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ÚVOD

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila koncept patriotismu a jeho implikace na

interpretaci konfliktu v Iráku v roce 2003 australskými médii. Cílem je analýza toho, jak se

média podílela na proměně tohoto konceptu s důrazem na vývoj událostí po útocích II. září.

Patriotismus chápu jako projevy sounáležitosti lidí v ů č i svému národu. Vycházím přitom

z teze Bcncdictona Andersona, jenž do sociologické teorie zavedl pojetí národa jako

"imagined community". V tomto smyslu je národní kolektivní vědomí vytvářeno a přetvářeno

médii, lidé si tedy existenci národa a pří slušnos t k němu uvědomují na základě představ , jež

vznikaj í během procesu symbolické interakce na stránkách novin, v rádiu nebo televizi. Podle

Andersona se na samotném vzniku národních stá tů a identit podílela právě média.

Přestože se ekonomické a politické hranice s t á t ů stávají v éře globalizace č ím dál více

prostupněj ší a mnozí varují před kulturní unifikací, v případě národní identity založené na

existenci národních států se podobné vize nenaplnily (Schlesinger 1991 ).

Navzdory internacionalizaci, která souvisí především s růstem počtu uži vate lů globální

elektronické s ítě a která vede k přesv ěd č en í o postupné kulturní homogenizaci zpravodajství

(McQuail, 1999), zůsta l a větš ina masových médií "uvězněna" v národním étosu

(Ravi, 2004). Veřejnost jako skupina p ř íj emc ů komun ikačních sdě len í samozřejmě není

omezena geografickou hranicí států : lidé se angažují v aktivitách místních komunit a zároveň

se podílejí i na událostech globálního charakteru. Národ jako společenská entita však nadále

zů s t á v á nejd ů l e žit ěj ším místem, v němž se odehrává veřej ný život zprostředkovaný masovou

komunikací (Craig, 2004). Zpracování světových událostí tak z velké míry podléhá snaze

novin á řů při způsobit je a "domestikovat" pro místní publikum (Ravi, 2004).

Tvůrc i mediálních sdělen í samozřejm ě neoperují ve společenském vakuu. Pů sob í na ně stejné

kulturní hodnoty, jež svou č i nnos t í rozšiřují a potvrzují. Tyto hodnoty však nejsou absolutní 

média se tak stávaj í pomyslným bitevním polem, kde se střetávaj í různ é zájmy a ideje s cílem

získat dominantní postavení a určovat veřej nou agendu (Schlesinger, 1991).

Nov inář tyto zájmy a ideje reprodukuje a z pozice gate-keepera zároveň rozhoduje, které

z nich se v omezeném mediálním prostoru objeví. Řídí se přitom posláním hájit veřej né zájmy

proti direktivním tendencím vlád. Toto paradigma, jež staví na profesních zásadách

vyváženosti a nestrannosti, se vyvinulo během demokratizace západní společnost i

v 18. a 19. století (Louw, 2005).

Komplikace nastávají především v době, kdy média pokrývají ozbrojený kont1ikt, jehož

účastníkem je národní stát, v němž pů sob í . Tehdy musí novinář řešit dilema, kterou ze svých
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identit upřednostní , zda profesní, č i národní (Ravi, 2004).

Válka v Iráku byla v tomto ohledu zv l áště obtížnájednak proto, že oficiální důvody pro její

zahájení nebyly j ednoznačné a nakonec se potvrdily jako neopodstatn ěn é , a jednak proto,

že veřej né míněn í bylo značně rozdělené a proti válce protestovaly miliony lidí.

Spojenci v koalici USA, Velké Británie a Austrálie zaútoč i l i proti režimu Saddáma Husajna

na základě domněnky , podle níž se irácký diktátor chystal napadnout Západ zbraněm i

hromadného ničení a navíc mě l spolupracovat s teroristickou organizací AI Kajda, která stála

za teroristickými útoky I I. září 200 I.

Ve srovnání s předchozím i válkami Západu se značně lišilo také mediální pokrytí - uvádí se,

že válka v Iráku byla nej sledovaněj ším konfliktem v celé historii válečného zpravodajství

(Bromley, 2004, Schwartz, 2003). Podle odhadů pobývalo na Blízkém Východě v době

invaze sedm tisíc novin á řů , kteří byli kromě Iráku rozeseti po celé oblasti v Kuvajtu,

Jordánsku, Turecku a Izraeli. Někteří se na místo vypravili na vlastní pěst vybaveni

přenosným digitálním zařízen ím , jiní pracovali jako součást štábů velkých televizních

spo lečností.

Tato skutečnost měla dva protichůdné důsledky: na jedné straně se západní vlády musely

za své č iny mnohem více zodpovídat a média tedy mohla fungovat jako hlídací pes

demokracie. Na s traně druhé se tomu armáda i vlády snažily če l i t intenzivní PR masáží, která

by zaj istila podporu veřej nost i pro vládní politiku, a omezením svobody pohybu novinářů

ve válečných zónách s odkazem na bezpečnost jejich i spojeneckých vojákl! (Tiffen, 1992).

Svou roli při mediálním pokrytí války sehrály rovněž nové technologie a vztah médií a státu

nečekaně proměnily i teroristické útoky ll . zář í 200I v USA. Šok a přesvědčení , že "svět už

nikdy nebude jako předtím" , vedly mnohé novináře k tomu, že se dobrovo lně vzdávali role

"hlídacího psa demokracie" a ve jménu patriotismu záměrně podrobovali politickou elitu

mnohem slabší kritice než dosud. (Robinson, 2004).

Média byla přitom podrobena kritice ze dvou stran. Kritické zpravodajství odsuzovaly

spojenecké vlády jako zaujaté a nepatriotické. Mediální analytici a veřej nost naopak novináře

vinili z nekritické podpory vládní politiky a z patriotismu.

Dvousečnost patriotismu jako emocionálně zabarveného pojmu je ostatně patrná i ve snaze

některých socio logů vysvětlovat patriotismus a nacionalismus jako protikladné koncepty

(Billing, 1995). Například Walker Connor (1993, citováno v Billing, 1995) definuje

nacionalismus jako iracionální až fanatickou emočn í sílu, jež se odvolává na pouto krve.

Proti tomu staví do opozice zdravý a konstruktivní patriotismus oddaný mírumilovným

ideállim a jako příklad uvádí zemi svého p ů vodu, USA. Je však zřejmé , že skupinová
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solidarita jako součást nacionalismu (stej ně jako patriotismu) v sobě zahrnuje také pozitivní

aspekty: společně sdílené cíle a zájem o spo lečnou budoucnost posilují spo lečenské vztahy a

dokáží vzbudit nadšení pro realizaci .,národních" cí lů včetně obrany národní bezpečnosti

(Betts, Rapson, 1997).

Pro další práci proto pokládám za nutné vymezit tyto pojmy jako neutrální koncepty, které

popisují různé pří stupy vůč i řízen í lidského chování. Vycházím přitom z definice slovníku

Penguin Macquarie Dictionary of Australian Politics z roku 1988. Patriotismus je zde

definován jako "pocity a emoce, identifikace s krajany a zemí", zatímco nacionalismus

slovník popisuje jako "politické ideje, jež se na těchto pocitech zakládají". Patriotismus

se tedy projevuje pocity hrdosti a věrnos ti k národu a ochotou pro vlast něco pozitivního

udělat. V tomto pojetí také splývá s termínem vlastenectví, jenž se v českém prostředí ujal

zejména v době obrození, kdy se formovalo vnímání "češstv í" jako svébytné identity

v protikladu k rakouskému a německému národu (Vlachová, Řeháková , 2004). P rávě tato

vyhraněnost navazuje na koncept nacionalismu, jenž má tendenci vymezovat národ v ů či

j iným, odlišným n árodům, Nacionalismus lze tedy definovat jako národní ideologii, která

zahrnuje ideu zvláštního historického poslání národa, ospravedlněn í jeho vzniku,

teritoriálního zakotvení a kulturní j edinečnosti (ibid). Patriotismus pak v tomto ohledu slouží

k podpoře ideologických c íl ů nacionalismu.

Jakjsem již naznačila výše, nacionalismus je často vnímám pouze v negativním duchu 

připomínány j sou dů sledky německého nebo srbského nacionalismu. Možná proto se války

vedené demokratickými státy na rozdíl od válek separatistických nikdy neoznačuj í jako

nacionalistické, i přesto , že je provází patriotická rétorika. (Billing, 1995). Jak dokázala

empirická studie Yatani a Bramela (1984, citováno v Billing, 1995), v termínech

nacionalismu byla zaobalena i studená válka. Americká veřenost totiž konfrontaci mezi

oběma ideologiemi, komunismem a kapitalismem, vnímalajako konflikt mezi dvěma národy

- Ruskem a USA.

Ve své práci se proto striktnímu rozlišování obou term ín ů vyhýbám a používámje fl exibilně .

Nej čast ěji patriotismem označuji projevy novin á ř ů , kteří ve svém zpravodajství namísto

profesních zásad upřednostňuj í svou národní identitu, a nacionalismus používám pro

vysvětlen í národní ideologie, na níž staví australská společnost. Její vnímání národní identity

přitom nezávisí pouze na spo lečných kořenech a dědictví minulosti, ale též na sdílení

politických a občanských ide ál ů (Betts, Rapson, 1997).

Snažím se přitom nastínit d ů vody , kv ůli nimž média rezignovala na svou t radičn í roli
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"čtvrté moci" a spíš než pojistkou demokracie se často stávala nástrojem vládní propagandy.

Metodologicky postupuji násl edovně: v první kapitole vysvětlím, jakou roli hrála média

při utvářen í moderních národních s t á tů a národních identit. Opírám se zde o tezi Benedikta

Andersona a jeho pojmu národa jako "imagined cornmunity". Dále se zabývám konceptem

profese novi náře jako obránce veřej ného zájmu v opozici k jeho národní identi tě v době

války. Druhou kapitolu věnuj i proměně vztahu médií a státu v minulých válkách

s při h lédnut ím k rozvoji technologií a tentýž koncept použiji i na příkladu druhé irácké války.

Hledám přitom odpověď na otázku, jakou moc zaujímaj í ve spo lečenské hierarchii současná

média. V dalších kapitolách vysvětlím vliv faktorů , které vedle patriotismu utvářely podobu

zpravodajs tví během války a ve své souč i nnost i jej posilovaly, včetně koncentrovaného

vlastnictví médií, propagandy a ideologie války proti teroru. Tyto faktory ostatně sehrály

obdobnou roli i ve zpravodajství médií amerických. V následující část i se zaměřím

na svébytnou národní identitu Austrálie spojenou s legendou Anzac. Vzpomínka na oběti

australských voj áků v první světové válce během oslav Anzac Day se stává často nástrojem

politických elit k obhajobě kontroverzních kroků vlády. S tej ně tomu bylo i v případě války

v Iráku, jak ukáži na rozboru zpravodajství deníku The Australian.

I Termín "čtvrtá moc" vznikl z přesvědčen i novin á řů o jej ichj ed i n ečné úloze v politickém procesu s právem
ovlivnit rozhodování politických elit a zasáhnout ve prospěch veřej nos t i , jejímž jsou mluvčím i (LOllW, 2005).

- 4 •



MÉDIA A NÁRODNÍ IDENTITA

Zrod národa podle teorie Benedictona Andersona
Na vzniku toho, co dnes nazýváme moderní národní státy, se v průb ěhu několika staletí

podílelo více faktorů : vládci pozdního s tředověku začal i při ochraně hranic svého území

využívat mohutné, disciplinované a permanentně fungující armády. Zárověň vznikaly

so fi st i kovaněj š í systémy správy, včetně výběru daní a sč í tán í obyvatel, a s tředověké

hospodářství funguj ící na principu směny se postupně proměnilo v kapitalistickou ekonomiku.

Tyto události završila na přelomu 18. a 19. století průmyslov á revoluce (Craig, 2004).

Svou roli při vzniku národních státi'! sehrály i faktory kulturní, jež souvisely s rozvojem

nových forem komunikace. Vynález knihtisku v 15. století umožnil rozkvět t i skařství

a obchodu s knihami. Publikování textů v jazycích jiných než latina, jejíž znalost si dosud

privatizovala církev, vedlo k rozvoji sociálních vztahů a vzniku národního kolektivního

vědomí. Andersenovy (1983) "imagined cornmunities" byly dle této teze přímým důsledkem

obchodu s tiskem, jenž fungoval na bázi kapitalismu.' Lidé si zača l i uvědomovat svou

sounáležitost ke skup ině odlišné od jiných pospolitostí právě prostřednictvím těchto t i štěných

jazyk ů, Vnímali se tedy jako součást virtuální komunity, byť se osobně nemuseli nikdy setkat.

To vedlo rovněž ke zpochybněn í autority církve a d ůsledkem s i l nějš ího důrazu na sekularitu

a humanismus se rozvinula profese novináře. Její raná forma byla sice dnešnímu pojetí značně

vzdálená, díky periodi citě tisku však dokázala proměn i t středověké chápání č asu,

Výsledkem těchto procesII byl nejen vznik národních s t á t ů , ale i postupná demokratizace

společnost i . Vydavatelsk é domy totiž pů sobily jako místa setkání k intelektuálním diskusím

a žurnalistika a výchovná čtení pro lid pů sobily také jako raná forma intelektualizace vedoucí

k rozšíření gramotnosti. Vydávání pamflet ů , novin a č asop isů měl o jednak funkci agi tačn í

a komunikační , a zá roveň obohacovalo a rozvíjelo rodící se moderní národní jazyk

(Hroch, 1999).

Masové rozší ření produkce tisku v 18. století vedlo ke vzniku masového publika, jehož

vědomí sounáležitosti noviny periodicky potvrzovaly informováním o každodenních a místně

příslušných událostech (Anderson, 1983).

Technologie a národní identita
Vliv technologií na rozvoj národní identity pokračoval i v průběhu 20. století. Rozhlasové

vysílání vedlo nejen k mnohem větší distribuci informací, ale proměnilo také vnímání

2 Benedict Andcrson užívá v léto souvislosti termín print-capitalism
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veřej ného a soukromého prostoru. (Craig, 2004). Prostřednictvím zpravodajství o veřej ných

a sportovních událostech typu korunovace, koňských dostihů č i fotbalových zápasů si národ

v těchto okamžicích sám sebe i ntenzívně uvědomoval. Tyto medializované rituály mají

schopnost udržovat a/nebo mobilizovat kolektivní pocity solidarity na základě symboliky,

mýtů a národních příběhů (Cottle, 2006).

Zábavnějš í a osobnějš í formy rozhlasových pořadů vtáhly do děj e také dosud pasivní

publikum. Demokratizačn í vývoj ve vnímání veřej ného života posunul dále vynález televize.

Zpravodajství národní televize se stalo mocným nástrojem pro ritualizované a virtuální sdílení

národního vědomí , š ířen í a posilování "vhodných" spo l ečenských hodnot, stereotypů

a reprezentací, na jejichž základě je konstruována národní identita (Louw, 2005). Zře te l ně to

prokázaly teroristické útoky ll . září v přímém televizním přenosu , jež ve svém dů s ledku

v i rtuálně semkly americký národ proti neviditelné a zá rove ň všudypřítomné hrozbě

z arabského světa . (ibid)

Profesionalita novináře versus národní identita
Byly to především válečné události v Perském zálivu a teroristické útoky na USA v roce

200I, které oživily zájem mediálních analyt i k ů o práci novin á řů během konfliktu a o faktory

ovli v ňuj íc ích jejich profesionalitu. Ta je tradičně vnímána jako záruka kritického, nestranného

a objektivního zpravodajství (Carey, 2002).

