta külvá-
rosok zavargásaira 2005-ben vagy a Mohamed prófétáról készített karika-
túrák dániai megjelenésére.
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MIKÉNT HASZNÁLHATOD A MONITOROZÁS
EREDMÉNYEIT?
• Mutasd be a monitorozás eredményeit

– Mutasd be a monitorozás eredményeit olyan fórumon vagy kerekasztal-
beszélgetésen, ahol jelen vannak újságírók és kisebbségi CSO-k kép-
viselõi, valamint meg lehet jelentetni sajtóközleményekben, dosszi-
ékban, multimédiás tájékoztatóban. A fórumra meg lehet hívni a sajtó
szabályozó intézményeit, politikusokat, kutatókat (õk összevethetik
az eredményeket a korábbi kutatásokéval) stb.

– Kisebbségi szakértõkbõl munkabizottságot (panel) is összehívhatsz
mûsorok, cikkek értékelésére.

• A média híradások interaktív értékelése
– Hívd meg az érintett producereket szakértõkkel történõ, zárt ajtók

mögötti értékelésre vagy a bemutatott közösség tagjaiból álló közön-
ség elõtti nyilvános vitára

– Hívd meg kisebbségek olyan szakértõit, szóvivõit, akik már szerepel-
tek tévéadásban, hogy kiértékeljék saját tapasztalataikat

– Újságírók és kisebbségi szóvivõk közt szervezz vitát arról, hogyan
mutatják be az adott közösséget hírmûsorokban, aktuális összeállítá-
sokban és beszélgetõs mûsorokban, talk-show-kban. Használj a részt-
vevõk által választott bejátszásokat.

• A párbeszédet erõsítõ tevékenységek
Kezdeményezz „városi találkozókat” (town meeting) a média és a kisebb-
ségek között
– Szervezz találkozót egy városban a különbözõ szektorok fõszereplõ-

inek – kisebbségi civil szervezetek, helyi média, helyi politikusok, he-
lyi szervezetek, pl. egyházak, antirasszista mozgalmak – részvételé-
vel. Ez akár fórumként, akár informális keretek közt, de alapvetõen
helyi hálózatként mûködhet.
Kapcsolódj be újságíró szervezetek tevékenységébe. Néhány állam-
ban külön, a sokszínûségre szakosodott részlege mûködik ilyen szer-
vezeteknek, másutt helyi kirendeltségeket vagy sajtóklubokat talál-
hatsz, ezeket könnyebb elérni.

– Az érdeklõdõ mûsorszolgáltatókkal, lapokkal és/vagy újságírókkal
együttmûködve készíts „sokszínûségi chartát”. Fontos: mindez az át-
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lagosnál lényegesen több munkát és kapcsolatokat igénylõ tevé-
kenység.

• Alternatív megközelítések bemutatása
– Helyi újságokban migránsokról szóló oldalak (mellékletek) készítése.
– A helyi lapok keretei közt olyan oldal megjelentetése, amelyet teljes

egészében migránsok írnak és készítenek, kisebbségi és migrációs té-
mákról.

– Online vitát is szervezhetsz minderrõl meghívott közremûködõkkel.
– A www.opendemocracy.net címen találhatsz példákat moderált online

vitákra.

SIKERES GYAKORLATI PÉLDÁK
Mira Media, Hollandia: éves beszámolót készít „Média és interkulturális

dialógus Európában” címmel a médiát elemezve. Vizsgálja a tévé szórakoz-
tató, valamint hírmûsorait, rádiót, etnikai kisebbségi médiát, internetet, a
sajtó díjait, magatartási kódexet, kutatást, hr-t és képzést, tréningeket, saj-
tó- és nyilvános vitákat, az interkulturális médiát, valamint a CSO-k szere-
pét az európai média világában.

Béke Intézet (Media for Citizens of the Mirovni Institute), Ljubljana,
Szlovénia: ötvözi a monitorozást, a médiapolitikai kutatásokat és a média
tartalmi elemzését a politikai érdekérvényesítéssel. A tevékenység négy
fõ iránya:

– A médiatulajdonlás pluralizmusának vizsgálata Szlovéniában, beleért-
ve a szabályozást is.

– Televíziós hírmûsorok monitorozása és tartalmi elemzése, a közszol-
gálati TV Slovenia 1-es csatornáján és a fõ országos kereskedelmi adón,
a POP TV-n.

– Kisebbségek megjelenítése a médiában: a monitorozás és tartalmi elem-
zés fõként a romák, muszlimok és homoszexuálisok helyzetére kon-
centrál.

– „Média a polgároknak” – kombinálja a tevékeny részvételt és a kuta-
tást a nyilvános viták, tréningek területén. A „Media for Citizens”
honlapon megismerhetõek a monitorozás eredményei a rendszeres
frissítés és megvitatás lehetõségével. Mûködik egy „public awareness”
rész is, amely a polgárokat ösztönzi a tömegtájékoztatás aktív alakí-
tására.

http://www.opendemocracy.net
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MediaWise Trust (korábban Press Wise), Nagy-Britannia. Ez a médiaeti-
kával foglalkozó szervezet indította el 1999-ben a RAM – Refugees, Asylum-
seekers and the Media (Menekültek, menedékkérõk és a média) programot
annak érdekében, hogy elõsegítse a menekültekrõl és menedékkérõkrõl
szóló tájékoztatásban a bevált gyakorlatot. Egyik „leágazása” a RAM-nak a
2005-ben indított Exiled Journalists Network, a Számûzött Újságírók Háló-
zata. Olyan újságíróknak segít Nagy-Britanniában, akiket a sajtószabadság
érdekében kifejtett tevékenységük miatt hazájukban üldöztetés fenyeget.

Quick Response, Svédország. Saját szerkesztõgárdája vizsgálja, miként
ad hírt a svéd média a migrációról, integrációról, és idegenellenességrõl.
Saját honlapjukon cikkeket közölnek a vizsgálatukról, valamint más nézõ-
pontból újból feldolgozzák a többségi médiában már megjelent témákat.
Ezt a kezdeményezést az újságírók nagy része jól ismeri. A Quick Response
a svéd újságírók szervezetével (Swedish Union of Journalists) és annak lap-
jával, a Journalistennel együttmûködve vizsgálta, miként mutatják be a
migránsokat újságokban, televíziós és rádiós mûsorokban.

Malmöben 2009-ben megjelent a Speak Up címû magazin, amely egy
egyhónapos nyári antirasszista kurzus eredményeként született. A kezde-
ményezõ egy emigráns újságíró volt, aki a sajtó „fehérszemléletét” kifogá-
solta, s fõleg olyan fiataloknak szólt, akik maguk is a média által negatívan
ábrázolt környezetbõl származtak.

FONTOS

A monitorozás megkezdése elõtt figyelembe kell venni az országodban/
régiódban/városodban lévõ médiát befolyásoló helyi tényezõket.
A monitorozásnak több fajtája lehet: felmérés, kutatás, nyomozás,
visszaélés a szavakkal.
Készíts fel a monitorozókat arra, hogy jó, figyelmes olvasók, nézõk,
hallgatók legyenek, akik a sorok közt is olvasnak.
Vedd fel a kapcsolatot más olyan CSO-kal, amelyek lehetõségei,
forrásai illeszkednek a céljaidhoz így erõsíthetik a média sokszínûségi
programodat.
Használj párhuzamos információs forrásokat: blogok, levelek,
telefonok.

Néhány, a tréningek során használható példa:
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FÉLREVEZETÕ CÍMEK A HELYI SAJTÓBAN:
EGY OLASZ PÉLDA

„LA REGIONE (Toscana) vuole dare vitto e alloggio ai clandestini”
„Toszkána régió szállást és ellátást kíván adni az illegális bevándorlóknak”

Ez a cím a toszkánai régió lapjában, a La Nazione-ban jelent meg. A cikk Alberto
Magnolfinak, a régióban ellenzékben lévõ jobbközép koalíció képviselõjének be-
szédébõl idéz egy mondatot, amely a kormányzó baloldalnak a migránsok integ-
rációját célzó jogszabályjavaslatára vonatkozik. A cikk a beszédbõl idéz részlete-
ket anélkül, hogy bármilyen objektív információt nyújtana a jogszabályról és annak
hatásáról a multikulturális társadalomra. Nem tartalmaz tényeket vagy adato-
kat, amelyek alátámasztanák Magnolfi teóriáját, kivéve azt, hogy a toszkánai
börtönnépesség harminc százaléka bevándorló.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Mit gondolsz, milyen forrásokat használva készítette az újságíró ezt
a cikket?

· A cikk szerzõje vajon ugyanaz a személy, mint aki a címet adta?
· Az ilyen típusú cikkek a helyi vagy az országos sajtóban gyakoribbak?

nnnnn GYAKORLAT

Válassz ki egy, az országodban élõ migránsok integrációjával kapcsolatos
aktuális témát és gyûjts be errõl 3–4 cikket, tévé-/rádiótudósítást különbözõ
médiáktól. (Ezt a tréner is megteheti elõzetesen.)
Vajon milyen forrásokra támaszkodtak a szerzõk?
Készíts listát azokról a forrásokról, amelyeket te használnál, ha ugyanerrõl a
témáról írnál, s arról, ezektõl milyen további információkat kaphatnál.

TV2 HÍREK, DÁNIA
Az egyik hír egy iraki származásúnak mondott férfirõl szólt, akit a tizennégy éves
lánya meggyilkolásának gyanújával vettek õrizetbe. Képeket mutattak errõl a fér-
firól és feleségérõl, s az összeállítás szerint kommentárt kértek volna a feleségtõl.
Többször említették a „honour killing” (becsületbeli ölés) fogalmát, nem közvetlen
vádként ugyan, de mégis jelentõségteljesen olyan idõben, amikor a média ezzel
sokat foglalkozott. A Koránról készített képeket is sugároztak.
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Egy másik riport az illegálisan behozott üdítõitalokról szólt, amelynek az áru-
sai többségében emigránsok. Az összeállítás szerint a maffia irányítja ezt a keres-
kedelmet. Egy bevándorló árust kérdeztek, akinek csak a keresztnevét írták ki.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Vajon egy dán férfi képét is közölnék, aki megölte a lányát?
· Ilyen esetben kérnének kommentárt a feleségétõl?
· Miért nem volt a megkérdezett üdítõital-árusnak vezetékneve?

nnnnn GYAKORLAT

Készítsetek egy, max. háromperces hírösszeállítást vagy riportot a bevándor-
lók integrációjáról. Lehetõleg interjú és helyszíni felvétel is legyen benne.
Egyszer játsszátok le, kommentár nélkül. Ezután a csoportot osszátok több
részre, mindegyiknek külön feladattal.

nnnnn PÉLDÁUL

Nézzétek meg még egyszer az összeállítást, és külön figyelmet fordítsatok
arra, miként befolyásolja az összképet:
1. Az interjúalanyok kiválasztása.
2. A helyszín megválasztása.
3. Az operatõri munka.
4. A kérdések.
5. Az összeállítás szerkesztése.

Minden csoport készítsen a feladatáról összefoglalót, amely a megjegyzé-
seik mellett arra is térjen ki, szerintük a nézõközönséget mindez miként
befolyásolja.

RITZAU NEWS AGENCY, DÁNIA
„Egy 90 éves hölgy elvesztette a vagyonát, amikor négy, második generációs emig-
ráns elvette a táskáját…” A leírás szerint 16–17 évesek, ketten dán kinézetûek, a
harmadik izmos, sötétszõke hajú, a negyedik „jugoszláv” típusú.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Hogy néz ki egy dán?
· Hogy néz ki egy jugoszláv?
· Miért van a „jugoszláv” idézõjelben és nem a dán?
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nnnnn GYAKORLAT

Fõszerkesztõként (vagy néhány országban lapombudsmanként) olvasói
panaszokat kaptál, hogy ez a cikk „kiegyensúlyozatlan, elfogult, elõítéletes”.
Ki kell vizsgálnod a panaszokat, ennek részeként beszélsz a szerzõvel.
Állítsd össze, miket kérdeznél tõle a cikk megírásának módjáról és az azt
megelõzõ kutatásról, anyaggyûjtésrõl.
Készíts egy másik összeállítást javaslatokról vagy egy mini magatartási
kódexrõl a szervezet számára az etnikai kisebbségeket érintõ témák
bemutatásáról.

A MIGRÁNSOK HAT TÍPUSA, NORVÉGIA
A média nem egy-, hanem többféle képet közöl a migránsokról. Egy dolog azon-
ban közös bennük: a fehér, született norvégok és a migránsok közti különbség
hangsúlyozása. Kivétel a sportújságírás, ahol a riporterek hajlamosabbak a be-
vándorlókat a norvég társadalom részének tekinteni.

