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Neznosna lahkost poročanja 
Objavljeno na spletni strani: http://danesjenovdan.si/obcasnik/neznosna-lahkost-porocanja/   

Avtor: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja 

 

  
 

V zadnjem tednu letošnjega novembra je Slovenija dobila svojo Amando 
Todd 

Pokojni mariborski ravnatelj Drago Kamenik je prva znana slovenska smrtna žrtev spletnega nadlegovanja in je 
zgodba, ki bo problematiko - vsaj tako upamo - s temnih kotičkov interneta tudi pri nas preselila v šole, 
raziskovalne ustanove in Državni zbor. Ob tem je nujno poudariti, da javna razprava ne pomeni privoščljivosti, 
sprenevedanja, moraliziranja, čistunstva in kar je še teh vulgarnih različic družbene in medijske etike, pač pa 
abstrahiran diskurz. Ko je privoščljiva, sprenevedava, moralistična in čistunska otročad omenjeni posnetek vrgla v 
mline na eter, s tem ni degradirala le profesionalne etike prikazanih ljudi, temveč tudi njuno osebno integriteto, 
kar, roko na srce, ne bi smel biti niti smoter niti motiv vsebinskih debat. 

Pokojni Kamenik svoje smrti sicer ni napovedal na Youtubu, ni pa zato njegov primer nič manj tragičen: pokazal 
je, da internetno nasilje ni pogubno le za krhke najstniške duše, temveč tudi za odrasle ljudi. Od primerov 
čez lužo se razlikuje še v eni ključni podrobnosti: tu se je moč spleta še posebej nagnusno združila s hijenskimi in 
pompa lačnimi “klasičnimi” mediji. Kot je slikovito komentirala bivša informacijska pooblaščenka Nataša Pirc 
Musar: 

" … so bistveni del te igre odigrali mediji, ki so iz včerajšnje novice, potem, ko je bil film že davno odstranjen s 
portala Youtube, s feljtonističnim ponavljanjem in nadaljevanjem vsak dan ustvarili svežo, novo zgodbo. Mediji (in 
seveda ne gre vseh metati v isti koš), ki akterjev te nesrečne in v resnici večje pozornosti nevredne zgodbe niso 
izpustili iz svojih krempljev." 

→ vir: http://danesjenovdan.si/obcasnik/neznosna-lahkost-porocanja/  
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Zaradi takih zadev ljudje delajo samomor 
 

Objavljeno na spletni strani: http://www.zurnal24.si/objava-videa-seks-med-ravnateljem-in-uciteljico-clanek-240078   

Avtorji: J. Z., S. H. H., A. Š. 

 

   
Fotografija: Youtube 

Snemanje je kaznivo dejanje, ne seks 
"Šokirana sem. To je nedopustno in nezakonito slikovno snemanje in to je hudo kaznivo dejanje, podobnega 
primera pri nas se ne spomnim. Je pa vprašanje, kako bo mogoče najti tistega, ki je to posnel," pravi nekdanja 
informacjska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Po kazenskem zakoniku je zagrožena denarna kazen ali zapor 
do enega leta, se pa pregon začne le, če ga zahteva oškodovanec.  

Ravnatelj in učiteljica sta za Svet na Kanalu A povedala, da sta podala kazensko ovadbo na policijo. Oba sta 
zanikala, da bi bila na posnetku. Ravnatelj je prepričan, da gre za montažo."Jaz v kabinete ne hodim. Pogosto," je 
dejal. Vidno iz sebe je bila tudi učiteljica, ki je nad vsem skupaj zgrožena. 

Kabinet ali pisarna ni javni prostor 

"Čeprav se je to zgodilo v šoli, ki sicer ni domača kopalnica ali spalnica, spada to v prvi krog zasebnosti, drugače 
bi bilo le, če bi to počela na glavnem trgu. Kabinet ali ravnateljeva pisarna ni javen kraj v smislu, da bi lahko tja 
postavili kamero in snemali vse, kar se tam počne. Če bi bila ravnatelj, bi od medijev zahtevala umik teh fotografij 
in od You tuba ter drugih portalov umik posnetkov, je pa to zelo problematično, ker ima dostop do računa le tisti, 
ki je zadevo objavil," še pravi Nataša Pirc Musar.  

To je spletno nadlegovanje, ljudje zaradi tega delajo samomore 

"Če bomo začeli tako, me zelo skrbi. To je spletno nadlegovanje, ponavadi sicer to delajo otroci otrokom. Na 
Norveškem je en fant naredil samomor, ker so ga sošolci snemali in objavljali posnetke, polili so ga na primer po 
genitalijah in trdili, da se je polulal," pravi Pirc Musarjeva in dodaja, da je bilo nekaj primerov, ki se sicer niso tako 
tragično končali, tudi pri nas. "Pri nas so učenci ene izmed šol na eni izmed blogerskih strani odprli sovražno 
stran za enega izmed učencev, objavili so na primer fotografijo podgan, ki pijejo mleko in napisali, da je to 
njegova družina. Vedno prosim vse, naj drugemu ne naredijo ničesar, kar ne želijo, da se zgodi njim," poziva Pirc 
Musarjeva. 

→ vir: http://www.zurnal24.si/objava-videa-seks-med-ravnateljem-in-uciteljico-clanek-240078  