Tento pohled na roli médií vychází podle Shudsona (2002) z takzvaného "neutrálního

modelu", podle něj ž novináři vnímaj í svoj i profesi na bázi vědy a podobně jako vědc i jsou

oddáni pouze abstraktní pravdě a abstraktnímu veřej nému zájmu (Carey, 2002).

Pokud je ovšem novinář č lenem národa, jenž je jednou z válčících stran, vzniká profesionální

dilema: paradigma nestrannosti je konfrontováno s pocity patriotismu a novinářovou

sounáležitostí s ostatními členy jeho etnika nebo kulturního prost ředí

(Zandberg, Neiger, 2005).

Právě Zandberg a Neiger ve své studii o patriotismu izraelských novin á řů během in ti ľády

v roce 2000 řeší toto dilema jako otázku identity, která je coby sociální konstrukce ve své

podstatě vícevrstevnatá a za různých okolností nov i nář preferuje vždy jednu její část

nad ostatními. Krizi identity se novi náři vyhýbají právě proto, že se nikdy neoctnou v situaci,

v níž by byli loajální ke dvěma komunitám současně . Autoři studie na základě kvalitativní

analýzy izraelského zpravodajství dokázali, že novináři preferují v prvních fázích ohrožení

nacionální součást své identity a "pot l ačuj í" oddanost v ů č i hodnotám své profese. Patriotický
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Podobně argumentuje ve své studii o roli národní identity v zahran ičním zpravodajství i Hillel

Nossek (2004). Role gate-keeperů , tedy těch , kdo rozhodují o tom, jaké zprávy se objeví

na stránkách novin nebo na televizní obrazovce, umož ňuj e novinářům zaujmout

k zahran i čn ímu konfliktu perspektivu "náš" nebo .jejich" a v této rovi ně pak konstruovat

zprávu. Pokud je zahraničn í zpráva definována jako "naše", profesionální praktiky novináře

jsou podle Nosska podřízené oddanosti v ů č i národu; v opačném případě zvítězí perspektiva

profese.

Zm íněné studie se shodují i na tom, že potenciál nacionalismu nesnížily ani obrovské

proměny komunikace v procesu globalizace.
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PROMĚNY VZTAHU MÉDIÍ A STÁTU BĚHEM VÁLKY

Snaha státu kontrolovat tok informací provázela války odnepamět i . První stopy lze zachytit

v klasickém díle Uměn í války, které před 2400 lety sepsal generál Sun-cu, v evropských

končinách jde příkladem starořecký děj epi sec Herodotos, jehož popis války Atén proti

Peršanům si v podstatě nečini l ambice podat realistický obraz historie (Kunczik, 1995).

Přestože náladu veřej nost i se prostřednictvím tisku pokusil jako první ovlivnit německý císař

Maxmilián už na přelomu 15. a 16. století, obyvatelstvo bylo o příčinách a průběhu války

udržováno v nevědomosti fakticky až do doby Francouzské revoluce, Teprve za Napoleona

započa l a éra masívní propagandy, jejímž cílem bylo jednak získat veřej né mínění na svou

stranu a jednak zmást nepří tele (ibid). Válečnictví i vedení propagandy v této době zásadním

zp ů sobem ovlivnily tři faktory: industrializace, která stvoři l a vysoce efektivní smrtící

technologie, demokratizace společnost i , již bylo nyní nutné přimět důmyslnými způsoby

k souhlasu s masovými válečným i oběťmi , a konečně vznik masových médií (Louw, 2005).

P rávě během 19. století se v souvislosti se vznikem masového tisku v Evropě a USA

proměni la povaha médií směrem k větš í emancipaci, v níž lze podle Bagdikiana

(1987, citováno v Roach, 1993) vysledovat kořeny objektivity jakožto profesionální hodnoty

nov in á řů . Tento proces byl výsledkem tržní logiky majitelů snažících se proti sobě poštvat co

nejméně lidí názorově jednostranným referováním.

Nebezpečí plynoucí z nové role novin á řů si váleční stratégové uvědomili zejména během

Krymské války v letech 1853-56 díky britskému dopisovateli deníku London Times Williamu

Howardovi Russellovi, který je považován za prvního profesionálního válečného zpravodaje

(Kunczik, 1995). Jeho kritické reportáže, jež účinně vykreslily hrů zy války a strádání

britských vojá ků, popudily armádní č inite le natolik, že jej dokonce obvinili z velezrady.

Prakticky tu hrála roli i obava gener á l ů z prozrazení dů le ži tých informací ve prospěch

nepřítele. Faktem však zůstává , že každá ze stran, média i armáda, upřímně věři la, že jedná

ve veřejném zájmu. Nelichotivé zpravodajství bylo tudíž napadáno jako nepatriotické

a podkopávající morálku vojá ků i obyvatelstva během válečného úsilí.

Totéž se opakova lo i během obou světových válek, navíc s vydatnou pomocí cenzury, j iž

během první války zavedli všichni hlavní protagonisté - N ě mecko , Francie a Británie.

Rozhodnutí britské vlády táhnout v roce 1914 proti Německu bylo ovšem veřejností vnímáno

zpočátku značně negati vně a některé noviny tyto nálady také otevřeně reprodukovaly,

například Manchester Guardian nebo Daily News (Greenslade, 2004). Britské vládě v této
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chvíli pomohl vlastník Daily Mail a The Times lord Northcliffe, který se postavil do če la

vládou zřízeného Oddělení pro nepřáte lskou propagandu a prostřednictvím svých novin

o čer ňoval nep ř átel sk é Němce a předevš ím jejich císaře jako "vzteklé I-luny" (Kunczik, 1995).

Jak uvádí Greenslade, britská média i obyvatelstvo se během druhé světové války naprosto

ztotožnilo s cílem Churchillovy vlády porazit Adolfa Hitlera. Novináři posílaní na frontu

proto běžně nosili uniformy a s i l ně se identifi kovali se svými armádními .druhy ve zbrani",

Jasně to shrnul napřík l ad novinář MacDonald Hasting, jenž prohlásil: "Když je národ ve

válce, zpravodajs tví se stává prodlouženou rukou válečného úsilí." (Greenslade, 2004).

Během studenoválečné éry se kontrolním mechanismem státu ve vztahu k médiím stala

ideologie antikomunismu, která noviná řům poskytla urč itou šablonu, jejímž pros třednictvím

"chápali" světové události a která politickým elitám sloužila zároveň jako mocný rétorický

nástroj ke kritice novin á řů , pokud by byli vů č i západním vládám příli š nesmlouvaví.

Nesouhlas s politikou vlády byl přinejmenším v případě amerických médií chápán jako

nevlastenecké, a tedy zavrženíhodné jednání (Robinson, 2004). Odlišný pohled na

patriotismus podala v této souvislosti novinářka Marguerite Higgins, která během korejské

války v 50. letech pracovala pro deník New York Herald Tribune: "Je nezbytné říkat tvrdou

a nepříj emnou pravdu. ..graficky popsat momenty zoufalství a hororu, jímž prochází

nepřipravená armáda. Americká veřej nost pak bude moci žádat, aby se to již příš tě

neopakovalo." (Greenslade, 2004).

Mezníkem ve vývoj i vztahů médií a státu byla j ednoznačně válka ve Vietnamu

v 60. a 70. letech minulého století, která pro americkou vládu skonči la debaklem

a předčasným stažením vojsk kvůli nesouhlasu veřejnosti zásobené negativními obrázky

z fronty. Jak ovšem upozornil ve své studii The Uncensored War (1986) Daniel Hallin,

takzvaný "vietnamský syndrom", který údajně dokázal sílu protiválečně zaměřených médií

ve vztahu k vládnoucí moci, byl pouhý mýtus. Hallin zj istil, že kritické zpravodajství se

začalo objevovat teprve poté, co se politické elity ve Washingtonu názorově rozdělily na

.jestř áby" věřící v dosažení vítězstv í za každou cenu, a poněkud skeptické "holubice"

(citováno v Robinson, 2004).

Vietnamský příkl ad dokládá teorii podloženouj iž množstvím vědecké literatury, která

upozornila na to, že pokud dojde na otázky národní bezpečnost i a války, zavládne mezi

agendou médií a vlády patrná shoda (Hallin 1986, Herman a Chomsky 1988, Bennett 1990,

Mermin 1999, Wolfsfeld 1997, Entman 2004).

Západní vlády si však z Vietnamu, v němž se novináři pohybovali s naprostou volností, jisté

poučení odnesly, a britsko-argentinská válka o Falklandy tak byla provázena silnou cenzurou
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byla i distribuce fotografi í (Kunczik, 1995). Britská armáda tu poprvé použila nástroj

propagandy zvaný embedding, který vybraným novin á řům umožnil pobývat na válečném poli

pod ochranou vojáků.

Faktory, které měly zásadní vliv na podobu válečného zpravodajství, shrnuly četné studie

do pě t i bodů: závislost médií na vládních zdrojích, ideologie studené války, patriotismus

médií vyjádřený efektem .ra l ly round the Ilag", doslova sjednocení se kolem vlajky, státní

propaganda a v případě USA nebo Austrálie také koncentrované vlastnictví mainstreamových

médií (Robinson, 2004). Podrobně tyto faktory a jejich relevanci pro zpravodajství o válce

v Iráku roku 2003 vysvět lím na dalších stranách, pro úplnost výkladu nyní popíšu další vývoj

médií a státu v 90. letech po pádu železné opony.

Kolaps Sovětského svazu totálně změn i l kromě geopolitické situace také povahu vztahu státu

a médií, což do značné míry umocnily technologické inovace jako internet a nonstop televizní

zpravodajství. Západní vlády vedly začátkem 90. let takzvané humanitární války za lidská

práva, příkladem budiž první válka v Perském zálivu (199I) a válka v Somálsku (1992-3),

které podle mnohých teoretiků prokázaly rostoucí moc médií vůči státu. Média měla podle

této teze poukazovat na zneužívání lidských práv v odlehlých koutech světa, a západní

politická elita následně reagovala vojenským zásahem. Teorie také poukazovaly na proměnu

vztahu vlády a veřejnosti v západních demokraciích. Během série těchto .J imitovaných válek"

totiž nebyla bezprostředn ě ohrožena suverenita západních demokracií ani bezpečnost jejich

obyvatel. Díky tomu si občané mohli dovolit relativní luxus posoudit oprávněnost takového

zásahu a případně své vládě vyjádř i t podporu (Young, Jesser, 1997).

Iluze se rozplynula v druhé po lovi ně devadesátých let - ukázalo se, že navzdory rétorice

nasadí USA své vojenské síly na ochranu lidských práv pouze v případě , že válka poslouží i

americkým zájmů m (Moeller, 2004). Vietnamský syndrom se tu projevil v neochotě americké

vlády ohrozit životy vlastních voj áků v "cizích" válkách z obavy před protesty veřej nost i .

Mimoto se stal koncept humanitární války vhodným nástrojem politiků k ospraved lnění

pozděj ších intervencí, jak tomu bylo v případě bombardování Srbska silami NATO i obou

válek v Iráku (Robinson, 2004).

S odkazem na humanitární cíle byla vedena i první válka v Perském zálivu v roce 1991 . Tento

konflikt se však do dějin novinařiny zapsal také jako naprostý debakl médií, jež se

podřizovala státní moci. O efektivní výsledek propagandy se během této války zasloužily

i stále vyspělejší komunikační technologie (Lomy, 2005, Volek 2002).
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Vliv technologií na vá lečné zpravodajství
Mnohé historicky významné války jsou spojovány s technologickou inovací a vznikem

nových forem médií. Během americké občanské války se jako nový fenomén uplatnila

fotografie, v první světové válce se zase pro účely informování veřej nost i i propagandy

osvědč i l telegraf, který vojenští stratégové poprvé využili během rusko-japonské války v roce

1904. Rozhlas zažil svou chvilku slávy za druhé světové války, kdy jej coby prostředek

schopný oslovit široké masy používali státní představite l é počínaj e Churchillem, přes

Roosevelta, Stalina, Hitlera a konče australským premiérem Menziesem (Schwartz, 2003).

Válka ve Vietnamu je známá zase jako "televizní válka" a mnozí analytici se domnívali,

že primární úlohu pro její výsledek sehrála právě síla šokujících televizních záběrů (Volek

2002). Například americký prezident Richard Nixon komentoval takzvaný "vietnamský

syndrom" takto:

.. Válku ve Vietnamu komplikovaly faktory, které se pii americkém vedení války nikdy piedtim

neobj evily ... více než kdykoli v piedtim ukázala televize hrozné lidské utrpení a válečné oběti.

Ať byl účel tohoto nelitostn ého a nepiikr ášlen ého zp ůsobu zpravodajství jakykoliv, vy sledkem

byla vážná dem oralizace na domácífrontě, j ež vyvolala otázku , zda bude Amerika ještě někdy

schopná bojovat v zámoi! s nepi itelemjednotn ě."

(Nixon 1978:350, citováno v Robinson 2004)

.Jeho varovná slova se však, jak jsem uvedla v souvislosti se studií Hallina, nenaplnila.

Pravidelnou součást í vládní taktiky během všech následujících konfliktů se nicméně staly

útoky vládních č i n i te l ů na adresu příli š kritických médií, která byla napadána jako příl i š silná

právě díky vyspě lým technologiím. Podobně jako Richard Nixon se mnozí analytici

v 90. letech domnívali, že nonstop televizní zpravodajství a nové mediální fenomény jako

vzestup americké televizní stanice CNN v 80. letech značí novou éru takzvaně "mocných"

médií, jež jsou schopna udávat agendu' nezávisle na vládních zdrojích (Annis 1991, Nye

1999, Rothkopf 1999, Shapiro 1999, Volkmer 1999, Deibert 2000 a Herrera 2002).

J Teorie agenda-setting je založená na předpok ladu , podle něhož masová média maj í moc určovat , o čem
(spíše než jakým způsobem) publikum přemýšlí , a to díky míře a významu, jež kladou na určit é problémy.
Teorii představ ili v roce 1972 Maxwell McCombs a Donald Shaw.
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Napřík lad Nye to vysvět l i l takto:

"Svobodný tok vysílaný ch informaci měl v otevienych společnostech vždy cky dopad 11a

veřejné mínění a f ormulování zahraniční politiky. Nyní j e ovšem informační tok obj emo vé

bohatší a zkrátily se naopak redakční cykly ... takzvany CNN efekt komplikuje di ive obvyklou

praxi vyřadit z verejn éagendy zprávy s nižší prioritou. Pokud k tomu piičteme i interaktivnost

skup in na intern etu. j e zcela zřejmé, že udržet j ednotnou a konzis tentní agendu bude mnohem

těžší než diiv e. ..

(Nye 1999: 26)

V souvislosti se stále globá l něj š í povahou médií padaly rovněž argumenty týkající se

"omezenější možnosti s t á t ů ovládat informačn í toky" (Brown 2003), vyšší dostupnosti

alternativních informací pro novináře a veřej nost a posílení protestních hlasů (Kellner 1998).

Válka v Iráku v roce 2003 ovšem prokázala, že tyto naděj e příli š velké opodsta tnění nemají.