Négy országos és négy regionális lapot vizsgálva a szerzõk szerint a bevándor-
lókról, a menekültekrõl és menedékkérõkrõl írtak az alábbi hat „migránstípus”
valamelyikébe sorolhatók:

1. A sikeres migráns (leggyakrabban sportoló).
2. A bûnözõ (a származást a bûnözés szempontjából relevánsnak tartva).
3. A civilizálatlan migráns (általában az elutasított menedékkérõk).
4. A passzív bevándorlók (akiket segíteni kell).
5. A társadalomba integrálódott személyek (gyakorta a kulturális élet szerep-

lõi, európai vagy amerikai származással).
6. Az idegen kultúrájú migráns (veszélyes, fenyegetõ, nem alkalmazkodó).

Egyéni gyakorlat, amit késõbb csoportban beszéljetek meg

Két–három napig vegyetek meg négy különbözõ országos napilapot. Jelöl-
jétek meg a migránsokra vonatkozó részeket. Próbáljátok a fenti hat kate-
gória alkalmazásával – szükség esetén persze továbbiakat alkothattok ma-
gatok is – meghatározni, milyennek ábrázolják a migránsokat.

Állapítsátok meg, milyen témakörben – belpolitika, külpolitika, gazdaság,
kultúra, irodalom, sport stb. – készült írásokban szerepelnek a migránsok.
• Felfedezhetõ-e kialakult rendszer, mintázat ezekben a rovatokban a mig-

ránsok ábrázolására?
• Található-e jellemzõ ábrázolásmód a vizsgált négy lapban?

A feladat elvégzését segítheti mátrix készítése.



MÉDIA, POLITIKA ÉS TÁRSADALMI VITA
A migránsokat és kisebbségeket érintõ témák sajtóbeli feldolgozásának
monitorozásához szélesebb áttekintés szükséges, ami kiterjed a média, a
politika és a társadalmi vita közti interakció mûködésére. A következõ pél-
da a dán Berlingske Tidende lapból származik 2005 novemberébõl, egy
munkáspárti parlamenti képviselõ írásából idézve:

„Az iszlám és a terrorizmus témája az utóbbi idõben uralta a médiát. Az egyik
nagy ügyben muszlim fiatalok egy csoportját gyanúsították meg azzal, hogy ter-
rorista akcióra készülnek Dániában (…) Sokan a dán társadalmat hibáztatják az
egyes muzulmánok körében tapasztalható erõszakosság és terrorista hajlandóság
miatt. (…) Például azt állítják,a fenyegetést, erõszakot, terrorizmust nem indo-
kolt kulturális vagy ideológiai problémaként beállítani. Ezen vélekedéseknek nincs
valóságalapja (…) Ténylegesen a terrorizmus maguknak a muzulmán országok-
nak a problémáiból ered. A terrorizmus támogatói meg vannak gyõzõdve arról,
hogy az iszlám minden más vallás és kultúra fölött áll. Sõt, a kulturális gátak
gyakran társadalmi problémákkal függenek össze (…) Ha sok migráns asszony
elszigetelve él az (európai) társadalomban, az a kultúrájukban megfogalmazott
nõi szereppel magyarázható, akárcsak az, hogy ha házasodni akarnak, akkor
társukat szülõhazájukból közvetítik.

A dán társadalom elmarasztalásának fenti tendenciáját elutasítja például a
szomáliai származású, deklaráltan nem muzulmán vallású holland politikus
asszony, Ayaan Hirsi Ali is. Õ azt hangsúlyozza, hogy a nyugati világ alábecsüli az
iszlám vallásban és a muzulmán országok kultúrájában meglévõ, az alapvetõ
nyugati értékekkel (szólásszabadság, emberi jogok védelme) szembeni gátakat.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· A kultúra szerintetek jelentõs tényezõ a tömegtájékoztatásban,
ha nemzeti kisebbségekrõl esik szó?

· Egyetértesz a szerzõ megállapításaival?
· Vajon sztereotípiák olvashatóak ebben a cikkben?
· Írj egy rövid levelet a szerkesztõnek errõl a cikkrõl. (Saját országodból is

választhatsz véleményt kifejezõ cikket a migrációról vagy a bevándorlók
radikalizálódásáról).

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM
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2. FEJEZET

CIVILEK ÉS A MÉDIA:

HOGYAN FEJLESSZÜNK TOVÁBB

EGY KÉNYES KAPCSOLATOT?

Ahhoz, hogy bármiféle változást érhessünk el a tömegtájékoztatásban, rész-
letesen ismerni kell a média szerkezetét, a mûsorkészítés folyamatát, az
elõírásokat, de még az íratlan szabályokat is.

Mielõtt stratégiákról kezdenénk beszélni, fontos „feltérképezni” a mé-
dia legfontosabb szereplõit és a média mûködését, és meg kellene vizsgál-
ni, mi történt a régebben megfogalmazott ajánlásokkal, elkötelezettségek-
kel, megállapodásokkal. Ha felmértük, milyen sok, vagy éppenséggel milyen
csekély változásra került sor és ennek mi az oka, csak azután érdemes új,
gyakorlatias megoldásokat keresni.

Mielõtt elkezdenél dolgozni a médiával, próbáld meg eldönteni, mely
szegmense a legalkalmasabb az együttmûködésre. Helyi, regionális, orszá-
gos, globális, illetve közszolgálati vagy kereskedelmi? Hogyan és hová su-
gároz, mik a céljai, mik a sajátosságai, különlegességei, milyen más tömeg-
tájékoztatási szervezethez kapcsolódik?

29
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A tömegtájékoztatáshoz értõ civil szervezetek és migráns csoportok képe-
sek befolyásolni a migránsokról szóló mûsorok, történetek tartalmát és
hangnemét.

A migránsok és kisebbségi csoportok fair és kiegyensúlyozott bemutatá-
sa, a jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében az ezen közösségeket
képviselõ CSO-knak osztozniuk kell a bemutatás felelõsségében az újság-
írókkal és a tömegtájékoztatás más szakembereivel.

Számos módon lehet szerepet vállalni a tömegtájékoztatásban:

Meglehetõsen sok idõre van szükség a helyi és országos médiával való
kapcsolatfelvételre, stabil együttmûködés kiépítésére egy vagy több újság-
íróval, annak a helyzetnek az elérésére, hogy megbízható információforrás-
nak fogadjanak el. Íme néhány javaslat a civil szervezeteknek, miként vál-
hatnak nem csupán a sajtó-, hanem általában a nyilvános polémiák aktív
szereplõivé.
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A MÉDIÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLAT
JAVÍTÁSÁNAK HATÉKONY STRATÉGIÁI
Kapcsolatépítés

• Ápolj termékeny munkakapcsolatot szerkesztõkkel és újságírókkal, méghozzá
nem csak a migrációs ügyekben pozitív, támogató beállítottságúakkal,
hanem az ellenoldallal is.
– Építs fel formális vagy informális csoportot a többségi, meghatározó

(„mainstream”) média újságíróiból, akiket speciális levelezési listák és/
vagy rendszeres találkozók során láss el friss információkkal a migrá-
cióról, diszkriminációról, idegengyûlöletrõl.

– Szervezz elõadásokat, mûhelyfoglalkozásokat multikulturális témák-
ról újságíróknak, ismertesd meg õket kisebbségi csoportokkal, lehe-
tõleg jellegzetes helyszíneken (az iszlámmal kapcsolatos ügyekben
például mecsetekben).

– Járj el olyan helyekre, eseményekre, informális rendezvényekre, ahol
gyakori vendégek az újságírók. Hívj meg újságírókat utazásokra, ki-
rándulásokra. A hálózatépítés („networking”) nélkülözhetetlen!

• Mûködj együtt kormányszervekkel, akadémiai és kutatóintézetekkel, hogy
– összhangba kerüljenek az üzenetek, vagy ha azok ellentétesek, bizto-

sítani lehessen mindkét oldal szempontjainak, nézeteinek figyelembe
vételét,

– a migrációval kapcsolatos vitákban megjelenjenek a kutatási eredmé-
nyek és adatok,

– javuljon a társadalmi közeg, a probléma megértése, kapcsolatok.
• Bõvítsd ki a támogatóid körét. Sok CSO abba a hibába esik, hogy csak

meglévõ támogatóira hagyatkozik, ahelyett, hogy szélesítené körüket, a
többségi társadalomhoz fordulva.

• Nyerd meg a média szakembereinek támogatását a kampány(ok)hoz.
• Készíts hírlevelet a hatóságok és magánvállalatok munkatársainak, ügyfe-

leinek, amelyben egy oldalt a migráció kérdéseirõl maguk a migránsok
állítanak össze.

Értsd meg a rendszer mûködését

• Értsd meg a különbözõ médiák (nyomtatott, rádió, tv, internet) hatását és
különbözõ közönségeik szerepét. Készíts különbözõ sajtóközleménye-
ket a megcélzott „fogyasztóktól” függõen. Például a komoly lapok szám-
szerû adatokra és összefüggésekre lehetnek vevõk, míg a bulvárosabb
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sajtót inkább érzelmekre ható történetek, például migránsok személyes
beszámolói érdeklik.

• Hogyan kezdjed a munkát a médiával? Miként készíts média levelezési
listát, hogyan tálald a szervezetedrõl szóló információkat, kövesd nyo-
mon a téged érintõ híreket? Hogyan értsd meg, mi számít hírnek a média
világában, a határidõk mit jelentenek, hogyan helyezheted elõtérbe a
saját ügyedet? Errõl részletesen olvashatsz a „Media Relations Handbook
for NGO-s (MR kézikönyv) 2. és 3. fejezetében (kiadó Media and Diversity
Institute, megtalálható DVD-n).

• Monitorozd a médiatermékeket, vitasd meg az eredményeket a tömegtájé-
koztatás szervezeteivel, újságírókkal, szerkesztõkkel, szükség esetén
fordulj a panaszeljárás fórumaihoz, pl. ombudsmanhoz, az egyenlõ bá-
násmódért felelõs szervezethez, újságíró szervezetek etikai bizottsá-
gaihoz.

• Közvéleménykutató és fókuszcsoportok alkalmazásával mutasd be a köz-
vélemény tényleges megítélését a migránsokról és a migráció kérdései-
rõl, ami pozitívabb lehet, mint a feltételezett vélemény. Például az USA-
ban a közelmúltban kiderült, hogy a társadalom többsége – republikánus
és demokrata szavazók egyaránt – támogatják az illegális bevándorlók
helyzetének rendezését, státuszuk törvényesítését. Ezek az eredmények
segítenek tisztázni, milyen a migrációs kérdések megjelenítésének leg-
jobb módja és hogyan lehet széleskörû nyilvános támogatást szerezni.

• Sarkalld a közönséget a média iránti kritikusabb hozzáállásra, elmagyaráz-
va a kulturális és társadalmi háttér szerepét a sajtóbeli megjelenésben és
annak értelmezésében.

Szolgáltass tényeket

• Légy az újságírók megbízható, következetes hírforrása. Az újságírók egyre
nagyobb nyomás alatt dolgoznak, s egyre kevesebb idejük van kutatásra,
anyaggyûjtésre írásaikhoz. Egy jól megírt sajtóközlemény felbecsülhe-
tetlen értékû eszköz a média figyelmének felkeltésére, a felhasználó-ba-
rát, tényszerû összeállítás (jó summázatokkal) biztosíthatja az újságírók
számára a szükséges szöveges információt.
– Gondoskodj róla, hogy a saját honlapod idõszerû és releváns információt

tartalmazzon felhasználóbarát módon. Az újságírók így könnyen hoz-
záférhetnek a tájékoztatáshoz, infókhoz, sajtóközleményekhez.

– Állíts össze sokszínûségi adatbázist, amely a migráns közösségek kü-
lönbözõ területeken szakértelemmel bíró tagjainak adatait tartalmazza.
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• Újságírói módszerekkel írj cikkeket migrációról, társadalmi beilleszkedés-
rõl, idegengyûlöletrõl, így is elérve az újságírókat és a nagyközönséget
ahelyett, hogy csak „kívülállóként” kritizálod a médiát.

• Kapcsolódj be az újságírók képzésébe szakértõként, speciális tudás és in-
formációk birtokosaként, és segíts a sokszínûséggel kapcsolatos oktatá-
si programok elkészítésében.

• Készíts jó minõségû médiatartalmat hírekkel és/vagy szórakoztató össze-
állításokkal. Ez nem összekeverendõ a pr közleményekkel, videókkal.

Tedd meg a szükséges lépéseket

• Nevezz ki és képezz olyan szakosodott szóvivõket, akik legitim módon léphet-
nek fel migráns közösségek képviseletében, és „médiabarát” módon tud-
nak magyarázatot és tájékoztatást adni. Azzal is tisztában kell lenni, mikor
nem célszerû válaszolni a kommentálásra vonatkozó felkérésre, például
ha az káros lehetne, vagy a felelõst, illetékest máshol kell keresni.