Nové technologie a internet v irácké válce 2003
Ve srovnání s předchozím i válkami Západu bylo zpravodajství z Iráku rozdílné jak

v množství mediálních výstupů , tak v jejich úrovni a kva l i tě . Velké satelitní a kabelové

televizní s í tě vybavily své zpravodaje satelitními telefony a digitálními kamerami, které

publiku umožnily sledovat dění na válečném poli t éměř nepřetrž i tě . Výsledkem bylo,

že veřej nost měla více informací než během války o Falklandy v roce 1982, války v Zálivu

v roce 1991 nebo útoku na Afghánistán v roce 200I. (Schwartz, 2003).

V tomto ohledu se válka v roce 2003 podobala předchoz ímu konfliktu v Iráku v roce 1991.

Právě tehdy mělo publikum možnost prožívat válku jako poč í tačovou hru, chirurgicky

oč i š těnou o krvavé, a tedy rušivé scény s mnoha civilními oběťmi (Louw, 2005).

Přesto nelze vymoženosti 21. století, jako jsou internet, 24-hodinové zpravodajství č i satelitní

telefony a kamery, p řece ň ovat . Důkazem je fakt, že během války v Iráku se v amerických,

s tej ně jako australských mainstreamových médií objevovalo jen málo alternativních poh ledů .

Čtyři advacet ihod inové zpravodajství z velké míry opakovalo stále tytéž informace a hlad

po nových byl často vděčně uspokojen manipulativními pseudo-ud álostrni typu záchrany

vojákyně Jessicy Lynchové z iráckého zajetí, které chytře inscenovali vládní stratégové

západní propagandy (Schwartz, 2003).

Získat hodnověrný obraz situace v Iráku se stalo j eště komplikovaněj š í po skončen í invaze.

Tehdy se bezpečnostní situace v zemi natolik zhoršila, že pro novináře představuje proniknutí
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k běžným I r á č an ů m a získání jej ich svědectv í velký risk. Názorně to ve svém dokumentárn ím

fi lmu lraq : The Hidden War ukázal novinář z britské televizní stanice Channel 4 News Jon

Snow4
. " P řes tože jde v případě války v Iráku o nejlépe pokrytý konfl ikt v historii válečného

zpravodajs tví, jak je možné, že jsme [novináři] odříznut i od toho, co se tam skutečně d ěj e?"

ptá se v úvodu Snow.

Divák se dozvídá, že kamerové obrázky krvavých ate ntátů, které běžně vídá v televizi,

natáčejí místní dobrovolníci placení za tuto nebezpečnou práci západními agenturami.

Západní novinář se do tzv. červené zóny v Bagd ádu' nedostane, nemůže tedy mluvit

s běžnými Iráčany a napsat analýzu zdejší situace. Do rukou sice dostane obrázky s vá l ečnými

hrůzami , chybí mu ale kontext a pocity obyčejných Ir á č an ů. Výsledkemje podle Snowa fakt,

že obrázky jednoduše ztratí svůj účinek.

Editorka zahraničn ího zpravodajství Channel 4 News Lindsey Hilsum v dokumentu dodává:

"Není pochyb o tom, že to, co vidí lidé na Západě v televizi, je steri l ně upraveno tak, aby

nebylo vidět příl i š krve. To se děje hlavně v USA, v Evropě televize ukazují mnohem víc."

Také internet jako informačn í zdroj nehrál zřejmě tak zásadní roli, jak se může na první

pohled zdát. Nov ináři se zdráhali spoléhat na jeho věrohodnost, což je pochopitelné i z toho

d ů vodu, že dezinformace a propaganda se nejvíce množí právě během války.

Pro zpravodajství tak využívali spíše vládních zdrojů a proklamací politických elit

(Robinson, 2004).

Ně ko l ik odborných studií (například Froehling 1997; Cleaver 1998; HilJ a Hughes 1998;

PickerelJ 2000; a Romano 2002) dokázalo, že globální elektronická s íť nebyla překvapi vě

příli š efektivní ani při podpoře a mobilizaci protiválečného hnutí, které by vedlo k politické

debatě o vhodnosti silového zásahu v Iráku, a násl edně i změně směru zahran ičn í politiky

západních mocností. Klíčovým problémem je přebuj elost internetových diskusních

a aktivistických skupin vedoucí k roztříštěno sti publika. Není pak možné tyto hlasy sjednotit

v dostatečně velkou kritickou masu, která by byla schopná zaujmout pozornost médií

a podnítit celospolečenskou debatu (Robinson, 2004).

4 Video je k shlédnutí na hllp://wWW.inCormationclcaringhouse.inCo/article I3420.l1 tm
5 Bagdád je nyní rozd ělen na dvě zóny oddělené zdí: zelenou, kde sídlí vládní úřady a která je relati vn ě

bezpečná, a červenou, kde žij l normální lidé ohrožovaní milicemi shia a sunni, právě tady se odehrává peklo
připom ínaj lel občanskou válku.
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VÁLEČNÁ PROPAGANDA

Počínaj e první světovou válkou, během níž byla propaganda využita v masovém měřítku ,

vyvinuli vládní stratégové už celou řadu účinných technik a metod

(Kunczik, 1995, Louw, 2005, Greenslade, 2004).

Dnes zavedenou mediální taktiku armády vyzkoušeli Britové během války o Falklandy,

vytří bi l i ji Američané v Grenadě , v první válce v Zálivu a v Kosově , a k dokonalosti ji dovedli

v Iráku v roce 2003. Australský novinář Phillip Knightley" ji v březnu 2004 shrnul

na konferenci Media at War na uni verzitě v Berkeley takto:

Své mediální strategii věnujte stejnou pozornost jako strategii vojenské. Informaceje zbraň

apii správném využití navíc velmi mocná.

Vpočátečních fázích války apelujte na média v duchupatriotismu a smyslu pro povinnost.

v okamžiku, kdy začnou boje. zaútočte na opoziční média s obviněním, že nepodporujl své

..hochy nafrontě".

Na válečné pole umožněte pilstup je nom těm novin áiům, o nichž víte. že podporují válku.

Zajistěte. aby se novin áii vnitrn ě identifikovali s vojáky a psali nebo natáčeli pilb ěhy ojejich

hrdinství.

Nabldn ěte médiím inf ormace o válečném vyvoji prostiednictvim pravidelných tiskových

konf erencí s vyššími důstojniky. Během těchto konferencí byste měli působit otevieně,

transparentně a ochotně: nem ěli byste sáhnout kpotlačování hlášení nebo k pilmé kontrole;

nežádoucí informace nezamlčujte, splše j e prohlaste za neplatn é; spíše než význam kontrolujte

fakta; vyvažujte Spatné zprávy dobrymi; a uvádějte pilmé lži. j en pokud si m ů žete být jisti,

že budou odhaleny až po skončení války.

Tento výčet je možné doplnit o: (Louw, 2005)

démonizaci nepříte l e a s tím spojenou obhajobu vojenského zásahu s poukazem

na oběti , které má nepřítel na svědomí;

dichotomii dobro (my) versus zlo (oni) a využití zakořeněných stereotypů

a předsudků ;

6 Autor knihy .The First Casualty: The WarCorrcspondcnt as Hero, Propagandist and Myrh-Maker", která se
zabývá vá l ečným zpravodajstvím a vládními PH. strategiemi během války
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snahu legitimovat útok prostředn i ctvím souhlasného stanoviska OSN a dalších

regionálních politických organizací (za použití diplomatického lobování

a ekonomických sankcí);

vytvářen í dojmu početné a s i l ně vyzbrojené armády s předpokladem rychlého

vítězství. Zpravodajství bohaté na logistické detaily navíc navozuje dojem

nevyhnutelnosti zásahu, tedy že stroj se rozběhl a nelze ho lehce zastavit;

poskytnutí medi álně vděčnýc h hrdinských příběhů typu Saving Private lessica Lynch

a fotografických příl eži tostí;

zamezení přístupu médiím ke "krvavým" událostem a vytvoření dojmu "čisté" války,

která spíše než peklo připomíná zábavnou počítačovou hru (nintendo warfare);

používání určitých jazykových prost ředk ů , jako jsou eufemismy (např. collateral

damage - vedlejší škody místo dead - mI1ví), akronymy, slogany typu Axis of Evil,

Operation Iraqi Freedom, Shock and Awe;

odvolávání se na vědecké autority, resp. ty, které podpoří vládní záměr, často i proto,

že je vláda financuje. Pro zdání nezávislosti a věrohodnosti si podobné instituce často

dávají do názvu výrazy jako Institut nebo Centrum. Příkladem je Sydney Institut,

vedený Gerardam Hendersonem, který podporuje politiku premiéra Howarda

s odkazem na národní zájem. Tentýž muž přitom strávil dva rokyjako šéf Howardova

týmu (Cannold: 2006);

napadání opozičních médií a zpochybňov á ní jejich nestrannosti; atd.

Démonizaci nepřítel e jakožto jeden z ná stroj ů vál ečné propagandy užili spojenci pro svůj

argument o nutnosti zahájit invazi do Iráku. Tajné služby údajně zjistily napojení Saddáma

Husajna na teroristickou organizaci AI Kajda a jejich spolupráci při útocích na USA

ll. září 2001. Druhým d ů vodem invaze byly zbraně hromadného ni čen í , které podle spojenci'!

vlastnil irácký režim. Oba argumenty se nakonec ukázaly jako nepodložené, spojenci však

v démonizující rétorice nepolevili a při obhajobě útoku kladli d ůraz na příno s války pro běžné

Iráčany a demokratizaci Iráku. K tomu využili především propagandistického modelu

oběť-padouch a často inscenovaných událostí.

Například jedním z nejfotogeničtěj ších obr ázků války v Iráku bylo stržení sochy Saddáma

Husajna v centru Bagdádu provázené radostnýmjásotem "osvobozených" Ir á č anů , P řestože

většina Irá čanů opustila s třed Bagdáduj eště před p říj ezdem koaličních vojsk, mediální

zarámování této události (jakkoliv zinscenované) vytvořilo dojemměsta spo lečně oslavujícího

své osvobození:
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" Ivlonumentáln í scény pieblr áni kon troly americkymi vojsky nad stiedem Bagdádu. Po tiech

tydnech války zdra ví davy jásajících ir ácky ch civilist ů americké síly. ..

(BBCI, 10 p.m. News, 9.dubna 2003)

" Všude se oz)ívá vyvolávání svobody , lidé ilkaji, že jsou osvoboze ni. "

(Sky 10 p.m. News, 9, dubna 2003)

Podobné zarámování události přines l y i noviny:

Jásající davy, kter é oslavovaly zhroucení brutální a železné 24 let tr vající vlády Saddáma

Husajna, se ra dovaly , tančily, mávaly a házely květiny americkym voj ákům, hordy Irá čan ů

také dra ncovaly bagdádské ulice.

.Jeden z mladik ů použil k odvozu ledničky kolečkové brusle. .Děkuju, d ěkuju, pane Bushi , "

kii čeli n ěkteii z dranc ujících.

Starš í muž rozhor čen ě bušiI do obraz il Husajna SVO ll botou a vola l: .. Tohle j e zločinec, tohle

je bezvěrec...zabil miliony z nás. Ó, lidé, tohle j e svoboda. " Nějaký mladík zase na Saddám ův

obraz plival.

(The Australian, Saddam is God's enemy', cries crow, s. I, 10. dubna 2003)

Je ovšem pravda, že australský list The Australian nechal zaznít na druhé s t raně vydání

i nesouhlas iráckých obyvatel:

Ale ne všichni Iráčané byli na scéně šťastní: .. To nenl tak, že bychom ho [Saddáma] měli

rádi, ale necháp em e, jak se naši lidé radují kvůli cizinc ů m, a Ameri čan ům obzvl á šť , když

sesadili našeh o prezidenta ", l ekl jeden místní, Amer al-Kazrajl.

(The Australian, Symbol ol'oppression crashes, s. 2, 10. dubna 2003)

PR strategii západních vlád však během války provázelo také něko l i k prob l émů. Kromě

neschopnosti nalézt zbraně hromadného n i čen í se k debak l ům řad í také aféra s mučením

v ěz ň ů podezřel ý ch z terorismu ve věznic i Abú Grajb v roce 2004. Místo nad ř ízen ých , kteř í by

měli nést odpovědnost za americké vojáky podílející se na mučení , bylo obětováno n ě koli k

"shnilých jablek" jinak fungujícího systému armády. Provinilci byli také ná l eži tě
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démonizováni a vykresleni jako duševně vyšinutí jedinci, pocházej ící ze špatných

socioekonomických pom ě r ů , Zachránit obrázek "č i sté" Ameriky se snažil prezident Bush

mimo jiné prohlášením, že demokracie je sice chybující, ale zl oč i ny jsou na rozdíl

od tyranského režimu Husajna potrestány. (Louw, 2005).

Kontrola médií na frontě - pooling a embedding
Zpravodajství však bylo omezováno již přímo na válečném poli. Kontrola informací probíhala

několika zp ůsoby . Velká čás t nov i n á řů se do Iráku ani nepodívala, protože armáda je

o nejnověj ším vývoj i informovala prostřednictvím "brítingll" na katarské vojenské zák ladně

Doha (tzv. pooling). Porušení pravidel daných armádou mělo za následek ztrátu akreditace

a deportaci. Výsledkem bylo omezené a s i l ně cenzurované zpravodajství

(Miskin, Rayner and Lalic 2003).

Americká armáda vzala s sebou na frontu kolem šesti set novin á řů , takzvaných "embedded",

kteří operovali pod ochranou vojenských jednotek. Tento navenek přáte l ský přístup, jehož

cílem bylo mimo jiné vyvážit protizápadní zpravodajství arabských médií, se projevil značně

problematicky.

S polečné prožívání extrémních situací, jakou válka bezesporu je, vedlo ke sblížení novin á řů

a jejich "ochráncll", a tedy i potenciální ztrátě jejich nestrannosti a nezávislosti (Louw, 2005).

Kromě toho stanovil Pentagon pro tyto novináře pevná pravidla, jejichž porušení mohlo mít

opět za následek deportaci.

Mimojiné se v těchto směrn i cích? uvádělo :

• Žádná informace o probíhajících akcích armády nesmí být vydána dříve , než j i přímo

na místě autorizuje velitel, a předchozí akce a jejich výsledky musí být popsány pouze

obecně .

• Zakázány jsou zprávy s konkrétními informacemi o pohybu spojeneckých voj á ků

ajejich rozmístění.

• Přísně zakázány jsou informace týkající se budoucích operací a povolené nejsou ani

informace, které blíže popisují odložené nebo zrušené operace

• Novináři , kteří budou "nedopatřen ím vystaveni" "citlivým" informacím, dostanou

instrukce, čemu se mají ve svém zpravodajství vyhnout; novináři , kterýmje výj imečně

7 Dokument .P ublic Affairs Guidance (PAG) on ernbedding media during possible future operations/deployment
in thc U.S. Centrál Commands (CENTCOM) area of responsibility (AOR)" s uvedenými směrn ic em i

pro nov iná ře je dostupný na webové stránce Ministerstva obrany USA:
www.defenselink.mil/news/Feb2003/d20030228pag.pdf
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povoleno vidět citlivé informace, musí souhlasit s bezpečnostním přezkoumáním

jej ich zpravodajství-

• Novinář i (včetně fo tografů a kameramanů ) jsou při řaze ni k urč i té jednotce a nesmí ji

opustit bez povolení (to znamená, že nemohou v p ř ípadě akce vyjet do j iné,

zpravodajsky zaj ímavějš í oblasti).

• Není povolena soukromá přeprava .

• Nejsou povoleny soukromě držené stře l né zbraně.

• Všechny rozhovory s obsluhujícím personálem musí být nahrávány.

• Konkrétní komunikační pro středky zakázány nejsou, avšak předem schváleno musí

být použití elektronických p ř í stroj ů ve vá l ečném/nepřátel ském prostředí a velitelé

jednotek mohou dočasně zakázat elektronické přenosy .

Je pravděpodobné , že sami novináři si nebezpeč í plynoucí z blízkého vztahu ke svým

ochr á ncům uvědomoval i a snažili se ve zpravodajství zachovat nestranný př ístup . Protože

však většina obrazů a reportáží z fronty pocházela právě od "embedded" médií zaměřených

především na vývoj ve válce, a nikoli na širší kontext, připomínala válka spíše hollywoodské

válečné filmy se spojeneckými vojsky v hlavní roli (Lewis, 2004).

Mediální kritik a televizní producent dokument ů o válce Danny Schechter v této souvislosti

upozornil na problematičnost konceptu "embedding journalism" a přirovnal propagandu

spojeneckých vlád k politické kampani:

" Je to naprosté zorchestro v áni. Oni [PentagonJ vědí, že televize potiebuje obrázky, postavy.

Jde tll o vyprávění pilběhů, tak f unguje Hollywood...Celá myšlenka politické kampaně

spočívá v neustálém vyt vái enifotogenickych situací, v nichž tvůj kandidát vypadá dobie .

Jakmile se identifikuješ [myšleno novin áii] s vojáky ajejich problém)', identifikuješse také

s j ejich misí. Pak už se na d ůvody mise nept áš. " (Schechter 2003).
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SEBEREFLEXE MÉDIÍ

Mediální analytik Danny Schechter nebyl ve své kritice západního zpravodajství sám.

Sebereflexe médií se objevila poprvé ve velké míře právě během druhé války v Iráku.

Vzájemná kritika válečného zpravodajství se týkala prakticky všech západních médií a byla

d ůkazem jejich zvýšeného vědom í o významu role médií během války. Patrně šlo o reakci

na první válku v Zálivu, která proslula naprostým selháním médií a jejich pokornou

konformitou s vládní propagandou.

Pozornost se upírala především na trad i ční média jako tisk, rádio a televize, diskutovala se

například problematická role tzv. "embedded" novin á ř ů , způsob konstruování zpráv a př íb ěhů

z fronty, válečná propaganda z obou nepřátelských t ábo rů nebo rostoucí obliba arabské

televize AI Jazeera.

Tato tendence se promítala jak do vysílání speciálních pořad ů (napřík lad v Austrálii má své

pravidelné diváky pořad MediaWatch veřej noprávn í televizní stanici ABC, která funguje

na podobném principu jako BBC), tak do novinových t i t ulků. Jeden z předních deníků

zaměřených na ekonomiku Australian Financial Review otiskl dvoustranu uvedenou titulkem

"Média jako zbraň", melbournský deník The Age hlásal "Roste podezření , že pravda se stala

obět í války" nebo "Irák: naše média jsou vinna", v Sydney Morning Herald se objeviI č lánek

"Hrátky propagandy deformují realitu", ve West Australian "O třesen bombardováním

na televizní frontě" .

Přestože tento typ článkl! v médiích samozřejmě nedominoval, objevil se tolikrát, že si jej

všimlo i publikum zahlcené informacemi z válečného pole (Schwartz, 2003).

- 19 -



AUSTRÁLIE VE VÁLCE

Austrálie, která byla do vyhlášení federace roku 190I součást í Britského impéria, podři zoval a

svou zahraniční politiku až do druhé světové války cílům své mateřské země

(Macintyre, 1999). Australští vojáci bojovali za Velkou Británii jak v búrské válce na přelomu

19. a 20. století, tak v obou světových válkách (ibid). Po skončen í druhé z nich se zahraničn í

politika Austrálie začala z důvod ů národní bezpečnost i orientovat na Spojené státy americké

(Darwall, 2005). Jako spojenec USA se účastnil a korejské války, války ve Vietnamu,

v Afghánistánu i obou válek v Perském zálivu (ibiel).

Austrálie jde do války - armáda a média
Účast australské armády na invazi do Iráku v roce 2003 byla spíše symbolická - z celkového

počtu 300 až 400 tisíc spojeneckých voj á ků bylo Australanů zhruba 2100. Téměř tře t i na

australských vojá k ů předtím působila jako součást takzvaných speciálních sil, které operovaly

pod vysokým utajením (Bromley, 2004).

Jej ich přesný počet ani akce, na kter ých se během války v Zálivu podíleli, však není možné

určit, protože ministerstvo obrany nebylo novin á řům ochotné poskytnout v této záležitosti

bližší informace. Mnoho australských novin á řů si tak s těžovalo , že jim vláda a armáela brání

v profesionální práci (Cohen 2003, Mottram 2003).

V analýze pro australský parlament se k tomu uvádí, že "Australané pravděpodobně získali

převážnou část informací z amerických zd roj ů .. . ale minimum informací ohledně při spění

australské armády v konfliktu" (Miskin, Rayner, and Lalic 2003).

David Man, který 3 I. března uváděl pořad Media Watch v televizi ABC, prohlásil, že "zprávy

o australských silách nasazených v akci neexistují. Žádné nejsou." Tentýž po řad také ukázal

zp ůso b, jakým armáda komunikuje s novináři , konkrétně poznámky jednoho australského

novináře v Doha, které si uděl al během hovoru s armádními piloty 25. b řezna:

Novinái: Kolik pilotů tam máme nasazených?

Pilot: Několik .

Novinái: Kolik misí jste dosud odlétali?

Pilot: Dost.

Novinái: Provádíte vzdušné útoky, nebo máte při letu podpůrnou úlohu?

Pilot: Oboje.

Novinái: Můžete být konkrétněj ší?
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Pi/ol: Ne.

(Media Watch 2003a)

Celkově vyslala australská média na Blízký Východ kolem 60 novi nářů. Z nich méně než

třet i na pobývala v Iráku ještě před I. květnem (Bromley, 2004). Paul McGeough (2003), který

pracuje pro noviny spo lečnost i Fairfax, tuto situaci komentoval tak, že je zřej mě jediným

australským novi nářem (1 ze 150 až 250 zahran ičn ích korespondentů) , který zůsta l v Bagdádu

po celou dobu invaze.

Pouze čtyři australští novináři operovali jako "embedded" s bojujícími jednotkami, asi

dvakrát tolik jich bylo akreditováno v mediálním centru Ústředního velitelství v Doha

v Kataru (Bromley, 2004).

Veřejné mínění a válka v Iráku
Australské veřej né mínění bylo v názorech na válku v Iráku značně rozdělené. Organizace,

které prováděly průzkumy veřej ného mínění , zača l y klást otázky oh ledně možného

vojenského zásahu již v l étě 2002. Tedy krátce poté, co australský ministr zahranič í

Alexander Downer vyslovil varování, že svět si už nemůže dovolit dále ustupovat Iráku,

a premiér John Howard naznačil , že pokud by USA požádaly v případě vojenského útoku

Austrálii o pomoc, tato žádost by pravděpodobně bylavyslyšena. (Darwall, 2005).

Z výsledků p růzkumů (které se ovšem u jednotlivých organizací značně lišily, byť

naznačoval y spo lečný trend) vyplynulo, že myšlenka vést válku proti Iráku má více odpůrců

než zastá nc ů . Například podle nej citovaněj š í agentury Newspoll připad l i v době od srpna

do ledna na každého s i lně přesvědčeného zastánce války další dva, kteří válku si l ně odmítali

(Goot, 2003). Rozdíl obou skupin se j eště zvýšil během velkých protiválečných protestů

v únoru 2003, kdy do ulic v celé zemi vyšlo podle některých zpráv více než milion lidí.

(Little, 2003).

Průzkumy také naznačovaly , že veřej nost by byla ochotna zásah podpořit pouze tehdy, pokud

by spojenci získali mandát OSN (Shanahan, 2003). Přesto se australské v ládě podaři lo získat

podporu veřej nost i i bez sp l nění této podmínky, jakmile se rozběhlo válečné tažení.

Podle studií Justina Lewise'' (2004) a Murray Goot (2003), kteří zkoumali způsob vedení

průzkumů veřej ného mínění , však tento skok neznamenal zásadní přehodnocení války

veřejností , ale byl spíše důsledkem zaváděj ících otázek a chybné interpretace výsledků médii.

Svou roli sehrála média rovněž v tom, že z velké část i pokorně přij al a oficiální důvod

8 Lewis zkoumal změny ve veřejném míněni ve Velké Británii, kde nastaly podobné okolnosti jako v Austrálii.
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pro napadení Iráku a ve svém zpravodajství se během konfliktu soustřed i la především

na válečný vývoj a upozadila kontextuální okolnosti války.

Až do března 2003 zahrnovaly agentury do svých otázek jako podmínku pro souhlas se

zásahem získání mandátu OSN a/nebo pozitivní nález zbraní hromadného ni čení. Jakmile

zača l útok na Irák, tyto podmínky z dotazn ík ů zmizely. (Goot, 2003).

Zde je možné namítnout, že agentury nepovažovaly za nutné podmi ňovat již probíhající zásah

mandátem OSN, protože pokud lidé jednou podporovali zásah, logicky změni l i názor

na relevanci těchto podmínek. Z předchozích pr ů zkum ů ovšem vyplynulo také to, že

ve spo lečnost i existuje silná skupina lidí, kteří byli v otázce Iráku značně nerozhodní a nejistí.

A právě jejich hlasy stály za velkým posunem v průzkumech veřej ného míněn í.

Zatímco j eště před válkou mohli respondenti vyjád řit s tupeň svých pochybností, během války

byli během dotazování tlačeni k j ednoznačné vo l bě . Jejich hlasy tak posílily buď jeden, nebo

druhý názorový tábor (Goot, 2003).

Jedním z d ůvod ů , proč se tato nevyhraněná skupina přidal a na stranu zastá nc ů války, m ů ž e

být také pragmatické rozhodnutí "podporovat naše vojáky". Takové vysvět lení se mnohokrát

objevilo i v médiích. Napřík lad editor magazínu Arena Guy Rundle nazval tento solidární

postoj v článku pro celostátní deník The Australian .veřej nou oddaností VlIČ i bližním

Australanům v nebezpečné situaci" (2003).

Média už ovšem nerozlišovala mezi podporou války a podporou vojáků , a výsledky průzkumu

jednoduše interpretovala jako souhlas s vládní politikou. The Australian 15. dubna 2003 to

uvedl takto:

" Podpora pro válku dosáhla 57procent, zatímco opozice klesla na 36 procent. Ve srovnání

s t ém ěi 70 procenty lidí, ktei !původně odmítali australské angažmá ve válce bezschválení

OSN, to znamená dramatickýposun v postoji veiejnosti k válce."

(Lewis, 2003)

The Australian se ovšem dopustil chyby, protože srovnával výsledky průzkumů s odlišně

položenými, a tudíž nesouměři telným i otázkami. V otázce pozděj šího pr ů zkumu během války

už totiž nebylo o sankci OSN ani slovo. (Goot, 2003).

P řes to nelze vysvětlovat změnu ve veřejném mínění pouze ochotou "podporovat naše

vojáky". Pokud bychom vztáhli situaci ve Velké Británii , kde svůj obrat zdů vodn i la tímto

způsobem pouze polovina z "přeběhlíkl1", také na případ v Austrálii, lze tvrdit, že část

nerozhodných vo li č ů se přiklo nila na stranu války díky médiím a rétorice po litik ů.
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Paradoxně to vyplývá i z jiného průzkumu mínění provedeného v srpnu 2004 ohledně kvality

zpravodajství australských médií v době před a během války v Iráku. Velká část (50 procent)

dotazovaných se domnívala, že zpravodajství médií ohledně dů vodu pro vedení války nebylo

přesné a nestranné. Opak si myslelo pouze 35 procent dotazovaných a 15 procent bylo

nerozhodných9.

Ve snaze získat podporu veřej nost i použila australská vláda během druhé války v Zálivu

podobné nástroje propagandy jako USA, včetně dezinformace a napadání kritiků , Jedním

z i nc i dentů byl případ agenta australských tajn ých služeb Anclrewa Wilkieho.

Případ Wilkie

Při obhajobě svého rozhodnutí při pojit se k tažení na Bagdád se vláda opírala o zprávu

tajných služeb. Ta údajně prokázala existenci zbraní hromadného ničení v rukou iráckého

režimu.

Proti takovému výkladu zprávy se však postavil jeden z vysoce postavených analytik ů

australských tajných služeb Andrew Wilkie, který v březnu 2003 rezignoval ze své funkce

na protest proti zpolitizování zj ištěn í tajných služeb (McGrath, 2003).

Podle jeho mínění vláda naprosto zve l ič i la zhodnocení nebezpečí ohledně zbraní hromadného

ni čení a spolupráce Iráku s Al Kajdou s cílem ospraved lnit rozhodnutí vést

proti blízkovýchodní zemi válku.

V médiích prohlásil: "Dobře si pamatuji, jak premiér Howard při mnoha př í l e ži tostech popsal

irácký program zbraní hromadného ni čení jako "masívní" - slovo, které nebylo vládě

nabídnuto žádnou z organizací, jako jsou Australské tajné služby." (Office ofN ational

Assessment, ONA - elitní jednotka tajných služeb, která informuje přímo premiéra).

Hned po rezignaci Wilkieho se jej vláda několi krát pokoušela zdiskreditovat v médiích. Sám

Wilkie popsal důsledky své "neposlušnosti" v rozhovoru pro server MotherJones.com

násl edovně:

..Do médií pustili informaci, že jsem ani nem ěl na starost otázku Iráku, jin ymi slovy, že j sem

nevěděl, o čem mluvím. Což j e nesmysl, protože jsem se Irákem zabyval hned od počátku

a v prosinci jsem napsal zpráv u o mo žnych následcích váIÁJ'. To ráno, kdy jsem rezignoval,

iekljeden z členil p remiérova týmu médiím, že jsem mentálně labilní a že by mě nem ěli

poslouchat. Ministr zahraničí Alexander Down er byl ke mně velmi piimočary a častoval mé

nejrůzn ěj šim i nadávkami, v parlamentujsem byl také velmi hanoben vládními politiky. ..

(Fleischer 2004)

9 http://www.roymorgan.com/news/polls/2004/3767/
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Wilkie mimo jiné popsal způsob, jakým politici prezentovali zprávy tajných služeb veřej nos t i

- slova jako "mohl", napří klad "Irák by mohl udělat toto", nebo označen í jako "nepodložené

dů kazy naznačují" , "tajné služby navrhují", byly z oficiálních prohlášeních vlády jednoduše

vypuštěny a nejistota se tak proměnil a v j istotu, se kterou vlády podle Wilkieho úmyslně

manipulovaly veřej nost (ibid).

Alston versus ABC
Snaha umlčet kritiky se však netýkala jen vládních úředn í ků , ale i médií.

Napřík lad v dubnu 2003 naléhal premiér Howard na mediální organizace, aby minimalizovaly

zpravodajství v případě dvou č l enů organizace Greenpeace, kteří svými protesty narušili

odjezd část i australských vojenských jednotek do Perského zálivu. Proti této žádosti se ohradil

federální tajemník profesní organizace Media Entertainment & Arts Al l iance ' ř' Chris Warren

a Howardovy připomínky nazval nestydatým pokusem ovlivnit zp ůsob, jakým média

informují o válce v Iráku. Organizace rovněž vyzvala média, aby tlaky na "bagatelizaci"

protiválečných protestů ignorovala (The Mercury, 2003).