• Hívd meg a sajtót tájékoztatókra, konferenciákra, készíts sajtóközlemé-
nyeket a konferenciák, elõadások legfontosabb részeirõl.

• Proaktív, hosszú távú média stratégia. A folyamatos médiajelenlét a legha-
tékonyabb a szemléletváltás elõsegítésére.

• Használd a helyi sajtót. A helyi napilapok és közösségi hetilapok rendkí-
vül befolyásosak, részben sok olvasójuk miatt, másrészt azért, mert szá-
mosan az integrációt helyi, és nem országos szinten élik meg. Az orszá-
gos sajtó pedig gyakran olyan témákkal foglalkozik, amelyek elõször helyi
fórumokon jelentek meg.

• Vegyél részt a politika alakításában. Figyeld az országos és nemzetközi
folyamatokat a médiaszabályozásról, a média- és sokszínûségi politika
alakításáról. Vegyél részt benne!

• Hívj meg olyan külföldi vendéget szeminárium vagy elõadás tartására, aki-
nek az adója vagy lapja lényegesen jobban mûködik, mint a saját orszá-
godban mûködõk.

• A médiával való kommunikációról, médiakampány-stratégiáról további in-
formációkat és ötleteket kaphatsz a Media Diversity Institute által kiadott
„Media Relations Handbook for Non Governmental Organizations” kézi-
könyv 4, 5, 6. fejezetébõl (ld. a DVD-n).

• Javasold a helyi rádió/tévé vezetésének, hogy állítsanak fel „sokszínûségi rész-
leget”. Miután megnyerted a sokszínûségi program iránt érdeklõdõ új-
ságírók támogatását, próbáld meggyõzni a csatorna felsõ vezetését.

• Vonzzál fiatalokat a médiához! Miután belõlük kerülnek ki a holnap újság-
írói és producerei, fontos megértetni velük, hogy máris dolgozhatnak a
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médiában. Szervezz a helyi ifjúság számára szerkesztõséglátogatásokat,
találkozókat újságírókkal, segítsd õket munkatapasztalathoz.

• Szövetkezz, mûködj együtt civil szereplõkkel, akár az etnikai és kisebbségi
szférán kívül tevékenykedõkkel is. A civil szervezeteknek – hacsak nem
kifejezetten a tömegtájékoztatásra szakosodtak – egyenként szinte le-
hetetlen a sajtó egészét átfogó tevékenységet folytatni, ezért kell a civil
szervezetek erõit egyesíteni.

FONTOS

A megjelenési lehetõség felelõsségében osztozol az újságírókkal,
a médiával.

NÉHÁNY PÉLDA A SIKERES GYAKORLATRA
• Migrace, Csehország. A Cseh Televízióval kapcsolatban álló People in Need

(Þlovêk v tísni) nevû szervezet az elõítéletek ellen a tömegtájékoztatás-
ban (tévé, rádió, újságok, kulturális és oktatási programok) megjelente-
tett publikációkkal lép fel. A cseh közönséget a migráció kínálta lehetõ-
ségekrõl és kihívásokról tájékoztatja.

• Forum on Migration and Communications (FOMACS), Írország. A Dublin
Institute of Technology egyetem égisze alatt fog össze migráns és nem
migráns származású médiaproducereket, NGO tagokat és közösségi akti-
vistákat, valamint a társadalom- és politikakutatókat annak érdekében, hogy
minél erõsebben hallathassák hangjukat a migránsok. Az okmányok nélkü-
li, illegálisnak minõsített migrációról, család-újraegyesítésrõl szóló egyéni
és kollektív történetek többségi médiában történõ bemutatásával próbál-
nak olyan témákat ismertetni, amelyeket a tömegtájékoztatás általában
marginálisnak tekint vagy csak szenzációhajhász módon dolgoz fel.

• British Muslims – Media Guide Ebben az összeállításban (DVD) bemutat-
ják a brit-muzulmán közösségeket, történetüket, jelenüket és jövõjüket.
Az újságírók és mások számára is használható forrásmû elkészítésében a
kormányzati British Council és a muzulmán társadalomtudósok szövet-
sége (Association of Muslim Social Scientists) is részt vett.

• 26 000 Gezichten (26 000 arc) kampány, Hollandia. A VARA köztévében
leadott klipek sorozata tiltakozás volt az ellen, hogy a kormány csak kor-
látozott mértékben hajlandó legalizálni az okmányok nélküli migránsok
helyzetét.
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• Media Diversity Institute (MDI), Nagy-Britannia. A szervezet alapvetõ forrás
a sajtóval kapcsolatot keresõ civil szervezeteknek. www.media-diversity.org/
index.php?option-com_content&view-article-id-350&ltemid-149

• Mira Media, Hollandia, az „új szereplõk” felkészítõje. Rendszeres trénin-
geket tart általános vagy speciális témakörökben a migráns szervezetek
tagjainak, mecsetek közösségei vezetõinek és bárki másnak, akinek szük-
sége lehet kapcsolatba lépni a médiával. A témakörök felölelik a holland
médiának és mûködésének általános bemutatását, ötleteket arra, hogyan
hallathassák a civilek hangjukat, felkészítést sajtóközlemény írására, rádiós
interjú adására vagy a tévékamerák elõtti szereplésre. Némelyik kurzus a
válságkezelésre koncentrál, hogyan kommunikáljunk krízishelyzetben, mi-
ként kezeljük az inkorrekt médiabeli tájékoztatás következményeit.
A Mira Media tréningjeibõl példák találhatóak a mellékletben. A migránsok
megjelenését támogatja a rádió- és tévéadásokban, lapokban, az interaktív
médiában a Mira Media fõ célja a sokszínûség, az etnikai pluralizmus
erõsítése. A Mira Mediának nincs saját adásideje, de szorosan együttmû-
ködik a holland országos és helyi közszolgálati és kereskedelmi adókkal.

• TrefMedia2, Belgium (Flandria). A kisebbségeket képviselõ Minderheden-
forum kezdeményezésére jött létre, célja a többségi médiában elérni az
etnikai-kulturális kisebbségek pontos bemutatását és képviseletét.

• Minderhedenforum, Fiatalok Hálózata: olyan migráns és kisebbségi fiata-
lokat fog össze, akik érdeklõdnek a média és a sokszínûség bemutatása
iránt. Elõadásokat, tanulmányutakat szerveznek a tagok számára, vala-
mint rendszeres találkozókat belga közszolgálati újságírókkal a tapasz-
talatok és vélemények cseréjére. Részt vesznek a VRT munkájában is.

• VRT, Belgium. A flamand közszolgálati adónak mûködik sokszínûségi rész-
lege, amely a munkatársak felkészítésébe bevon migráns és kisebbségi
CSO-kat is. Szemináriumokra, mûhelyfoglalkozásokra várják a CSO-k szó-
vivõit és képviselõit, gyakornoki lehetõséget és mentorálást is kínálnak
számukra.

• Grimme Institute, Németország. Párhuzamos tréninget szerveztek 2009
júliusában a WDR közszolgálati adó tíz szerkesztõje és kilenc németor-
szági kisebbséget (olasz, lengyel, orosz, török, több különbözõ afrikai)
képviselõ civil szervezeti szóvivõ számára. A két csoport tagjai a tréning
egyes részeinél találkoztak és együtt dolgoztak, a befejezést követõ ér-
tékelések szerint ezek voltak az egész mûhelyfoglalkozás legérdekesebb
és pozitívabb elemei.

• A média napja, Hollandia. Egy napos esemény ötven diák számára regio-
nális adók és médiavállalkozások támogatásával. Már az esemény elõtt

http://www.media-diversity.org
http://www.media-diversity.org
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médiaképzésben részesülnek a diákok. Egy mûsorkészítõ elmagyarázza,
mi történik majd a tájékoztatási szakemberek vezette mûhelyfoglalko-
záson. A fiatalokat videók, hangfelvételek készítésére bátorítják, és a nap
végén oklevelet is kapnak. Lelkes diákok, program szervezõk és tanárok
egyaránt azt kérdezik, „mikor ismételhetjük meg ezt”.

Annak bemutatására, hogy a médiakarrier nem elérhetetlen álom, hanem
reálisan kitûzhetõ cél, hasznos bemutatni a diákoknak néhány „befutott”
mûsorkészítõ történetét.

• Ali B. A fiatalok közt rendkívül népszerû a hip-hop mûvész holland-ma-
rokkói Ali B. (www.uitdeweghijkomteraan.nl), akinek a példája mutatja,
hogyan válhatnak sikeressé kisebbségi hátterû fiatalok. DVD-re vett mû-
sorát tanítást segítõ kiegészítésekkel, például a színház és média világá-
nak különbözõ szakmáiról szóló összeállítással, tanári kézikönyvvel, a
tanulók számára kidolgozott feladatokkal egy oktatási honlap alkalmaz-
za, arra ösztönözve középiskolásokat, hogy készítsék el a maguk hip-
hop mûsorát. A program a tanároknak is kínál iskolai tréninget.

FONTOS

Értsd meg a médiát és szokásait.
Konzultálj a médiával.
Kezdeményezz és tarts fenn kapcsolatot a média szakértõivel.
Proaktív módon hívd fel a figyelmet szervezetedre, mint megbízható
információforrásra.
Mûködj együtt másokkal a monitorozásban.

CSOPORTOS FELADAT
(4–6 FÕS CSOPORTOKNAK)

A VRT sokszínûségi részleg példáját szem elõtt tartva
• Tervezd meg hasonló szervezet felállítását saját országodban/régiódban/

városodban.
• Milyen szervezeteket vonhatnál be a munkába?
• Hívd meg õket, vitassatok meg olyan stratégiát, amely ösztönözné õket

az aktív részvételre.

http://www.uitdeweghijkomteraan.nl
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• Gondolkozz 3–4 olyan konkrét eseményen, tevékenységen, amit a szer-
vezet jövõre megvalósíthatna.

• Készíts kétoldalas akciótervet.

A való életben mindezt egyetlen, elszigetelt civil szervezet aligha valósít-
hatja meg. A tervezéskor gondolj stratégiai szövetségek építésére más he-
lyi és országos, migráns és kisebbségi civil szervezetekkel, valamint más
területeken tevékenykedõkkel – pl. fogyatékkal élõk, nõk, melegek érdek-
védelmi szervezetei – való együttmûködésre.



3. FEJEZET

MIT TEGYÜNK, HA ROSSZRA

FORDULNAK A DOLGOK?

ELEMEZD – REAGÁLJ – VEDD FEL

A KAPCSOLATOT – JAVÍTSD KI!

Immár megfigyelted és monitoroztad az országos és regionális médiát,
munkakapcsolatot de legalábbis némi együttmûködést alakítottál ki a mé-
diával és kormányzati szervekkel. Mi a következõ lépés, mit kezdesz a mo-
nitorozás eredményeivel és a kapcsolatokkal?

Mindezt használhatod a média hosszú távú „oktatására” vagy sürgõs eset-
ben, adott incidensnél gyors reagálásra.

• ELEMEZD, amit írtak, bemutattak, elhangzott
• REAGÁLJ, amikor a média rossz felé fordul
• VEDD FEL A KAPCSOLATOT a megfelelõ emberrel a megfelelõ médiánál
• JAVÍTSD KI a sztereotípiákat és a sajtóban megjelent ténybeli hibákat

(ARCC – ANALYSE – REACT – CONTACT – CORRECT)

Arról, hogyan reagálj a médiában megjelentekre általános információ-
kat és ötleteket találhatsz a DVD-n. (Media Relations Handbook for
Non Governmental Organisations, Media and Diversity Institute [MDI]
kiadványa).

ELEMEZD EZEKET!

PÉLDÁK
A következõ esettanulmány a MDI gyûjtésébõl származik, amelynek során
európai és USA-beli cikkeket elemeztek.

A leírt események rendkívül homályosak, a tisztázatlanság jórészt a ro-
mákkal mint tolvaj, bosszúszomjas népséggel kapcsolatos elõítéletekre ha-
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gyatkozásnak a következménye. Semmilyen erõfeszítés nem történt az érin-
tett romák megszólaltatására, illetve a háttér, például a meglévõ etnikai fe-
szültségek vagy a másik oldal agresszív cselekedeteinek a feltárására.

24 ÓRA, Bulgária, Szófia, 2002. augusztus 29.

BALTÁVAL TÁMADTAK CIGÁNYOK
KATONAI RENDÉSZEKRE
A cím rögtön a baltákkal rohangáló roma férfiak ijesztõ képét vetíti elénk,
akik ok nélkül rátámadnak a rendõrökre. A valóság azonban sokkal össze-
tettebb.