Mnohem s i l nějš í vlnu kritiky ovšem vyvolal útok vlády na profesionalitu veřejnoprávn í

televizní a rozhlasové stanice ABC. Podobná obvinění z úst politikl! padala na adresu této

stanice již dříve , vždycky ovšem prostřednictvím médií. Bezprecedentní na této události byl

fakt, že ministr komunikací Richard Alston napadl jeden z rozhlasových po řadů AM

prostřednictvím formální stížnosti o 68 bodech. Ty zahrnovaly obviněn í jako zve l i čování,

"svévolné urážky", neopodstatněné negativní závěry , výsměch, pohrdání, trivializace,

cynismus, s traněn í , "nezralé a irelevantní zneužití", "nerozumnost, posměch , vzteklé útočení" ,

sarkasmus, jedovatost, despekt, a užívání "silného a pejorativního" jazyka - vše nam ířené

proti USA a koalici (Alston, 2003).

Profesní organizace Media Entertainment & Arts Alliance odsoudila obv iněn í Alstona jako

pokus o manipulaci zpravodajs tví. Interní vyšetřování ABC označ i lo za relevantní obv iněn í

pouze dva z 68 případ II s tím, že šlo o spekulativní zpravodajství. V žádném z případů však

komise ABC neuznala námitku zpravodajství systematicky podávaného v protiamerické

a neobjektivní rovině (ABC Online, 2003).

Ministr Alston se s tímto rozhodnutím nespokojil a případ byl p řed án k novému posouzení

nadřízenému reviznímu orgánu ABC Independent Complaints Review Panel. Po přezkoumání

uznala porota 17 námitek relevantních, z toho 12 "předs tavova l o vážné porušení

10 obdobaSyndikátu nov in á ř ů ČR
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nestrannosti", v dalších čtyřech uznala "použití emotivních výrazů" a jeden příspěvek podle

poroty nevhodně označ i l zdroj zprávy. V žádném z t ěchto pěti případů však komise

nepotvrdila údajnou zaujatost vůč i USA nebo koalici, a závěrem označi la válečné

zpravodajství v pořadu AM za přiměřené a vyvážené. (Jacka, 2005).

Ani s tímto verdiktem nebyl Alston spokojený a stížnost byla předána nejvyššímu orgánu,

Australskému úřadu pro vysílání (Australian 8roadcasting Authority - A8A). Ten však zatím

nerozhodl, případ totiž zkomplikovala aféra předsedy tohoto úřadu Davida Flinta, který

v květnu 2004 rezignoval ze své funkce kv ůli vážnému podezřen í z korupce. J eště dříve

rezignoval i sám AIston a jeho náhlé odstoupení mnozí připisovali faktu, že ministrovo

angažmá v aféře ABC značně ztrapnilo Howardovu vládu (ibid).

P řípad Alston nebyl jediným případem během války, kdy se vláda pokusila stanici obvinit

z neobjektivnosti. Podle prů zkumu A8A z roku 2001 si stanice ABC udržuje v očích

veřej nost i a novin á řů velmi vysoký kredit své profesionality. Je proto pravděpodobněj ší , že

skutečným důvodem vládních obvi nění byl kritický tón ve zpravodajství této stanice.

Jazyk války jako nástroj propagandy
Aforismus "pravda je první obětí války" se nemusí vztahovat jenom na úmyslné dezinformace

a překrucování reality obratnými PR mechanismy. Jazyk jakožto nástroj k vytváření v ý znam ů

je natolik komplexní systém, že to, jakým způsobem je válka, její příčiny , průb ěh a d ů s ledky

interpretovány publikem, závisí také na jemnýchjazykových nuancích, které novináři zvolí

pro popis událostí ve svém zpravodajství.

Hasan (1996) k tomu uvádí, že jazyk neodráží realitu jako zrcadlo, ale spíše ,j i tvaruje pro ty,

kteří jej používají".

Analyticko-kritické studie, které se zabývají využitím jazyka pro žá doucí efekt informace na

příjemce, uvádějí příklady často užívaných v ý razů, jako jsou collateral damage, fri endly fire ,

extremist versus freeclom-fighter, anny versus war machine, press briefings versus

propaganda.

Subjektivní a stranící zpravodajství ale neznamená pouze takto zjevné selektivní užití slov.

Jak ukázala studie lingvistky Annabelle Lukin, zaujatá m ů že být i na první pohled objektivní

zpráva.

Svou roli při interpretaci zprávy hrají jazykové prostředky jako denominalizace, identifikace

čin i te le aktu prostřednictvím jazykového rodu (trpný, činný) , způsob, jakým jsou vyj ád řeny

dů sledky určitého aktu na okolí, atd.
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Lukin pro ilustraci provedla kvantitativní a kvalitativní analýzu dvou zpravodajských č lá nků

z prvních dnů invaze. I I Článek nazvaný .First Strike on Baghdad", jehož autoremje Roy

Ecclcston, zahran i čn í korespondent ve Washingtonu, publikoval celostátní deník

The Australian 21. března 2003. Jde o standardní zprávu, psanou v "neutrálním" tónu, a tudíž

obecně považovanou za "objektivní". Druhý č lánek s názvem "Amid Allied Jubilation,

a Child Lies in Agony, Clothes Soaked in Blood" z 8. dubna 2003 napsal novinář Robert Fisk

pro anglický deník The lndependent. Na rozdíl od první zprávy, která se opírá o tvrdá fakta,

lze označit Fi skův příspěvek jako hodnotící, a tedy zaujatý.

Lingvistka Lukin si však uvědomuje problematické užití pojmu subjektivní, objektivní č i

neutrální, v analyzovaném materiálu proto používá spíše koncept "perspektivy" a "úhlu

pohledu". Zatímco Fiskův článek je prezentovaný převážně z pohledu civilních obětí útoku,

Ecclesronův článek nabízí naopak pohled převážně koaličních sil. Odpovídá tomu jak převaha

vládních (amerických i australských) zdroj ů, výběr a prezentování kritických hlasů (nejsou

přítomné hlasy civilistů , jen irácké vlády; kritika francouzské vlády je zmírněna vyjádřením

"Francie vyjádři la hluboké obavy"), popis válečných akt ů , jejichž č i ni te l i jsou zbraně

a abstraktní věc i ("bombardování zabilo jednoho civilistu"). Tímto způsobem , argumentuje

Lukin, není čtenář přímo konfrontován s dopadem války na lidské životy, válka je mu

servírována v abstraktníc h, až "laskavých" pojmech.

II Annabelle Lukin se podílí na rozsáhlém projektu (Reporting war: mapping meaning and the potential for bias)
zkoumajícím gramatické projevy v širokém spektru mediálních v ý stup ů během války v Iráku. Informace na
http://www. ling.mq.edu.au/clsl/reporting_war.htm
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AUSTRALSKÁ MÉDIA

Faktorů , které utvářel y podobu australského zpravodajství o válce v Iráku, bylo někol i k.

Vedle již zm íněné propagandy a technologických inovací uvažuj í mediální analytici také

o roli koncentrovaného vlastnictví, jež vystihuje současný charakter australských médií snad

nejvíce. Následujíc í část mé práce proto věnuj i charakteristice mediální scény nejmenšího

kontinentu.

Historický vývoj
Komunikace v Austrálii se po jejím osídlení v 18. století rozvíjela v souladu s ko lonizační

strategií britského impéria - cílem no vě příchozích bylo uchovat spojení především

s mateřskou zemí. To se podařil o prostředn ic tvím podmořského kabelu, který obě země spoj il

v roce 1863. Navázat spojení se zbytkem oblasti Pacifiku však Austrálii trvalo dalších 38 let.

Tento fakt mimo j iné signalizoval další orientaci země , která ve svém zpravodajství odráže la

výrazně eurocentrický pohled (Press Reference). Po druhé světové válce se nejdůl eži těj ším

spojencem Austrálie staly USA, což se projevilo amerikanizací společnost i vrcholící

v 50. a 60. letech minulého století. Teprve koncem 20. století se mediální pozornost

soustředila ve větší míře také na asíjsko-pacifickou oblast a pů vodn í obyvatele Austrálie,

Aborigince (ibid).

Dominujícím rysem australských komunikací se v průb ěhu minulého století stala koncentrace

vlastnictví médií, která kulminovala v polovině 80. let řadou fúzí vydavatelských domů.

Zatímco v roce 1923 vydávalo 21 vlastníků celkem 26 metropolitních den íků , v roce 1950 už

bylo vydavateli'! pouze 10 a počet metropolitních den ík ů se snížil na 15. V roce 1987 ovládaly

vydávání metropolitních den íků už pouze tři společnost i - Herald and Weekly Times Limited

(HWT), News Limited (News), a John Fairfax Holdings Limited (Fairfax), přičemž News

Limited převza la téhož roku první z uvedených. (Australian Press Council, 2005).

Koncentrace vlastnictví médií
V současné době si největší vliv uchovávají tři mediální koncerny: impérium Ruperta

Murdocha, společnost Karryho Packera s dynastickou tradicí a spo l ečnos t Fairfax . Stálou

bitvu o další zisk vlastnictví ve sfé ře médií mezi sebou vedou zejména první dvě společnost i

(Bromley, 2004).

Rupert Murdoch, původem Australan s americkým občanstvím , vlastní obrovské mediální

impérium, které zahrnuje především trhy v Austrálii, USA a Velké Británii. V zemi svého

původu vlastní spo lečnost News Ltd, australskou pobočku spo lečnost i News Corporation,

která má zájmy ve více než stovce novin po celé zemi, a to jak celonárodních, metropolitních,
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The Herald Sun a The Sunday Herald Sun. S ohledem na náklad tiskovin představuj í

Murdochovy tiskoviny na celonárodní úrovni a v hlavním m ě st ě 65 procent trhu nedělní tisk

pak 77 procent, lokální tisk 62 procent a na trhu regionálních novin vykazuje 18 procent.

Společnost News Ltd rovněž vlastní 25 procent akcií v předplacené síti free- to-air televize

Fox tel a kontrolní balík akcií společně s konkurentem Fairfax také v australské tiskové

agentuře AAP lnformation Services. (Australian Press Council, 2005).

Další významný hráč na mediálním trhu je s po lečnost Jamese Packera Publishing &

Broadcasting Ltd (PBL), která vlastní Nine Network (provozuje tři metropolitní televizní

stanice a jednu regionální) zaj išťující PBL přístup k 51 procent ům australské populace,

a magazínové vydavatelství Australian Consolidated Press, které vydává přes 65 magazínů ,

napřík lad Australian Womens Weekly, Ralph, TV Week, Cosmopolitan a The Bulletin. PBL

vlastní také 25 procent akcií ve Foxtel a 33 procent akcií v televizní stanici Sky News.

Spo lečně s Microsoft Corporation je rovněž maj itelem online portálu ninemsn.

Nejvýznamnějš ím vlastníkem akcií v PBL je společnost Consolidated Press Holdings, kterou

ří dí další ze známých mediálních magn á tů a otec Jamese Packera Kerry Packer.

(Bromley, 2004).

Dean Wills říd í společnost John Fairfax Holdings Ltd, jejíž novinový náklad č i n í 21 procent

trhu v hlavním městě a na celonárodní úrovni, 22 procent nedělního novinového trhu,

17 procent lokálního novinového trhu a 16 procent v případě regionálních tiskovin. Fairfax

má zájmy také v AAP lnformation Services (které kontroluje spo leč ně s News Ltd) a Fox

Interactive Network (online), (ibid).

Další významní hráči na mediálním trhu jsou: Telstra, APN News and Media, the Seven

Network, Rural Press Ltd, The Ten Group, Smithem Cross Broadcasting Australia, Prime

Television Ltd a Village Roadshow (Australian Press Council, 2005).

Regulace vlastnictví médií je ukotvena v zákoně o vysílání z roku 1992, který vlastn ík ům

médií zakazuje provozovat najednou všechny t ři typy médií, tedy tisk, televizi a rádio (ibid).

Přesto je v případě Austrálie jasné, že tuto právní úpravu lze lehce obejít. Příkladem m ů že být

opět Rupert Murdoch, který vlastní velký kus koláče na trhu předplacené kabelové televize.

Námitky, že tím porušuje stanovy zákona, odmítá argumentem, že kabelová televize není

totéž co trad i ční televize (Australian Screen Education, 2004).
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Konzumace zpravodajství během války v Iráku
Pro přeh led toho, z jakých zdroj ů získávala australská veřej nost informace o válce v Iráku,

uvádím krátký souhrn dat: pro 66 procent Australanů je hlavním zdrojem zahraničn ích zpráv

televize, s tej ně jako pro 56 procent v p ř í padě domácího zpravodajství. Druhé nejoblíbeněj š í

médium jsou noviny, na něž spoléhá v případě domácích zpráv 22 procent a v případě

zahran i čn ích 17 procent Australan ů . Rádio připadá v úvahu pro 18 procent lidí v případě

domácích a I I procent v případě zahran i čn ích zpráv.

Poměrně málo Australan ů získává informace o zahran ič n ím dění z internetu (5 procent), ještě

o dvě procenta méně pak o domácích událostech. Popularita tohoto m édia je vyšší u mladších

ročn íkll12
.

Ve srovnání s předchozím týdnem vzrostla sledovanost televizních zpráv ihned na začátku

invaze 20. března o 22 procent (ABC) až 196 procent (SaS). Komerční televizní stanice

Channel 9 a 7 uvedly n árůst sledovanosti o 64 a 58 procent.

Během prvních čtyř dnů boj ů odvysílal Channel 9 celkem 56 hodin válečného zpravodajství

a ABC 41 hodin.

Po prvním týdnu války se však stanice vrátily ke svým obvyklým programovým schématům

a hodnoty sledovanosti se vrátily, s výjimkou ABC, na původn í úroveň .

Se speciálními vydáními o válce v Iráku př i š ly i noviny, jejich čtenářská obec se však

podle auditu s odstupem jednoho roku prakticky nerozšíři l a .

V pr ů zkumu o názorech australské společnost i z počátku dubna 2003 uvedlo 62 procent

dotázaných, že válečného zpravodajství bylo příli š mnoho, pouze 3 procenta si myslela opak

(Bromley, 2004).

Důsledky koncentrovaného vlastnictví médií
Pluralitní média se považují za jednu z podmínek fungující demokracie. Ta se uskute č ňuj e

právě tím, že "média poskytují společnost i informace o záměrech , č i nech , úspěších a prohrách

vlády" (Parker, 1990). Svou vů li mohou občané demokratického státu projevit především

během voleb a rozhodnutí o tom, komu udělí svůj hlas, by tedy mělo být v ideálním případě

založené na plné a všestranné informovanosti, již mu mohou poskytnout právě média.

Právě proto se již řada studií pokoušela zjistit, do jaké míry vydavatelé vědomě zasahují

do obsahu svých tiskovin a s jak ým účinkem by se taková snaha projevila v mínění ve řej nosti

(Goot and Tiffen, 1995).

12 http://www.roymorgan.com/news/polls/2004/3789
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Skeptický názor podal například Ben Bagdikian, který se in tenzívně zabýval vlivem

koncentrovaného vlastnictví médií na veřej né mínění. Bagdikian uvádí, že pokud mediálnímu

trhu dominuje malý počet firem s podobnými zájmy, začnou se tyto subjekty chovat jako

vládní informační systém. Je tedy pochopitelné, že mediální magnáti mají přinejmenším

potenciál značně ovlivnit rozhodování politických elit ve svůj prospěch (Bagdikian, 1983).