„Kedd este forradalomra emlékeztetõ tömegverekedésre került sor egy
Botevgrad melletti erdõben. Erdészeti õrökre és katonai rendészekre támadt
50-60 baltákkal felfegyverzett cigány, miután tudomásukra jutott, hogy
illegális fakitermelésen és lopáson kapott hozzátartozóikat õrizetbe vették.
A helyszínre érkezett katonai rendészek a levegõbe leadott figyelmeztetõ
lövésekkel próbálták megállítani a roma férfiakat. Õk azonban nemhogy
felhagytak volna a fenyegetéssel, de a rendõrök orra elõtt hasogatták ki
kocsijaik kerekét. Az erdészeti szolgálat tagjai közt ezt követõen pánik tört
ki, mind a 26 fõ felmondott. Arra hivatkoztak, hogy mindnyájan félnek a
romák bosszújától”.

Kommentár és elemzés:

Mindenkinél volt balta? A történet azt sugallja, igen. Ha igen, elgondolkod-
tató, hogy a hatósági személyek közül senki sem halt meg, de még súlyos
sérülés sem történt. Mivel az újságíró semmiféle sérülést nem említ, lehet,
hogy az egész incidens sokkal kevésbé volt súlyos és veszélyes az ábrázolt-
nál. Nem világos a romák akciójának motivációja sem. Pontosan kiket tar-
tóztattak le? Pontosan mit csináltak? Milyen jogszabályt sértettek meg?
Hová vitték õket? Milyen hosszan tartották õket fogva? A többi roma mint
csoport, hogyan szerzett hirtelen tudomást arról, mi történik?

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Mit gondolsz, az újságírónak nem is túlzottan titkolt hátsó szándékai
voltak? Vagy egyszerûen csak rossz vagy lusta újságírással állunk
szemben?

· Mit gondolsz, befolyásolja-e az újságírói munkát a kormány programja?
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Hogyan? Próbálj meg különbséget tenni:
– tudatos befolyásolás (mind a kormány, mind az újságíró tisztában van vele),
– egyoldalú, nem tudatos befolyásolás: a kormány (hatalom képviselõje)

tudatosan törekszik a manipulációra, de ezzel az újságíró nincs
tisztában,

– nem tudatos: sem a hatalom, sem az újságíró nincs tisztában a
befolyásolással.

· Hogyan lehet rávenni az újságírókat/szerkesztõket, hogy ellenõrizzék az
állításokat?

· Ha úgy véled, kiegyensúlyozatlan a tájékoztatás, mit tehetsz a kijavítása
érdekében?

nnnnn GYAKORLAT

· Különbözõ újságokból válassz 2–3 cikket.
· Jelöld meg azokat a szavakat, mondatokat, amelyek az országodban élõ

emberekrõl szólnak (fõként a belpolitikai, sport, kulturális vagy szórakoz-
tató rovatokban, de lehet a gazdaságban vagy az újság más részein is).

· Próbáld meg megállapítani etnikai hátterüket: legalább azt, hogy
„õshonosak” vagy bevándorlók, de további szempontokat is használhatsz.

· A rájuk vonatkozó mondat milyen töltetû? Pozitív, negatív, semleges?
· Kategóriánként számold össze, hányat találtál (+, – , 0).
· Vesd össze az országodban élõ „õshonosok” és migránsok arányát azzal,

mekkora teret szentel nekik a sajtó.
· Folytasd ezt legalább egy héten át.

REAGÁLJ: TÉGY VALAMIT A SAJÁT NÉZÕPONTOD
KIFEJTÉSÉRE!
Miként hallathatod a hangod, ha a médiánál valami rosszra fordult?
• sajtóközlemény,
• sajtótájékoztató,
• olvasói levél (levél a szerkesztõnek),
• párbeszéd újságírókkal,
• alternatív tájékoztatás (cikk, videó, fotó),
• online tiltakozás.

A következõ fejezetben a panaszeljárások nemzetközi gyakorlatban mûködõ
példáiról lesz szó. Ha a hazádban ilyen nem létezik, próbáld meg magad beve-
zetni ezt a gyakorlatot, vagy fordulj a hatóságokhoz bevezetésük érdekében.
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KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS KORREKCIÓ
Néhány példa a helyreigazítás formális rendszerén kívüli fellépés lehetõsé-
gére:

A mûsorszolgáltatóktól kérd el az általuk készített összeállítás képi
nyersanyagát és vágd/szerkeszd meg azt a megjelenttõl eltérõ,
elfogultságtól mentes módon. Bulgáriában ezt tette a Human Rights
Reporting szervezet, egy rövid tévémûsorban kifejezetten roma szemszögbõl
mutatva be a rasszista erõszakot. Ezzel az újságíróknak demonstrálták,
milyen hatása lehet az elõítéletes riportoknak.

A Malta Today olyan hetilap, amely kutatási eredményekre támaszkodva,
elõítéletektõl mentesen közöl történetek menekültekrõl, menedékkérõkrõl,
migráns munkásokról, a velük szembeni máltai bánásmódról. A cél a
menekültüggyel kapcsolatos félreinformálás elleni fellépés.

A skóciai Positive Action in Housing (PAIH) is történetek publikálásá-
val, olvasói levelek írásával, online tiltakozó akciókkal lép fel azon
menekült családok érdekében, amelyeket hajléktalanság, rasszista zaklatás
fenyeget.

FONTOS

Jóval drágább alternatív audiovizuális anyagok készítése, mint
alternatív cikkek írása. Érdemes erre többletforrásokat fordítani?
Miként biztosíthatod, hogy láthatóak is legyenek?

Gondolkozz el mondanivalód terjesztésének kreatív alternatíváiról is!

HA NEM HISZED EL, AMIT BEMUTATNAK VAGY
ÍRNAK: KERESD MEG ÉS AJÁNLD A MEGFELELÕ
SZAKÉRTÕT VAGY SZÓVIVÕT
Híreket olvasva vagy nézve sokszor érezheted úgy, hogy némely média nem
a megfelelõ szakértõtõl kér magyarázatot egy helyzetre, jelenségre. Eset-
leg olyan szóvivõt kérdeznek, aki csak egy kisebb csoport nevében beszél,
vagy a közösségnek csak egy szempontját jeleníti meg.
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Az elõzõ fejezetben már olvashattad, mi a teendõ:
Keresd meg a csoportodat, közösségedet reprezentáló megfelelõ sze-

mélyt. Fontos, hogy olyat válassz, aki jól kommunikál.
• Egyértelmû, határozott megbízatást adj a szóvivõnek.
• Képezzétek, készítsétek fel a szóvivõt.

– Legyen mindig „észrevehetõ”.
– Ellenõrizd, hogy pontos, akkurátus legyen.
– Készíts adatbázist a jónak tartott szakértõkrõl és szóvivõkrõl, s ezt

terjeszd.

Perslink – Kapcsolat a média és a migránsok közt (Hollandia) A Perslink alapítá-
sában a média több szervezete, kormányzati- és civil partnerek vettek részt. Fõ
célja, hogy a migráns szóvivõknek és szakértõknek könnyebb hozzáférést tegyen
lehetõvé a tömegtájékoztatáshoz, így kiegyensúlyozottabb kép alakuljon ki a
multikulturális társadalomról és a migránsokról. A Perslink az újságíróknak is
többfajta segédeszközt és rendezvényt ajánl:

– folyamatosan frissített online adatbázis 7000 szervezetrõl és 10 000, kü-
lönbözõ hátterû szakértõrõl számos témakörben. Az adatbázis csak újság-
írók és programszervezõk számára érhetõ el.

– interkulturális tréning újságíróknak, találkozók szervezése migránsokkal (fi-
atalok, szervezetek, migráns közönség).

– médiatréning migránsoknak, mûhelyfoglalkozások és viták a médiáról és a
médiával.

A DVD-n PowerPoint bemutató anyag található a Perslinkrõl.

Számûzött újságírók névjegyzéke, amit a számûzött újságírók hálózata (Exiled
Journalists Network, lásd a Média monitorozása fejezetben) mûködtet. Menekült
újságírókról, szakterületükrõl és tartózkodási helyükrõl tartalmaz adatokat. Ide for-
dulhatsz, ha például Ruandából származó riportert vagy boszniai tévést keresnél.

Megfelelõ kifejezéseket használj, olyanokat, amelyeket az újságírók és
a nagyközönség is ismer és ért.

A nagyközönség olyan kifejezéseket hallhat vagy olvashat a hírekben, ame-
lyek akár otromba vagy alattomos módon is befolyásolhatják a véleményü-
ket. Épp ezért nemcsak az újságírókat, de általában az embereket is képez-
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ni és tájékoztatni kell a migrációs/kisebbségi kérdésekrõl és szóhasználat-
ról. Az egyik lehetõség szójegyzék készítése az újságírók számára, de köz-
vetlenül az iskolákkal is együtt lehet mûködni.

Szójegyzékek

A civil szervezetek helyi vagy országos újságíró szervezetekkel együttmû-
ködve összeállíthatják a migrációs történetek bemutatása során leggyak-
rabban használt, illetve elvétett szavak, kifejezések gyûjteményét.5 Íme né-
hány példa az olasz újságírók szövetségének szójegyzékébõl:

A menedékkérõ olyan személy, aki az 1951-es genfi menekültügyi kon-
venció szerint saját országán kívül menekült (refugee) vagy más, nemzetkö-
zi védelmi kategória iránti kérelmet nyújt be. A menedékkérõ a fogadó or-
szágban mindaddig legálisan tartózkodó külföldinek minõsül, amíg a
hatóságok ügyében végsõ döntést nem hoznak. Így a menedékkérõk akkor
sem nevezhetõek illegális migránsnak vagy illegális bevándorlónak, ha a
fogadó országba útiokmányok nélkül vagy szabálytalan módon léptek be.
Utóbbira példa a „vegyes migráció” (mixed migration flows) amikor lehetsé-
ges menekültek és egyszerû illegális bevándorlók együtt mozognak.

A menekült az a személy, aki az Olaszország mellett még 143 állam által
aláírt genfi konvenció értelmében megkapta a menekültkénti elismerést és
védelmet. A konvenció 1. szakasza pontos definíciót ad, ennek lényege,
hogy menekültként azt lehet és kell elismerni, aki például származása, nem-
zetisége, vallása, társadalmi csoporthoz tartozása, politikai elkötelezettsé-
ge miatt indokoltan tart attól, hogy hazájában üldöztetésben lenne része,
és mindezek miatt nem képes, vagy az üldöztetéstõl való félelem miatt nem
akarja saját államának védelmét igénybe venni. A menekültkénti elismeréshez
a kérelmezõnek kell igazolnia, hogy személyében is üldöztetés áldozata.

Oltalmazottként (korábbi szóhasználattal menedékesként) helyezhetõk
védelem alá azok, akik a menekültkénti elismerés szigorú szabályainak pon-
tosan nem felelnek meg ugyan, mert személyesen nem szenvedtek el ül-
döztetést, de kétségkívül szükségük van védelemre, hazájukban ugyanis
fegyveres konfliktus, erõszakos cselekedetek vagy az emberi jogok széles-
körû megsértése miatt súlyos veszélyben lennének. Ez az európai direktí-

5 Magyarországon a Magyar Helsinki Bizottság és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
közös projektje eredményeként 2009-ben jelent meg a Külföldiek Magyarországon címû
segédlet (http://www.helsinki.hu/dokumentum/Ujsagiro_kisokos.pdf), amely újságíróknak
segít az eligazodásban a migráció témakörében. Bemutatja az alapvetõ fogalmakat; szá-
mos adattal, ténnyel teszi érthetõvé a migráció hátterét.

http://www.helsinki.hu/dokumentum/Ujsagiro_kisokos.pdf
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vák szerint a menekültkénti elismeréshez képest „másodlagos”, kiegészítõ
védelem. Az ilyen személyek többsége Olaszországban humanitárius tar-
tózkodási engedélyt kap és nem menekült státuszt.

Az embercsempészet áldozata. Ellentétben azokkal az illegális migrán-
sokkal, akik szabad elhatározásukból bízzák sorsukat embercsempészekre,
az embercsempészet áldozatai nem járulnak hozzá, hogy egyik országból
másikba vigyék õket, vagy hozzájárulásukat erõszak, fenyegetés, megté-
vesztés hatására adták. Az embercsempészek más ember fölötti hatalom
megszerzésére és annak kizsákmányolására törekedhetnek. A kizsákmányo-
lás megjelenési formája lehet a prostitúcióra kényszerítés vagy másfajta
szexuális kizsákmányolás, kényszermunka, rabszolgaság vagy a rabszolga-
sághoz hasonló szolgaság, emberi szervek eltávolítása.

Migráns olyan személy, aki munkát vagy jobb életkörülményeket keres-
ve hagyja el országát, de – ellentétben a menekültekkel – oda megtorlás,
üldöztetés veszélye nélkül vissza is térhet.

Illegális migráns – az olasz szóhasználat gyakran „illegális” bevándorló-
ként említi – aki a) a határellenõrzés kijátszásával lép be az országba b)
szabályosan, például turistavízummal lép be, de annak lejárta után sem hagyja
el az országot, c) nem hajtja végre a kiutasítási határozatot.

nnnnn FONTOLD MEG

· Vajon egy ilyen összeállítás egy civil szervezet kiadásában hatékony
lenne?

· Vitassátok meg a médiával, és nem a média ellen létrehozott stratégiai
szövetség fontosságát!

· Gondolkozzatok, milyen akciókkal lehetne egy ilyen összeállítás
használatát népszerûsíteni!

Egy másik ötlet egy szemináriumon merült fel, amit olasz újságírókkal közösen
tartottak a rasszizmus ellen: negatív szójegyzék összeállítása. Pejoratív tartalmú
kifejezések, amelyeket szerintük kerülni kellene: „illegális, nomád, közösségen kí-
vüli, cigány”.

A megállapodás szerint romákról vagy migránsokról írva kerülik ezeket a kife-
jezéseket, és szükség esetén új szavakkal bõvítik a „tilalmi” listát.

Az újságírók nyilvános vitát javasoltak a média által használt szavakról, a
hírek kezelésérõl, válogatásáról.

TCO (Svédország). Az összesen tizenhat szakszervezetet tömörítõ szö-
vetség – melynek tagsága kiterjed az oktatásra, egészségügyre, kereskede-
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lemre, médiára, rendõrségre, iparra, telekommunikációra stb. – „bántó sza-
vak” címmel készített összeállítást. Magyarázattal is ellátták az „OK”, „fi-
gyelem”, „vigyázat” kategóriába sorolt kifejezéseket. Fõként újságírók és
szakszervezetek számára készítették a szójegyzéket a kulturális és etnikai
sokszínûség témakörében, de azóta követõik akadtak, például a fogyaté-
kosságokkal vagy szexualitással kapcsolatban.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Saját környezetedben milyen szavak használatát kellene kerülni?
· A szavak valóban ilyen fontosak?
· A média általában, noha szavakat használ, vajon tisztában van némely

szó használatának helyes vagy helytelen voltával?
· Mely szavak kerülnének nálad „feketelistára”? Keress példát a helytelen

használatra/jelentésre, mik lennének a helyes alternatívák?

Bár Nagy-Britanniában, a Sajtó Panaszbizottsága (Press Complaints
Commission, PCC) több mint két évvel ezelõtt kiadta a menekültekkel és a
menedékkérõkkel kapcsolatos irányelveit, a Daily Mail még mindig használ
egy félrevezetõnek és pontatlannak minõsített fogalmat. 2005. december
20-i számában Stephen Glover vezetõ újságíró, kolumnista az „illegális me-
nedékkérõ” kifejezést használta. A PCC rámutatott, hogy mivel a menedék-
kérõ olyan személy, aki menekült státuszért vagy humanitárius védelemért
folyamodik, fogalmilag nem létezhet olyan jogi kategória, hogy „illegális
menedékkérõ”. A Daily Telegraph, Express és a Nottingham Evening Post
lapok az ugyanilyen félrevezetõ „színlelt menedékkérõ” kifejezést használ-
ták ugyanekkor.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Kinek van igaza, kinek a beszámolója objektív?
· Reakcióid miként függenek össze a szólásszabadság jogával?

Érjétek el a fiatalokból álló közönséget

„Új kihívás elõtt állnak a számûzött újságírók” – vallja Gordon Hurd, a me-
nedékkérõkrõl és menekültekrõl keringõ, valótlan mítoszok megcáfolására
létrehozott „LOVAR” (Love Asylum Seekers and Refugees) projekt egyik életre
hívója. Immár 11 000-nél is több diák találkozott külföldi származású újság-
íróval. A legtöbb meglátogatott iskolában lelkesen fogadták az ötletet, hogy



menedékkérõk és menekültek megosszák történeteiket a gyerekekkel, sõt
ezért még fizetni is hajlandóak voltak.

„A menedékkérõ: öngyilkos merénylõ” – ezt a vérfagyasztó választ kapta Gor-
don Hurd a egy liverpooli középiskola mintegy 300 fõs közönsége elõtt, amikor a
fogalom definícióját kérte. Az ilyen mérgezõ gondolatok mutatják, miként rontja
meg a sajtó egy része és némely politikus az ifjúság gondolkodását egy olyan
városban is, amelynek hosszú, gazdag emigrációs történelme van.

Rajzold át a képet

A multikulturális lakóövezeteket rendszeresen negatívumként mutatják be
a hírekben. Ennek a hátterében nagyon gyakran olyan incidensek állnak,
amelyek politikai vitákban és sajtókampányokban is megjelentek. Az egyol-
dalú vagy kifejezetten negatív ábrázolásmódot nemcsak az etnikai kisebb-
ségek, hanem az itt élõ többségiek is sértõnek érzik. Az ilyen összeállítá-
soknak gyakran káros következményei vannak az érintett lakosság és a média
kapcsolatában. Az ilyen térségekbõl tudósító újságírók úgy érezhetik, nin-
csenek biztonságban, idõnként fenyegetésnek vannak kitéve, míg a lakók
és bizonyos etnikai kisebbségi közösségek elvesztik az országos médiába
vetett bizalmukat.

A médiamonitorozási tevékenység segíthet tisztázni a közösséged be-
mutatásával kapcsolatos általános problémákat:
• Vajon a bevándorlókat és kisebbségeket is rendes, normális állampolgár-

ként mutatják be?
• Milyen szerepkörben jelennek meg a médiában és a nyilvános vitában?

Fogyasztóként? Munkavállalóként? Munkaadóként? Mint szülõk? Diákok?
Nézõk? Áldozatok vagy hõsök?

• Hogyan és milyen gyakran idéznek vagy interjúvolnak meg migránsokat?
• Ha kérdezik õket, „migráns ügyekrõl” vagy általános, közérdeklõdésre

számot tartó témákról kérik a véleményüket?

FONTOS:

A médiamonitorozás eredményeit használd a média képzésére,
különösen a pontatlanságok helyesbítésére.
Állíts össze az újságírók számára hasznos szójegyzékeket, szakértõi
listákat.
Légy a média megbízható tényeket szolgáltató forrása.
Gondosan válaszd meg és készítsd fel szóvivõidet.
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MÁSODIK RÉSZ

KONKRÉT MÓDSZEREK

KONKRÉT HELYZETEKRE

Az általános alapvetést bemutattuk az elsõ részben,
most nézzük, adott helyzetekben mit tehetnek
a civil szervezetek céljaik elérése érdekében





4. FEJEZET

PANASZELJÁRÁSOK

HOGYAN VÉTESD ÉSZRE MAGAD?

Olvasók, hallgatók, nézõk gyakran érzik megbántva magukat egy-egy cikk
és mûsor miatt. Egyesek ezt csak szûk ismeretségi körükben vitatják meg,
mások megpróbálnak változást elérni. Telefonálnak vagy e-mailt írnak a szer-
kesztõnek, újságírónak, netán a médiával foglalkozó ombudsmanhoz for-
dulnak panaszukkal. Mások bíróságra mennek.

Ebben a fejezetben arra adunk ötleteket és információt, hogyan reagál-
junk a médiában megjelent valótlan vagy sértõ információkra a létezõ for-
mális és informális keretek közt.

Mivel a média helyzete és szabályozása országonként változik, termé-
szetesen csak általános segítséget kínálhatunk, amire alapozva tovább kell
kutatni az országodban ténylegesen elérhetõ lehetõségek után.

MIÉRT, MIKOR, HOGYAN ÉS HOL TEGYÜNK
PANASZT?
A formális és informális keretek a helyreigazításra, panasztételre igen fon-
tosak, mivel azok szabályozott rendszerek: akár az állami jogalkotás, akár a
médián belüli szakmai megegyezés és önszabályozás termékei. Az etikai és
magatartási kódexek annak a megelõzésére is szolgálnak, hogy a kisebbsé-
gekrõl a médiában eltorzított, pontatlan ábrázolás jelenjen meg. A panasz-
eljárások minden olvasó, hallgató, nézõ számára lehetõvé teszik, hogy fel-
hívják a figyelmet a tömegtájékoztatásban elkövetett hibákra és tudatosítsák
õket.6

Hatékonyan csak akkor lehet fellépni bármilyen elégtételi eljárásban, ha
ismered a lehetõségeket és a gyakorlatot. Minden jogi szabályozásnak vagy
újságírói, szakmai önszabályozó rendszernek megvannak a saját szabályai

6 Magyarországon a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (www.mte.hu) önsza-
bályozó médiaszervezet, tagjai önként, nyilvánosan vállalják az etikai szabályok betartá-
sát, panaszkezelési mechanizmust mûködtetnek. A Független Médiaközpont 2007 óta
szorgalmazza országos média-önszabályozó testület létrejöttét, tervezetei elérhetõek hon-
lapján. http://www.cij.hu/hu/info/programok/media-onszabalyozas/etikai-iranyelvek/etikai-
iranyelvek-masodik-tervezet-2008
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és egyúttal korlátai is. A médiabeli rasszizmus és negatív ábrázolás elleni
fellépéshez ismerni kell a panaszelbírálási eljárásokat a médiában, az újság-
író szervezeteken belül, valamint az antirasszista jogszabályokat. (Lásd még
www.tuningintodiversity.eu honlap és a DVD.)

Némely lehetõségre már maguk az újságok, internetes honlapok hívják
fel a figyelmet. Mind az írott, mind a netes megjelenés esetében a közönség
kapcsolatba léphet a szerzõkkel, szerkesztõkkel a megadott e-mail címe-
ken. Intézményesítettebb eljárás a különbözõ panasz- és szabályozó testü-
letekhez fordulás lehetõsége, ha maga a szerkesztõség nem orvosolta a
sérelmet. A szakmai elõírások megsértéséért kiszabott büntetés gyakorta
nem túl súlyos, például elegendõ lehet a testület kritikájának megjelenteté-
se, akár hónapokkal a sérelem után, vagyis túl késõn ahhoz, hogy az oko-
zott kárt mérsékelhesse.

FONTOS

Ha vitába keveredtél egy szerkesztõséggel, nincs könnyû dolgod.
Az egyik legnagyobb dilemma, hogyan tartsuk tiszteletben a szólás- és
szerkesztõi szabadságot, miközben a származással, nemzetiséggel,
vallással és hittel kapcsolatos kérdésekben kiegyensúlyozottabb,
tisztességesebb ábrázolásra próbáljuk rávenni a szerkesztõséget.
(Példák a DVD-n és a www.tuningintodiversity.eu honlapon)

MIÉRT KERESSÜNK ELÉGTÉTELT?
Számos ok van, amiért panasszal fordulhatsz a médiához vagy a média el-
len. Például:
• a közölt információ nem korrekt,
• egyoldalú,
• sértõ szóhasználat,
• elfogult, elõítéletes cikk vagy mûsor,
• a kisebbségi csoport véleményét vagy információit nem jelenítik meg,
• sértõ cikk,
• diszkriminatív vagy rasszista cikk,
• a mûsorpolitika nem tükrözi a társadalmi realitásokat,
• az újságíró vagy a szerkesztõség nem is reagál a panaszokra.

Biztató jelenség, hogy szerkesztõségek, a média szervezetei egyre inkább
tisztában vannak azzal, hogy a kisebbségi csoportokkal és szakértõikkel

http://www.tuningintodiversity.eu
http://www.tuningintodiversity.eu
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kialakított párbeszéd pontosabbá teheti az általuk nyújtott tájékoztatást.
Szerkesztõk és újságírók is felismerik, hogy az ilyen hálózatok fejlesztésé-
vel jobban megértik a kisebbségi közösségeket és az õket érintõ kérdése-
ket, hatékonyabban kiszolgálhatják igényeiket. Megértik, hogy szükséges
az incidensek/ügyek közvetlen résztvevõivel is beszélni, vagy olyanokkal,
akik az érintettek nevében pontos és legitim tájékoztatást nyújthatnak.

FONTOS

A valakit származása, etnikuma, nemzetisége, vallása miatt ért
sérelem miatt elégtételt általában csak a tömegtájékoztatásban
megnevezett konkrét személy kérhet, más nem, még ha maga is sértve
érzi magát.
Lehet, hogy adott jogrendszer nem is tiltja a diszkriminatív utalást
bizonyos csoportokra, mint például migránsokra vagy menedékkérõkre.
A pontatlanság miatti elégtétel igényben bizonyítani kell azt is, hogy a
pontatlan/valótlan tájékoztatás jelentõséggel bír. A fontosságot
általában a történet egészének kontextusában ítélik meg és nem
aszerint, hogy a kérelmezõ vagy a társadalmi kohézió szempontjából
az mennyire jelentõs.

MIKOR KELL REAGÁLNI?
Általánosságában a fellépésre olyan hamar sort kell keríteni, ahogy csak le-
hetséges.