Toto propojení médií a politiky se projevuje zejména během voleb, kdy je mediální vlastník

schopen prostřednictv ím mediálních výstupů svých spo lečnost í zajistit podporu svému

oblíbenému politikovi a očern i t protivníka. To si vlastníci médií velmi dobře uvědomuj í

a s kandidáty na politickou moc tedy uzavírají vzáj emně výhodné vztahy (McNair, 2004).

V Austrálii se podobná situace udála v případě volební výhry premiéra Gougha Whitlama

v roce 1972, na níž měl podíl Rupert Murdoch. Jejich vztah se však brzy natolik zhoršil, že se

Murdoch rozhodl podporovat Whitlamova konkurenta Malcoma Frasera a Whitlam o funkci

premiéra v roce 1975 přišel (Australian Screen Education, 2004).

Vliv koncentrovaného vlastnictví médií na válku v Iráku
Stávající rozložení sil na australském mediálním trhu bylo velmi tvrdě kritizováno také v době

předcházející druhé válce v Iráku a během ní. Objevovaly se názory, že výsostné postavení

Ruperta Murdocha, který se nikdy netajil svou přízní pro konzervativní politiku George Bushe

a Johna Howarda, značně ovlivnilo způsob, jakým média o válce referovala

(Schwartz: 2003, Bromley: 2004, Hirst a Schutze: 2004).

Existenci tohoto propojení naznačily již novinové komentáře , které podle výše zmíněných

kritiků odrážej í názory vydavatele. V souvislosti s poslední válkou v Iráku vyšla 17. února

2003 v britském deníku The Guardian investigativní zpráva s titulkem .Their Masters'Voice",

která odhalila, že během několika týdnů těsně před vypuknutím konfliktu zastávalo všech 175

novin Ruperta Murdocha pro-bushovskou linii (Greenslade, 2003). Komentáře otevřeně

podporovaly válku a vystupovaly proti velkému protestnímu hnutí, které se proti vedení války

zdvihlo na větši ně kontinentech. V případě samotné Austrálie se proti invazi postavily

prostřednictvím koment á ř ů pouze 3 z 12 celostátních a metropolitních deníků , a to the West

Australian, Canberra Times a Sydney Morning Herald (Media Watch 2003 b).

Koncentrované vlastnictví médií v Austrálii se ovšem projevilo na zpravodajství zahraničn ích

událostí také v obecné rovině . Jak ve svém projevu v George Munster Forum v roce 2002

poznamenal novinář Sydney Morning Herald a bývalý zahraničn í korespondent Christopher

Kremmer, australská média spoléhají ve svém zahran ič ním zpravodajství na západní

informační zdroje z USA a Evropy (citováno v Bromley, 2004). Napřík lad van Druten (2003)
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zjistil, že veřejnoprávní televize ABC zredukovala počet svých zamčstnanců v Evropě během

jedné dekády z osmi korespondentů a dvou producent ů na čtyři korespondenty, od prosince

2003 už jenom na tři.

Od roku 1990 se navíc v zahraničn ím zpravodajství klade č ím dál větší důraz na takzvané

"soft" storiesl3 (Putnis 1996).

Role médií by ve vyspělých demokraciích měla spočívat především v kontrole těch , jež

vlastní rozhodující moc. (Miskin, Rayner, Lalic, 2003). P ředpokladem naplnění této role je

ovšem mediální prostředí , které dokáže zajistit, že soukromé zájmy v l astn ík ů korespondují se

zájmy veřej nost i (Levin, 2003). V případě Austrálie, kde větš i nu mainstreamových médií

vlastní několik málo lidí náležejících k úzké vrstvě společnost i , lze jen stěží naplnit

předpoklad o názorové pluralitě a reprezentativní roli médií, která veřej nost i nabízejí

rozmanité pohledy na sociální realitu (ibid).

13 Soft stories jsou zprávy založené na jednotlivých, často dojemných př í b ěz ích , ať už lidí nebo zv ířat. Jej ich

cílem nenl informovat, ale především pobavit.
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NOVÁ IDEOLOGIE: VÁLKA PROTI TERORU

S pádem železné opony padla konstrukce "studené války", na jejímž základě média na obou

stranách konfliktu vysvětlovala mezinárodní události. Začátkem 90. let minulého století

zaplnila toto geopo litické vakuum konstrukce "humanitární války" s cílem zabránit

porušování lidských práv'" (Robinson, 2004).

V 21. století se objevi 1.1 nová ideologie, respektive doktrína zahraniční politiky USA, která

zcela změni l a mezinárodní politické prostřed í i mediální zarámování světových událostí.

Po teroristickém útoku proti USA ll. září 200I vyhlásil prezident G.W. Bush válku proti

teroru a úhlavním nepřítelem Západu se místo komunismu stali islámští fundamentalisté.

Tato logika však byla patrná v uvažování amerického ministerstva zahran i č í ještě před

tragédií II . září , což se projevilo v označování některých zemí, které podporovaly terori stické

skupiny (např. Irák, Kuba, Libye a Severní Korea), jako "teroristických států" .

Robert Entman (2004, citováno v Lewis, 2004) vidí jako hlavní důvod pro spojování

terorismu a národních st átů snahu vytvořit dojem, že terorismus je možné vymýtit vojenskym

řešením, a potažmo tak ospravedlnit zvýšené výdaje na zbrojení.

Co se změni lo teror istickým útokem na USA, byl fakt, že tato rétorika byla poté schopná

zasáhnout i veřejné mínění a z terorismu učinila zpravodajsky velmi při tažlivé téma.

Teroristické útoky byly ve světle této rétoriky namířeny proti západním hodnotám liberalismu

a demokracie.

Australský novinář a autor knihy The Carpet Wars Christopher Kremmer v roce 2002

poznamenal (citováno v Hirst and Schutze, 2004):

"Zpravodajství o válce proti teroruje prostoupenozjednodušenou piedstavou, že lotoje boj

mezi piirozen ě dobrymi, moudrymi Cl západními ideály liberalismu Cl demokracie Clsnědymi,

vousatymi a fonati ckymi zločinci [evil-doers]. "

Jak uvádí Young (1996), kulturní reprezentace zločinu fungují tak, že opětovně potvrzují

kolektivní představu společnosti o sobě samé, a to ve třech aspektech: jednak popíší

.Jmagined cornmunity ", j asně určí hrozbu pro tuto spo lečnost a sjednotí tuto skupinu skrze

kolektivní touhu takovou hrozbu ostrakizovat.

Toto nové zarámování zpráv, kde bojové linie vedou mezi dobrem a zlem, se v případě

Austrálie projevilo ve velké míře po bombových atentátech na ostrově Bali v roce 2002,

14 Např iklad intervence Západu v Iráku (199 1),Somálsku (1992-3), zásah NATO proti Srbsku (1995, 1999)
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kde zemře lo 202 lidí, z toho 88 Australanů. Zahraniční editor celostátního deníku

The Australian Greg Sheridan (2002) tuto událost komentoval následovně:

" S/ejnějako my milujeme Austrálii, zločinci [evil men], kteří na Bali zavraždili naše lidi

a ostatní, Austráliijist ě nen ávidl. A proč nás nen ávidi? Nenávidí nás za naši lehkomyslnost

a zkaženost [wickedness], kter áje příležitostná a nepopirateln á. Nenávidí nás za naši stálou

a houževnatou dobro/u [goodness]. ..

Taková interpretace reality však vy lučuje ze spo lečnost i nejen uvažované teroristy,

ale všechny, kteří nestojí v boji za "pravdu" na naší straně.

Důraz na patriotismus , který měl v době ohrožení národa potvrdit legitimitu západních

hodnot, se projevil problematicky, protože takto definován byl stavěn do opozice k "dialogu"

(McMillan, 2004). Kritické analýzy novin á řů , které by zpochybňovaly vládní rozhodnutí,

byly tudíž považovány za .nepatriotick é", a tedy stranící terori stům .

Hrozbu terorismu využili spojenci i v případě ospraved lnění útoku na Irák, vedeném v rámci

boje proti terorismu. Saddám Husajn byl přímo spojován s teroristickými útoky l l . září

a AI Kajdou. A to přesto , že v přístupu iráckého režimu byl k tomuto druhu fundamentalismu

patrný značný antagonismus (Kull, 2003, citováno v Lewis 2004).

Přesvědčit veřejnost o tom, že Irák představuj e pro Západ přímou hrozbu teroristického útoku,

se americké, australské či britské vládě podařilo na základě jednoduchého marketingového

nástroje. Podobně jako reklama p ůsob í na cílovou skupinu prostřednictvím asociací, které

výrobek podvědomě spojí s určitými vlastnostmi, například s atraktivitou, spojily vlády své

tažení ve válce proti terorismu s Irákem. Jak se domnívá Lewis (200I), pro veřej nost neznalou

všech geopolitických souvislostí a otřesenou teroristickými útoky, se tato asociace stala

poměrně brzy konstrukcí , která smysluplně vysvětlila fungování světa .

Odborné debaty o tom, zda média ovládají společenské elity prostřednictvím dominantní

ideologie a udržují tím pro ně výhodný status quo, nebo zda média funguj í jako platforma

pro střetávání různých ideologií, v níž střídavě získávají převahu populární č i mediálně lépe

uchopitelné postoje, zdaleka nedospěly k obecně uznávanému stanovisku.

Práce v médiích se však řídí určitými pravidly a rutinou, která usnadňuje zpracování

informací a jejich předání publiku ve srozumitelné formě . Protože mediální průmys l je jako

každéjiné podnikání založený na zisku a vydavatel ům jde především o co nejvyšší

čtenost/s l edovanost, získají v médiích často převahu názory, které potvrzují společenské

stereotypy a předsudky (Louw, 2005).
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Výzkumy také dokázaly, že pokud příjemce získá protich ů dn é informace nebo sdě l en í, které

odporuje jeho, byť nevědomým, předsudkům, reaguje tak, že poznatek jednoduše ignoruje,

nebo si jeho význam vysvět lí odli šně od záměru autora (Kunczik, 2002).15

Principy, na nichž fungují média, a podvědomé reakce publika na určitá sdě l ení využívají PR

pracovníci politických elit zejména v době války, kdy je boj o podporu potenciálních voličů

nejintenzívněj ší. V Austrálii navíc tato rétorika padla na úrodnou půdu, protože Australané již

vlastní zkušenost s terorismem měli , a to př i útocích na Bali 12. října 2002.

Přestože australských obětí bylo méně než polovina (88 z 202 mrtvých), mnozí dospěli

k závěru, že cílem útoku byla Austrálie, především kv ů li podpo ře americké politiky,

a tragédie byla také okamžitě spojována s II. zářím . (Josephi, 2004).

Napřík lad lídr opoziční Australian Labour Party Simon Crean v parlamentu prohlásil:

" i\tlyslím, že nyní lépe rozumíme tomu, co cítili Američané l l. zái i. "

(Sheridan, The Australian, 2002 18. 10)

Válka v Iráku byla tedy, jak zdůraz ňoval premiér Howard, vedena v národním zájmu

Austrálie, "protože terorismus se týká každého" (Hirst, Schutze, 2004). Krátce před zahájením

invaze se však premiér dopustil přehmatu , když spojil útoky na Bali přímo s Irákem. Během

své návštěvy Nového Zélandu odpovědě l na otázku jednoho z novin á řů , co řekne veřejnosti ,

až z Iráku dorazí první rakev s ostatky australského vojáka, takto:

" KVLIli zlovolném u aktu mezinárodního terorismu j sme na Bali ztratili 88 Australan ů

a zápasil s tím musíme všichni. " " Budu...apelovat na obyvatele Austrálie, aby tuto skutečnost

vzali v úvahu, p okud se piipojime k vojenskému tažení do Iráku. .,

(Canberra Timcs, 2003, ll . 3, s. I)

Tento výrok okamžitě vyvolal protesty pozů st al ých obět í útoku i opozičních politických stran.

Noviny citovaly například otce jedné z obětí , 221etého Joshuy:

" .Jak se [Howard] odvažuje použít mého syna jako prostie dek k zahájení neleg álni

činnost i...Použít smrt civilist ů na Bali k obhajobě válkyj e podle mě vrchol cynismu. "

15 Příkladem je například malý zájem médií o hospice. Význam, kter é1010 slovo nese, ledy smrl a s tím spojenou
blízkost vlastní smrti, v sob ě nese negativní emočn í náboj, kterýje pro vě tš i n u publika nepřij at~~ný. Tento
poznatek vychází z vlastní zkušenosti v MF Dnes, kde podobná témata dostávala prostorJen v ýj ime čn ě .
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Premiér Howard se později ohradil s tím, že jej média dezinterpretovala. Na samotné události

bylo zaj ímavé právě její odlišné podání v médiích.

Zatímco noviny Canberra Times, které se v komentářích stavěly vůči válce značně kriticky,

nebo Sydney Morning Herald, zveřej n i l y Howardův výrok ve stejném zněn í, celostátní deník

The Australian, který Howardovu politiku naopak veřej ně podporuje, zprávu zveřej nil až

na páté straně, a navíc způsobem , který Howard ů v výrok značně zkreslil. Závěr výroku, kde

premiér apeluje na Australany vzít v potaz útoky na Bati, v článku zcela chybí

(The Australian, 2003, II . 3, s. 5).

Protože se média v Austrálii, podobně jako v USA a Velké Británii, dostala pod silný tlak

vojenské a vládní propagandy, nezřídka mu také podléhala na úkor nestrannosti zpravodajství.

Phillip Knightley v této souvislosti kritizoval příliš blízký vztah některých novin á ř ů

a politiků , který nejenže pomohl Howardovi "prodat válku", ale zá rove ň média degradoval

na "usmívaj ící se profesi" (Bromley: 2004), která bez reptání přijala vládní zdůvodn ě ní útoku

a otázku zbraní hromadn ého ničení pouze reprodukovala.

Zda takový postoj přijala média úmyslně nebo šlo o dů s ledek žurnalistické rutiny, nelze

j ednoznačně rozhodnout. Přestože se některé mediální organizace otevřeně stavěly

za konzervativní politiku Johna Howarda, jiné naopak přijaly vysvět l ení pro útok na Irák

s výhradami.

Jedním z nej vid itelněj ších př íkladů první skupiny je celostátní seriózní deník The Australian,

jenž vlastní mediální magnát Rupert Murdoch, který se netají svými sympatiemi

k neokonzervativní politice George Bushe a Johna Howarda.

Zárove ň je nutné předeslat , že tyto noviny se pokrytecky nekryly za pláštík nestrannosti

a otevřeně vyjádři ly svůj postoj k válce v Iráku. Například v úvodníku z 8. dubna 2003

nastínil deník svou pozici takto:

" ..feder álni vláda se drží svého j edinéhopiiběhu, s nímž se The Australian naprosto shodl/je.