A kár azonnal bekövetkezik. Ha egy újságcikkben, tévéadásban valótlan
tények vagy információk jelennek meg, más médiák gyakran további ellen-
õrzés nélkül egyszerûen átveszik azokat. A reakció csak akkor hatékony,
ha késedelem nélküli.

HOGYAN LÉPJÜNK FEL?
Amint már a korábbi fejezetekben is olvasható volt, a médiával való kapcso-
latfelvételre felkészültnek és késznek kell lenni. Ehhez szükséges:

– a média monitorozása,
– szóvivõk képzése, tréningje,
– láthatónak kell lenni,
– pontosság,
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– szakértõkrõl, szóvivõkrõl készített, elérhetõségüket tartalmazó adat-
bázisokat kell vezetni és elérhetõvé tenni.

Milyen eszközökkel hívhatod fel a figyelmet, ha a médiában valami helytele-
nül jelenik meg?

– közvetlen visszacsatolás, levél, telefon az újságíróknak,
– párbeszéd újságírókkal,
– a lapok, mûsorszolgáltatók honlapjainak felkeresése,
– olvasói levél írása,
– ombudsmanhoz fordulás (csak néhány országban lehetséges),
– kritikus médiafogyasztói programok lapokban, rádióban, tévében,

neten,
– sajtóközlemények,
– alternatív híradások (cikk, videó, fotó),
– online tiltakozás,
– panasz a sajtó szervezeteihez,
– jogi eljárás, bírósághoz fordulás.

Óvatos légy a reakcióiddal. Föl kell mérni, ki hibáztatható. Az újságíró vagy
az interjú alanya? Mennyiben felelõs a szerkesztés? Mit akarsz elérni a pa-
naszoddal?

Általános információk és ötletek olvashatóak a DVD-n arról, miként ér-
demes reagálni.

FONTOS

Ne csak panasszal fordulj újságírókhoz, hanem gratulálj azoknak, akik
jó, kiegyensúlyozott cikket írtak az általad képviselt közösségrõl vagy
titeket érintõ ügyrõl.

HOL HALLASD HANGODAT?
Az elégtétel színterei

Amennyiben elégtételt keresel, fontos tisztában lenni a megkeresett intéz-
mény helyzetével.
• Olyan állami intézményhez fordulsz, amely a jog erejénél fogva elszá-

moltathatja a médiát, vagy a média önszabályozása alapján létrehozott
szervezethez?



53

A civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszéd

• Milyen jellegû panaszokkal és igényekkel fordulhatsz hozzá?
• Mit tehet az ellenõrzõ testület, ha a média nem hajlandó eleget tenni a

kéréseknek?

nnnnn VITASSÁTOK MEG:

· Nálatok milyen elégtételadási fórumok léteznek?
· Mint egy kisebbség képviselõje, te milyen gyakran veszed hasznát

ezeknek?
· Miként reagál a média a panaszokra, s annak milyen azonnali és hosszú

távú hatása van az adott téma bemutatására?
· Milyen tapasztalatokra tettél szert saját beadványaid, reakcióid kapcsán?

FONTOS

Olyan helyi ügyek, mint a Mohamed-karikatúra hirtelen globálissá vált
ügye felhívják a figyelmet a szólásszabadság és a vallásszabadság
ellentmondásos viszonyára. Ha panasztételre készülsz, légy tisztában
vele, milyen nehéz meghúzni a határvonalat, hol végzõdik például a
szerkesztõi szabadság és hol kezdõdik a gyûlöletbeszéd?
Mielõtt panaszbeadványt készítenél, tanulmányozd az országodban
hatályos szabályokat a gyûlöletbeszéd tilalmáról és a szólásszabadság
védelmérõl.
Nemzetközi szinten számos iránymutatás, egyezmény kötõdik a
Nemzetközi Újságíró Szervezethez (IFJ), az Európa Tanácshoz, ENSZ-
hez stb. Ezekrõl összeállítást találhatsz a DVD-n és a www.tuninginto
diversity.eu honlapon.

PÉLDÁK
Panaszkezelési rendszer Hollandiában

A közszolgálati NOS adónál 2009 augusztusában ombudsmani tisztséget
hoztak létre. A z ombudsman a hallgatóktól, nézõktõl vagy internetes láto-
gatóktól származó panaszt megvizsgál, és szinte minden belsõ információ-
hoz hozzájuthat. A panaszokról hozott döntése végleges. (http://
weblogs.nos.nl/ombudsman)

A Holland Sajtótanács az újságírói tevékenység vizsgálatára alapított
független szervezet (www.rvdj.nl). Például 2008-ban jogosnak ítélte a Hol-
landiában élõ marokkóiak szervezetének (SMN) panaszát, amely a

www.tuningintodiversity.eu
http://weblogs.nos.nl/ombudsman
http://weblogs.nos.nl/ombudsman
http://www.rvdj.nl
www.tuningintodiversity.eu
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Spitsnieuws.nl címadását kifogásolta. A „Marokkóiak brutális utcai rablása”
címet sértõnek találta, mivel az állampolgárságra utalás a cikk tartalmának
elemzése után irrelevánsnak bizonyult. (allochtonen.web-log.nl)

Néhány holland országos napilap, mint pl. az Algemeen Dagblad külön
rovatban válaszolja meg a lappal vagy az internetes tartalommal kapcsola-
tos olvasói kérdéseket és észrevételeket telefonon vagy e-mailen (www.
volkskrant.nl, www.ad.nl, www.trouw.nl)

Az Interneten megnyilvánuló Diszkrimináció Holland Panaszirodája
(Dutch Complaints Bureau for Discrimination on the Internet, MDI): a hol-
land önszabályozó szervezet a világhálón egyre gyakoribb holland eredetû
szélsõjobbos és rasszista „gyûlöletoldalak” ellen lép fel sikeresen. Felszólí-
tásukra a szolgáltatók az esetek 90 százalékában eltávolítják az uszító tar-
talmat, a rendõrség és a bíróságok azonban sokszor kivárásra játszanak a
diszkrimináció tilalmának kikényszerítése helyett. Ritkán kezdeményeznek
önmaguk hivatalból eljárást, inkább csak az MDI bejelentéseire reagálnak.

Hollandiában a helyi antidiszkriminációs szervezetek az utóbbi évek-
ben a panaszok folyamatos gyarapodását tapasztalták annak ellenére, hogy
a hátrányos megkülönböztetést elszenvedõk általában nem rohannak a rend-
õrségre. Ha mégis rászánják magukat a feljelentésre, a rendõrség sokszor
felkészületlen annak kezelésére. Ez nemcsak törvényellenes, hanem megle-
hetõsen kockázatos gyakorlat is. Ha a kisebbségek azt tapasztalják, hogy
problémáik érdemi orvoslását hiába várják a hatóságoktól, megvan annak a
veszélye, hogy befelé fordulnak, és úgy keresnek megoldást. A társadalmi
kohézió érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a büntetõjogi válasz
mindenki számára elérhetõ legyen, akit származása miatt hátrányos meg-
különböztetés ér.

Számos mûsorszolgáltató nyitott a nézõk reakciói, kérdései, megjegyzé-
sei iránt, panasszal viszont a Holland Sajtótanácshoz érdemes fordulni.
(www.novatv.nl, www.hetklokhuis.nl)

A reakció legerõteljesebb módja bírósági eljárás kezdeményezése. Az ered-
mény lehet helyreigazítás, büntetés, kártérítés. Mindez jelentõs publicitást
kínál a védõknek.

PÉLDÁK (RÖVIDÍTVE)
Olaszországban, Emilia-Romagna tartományban regionális megegyezés szü-
letett sajtószervek, helyi intézmények, újságíró iskolák, migráns szerveze-
tek közt arról, hogy erõsítsék az információk pluralizmusát a bevándorlás-
sal kapcsolatban. Részletek itt http://Sociale.regione.emilia-romagna.it/

http://www.volkskrant.nl
http://www.volkskrant.nl
http://www.ad.nl
http://www.trouw.nl
http://www.novatv.nl
http://www.hetklokhuis.nl
http://Sociale.regione.emilia-romagna.it
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imigranti-e-stranieri/progetti/media-interculturali/Protocollo-Comunicazione
-Interculturale és a DVD-n.

Nagy-Britannia, Leicester Multicultural Advisory Group. Egy 2000-ben
készített statisztikai elemzés elõrejelzése szerint 2020-ra Leicesterben, el-
sõként az európai nagyobb városok közül, kisebbségbe kerül a fehér lakos-
ság. A leicesteri multikulturális társadalom védelmére létrehozott tanács-
adó testületben a helyi közösségek vezetõi, a helyhatóság képviselõi, a
rendõrség és vallási szervezetek mellett szerepet vállalt a média is. A tanács
kezdeményezésére 2001-ben minden jelentõsebb párt helyi vezetõje nyil-
vánosan kötelezettséget vállalt, hogy nem teszik kampánytémává a bõrszín-
nel, származással kapcsolatos kérdéseket, a sajtó pedig korlátozza az eh-
hez nem csatlakozó politikusok számára a megjelenés lehetõségét.

Voice of the Listeners&Viewers (VLV). A hallgatók és nézõk érdekében
1983-óta fellépõ szervezet a minõséget, szerkesztõi integritást és sokszí-
nûséget védi. Politikai, üzleti kötöttségektõl mentesen a minõségi progra-
mokért lép fel a BBC-nél és kereskedelmi adóknál egyaránt. Tevékenységük
kiterjed a közvetlen lobbizásra is, parlamenti képviselõknél, a kormánynál,
a szabályozó testületeknél (Ofcom) eljárva. Konferenciákat, szemináriumo-
kat is szerveznek, ahol a rádió- és televíziós állomások mûködtetõi a kö-
zönséggel találkozhatnak.

Litvánia, EYEO. Az egyenlõ bánásmódért is felelõs ombudsman kezde-
ményezte program részeként 2007–2008-ban tizenhét dokumentumfilmet
mutattak be a nemzeti televízióban fõ mûsoridõben. A hátrányos megkü-
lönböztetés elszenvedõi, szakértõk, emberjogi aktivisták, döntéshozók is
szót kaptak. Televíziós és köztéri plakáthirdetéseken egymás mellett fekete
és fehér szív jelent meg, a diszkrimináció által fenyegetett csoportok felso-
rolását követte a „valóban olyan különbözõek vagyunk?” kérdése.

Franciaország. A CSA nevû médiaszabályozó testület 2006-ban hozta létre
a tizenegy tagú megfigyelõ testületet (Diversity Observatory). Több mint
egy héten keresztül tanulmányozták tizenhat országos adó mûsorait, hogy
felmérjék, a kisebbségek miként jelennek meg a francia adásokban. 2006
márciusa óta a CSA-nak törvényben elõírt kötelezettsége a francia média
monitorozása és mindenféle diszkrimináció megakadályozása.

http://Sociale.regione.emilia-romagna.it/imigranti-e-stranieri/progetti/media- interculturali/Protocollo-Comunicazione-Interculturale
http://Sociale.regione.emilia-romagna.it/imigranti-e-stranieri/progetti/media- interculturali/Protocollo-Comunicazione-Interculturale


nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Tudsz-e hasonló szervezetekrõl, kezdeményezésekrõl Magyarországon?
Ha igen, használod-e ezeket?

· A társadalmi sokszínûség egészében érdekesebb téma-e a média
számára, mint a migráció, a bevándorlók?

· Mi a hatékonyabb: együttmûködés különbözõ szereplõk – média, civil
szervezetek, közintézmények – között vagy a panasztétel az önszabályo-
zó testületeknél?
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5. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLATI ADÓK

SOKSZÍNÛSÉGI POLITIKÁJA

ÉS MÁS MÉDIASZERVEZETEK –

PARTNEREK A »SOKSZÍNÛSÉG A MÉDIÁBAN«

PROGRAM TÁMOGATÁSÁBAN

„Figyelemreméltó fontosságra” tettek szert már néhány országban a médi-
ával kapcsolatos civil szervezetek. Köztük elõfordulnak kifejezetten a tö-
megtájékoztatásra szakosodott csoportok, de más szakmai vagy fogyasztó-
védelmi szervezetek is, amelyek programjukba emelték a médiával és
kommunikációval kapcsolatos kérdéseket. A civil szervezetek mindkét for-
mája proaktív szerepet játszhat olyan jogok védelmezésében, amelyekre a
politikai és üzleti erõk alig fordítanak figyelmet: ilyen lehet például a ki-
sebbségek nem megfelelõ képviselete, megjelenésük a médiában vagy ép-
pen egyes témák túlhangsúlyozása. Ezek a szervezetek tisztában vannak
vele, hogy a gazdaság és a politika szereplõi ezekben az ügyekben nem
fognak kezdeményezõként fellépni, épp ezért:
• kiállnak a „demokratikus folyamatban való közvetlen részvételért”,
• elvárják, hogy a döntéshozatali folyamatba is bevonják õket, s ne csak a

már elfogadott ajánlások, jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésébe,
• elvárják azt is, hogy idõben megkapják a szükséges információt, hogy

saját ellenjavaslataikkal, kiegészítéseikkel állhassanak elõ,
• a médiával „strukturált kapcsolat” kiépítését tûzik célul,
• adott kérdésekben a nagyközönség kritikus figyelmének felkeltésére tö-

rekszenek,
• alapelvek, ajánlások, sztenderdek kidolgozásában és terjesztésében vál-

lalnak szerepet.