Dl/vodje jednoznačný: Husajn bez obalu odmítl spolupracovats mezinárodním společenstvím

ajeho požadavky na odzbrojení Iráku. V kontextu hrozby mezinárodního terorismu

po I I. záil a Husajnovy podpory teroristických organizací nem ů že být situace, kdy existuje

piimá hrozba pro bezpečnost západních n árodů, včetně Austrálie, tolerována. Vezmeme-li

toto v úvahu Cl pridáme také zásadní vyznám spojenectvís USA pro naši bezpečnostní

strategii, j e z hlediska národního zájmu Austrálie nevyhnutelné piipojit se k vojenskému

tažení za odzbrojení Iráku. "

(The Australian, 2003, 8.4.)
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I přes takto jasně vyhraněný postoj by mělo být pro novináře d ůl ežit é zachovat profesionální

obezřetnost vůči politickým elitám a nediskreditovat opoziční hlasy. The Australian si byl

příli š jistý existencí zbraní hromadného ni čen í , napojení Husajna na AI Kajdu, a tedy

i správností vést proti Iráku válku. Mnozí novináři i mediální teoretici deníku také vyčíta l i ,

že se vehementně bránil jakékoliv kritice premiéra Howarda a jeho konzervativní vlády

(l-lirst, Schutze 2004), jak bylo patrné napřík l ad ve snaze vlády ospravedlnit na zák ladě obět í

aten t á tů na Bali vojenskou účast Austrálie.
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NÁRODNÍ IDENTITA AUSTRÁLIE VERSUS MÉDIA

Způsob, jakým novináři konstruova li obraz války v Iráku pro australské publikum, byl

do značné míry ovlivněn ostrovním nacionalismem sahajícím svými kořeny do vá l ečné reality

první světové války, konkrétně bitvy o Gallipoli v roce 191 5.

Paradoxem Austrál ie je totiž fakt, že i přes proklamované hodnoty demokracie a udržování

míru, na nichž stav í svou státní politiku, vznikla, jak dále vysvětlím , jakožto národ

na válečném poli.

Utváření národní identity
Hledání národní identity a její definice hrají v australské spo l ečnost i významnou roli. Za vše

mluví desítky knih pojednávající o této tematice, které zabíraly podstatný kus prostoru

v knihovně Univers ity of Queensland, stejně jako několik vyučovaných předmětů, které se

buď přímo nebo částečně věnovaly nalezení té pravé tváře australského národa. Mezi

historiky, politiky a novináři k nalezení shody nikdy nedošlo, přestože , jak sarkasticky

podotkl Richard White (1981), tato aktivita připomíná národní obsesi a "Austrálie podporuje

celý průmysl image-makerů , kteří nám říkají , kdo jsme".

Důvodem mů že být i fakt, že osídlení nejmenšího kontinentu neprob ěhlo úplně hladce. První

osadníci se museli vyrovnávat s extrémními klimatickými podmínkami, které rozhodně

nepřipomínaly romantické objevování "země zaslíbené". Př i kolonizaci toho, co mnozí

nazývali prázdnou zemí a tedy zemí nikoho "terra nullius", popřeli osadníci britského původu

práva i samotnou existenc i původních australských obyvatel, Abori ginců (Curthoys, 2003).

Pro bílé dobyvatele žádná historie Austrálie před rokem 1788, kdy Robin Cook zakotvil

v zátoce Botany Bay, jednoduše neexistovala. Australský nacionalismus tedy musel začí t

rokem nula, nebo se musel počítat k historii "britské rasy"16. Austrálie se tedy co do

státoprávního uspořádání i pohledu společnost i utvářela jako součást britského impéria.

Ovšem na rozdíl od jin ých britských dominií, jako je USA nebo Indie, v Austrálii nikdy

neprob ěhlo hnutí za nezávislost, č i snad dokonce za osvobození. Jako národ vznikla Austrálie

na zák ladě Zákona britského parlamentu v roce 1901 (Macintyre, 1999). Právě boj

o nezávislost je obvykle pro vznik národa zásadní moment, během něhož se definují národní

charakter, jazyk, kultura a mýty (Hall, 1992). Austrálie při šla zkrátka a musela tedy vynaložit

mnohem větš í a vědomé úsilí o defi nici sama sebe (Castles, 1992).

16 "...m ů žeme říc i , že pro všechny úmysly a účely, historie Brit ů v této zemi je historií Austrálie". J.Lyng, Non
I3ritishers in Australia, Melbourne: University Press 1939, p. I
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Nejistota ohledně vzniku Austrálie jakožto národního státu (nation-state) se projevuje také

v tradici státních sv á tků , Tyto každoroční oslavy ve větš i ně zemí fungují jako sociální nástroj

k posílení jednoty národa jako skupiny lidí spojené na základě společného jazyka, historie,

mýtů a tradic (Craig, 2004). Média během těchto rituálů fungují podobným způsobem jako

svaté texty v náboženských systémech17. Upomínají na zásadní momenty, v nichž se

podle přesvědčení č lenů skupiny vytváře la národní identita a oživují národní mýty, které

skupinu vytrhnou z každodenní rutiny. Patrně nej silněj ším rituálem je oběť krve, kdy národ

vysílá své "syny" do války. (Marvin, lngle 1996)

Stanovit takový den, na němž by se bez větších výhrad shodla větš i na obyvatel, však

v Austrálii není jed noduché. Oficiálně se slaví takzvaný Australia Day 26. lednajako

upomínka na zahájení evropské kolonizace v roce 1788. Toho dne při stály první lodě pod

velením kapitána Arthura Philipa v Sydneyské zátoce a první osadníci poté založili kolonii

New South Wales (Macintyre, 1999). Oslavy této události však nezůstávají bez kritické

odezvy z řad původních obyvatel kontinentu, Aborig i nc ů, i část i bílé populace, jež tento den

nazývají spíše Dnem invaze a připomínají jeho následky včetně zdecimování téměř větš i ny

domorodc ů , konfiskace jejich půdy a destrukce jejich dávné kultury (Lewis, 2002).

Mnohem s i lněj ší pocity národní hrdosti než oslavy Australia Day vyvolává v Australanech

svátek Anzac Day, slavený 25. dubna jako upomínka na bitvu během první světové války,

konkrétně vylodění britských, francouzských, novozélandských a australských jednotek

na úzkém poloostrově Gallipoli při ústí Dardanel (ibid). Během osmi měsíč ního obléhání

utrpěl i Australané těžké ztráty, padlo tu celkem 8709 voj á ků z celkového počtu 15 tisíc

Australanů , kteří zemřeli během první světové války (Blainey, 1999).

Přestože tato bitva byla v podstatě obrovskou porážkou, pro Australany se hrdinství jejich

vojáků, kteří navíc ve válce působil i ze všech ostatních národních jednotek jako jediný

dobrovolný sbor (z toho pramení název citizen-soldier), stalo tmelem sociální soudržnosti

a zdrojem národní hrdosti (Lewis, 2002). Téměř jako klišé již pů sob í výrok opakovaný

v učebnicích , médiích i politických proslovech, že australský národ se zrodil během bitvy na

Gallipoli. Takzvaná Legenda Anzac v sobě zejména zahrnuje australské hodnoty, které padlí

vojáci zt ě l esň ova l i a které jsou v obecném povědomí typické pro celý australský národ:

upřímno st , mateship'", rovnostářství , pohrdání autoritami a hrdinství v nepřízni osudu či

neštěstí.

17 Sociologie často vysvětluj e význam národních s tátů jako instituce, která nahradila v době osvícenství
náboženství a funguje tudíž na podobném principu- sociální kontrole.
18 pro anglické slovo mateship neexistuje český výraz, dá se však pře lož it ve smyslu "pomoc bližnímu za
jakýchkoliv okolností". Právě tato hodnota se stala námětem mnoha literárních zpracování, například knihy
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Vysvět lení , proč se porážka transformovala ve velké národní vítězs tví, je možné hledat

například ve faktu, že pro Austrálii to byla první masová zkušenost s moderní vá lkou'".

Historik Kenneth Stanley lnglis (1998), jenž se pokusilo dekonstrukci mýtu Anzac v psýché

australského národa, také podotýká, že bitva na Gallipoli byla veřej nost i prezentována jako

"křes t ohněm" pro Austrálii, událost, která zemi konečně "umístila" na mapu světa .

Za svůj vznik vděčí Legenda Anzac právě válečným novinářům . Svůj podíl tu nese jednak

londýnský novinář Ellis Ashmead-Bartlett, jehož reportáž o vojenském hrdinství Austra lanů

vyšly 13 dní po vylodění snad ve všech novinách na kontinentě a v nichž mimo jiné napsal,

že "v této válce nebylo dokonalejší akce než ono překvapivé vyloděn í za tmy"

(citováno v Bromley, 2004).

Zásadní roli tu sehrál i oficiálně první válečný korespondent Austrálie C.E. Bean, který

doprovázel vojska ANZAC na Gallipoli a po evakuaci přeživších zkompiloval z poznámek

a kreseb vojáků takzvanou Knihu Anzac (The Anzac Book). Později se podílel na vzniku

publikace "Ofi ciální historie Austrálie ve válce 191 4-18" a zasloužil se také o založení

Národního válečného památníku (National War Memorial, mimochodem vznikl dříve než

Národní muzeum Austrálie) v hlavním městě Canberra (Bromley, 2004).

Národním symbolem se nicméně svátek Anzac Day stal teprve ve 20. letech a jeho význam

se v průběhu následujících dekád měnil. Pů vodn ě byl interpretován jako znak triumfu

v nepřízni osudu a symbol australské odvahy, koncem 20. let si jej však "přiv lastn i ly"

konzervativní politické kruhy v čele s organizací válečných veteránů RSA

(Returned Soldiers Association). (Lewis, 2002).

Podobnou, i když trochu slabší mytologii než C.E. Bean pomohl kolem australské válečné

tradice vytvoř i t korespondent druhé světové války George Johnston, a to jednak svými

reportážemi z bitvy u stezky Kokoda na Nové Guinee a jednak svými pozdějšími díly 

faktografickou knihou Austrálie ve válce (Australia at War) z roku 1942 a románem

My Brother Jack publikovaným v roce 1964, jenž byl televizní stanicí ABC téměř okamži tě

zpracován do podoby televizního seriálu. V 60. letech ovšem síla legendy opadala,

což dokumentuje i divadelní hra Alana Seymoura The One Day or the Year demonstrující

"naprostou vyprázdněnost bezmyšlenkovitého mručení svátku Anzac Day"

(Stewart 2001 ; Henderson 2002 in Bromley 2004).

vybraných povídek od něko l ika australských a uto r ů Australians havc a word for it, cd. Gertrude Gelbin, Seven
Seas Book 1964, Berlin.
19 předtím válči l i Astralané za britské impérium pouze v druhé búrské válce v letech 1899 až 1902
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Význam svátku Anzac Day poklesl v době po skončení války ve Vietnamu (1962-72)

a v následující dekádě byl kritizován pro svůj militaristický podtext.

Nový rozkvět zažívá legenda od 90. let. Například v roce 200I, kdy Austrálie slavila sté

výročí založení federace, si vláda objednala vytvoření osmidílné televizní série Australians

at War vysílané na veřej noprávn í stanici ABC. Komerční kanál Channel 10 zase vysílal

přepracovaný seriál My Son Jack. V letech 2002 a 2003 byly publikovány zpopularizované

příběhy The Spirit of Kokoda a The Spirit of the Digger sepsané původně bývalým novinářem

Patrikem Lindseym.

Rostoucí obliba svátku je patrná i ve způsobu jeho oslav veřej nost í. Každoročně se organizují

hromadné školní zájezdy na válečná pole Gallipoli (například v roce 2002 navštívilo Gallipoli

15 tisíc Australanů , čemuž odpovídá i mediální pozornosť'') , probíhají slavnostní ceremonie

politické a vojenské reprezentace státu, během nichž se slouží mše za padlé vojáky, a konají

se slavnostní průvody válečných veteránů druhé světové války, Vietnamu nebo nově i válek

v Iráku.

Nicm én ě ani takto prezentovaná verze národní mytologie neušla kritice, která ji označ i la jako

"historické pokrytectví" stavící na rasistické nadřazenost i : Anzac Day byl podle této teorie

konstruován pro bílou větš i nu obyvatelstva a zastíral tak domorodou historii Austrálie

(Clark, 2002). Debata o významu Anzac ovšem často naráží na agresívní odpor konzervativní

organizace RSL (Returned Service League, n á stupkyn ě RSA), která má v ostrovní zemi

značný politický vliv a těší se podpoře konzervativních politiků včetně premiéra Johna

Howarda (Smith, 2006).

Mnohé studie se shodly na tom, že takto prezentovaný národní mýtus je v posledních letech,

a především v době nasazení Australanů ve válkách, zneužíván vládními kabinety pro získání

podpory veřejnosti v případě kontroverzních krok ů zahraničn í politiky

(Hede 2005, Smith 2006).

S tím podle teoretika Rodneyho Tiffena souvisí i chování australských novi n á ř ů , kteří si při

vědomí zásadní důl e ž itost i mýtu pro veřej nost osvoji li "vhodný emocionální tón a orientaci

vál ečného zpravodajství". (Tiffen 1992). Podle Bromleyho hrál tento faktor dokonce hlavní

roli při získání veřej ného mínění na podporu války v Iráku v roce 2003 v momentě , kdy byli

australští vojáci reálně nasazeni při válečných operacích. (Bromley, 2004).

V následující kapitole se pokusím tyto teze ilustrovat v rozboru zpravodajství deníku

The Australian během oslav svátku Anzac Day v roce 2003.

20 Tato čís la uváděl deník The Australian v č láncích týkajících se oslav Anzac Day v roce 2003
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Zpravodajství deníku The Australian o Anzac Day v dubnu 2003
The Australian lze označit jako seriózní deník konzervativního zaměření , který otevřeně

podporuje politiku Johna Howarda a jeho rozhodnutí zapoj it Austrálii do válečného tažení

v Iráku. Svou roli tu podle názoru mnoha mediálních pozorovatelů hraje fakt, že

The Australian je v ostrovní zemi vlajkovou lodí koncernu mediálního magnáta Ruperta

Murdocha, který se veřejně staví za neokonzervativní politiku amerického prezidenta George

Bushe i podobně orientovanou politiku australského premiéra Johna Howarda, vůdce

pravicové Liberální strany (Bromley, 2004, Hirst and Schutze 2004)

Sám I-Ioward se o deníku The Australian pochvalně vyslovil ve svém projevu v parlamentu

během oslav desátého výročí ve funkci premiéra, v němž listu děkoval zajeho podíl na vydání

knihy The Howard Factor popisující premi érův život a jeho politické zkušenosti. Kniha byla

sepsána právě novináři z deníku The Australian.

"Chtěl bych se zmínit o piisp ěnl listu The Australian k národní politické debatě. Jakožto

noviny k ní významně piispěly. Mám nyní na mysli těch deset let, kdy j e tato vláda vefunkci,

a po zice, které zas tával The Australian. Tyto noviny byly značně podp ůrn é a velkorys év ů či

vládní agendě ekonomické reformy, vytrvale také silně podpo rovaly ref ormu průmyslovych

vztah ů od doby, co mnoho z nás o ní začalo teprve mluvit. Jediná kritika listu na adresu vlády

byla ta, že jsme s reformou nešli dostatečně daleko ...[The Australian] velmi silně podporoval

naši vojenskou účast ve válce v Iráku a já jsem velmi uvítal komentář listu, ktery vyšel minulý

týden hned po vydání knihy, o dosud neznámých nahrávkách zachycených v Iráku. "

John Howard, 2. března 2006

Zpravodajství The Australian se ohledně svátku Anzac Day se v roce 2003 (ostatně podobné

vyznění je patrné i v jiných letech) vyznačovalo emocionálním jazykem, důrazem na tradičn í

australské hodnoty a častým i odkazy na terorismus a probíhající válku v Iráku, která zde byla

prezentována v perspekti vě australských vojáků jako ochránců národní bezpečnost i za cenu

smrtelné obět i .

Následující rozborem chci prokázat, že média v připad ě národního ohrožení upřednostnila

patriotický tón zpravodajství na úkor profesionální nestrannosti. Vycházím přitom

z teoretického koncepce role novin á ř ů jako č l e nů profesionální interpretativní komunity

(Zelizer, 1993).

- 41-



Deníkse ve svém zpravodajství v době invaze roku 2003 věnoval státnímu svátku Anzac Day

(kalendářně se slaví 25. dubna) ve speciální příloze o 19 příspěvcích. Před samotným výročím

publikoval po dvou článcích k tématu Anzac ve dnech 22., 23. a 24. dubna.

22. dubna vyšel na straně 2 článek I ) dokumentující vzpomínky veteránII z války v Koreji z let

1950-53, které se Austrálie účastn i la jako součást sil OSN. Autor v článku popisuje význam

války pro veterány a vyzdvihuje tradiční hodnoty australského nacionalismu, jako je

mateship, například takto: "Pan Breen a jeho dva druhové jsou hrdí na své úspěchy

v Koreji .... .nejlepší částí války podle nich bylo kamarádství." Jeden z veter á n ů také srovnává

výsledky války v Koreji a Iráku: "V roce 1952 byla země (Korea) zničená , ale nyní je

moderním a industrializovaným národem plným života se 44 miliony lidí, a to vše je výsledek

války v Koreji... pokud něco podobného vzejde z války v Iráku, bude to vše mít cenu

(tedy rozhodnutí se ve válce angažovat, pozn. autorky)."

Fakt, že Anzac Day je neodmyslitelně spjat s politickou reprezentací státu, dokumentoval

v tomtéž vydání č l á nek" na straně 2, který se zabýval způsobem oslav svátku politickou

elitou.Například ministr obrany Robert Hill stráví tento den na Blízkém Východě

s australskými jednotkami nasazenými v irácké válce, ministr zahranič í Peter Costello

uskuteční svou první oficiální návštěvu v Gallipoli a premiér John Howard se plánuje

zúčastnit vzpomínkových ceremonií v hlavním městě Canberra.

23. dubna vyšly k tématu další dvě zprávy. PrvníJ) z nich na straně I referovala o hrozbě

teroristických útoků č lenů organizace AI Kajda proniknuvších do Turecka ze severního Iráku.

Ty měly být podle deníku namířeny proti ministrům australské vlády, kteří hodlali oslavit

svátek na Gallipoli. Varování, jak uvádí The Australian, otiskly turecké noviny, které

vycházely z informací rozvědných služeb Turecka. Autor článku také cituje australské vládní

zdroje ohledně cestovních doporučení pro australské turisty směřuj ících na Gallipoli, kteří by

měli dbát vysoké opatrnosti hlavně v tureckých barech, hotelích, obchodních domech a

veřej ných prostranstvích. Toto varování však vyvolalo diplomatickou roztržku mezi oběma

zeměmi , o níž deník referovaJ -l) o den později na straně 4. Výzva australské vlády ke zvýšené

opatrnosti totiž podle tureckého velvyslance urazila Turky a poškodila "tradi čn í přáte lství"

mezi oběma státy. Členové australského kabinetu se v č l ánku snažili napětí mírnit uj i š těn ím ,

že úsilí Turecka (které stálo ve válce Iráku na s traně spojenců) o zaj ištěn í bezpečnosti na

svém území je enormní, a tedy dostatečné .

Druhá zpráva'" z 23. dubna referovala o malém australském městě Albany, v němž se roku

1930 konaly historicky první oslavy svátku včetně mše za padlé vojáky a podle autora článku

měly tyto reprezentovat zrod tradice Anazac. Autor cituje předsedu místní organizace RSL
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(Returned Service League, organizace sdružující veterány) a veterána války ve Vietnamu,

který považuje Albany pro Anzac za tak důle žit é , že by se podle jeho názoru mě l o stát

jakýmsi hlavním městem Anzac v Austrálii.

Vydání z 24. dubna publikovalo kromě zprávy o diplomatické roztržce s Tureckem recenzi"

na dokumentární pořad o hrdinovi z bitvy u Gallipoli vysílaném na australské televizní stanici

SBS. John Simpson Kirkpatrick je Australanů m známjako statečný Brit, který na oslu

odvážel z válečné řeže raněné Australany do bezpečí a sám pozděj i v bitvě padl. Média tu

tedy opět hrála roli informátora a z á rove ň pomáhala šíři t tradiční obraz legendy Anzac.

Nejvíce se deník věnoval svátku 25. dubna ve speciální příl oze nazvané ANZAC DAY

MEMORIAL EDITION, která přinesl a celkem 12 p ř ísp ě vk ů ."

"Ty mladé tváře zřejmě navždy odvál čas. Někteří zestárli a s každou dekádou jichje stále

méně. Smrt nakonec dostihla mnohé ze stárnoucích Australanů , kteří přeži l i válečné boje.

A přesto v době, kdy si národ při pomíná své padlé, je tento Anzac Day možná více

dojemněj ší než jindy. Dnes s tej ně jako kdykoliv jindy budeme vzpomínat. Zá rove ň se však

nacházíme v kritickém momentu." Takto emocioná l ně otevře l přílohu autor na s traně 17l.

Článek také nachází mnohé paralely s tehdy probíhající válkou v Iráku, kterou zahrnuje

do své bilance válek, které pro Austrálii znamenaly oběť položenou na o ltář národní

bezpečnosti . "Poprvé za 31 let se značný počet australských vojáků účast ní bojů. Ve chvíli

zahájení vzpomínkových oslav bojují znovu mladí Australané pod národní vlajkou."

V podobném duchu pokračuje zpravodajství na s traně 2 v článku nazvaném "Závazky,

povinnosti a oběti se klenou přes století hrdé služby v armádě"Sl . Autoři v něm

zprostředkovávají vzpomínky veter ánů z něko li ka d ů l e žit ý ch vojenských misí Austrálie.

V č lánku se opět zpravodajství překrývá s komentářem . P řán í jednoho veterána z první

světové války znovu moci nasadit své síly za Austrálii autor článku komentuje takto: "Přání

pana Cauxe znovu narukovat, tehdy stej ně jako nyní, podtrhuje entuziasmus Austra lan ů

sloužit své zemi ve válce, jenž se projevil během minulého století. Vždy připravení odpovědět

na výzvu o pomoc bojovali Australané od vyhlášení Federace v osmi zásadních konfliktech

včetně obou světových válek, Korey, Vietnamu, první války v Iráku, Východního Timoru,

Afghánistánu a druhé války v Iráku."

V č l ánku9 l na s t raně 2, který pojednává o zážitcích veterána druhé světové války, znovu

přicházejí ke slovu "typicky australské hodnoty". "Kamarádství bylo pro přežití

2 ) K tématuse vyjadřova l i i hěžn í Austra lané v rubrice Dopisy č t e n á řů . která byln tentokrát \')'hraJné určená n á zorům k Anzac Day.

- 43 -



nejdůležitěj ší ," píše autor. Výraz mateship ovšem znamená v australské spo lečnost i více

než běžně vnímané přátel ství , v souvislosti s válkou jde v podstatě o implicitní závazek stát

za svými druhy i za cenu smrtelné obět i.

Na straně 9 se deník věnuj e'" interpretaci svátku politickými představi t el i státu, k teří j ej

vykládají především v perspektivě války v Iráku. Premiér John Howard nejprve v citaci

vyzvednul význam svátku a upozornil na jeho rostoucí oblibu. "Předevš ím vzpomínáme

na udatnost a odvahu těch mladých Austra lan ů , kteří se vylodili v zátoce Anzac 25. dubna

1915.. .a tím započal i velkou legendu, která utváří náš národní postoj a charakter." Howard

poté plynule navázal na situaci v Iráku. "Oni (myšleno australštl vojáci v Perském zálivu) jsou

dnešní Anzacs, zaslouží si náš trvalý respekt," cituje deník premiéra.

Podobně se vyjadřuje i ministr obrany Robert Hill, který kontroverzní rozhodnutí zaútoč i t na

Irák elegantně spoj il s pozitivním smyslem vojenské operace: "Australští vojáci jako součást

koalice dali iráckému lidu příležitost dosáhnout svobody."

Další č l ánek l l ) na straně 9 vypráví příběh veterána druhé světové války, v němž autor klade

opět důraz na tradiční hodnoty australské duše, a především m imořádné kvality australských

voj á ků. "V knize Australian Victories in France 191 8 (Australská vítězství ve Francii roku

1918) publikované v roce 1922 demonstroval Monash, jak australští vojáci uchvátili 25

procent německého území, zbraně a munici a osvobodili válečné zajatce i přesto , že tvořili jen

devět procent spojeneckých sil... nejenže to potvrdilo jejich bojové schopnosti, ale také

prokázalo jejich výrazné zlepšení od doby, kdy jim Britové nařídil i vylodit se k první krvavé

bitvě na Gallipoli." Média tu tedy znovu oživila mýtus C.E. Beana o výj imečných fyzických

schopnostech Australanů , jež získali jako bushmeni životem v džungli.

Stejným zp ůsobem pokračuj e zpravodajství i na zbývajících stranách. Patrně nejpregnantěji

ale vyzněl komen tář listu12
) na straně 12 bez uvedení autorství. Deník shrnuje a vysvět l uje

všechny důle žit é hodnoty Anzac, a podává tak "správný" výklad národní identity Austrálie.

Stej ně jako v předchozích příspěvcích UPOZOrI1uje na souvislost s válkou v Iráku. "Dnes

vzdáváme čest století obět i našich mužů a žen, kteří sloužili v armádě při obraně Austrálie.

V jejich proľesiona litě a oddanosti svým druh ům a své zemi jsou veteráni z Iráku přímými

nástupci Australanů , k teří vzali útokem malou pláž na tureckém po loostrově Gallipoti před 88

lety." Takový způsob interpretace ovšem znamená, že ten, kdo nesouhlasil s účastí Austrálie

ve válce v Iráku, byl postaven do opozice i proti samému národu a jeho hodnotám a pomyslně

tak vy loučen z komunity. To umocnil i další koment á ři" na s traně 13 od autora jedné

z interpretativních knih o národní identitě Dinkum Diggers Dalea Blaira, který mimo jiné

uvažuje o možných mírových protestech proti válce v Iráku. "V případě , že by snad chtě l
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nějaký rozzuřený aktivista upoutat pozornost, doufám, že na ně budeme moci shlížet se

stejnou benevolentní rétorickou trpělivostí , kterou předved l George W. Bush ve své reakci

v ů či protiamerickým protestantům proti válce v Iráku: 'Není snad svoboda nádhemá" '".
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ZÁVĚR

V předchozích kapitolách jsem se snažila popsat, jakým způsobem se projevi lo vnímání

novinářů jako členů národní komunity na podobě zpravodajství během války v Iráku.

Při zkoumání vazby mezi identitou národní a profesní jsem dospěla k závěru , že ideologie

nacionalismu má stále velkou moc ovlivnit výsledek práce médií. Neoslabilaji ani rostoucí

inter-kontinentální provázanost mediálních systémů .

Projevy patriotismu ovšem nejsou v každé době stejně intenzívní. Během cyklů vzpomínání

a zapomínání v národním vědomí hrají média jako prostředky veřej né komunikace

rozhodující úlohu - na jejich platformě probíhají veřej né debaty o národní identi t ě. Tak tomu

je i v případě australské legendy Anzac, která byla během minulého století podrobena kritice

a jej í význam přehodnocován do současné podoby. "Středobodem všeho je čistě láska

a hrdost Australanů za muže a ženy ve zbrani, kteří v minulosti vytvoři l i duši Anzacu,

legendu Gallipoli a více než cokoliv jiného vytvarovali naši národní identitu," poznamenal

jeden z předních australských novináři, (Dodson 2003). Zdá se, že na tomto procesu se

podílela především média.

V případě ozbrojeného konfliktu se novináři ocitaj í také pod tlakem státní propagandy,

jež dokáže pružně reagovat na vývoj moderních technologií a efekt ivně je využít jako

protizbraň k "prodeji" svých politických cílů. Jak jsem ukázala v krátkém historickém

přehl edu o proměnách vztahu médií a státu, taktiky, jak získat veřejné mínění na svou

stranu, fungovaly v minulosti stejně jako dnes na principu semknutí národa proti spo leč nému

nepříteli , při čemž prostor k realizaci tohoto procesu poskytují masové sdělovací prostředky.

Nacionalismus je totiž schopen vytvářet zdání jednotného národa skrze pojmenování vni třních

a vnějších nepřátel a následně jejich vyloučením ze sociálního řád u. Média přitom dokáží

mobilizovat veřej nost v případě ohrožení, ať už se týká národní bezpečnosti č i obav z nárůstu

kriminality (Louw, 2005). To se projevilo po událostech ll. září a vyhlášení války proti

teroru, jež ztížila možnosti svobodného projevení nesouhlasu s vládní politikou.

Australský novinář a autor knihy o válečných korespondentech The First Casualty Phillip

Knightley jednou poznamenal, že "média maj í slabou, nebo žádnou pam ěť'

(citováno v Lcwis, 2002). Podle Lewise by bylo vhodnějš í tvrdit, že média spíše reflektují

soudobé spory o to, co z minulosti stojí za to uchovat v národní pamět i . Tyto spory vrcholí

především v době válek a jakým zp ůsobem se média této role zhostí, závisí mimo jiné

na stupni politické a tiskové svobody v té které zemi.
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Fakt, že média nejsou pouze ve vleku převládaj ících ideologií, naznačily již diskuse o roli

novináře , jež se na toto téma vedly během války v Iráku přímo na stránkách novin i v televizi.

Příliš důvodů k optimismu ale australští novináři nemají. Pluralita médií je v Austrálii

omezenajejich koncentrovaným vlastnictvím a v nedávné době se s novou anti-teroristickou

legislativou objev ila podobná hrozba i v oblasti svobody projevu.

Zákon o antiterorismu z roku 2005 zakázal médiím informovat o lidech zadržovaných

pro podezření z teroristických aktivit. Novináři , jejichž zpravodajství by bylo zaměřeno proti

č in ů m vlády, policie nebo soudů , mohou být obviněni z pobuřování a čel i t až sedmiletému

vězení. Loni navíc parlament přij al dodatek, který policii a tajným službám povoluje

odposlouchávat telefonní hovory a kontrolovat emailové zprávy a sms těch , kteří by při š li

do styku s lidmi obviněnými z teroristických zloč i nů . Podle organizací, které se v Austrálii

věnují ochraně svobody projevu, to s největší pravděpodobností povede k autocenzuře

novin á řů a neochotě jejich zdroj ů podávat tisku informace (Freedornhouse, 2007).

Bylo by však předčasné a není ani v možnostech této práce č i n i t závěry o zvyšuj ící se

podřízenosti médií vů či státní moci, byť tomu mnohé nasvědčuj e . Média nepokrývala konfl ikt

ve Vietnamu stejným zp ůsobem jako události druhé světové války. Podobně se dokázala

poučit i z první války v Perském zálivu. Celkový dopad 11 . září na prostředí médií tak bude

podle mého názoru možné l egitimně zhodnotit teprve v následujích letech.
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RESUME

The representation of the war in Iraq in 2003 in Australia's media was shaped to a significant

degree by the cultural and historical determinants of war reporting. The processes

of globalization and progressive technological advances of communications have not

prevented journalists from abandoning their perception of the national identity. While much

of the pre-invasion stand taken by Australianjournalists was made by the consequences

of concentration of media ownership, journalistic performance during the war was debased

first of all by their patriotism. As key figures in creating war narratives, journalists revalidated

certain Australian national values originating in the foundation of the nation-state. Therefo re,

they were largely supportive of military action as soon as the ANZAC troops joined the

battlefield.
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