Közszolgálati adók (Public Service Broadcasters, PSB), média
és a sokszínûségi politika

A közszolgálati és más médiaszervezeteknek egyaránt alkalmazkodniuk kell
mind az új digitális, mind a multikulturális környezethez. Annak érdeké-
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ben, hogy elõmozdítsák a társadalmi kohéziót, minden kisebbségi csoport
integrációját, növekvõ figyelmet kell fordítani a kisebbségekrõl és a kisebb-
ségek által készített mûsorok tartalmára, a médiához való hozzáférésükre,
megjelenésükre, bemutatásukra a mûsorokban. Minderre csak olyan szak-
mai környezetben van mód, ahol a stáb egészét ösztönzik az interkulturalitás
vállalására.

Közelmúltbéli kutatások szerint a kisebbségi csoportok még mindig
meglehetõsen kevés figyelmet kapnak – „láthatatlanok” és erõsen alulrep-
rezentáltak a döntéshozatalban és a közszolgálati adók alkalmazottai kö-
zött. A sokszínûség képviselete a munkaerõ felvétele során nem öncél, ha-
nem fontos eszköz a mûsorok sokszínûségének elõsegítésére. Azt, hogy a
közszolgálati adók megfelelõen tükrözzék a társadalom sokszínûségét, elõ-
segíti, ha nagyobb számban építhetnek sikeres médiakarriert bevándorlók
valamint etnikai, kulturális vagy vallási kisebbségek képviselõi, a „többségi”
munkatársak közül pedig mind többen tesznek szert interkulturális szakér-
telemre.

Mégis, a média sokszínûségének erõsítése a közszolgálatban és a több-
ségi, meghatározó tájékoztatásban több ennél, és a civil szervezetek szere-
pe nagyon fontos. A sokszínûbb televíziós, rádiós mûsorok, a nyomtatott
vagy más médiabeli megjelenés érdekében nem elég a sokszínûség erõsíté-
se a munkaerõ-felvétel során, de szilárd és megbízható kapcsolatokat kell
építeni a kisebbségi közösségekkel is.

A kanadai módszer: a sokszínûség hat hengere

A közszolgálaton belüli interkulturalitás építése több szinten zajló, hosszabb
idõn át tartó folyamat, amit a kanadai Diversipro szervezet „hathengeres”
szerkezetként fogalmazott meg.

1. Vezetés. Tudatosítani a menedzsment szintjén, hogy szükséges a szerve-
zet interkulturalitása, s tegyék meg a szükséges lépéseket a közszolgála-
ton belüli sokszínûségi politika kidolgozása és végrehajtása érdekében.

2. Munkahely. A sokszínûség erõsítése az egész munkahelyi környezetben.
3. Munkaerõ-felvétel, toborzás: Bebizonyosodott, hogy a sokszínû csopor-

tok jobb döntéseket hoznak és kreatívabbak.
4. Közösségi kapcsolatok. Szilárd kapcsolatok a különbözõ közösségek-

kel, köztük bevándorlókkal és etnikai kisebbségekkel.
5. Marketing/kommunikáció: a marketingnek – milyen eseményeken vesz

részt, milyen képet igyekszik kialakítani magáról – tükröznie kell a válla-
lat sokszínûségét.
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6. Mûsorpolitika: A mûsorok „interkulturalizálása” önmagában is az egyik
henger, de a másik öt henger mûködésének a következménye is, hiszen a
cég interkulturalizálódása kihat a termékre, vagyis a mûsorokra is.

A gyakorlatban a hathengeres modell része állandó kapcsolat fenntartá-
sa migráns/kisebbségi szervezetek szóvivõivel, migráns hátterû munkatár-
sak megjelenése a szerkesztõségekben, valamint proaktív, rendszeres, kri-
tikus visszacsatolás a kisebbségi közönségtõl a közszolgálati hír- és
tájékoztató mûsorokról és a kutatás is.

Egyre általánosabb vélemény, hogy az új munkatársaknak interkulturális
mûhelyfoglalkozásokat kell tartani, és a szerkesztõségek meglévõ állomá-
nyának is lehetõvé kell tenni a szükséges interkulturális ismeretek elsajá-
títását, ilyen hálózat építését, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó társa-
dalmi környezethez. Ha a közszolgálati médiumok többet foglalkoznak
migráns és nemzeti kisebbségi csoportokkal, az javítja tájékoztatásuk szín-
vonalát, segít elkerülni a burkolt vagy nyílt diszkriminációhoz vezetõ elõítéle-
tességet.

A közmédia számára készített „Diversity toolkit” címû kézikönyv
melléklete a jó és rossz példákat egyaránt bemutató DVD. Ingyenesen
letölthetõ, vagy lemezen rendelhetõ: http://fra.europa.eu/fraWebsite/
media/materials_trainings/diversitytoolkit_en.htm vagy
http://www.ebu.ch/en/union/under_banners/CulturalDiversity_2008.php

CIVILEK ÉS A MÉDIA
A média környezetében a civil szervezetek többféle szerepben jelenhetnek
meg: a célközönség, fogyasztók képviselõiként, kritikus hallgatóként, mû-
sorok szereplõiként.

Részvétel a formális struktúrákban

Számos sajtószervezetnek igazgatósága vagy a közönség képviselõinek rész-
vételét lehetõvé tevõ programtanácsa van, ezeket a médiára vonatkozó jogal-
kotás szabályozza. Általában tükrözniük kell az országos, regionális, helyi tár-
sadalmat nemzetiség, életkor, nem stb. szerint. A közszolgálati adók mûködését
a legtöbb országban a nemzeti parlamentek politikusai határozzák meg.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
http://www.ebu.ch/en/union/under_banners/CulturalDiversity_2008.php
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm


SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM

60

FONTOS

Ha egy civil szervezet közszolgálati adó vagy más média partnerévé
válik a sokszínûségi politika végrehajtása érdekében, óvatosan kell a
partnerséget kezelni és más civil szervezetek felé kommunikálni.
Ilyenkor a médiával és nem a médiáért dolgozol: mindkét szervezetnek
meg kell tartania függetlenségét és kritikus gondolkodásmódját.
Nagyon fontos mindezt közvetíteni más civil szervezetek felé is, így
elkerülhetõek a félreértések.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Hogyan mûködnek ezek a testületek, egy-egy tag miként befolyásolhatja
a mûsorok, cikkek tartalmát?

· Milyen képviseleti lehetõségük van e testületekben az etnikai kisebbsé-
geknek?

· Milyen ismeretek, képességek kellenek a hatékony mûködéshez?
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MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK?
Részt vehetnek a tanácsadó testületek munkájában, kutatási eredményei-
ket bemutatva párbeszédet folytathatnak döntéshozókkal, producerekkel,
a szakma képviselõivel.

A különbözõ szakmai ajánlások elkészítésénél elérhetik az általuk képvi-
selt közösség elvárásainak figyelembevételét.

nnnnn VITASSÁTOK MEG

· Mit értek el etnikai kisebbségi szervezetek az országos politikán
keresztül a médiahelyzet megváltoztatásában?

· Milyen más módon ösztönözhetik civil szervezetek a közszolgálati adókat
a sokszínûbbé válásra?

· Mit tanulhatunk más, például a fogyatékosokat, nõket képviselõ
szervezetek tapasztalataiból?

PÉLDÁK
Romaintegráció – Szlovénia

Arra használta fel 2005-ben a közszolgálati szabályozás módosítását a ljub-
ljanai Béke Intézet (Mirovni Institut), hogy javasolja a roma közösségnek
szóló mûsorok kötelezõ készítését és sugárzását a közszolgálati televízió-
ban és rádióban. Roma szervezetekkel valamint a nemzeti kisebbségeket
képviselõ kormányhivatallal együttmûködve képviselték ezt a kormány és a
parlament elõtt a jogalkotási folyamatban, valamint részt vettek roma új-
ságírók képzésének megszervezésében a közszolgálati RTV-nél. Két évvel a
jogszabály elfogadása után megindultak az elsõ roma adások, amelyek ma
is rendszeresen jelentkeznek.

FONTOS

Folyamatosan figyelni kell, mi zajlik a médiával kapcsolatos jogalkotás-
ban, hogy a változásokat ki lehessen használni.
Egyesítsétek az erõket más szereplõkkel, megsokszorozva a hatást.
Minden fontos szereplõ támogatását próbáljátok megnyerni, beleértve
a helyi és országos hatóságokat.
Legyetek ambíciózusak, kis szervezetek is elérhetnek nagy változást!
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MIM – Migránsok a Médiában (nemzetközi projekt: Belgium, Hollandia,
Németország, Magyarország, Görögország, Olaszország, Svédország).

A 2008–2010 közt zajló programban hét ország vett részt, az EU anyagi
támogatásával, a Mira Media valamint a svéd Face Europe és a holland köz-
szolgálati adó (NPS) koordinálásával. Ennek részeként készült el a közszol-
gálati adók számára a sokszínûségi kézikönyv, valamint ez a kézikönyv. A
MIM projekt keretében programindító konferenciára, majd a közszolgálati
(PSB) és civil szervezeti trénerek párhuzamos képzésére került sor, amit
nemzeti keretek közti mûhelyfoglalkozások és kerekasztalok követtek, vé-
gül egy átfogó, európai konferencia.

Mundo Project, YLE – Finnország

Több, mint két éven át húsz ország huszonhat diákja ismerkedhetett a tö-
megtájékoztatással. A cél az volt, hogy a többségi közönség jobban meg-
értse a multikulturális problémákat, kérdéseket a médián keresztül, illetve
magában a médiában, s elõsegítse a migránsok elhelyezkedését a finn mé-
diában. A résztvevõk munka közben tanultak, olyan tömegtájékoztatási esz-
közöknél szerezhettek gyakorlatot, mint az YLE-TV, valamint rádióknál, la-
poknál, internetes kiadványoknál. Technikai képzésre is sor került, például
fotózás, hang- és világítástechnika, szerkesztés, valamint produkciótervezés
és -menedzselés.

Mediashakers – Hollandia

A kulturális diverzitást kiemelten kezelõ személyzeti tanácsadó vállalkozás,
amely a média szervezeteire szakosodott. (http://www.mediashakers.nl)

Move on Up – Nagy-Britannia

Elsõsorban kisebbségi sajtómunkások szakmai elõrejutását támogató füg-
getlen szakszervezet (http://www.bectu.org.uk)

Your Game – Nagy-Britannia

A BBC és a Football Foundation közös szervezete, amely olyan hátrányos
társadalmi helyzetû, 16–25 éves fiataloknak próbál részvételi lehetõséget
teremteni fociban, zenélésben és a médiában, akik nem vesznek részt a
labdarúgó-klubok szervezett életében, a különbözõ bajnokságokban. Csak
2008 májusában tíz Your Game fesztivált rendeztek szerte Angliában 350
csapat részvételével.

http://www.mediashakers.nl
http://www.bectu.org.uk
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PÉLDÁK MÁS MÉDIUMOKTÓL
Római Charta – Olaszország

Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának, a UNHCR-nek a kezdeményezésé-
re két olasz szakmai szervezet, az országos újságíró szövetség és az újság-
író szervezetek országos tanácsa kezdeményezte a charta elfogadását. Ez
szakmai-magatartási szabályokat ír elõ a menedékkérõkkel, menekültek-
kel, az emberkereskedelem áldozataival és általában a migránsokkal kap-
csolatban. Megköveteli a pontos és elfogulatlan szóhasználatot, valamint a
nyilvánossághoz forduló migránsok (menekültek, emberkereskedelem ál-
dozatai stb.) védelmét, inkognitójuk biztosítását.

Országos szinten:
• Római Charta, 2008. Magatartási szabályok.
• Független monitorozási központok (egyetemek, CSO-k, kutató központok).
• Újságíróképzés: újságíró iskolák, tematikus szemináriumok.
• Média díjak.
• Kampány a pejoratív szóhasználat ellen.
• Szakmai csereprogramok kisebbségi újságírók számára a többségi médi-

ánál (Internazionale és Metropoli hetilapok).
• Az Internazionalé-ban megjelenõ összeállítás „Italieni – Olaszország új

olaszok szemével, 2007”.
• Migránsok vagy második generációs bevándorló írók és újságírók cikke-

inek közlése.
• Lehetõség szerint olyan szakértõk vagy szervezetek megszólaltatása, akik/

amelyek speciális ismeretekkel bírnak.

Helyi szinten:
• Emilia Romagna tartományi kezdeményezések (lásd elõzõ fejezet).
• A helyi sajtó monitorozása migrációs/kisebbségi ügyekben.
• A helyi intézményi kommunikációban szerep biztosítása az etnikai ki-

sebbségi médiának.
• Csereprogramok a kisebbségi és a többségi média közt.
• Együttmûködés a helyi hatóságokkal és médiával olyan tevékenységek

fejlesztéséért, amelyek hatással lehetnek a migrációra és az ezzel kap-
csolatos társadalompolitikára.

A Charta teljes szövege megtalálható a DVD-n.



Mûsorszolgáltatók Chartái

Számos mûsorszolgáltató – és nem csupán a közszolgálati adók – saját bel-
sõ szabályzataiban, chartáiban is már teret szentel a sokszínûséggel kap-
csolatos vállalásoknak.

A France Televisions kötelezte magát, hogy bemutassa az ország lakos-
ságának sokszínûségét, s ez kiterjed az adásokban szerepet vállaló újság-
írókra, színészekre stb. is.

BBC. A brit közszolgálati adó a társadalom sokszínûségét mind saját
munkatársi gárdájában, mind „termékeiben”, tévé-, rádió-, online-mûsorai-
ban képviseli. Célja a modern Britannia bemutatása, tekintettel a társadalmi
nem (gender), életkor, etnikai, kulturális, szociális háttér, fogyatékosság, hit,
szexuális orientáció stb. szerinti különbözõségekre. A BBC közösségi ér-
tékteremtésre vállalkozik az ország nemzeteinek, régióinak és közösségei-
nek, a köztük lévõ különbségeknek és közös vonásoknak az ábrázolásával.
Egymás megismerése és mind teljesebb megértése által a társadalmi kohé-
ziót és toleranciát kívánják erõsíteni. Részletek: http://bbc.co.uk/info/policies/

Az RTL-csoport „ Jelenleg mintegy tizenötmilliónyi migráns hátterû sze-
mély él Németországban. Természetesen õk is a média fogyasztói. Fel kell
tennünk magunknak a kérdést, figyelembe vesszük-e érdekeiket” – nyilat-
kozta Peter Kloeppel, az RTL fõszerkesztõje, hozzátéve, hogy különösen a
fiatalok integrációját tartják fontosnak az adóiknál, tanárokkal, iskolákkal
keresik a kapcsolatot. A csoport értékrendjének fontos része a sokszínûség
képviselete, méghozzá nem csak a programjaiban, hanem munkatársi gár-
dájának összetételében is. További példák a DVD-n.

A már említett Leicester városában fontos szerepet játszik a multikulturális
párbeszédben a Leicester Mercury helyi lap. Az országos terjesztésû
Guardian-lapok cikksorozatban mutatták be a nagy-britanniai muzulmáno-
kat, azt, hogy a valóság mennyire különbözik a durva sztereotípiáktól. En-
nek hatására, felmérésük szerint az olvasóik 92 százaléka úgy érezte, elfo-
gadóbb lett a muzulmánok iránt, 80 százalék pedig azt, hogy a sorozat azt
bizonyítja, a muzulmánok nem jelentenek fenyegetést a Nyugat számára.
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6. FEJEZET

ALTERNATÍV INFORMÁCIÓ

Blogok, közösségi hálózatok, videomegosztók, wiki és más web 2.0-es esz-
közök taroznak ide, amelyekkel javítható és bõvíthetõ a migránsokról és
kisebbségekrõl szóló tájékoztatás.

Nem lenne korrekt újságírókat vádolni a kiegyensúlyozatlan tájékozta-
tással, ha az érintett etnikai kisebbségi csoportoktól nem tudnak informáci-
ókat szerezni, nem ismerhetik meg véleményüket. Ha ezek a nézetek, véle-
mények nem hallhatók és láthatók, vagyis nem jelennek meg, nem várhatjuk
el, hogy beépüljenek a hírekbe, cikkekbe.

A civil társadalom szervezetei természetesen tisztában vannak azzal, hogy
az „új média” számukra is új lehetõségeket kínál a tájékoztatásra. A kisebb-
ségi újságok, folyóiratok mellett egyre fontosabb, hogy saját közösségi
médiát hozzanak létre – honlapokat, digitális rádió- vagy televíziós csator-
nákat. Az interneten mód van bekapcsolódni a vitákba vagy blogokat írni
bármely témában. Számos civil szervezet tart fenn vitafórumot a neten, ahol
kisebbségeket érintõ kérdéseket vitatnak meg, és a többségi médiából általá-
ban hiányzó alternatív információkat megjelentetik. Ezen kívül még számos
más módja van annak, hogy a non-profit szervezetek alternatív információ-
kat kínálhassanak a sajtónak. Egy példa:

Mundi Romani – A világ roma szemmel, Magyarország

A Mundi Romani a Romédia Alapítvány és a Duna TV együttmûködésével
létrehozott audiovizuális sorozat. A roma kultúrát mutatja be, 18 különbö-
zõ EU tagállam egyszerû embereit szerepeltetve a mûsorban. Helyszíni inter-
júk és kutatási anyagok egyaránt helyet kapnak az összeállításban, amelyet
Magyarországon fõ mûsoridõben, hétfõnként 19.30-kor sugárzott a Duna
TV (jelenleg kéthetente, csütörtökön délután szerepel mûsoron). A sorozat
az interneten is elérhetõ, a mûsorok nyelve a roma vagy a helyi közössége-
ké, magyar és angol fordítással. http://www.mundiromani.com

Mit tehetnek a civil szervezetek ezekkel az eszközökkel?

Gondoskodjatok róla, hogy az adatbázisok legyenek elérhetõek az interneten
és a végfelhasználók – például újságírók – tudjanak is róluk.

Készítsetek letölthetõ oktatási anyagokat diákoknak, újságíróknak.
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Találjatok új lehetõségeket mondanivalótok megjelenítésére, a médiá-
ban már megjelent történetek újrafeldolgozására.

Használjátok az internetet, a blogokat, a Twittert, a YouTube-ot, más kö-
zösségi felületeket, levelezõrovatokat.

TOVÁBBI PÉLDÁK
Az alábbi kezdeményezések különbözõek és különbözõ célokat tûznek ki.
Némelyikük alternatív információforrásként szolgál újságírók számára, má-
sokat kisebbséghez tartozók készítik ugyancsak kisebbségek, vagy éppen-
séggel a nagyközönség számára.

Sokszínûségi adatbázisok

Perslink (Presslink) – www.perslink.nl – a Mira Media, a holland újságíró
szervezet és más szervezetek kezdeményezésére jött létre. Kezdetben ha-
gyományos sokszínûségi adatbázist publikáltak, de be kellett látniuk, hogy
az információk a megjelenés idejére már jórészt elavultak. A digitális adat-
bázisok egyébként akkor sem mûködnek jól, ha a kisebbségi szakértõket,
szóvivõket nem ismerik az újságírók. A Perslink ennek áthidalására média
tréningeket szervez a szakértõk és szóvivõk számára, valamint közös talál-
kozókat rendez számukra újságírókkal.

A XenoCLIPse sokszínûségi gyûjtemény spanyol, belga, német és norvég
együttmûködés eredménye. A címlista segítségével az újságírók gyorsan
kapcsolatba léphetnek olyan személyekkel, akik közvetlenül részesei a mig-
rációs folyamatoknak, és információs forrásul is szolgálhatnak. Személyes
tapasztalataikat oszthatják meg hazájukról és a bevándorlók életérõl, ezzel
is oldva azt az elõítéletet, amely a kisebbségeket és a migrációt a konfliktu-
sokkal, erõszakkal, bûnözéssel rokonítja.

Exiled Journalists Network (EJN) – Számûzött Újságírók Hálózata, UK. Az
EJN brit MediaWise Trust támogatásával azoknak az újságíróknak kínál se-
gítséget, akik a szakmai munkájuk során elszenvedett üldöztetés miatt kel-
lett elhagyniuk szülõföldjüket. A RAM (Refugees, Asylum-seekers and the
Media) program keretében az EJN a munkahelykeresésben, a brit médiakör-
nyezetrõl szóló képzéssel, valamint a karrierépítésben nyújt támogatást
számukra. Az elüldözött újságírókról is készült adatbázis, és az abban sze-
replõk alkalmazására vagy szerzõdéses kapcsolat kialakítására igyekeznek
ösztönözni a nyomtatott és elektronikus sajtó szerkesztõit.

http://www.perslink.nl
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Oktatási anyagok újságírók számára

Brit muzulmánok, Nagy-Britannia – útmutató, amely a nagy-britanniai
muszlim közösségek történetének és jelenének leírását tartalmazza. Szer-
kesztésében a muszlim társadalomtudósok szervezete mellett a British
Council is részt vállalt.

A MediaWise Trust, Nagy-Britannia különbözõ cikkeket, összeállításokat,
kézikönyveket kínál a sokszínûség kérdéseinek megfelelõ bemutatására.
(http://mediawise.org.uk)

Watching The Media: könyvet és CD-t tartalmazó összeállítás angolul, né-
metül és franciául olvasható. A diszkrimináció minden formája elleni fellé-
pést segíti azzal, hogy bemutatja a média mûködését, a kritikai elemzés
módszerét.

Alternatív információs platformok újságíróknak

Wereldjournalisten.nl, Hollandia – A Mira Media kezdeményezésére létre-
jött, naponta frissülõ honlapon cikkek, összeállítások olvashatóak, fõként
külföldi hátterû újságíróktól a hollandiai kisebbségekrõl. Elsõdleges infor-
mációs forrás az etnikai kisebbségekkel foglalkozó többségi újságírók szá-
mára, s több – pl. szakértõket, publikációkat tartalmazó – adatbázis eléré-
sét is lehetõvé teszi. Egyes témákban bemutatja a nem nyugati sajtóban
megjelent feldolgozásokat is.

FOMACS, Írország – lásd 2. fejezet

Multikulturális és etnikai kisebbségi média

Multikulturális TV (MTNL), Hollandia – Mûsoraiban a városi lakosság sok-
színûségét tükrözi. Fõként az ifjúsági kultúrára, politikai, társadalmi kérdé-
sekre fókuszál. Célja a társadalom minden csoportjának elérése, holland
nyelvû adását helyi és regionális adók is átveszik az ország négy nagyobb
városában.

Indvandrer TV, Dánia Az 1997 januárjában több etnikai kisebbségi szerve-
zet által alapított nem kereskedelmi adó (nevének jelentése migráns) célja a
diszkrimináció és rasszizmus elleni fellépés Dániában. Az ITV az ország elsõ
multikulturális csatornájaként a többségi média fontos alternatívájává vált,
más nézõpontból ábrázolva a híreket. A kisebbségi közösségek és a dán
társadalom közti hidak építésével próbálja bemutatni, hogy az etnikai cso-
portok milyen értékeket nyújtanak a dán társadalomnak. Az általuk elért
nézõszám mintegy 650 000.

http://mediawise.org.uk
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Colourtelly.tv, Nagy-Britannia – Fõként az ország afrikai származású közös-
ségének szól a 2007 júliusában indított internetes tévéadás. Saját mûsorok-
kal (talkshow, gyermekprogram, történelmi összeállítások) jelentkezik, havi
elõfizetési díja 10 font.

Beur FM, Franciaország – Maghrebi fiataloknak sugároz zenét, híreket és
beszélgetõ mûsorokat. Az állami támogatás nélkül mûködõ kereskedelmi
adót 1992-ben hozták létre, mint „igazi integrációs médiumot”, amely a
tolerancia, kölcsönös megértés és bizalom, kulturális egyenjogúság repub-
likánus értékeinek talaján áll.

All FM, Nagy-Britannia – Helyi közösségi rádió, amely fõként Manchester
déli és keleti multikulturális negyedeit szolgálja. Programjai közé tartozik
az „Ázsiai óra” bollywoodi, indiai zenével, valamint a karibi, perzsa és len-
gyel közösségeknek szóló összeállítások. Többnyelvû programjait franciá-
ul, lengyelül, portugálul és urdu nyelven is sugározza.

Marokko.nl, Hollandia – A holland–marokkói lakosság legnagyobb, mint-
egy 149 000 tagot számláló virtuális közössége. A marokkói gyökerû fiata-
lok különbözõ témákat vitatnak meg online fórumokon, külön életmódmaga-
zin szól a nõknek Yasmina címen, s hírekkel, videókkal, üzleti információkkal
is szolgál.

www.volourtelly.tv
www.marokko.nl


71




	borito-1.pdf
	sokszinu-web.pdf
	borito-2.pdf

