
Emberi jogokkal foglalkozó újságíró vagyok. Ez a

konferencia is jó alkalom arra, hogy egy olyan

kérdésrôl beszéljek, amely aggaszt engem is és má-

sokat is, akik az emberi jogokkal foglalkoznak. Arról,

vajon mennyire hatékonyan hasznosulnak azok a ha-

talmas emberi és anyagi erô-

források, amelyeket az em-

beri jogi tevékenységekre

fordítanak. Hatással van-e az

emberi jogi tevékenység a

kormányok politikájára? Mit

tesznek az emberi jogi szer-

vezetek az újságírókkal

együtt azért, hogy az emberi

jogok megsértései széles

körben ismertté váljanak?

Milyen problémák mutat-

koznak kettejük együttmû-

ködésében?

1994. április 6-án a repülô-

gépet, amelyen Ruanda el-

nöke és a szomszédos Bu-

rundi államfôje utazott, rakétatalálat érte. Mindket-

ten meghaltak. Néhány órán belül Ruanda hutu la-

kossága vérfürdôt kezdett a tuszi többség ellen, a

nyár végére majd´ egymillió ember vesztette életét.

A világ elsô reakciója a megdöbbenés volt. És a meg-

lepôdés. Honnan tört elô váratlanul ez a gyûlölet,

honnan jött ez a népirtás? A válasz: sehonnan. Az em-

berek tudták, hogy jönni fog. Jó ideje készült, érlelô-

dött. Jóval ama nap elôtt, amikor egy incidens hatásá-

ra elszabadultak az indulatok, és elkezdôdött a szisz-

tematikus öldöklés, elhangzottak figyelmeztetések,

megjelentek riportok, a kormányok jelzéseket kap-

tak. De a figyelmeztetések nem számítanak hírnek.

A figyelmeztetések nem tartoznak a hírszerkesztôket

érdeklô sztorik közé. Többé senki sem tagadhatja –

azok a kormányzatok sem, amelyek elkövetnek ilye-

neket –, hogy napjainkban nagy számban fordulnak

elô jogsértések. A külföldi piacok utáni hajszában el-

felejtôdik sok, az emberi jogok védelmében vállalt

kötelezettség. Az sem tagadható, hogy ezekrôl az ese-

ményekrôl soha nem tudtunk annyit, mint napjaink-

ban. Egyetlen más nemzedék sem kapott ilyen sok is-

meretet, ilyen gyorsan, ilyen

szemléletesen. Soha nem ké-

szült ennyi beszámoló min-

den egyes jogsértésrôl és min-

den országról, ilyen jól meg-

írva és ennyire hozzáférhetô-

en az emberek számára. Az

emberi jogi szervezetek fel-

becsülhetetlen értékû mun-

kát végeznek – nagyobb

szükség van rájuk, mint ko-

rábban bármikor. Ám mégis,

miért olyan csekély a hatása

mindeme tudásnak? Minél

többet tudunk, annál keve-

sebbet teszünk? A képek és

a beszámolók túl felkavarók

volnának? Vagy éppen hogy nem eléggé felkavarók?

Röviden, miért van az, hogy a szakértôk egyre növek-

vô létszámú csoportja oly keveset ér el?

N em könnyû a válasz ezekre a kérdésekre. Ami-

kor harmincöt évvel ezelôtt megalapították az

Amnesty International nevû szervezetet, a világ – ha

szebb nem is, de – ôszintébb volt. Az Amnesty ráér-

zett valamire: arra, hogy a közönségnek arra van szük-

sége, hogy egyénekkel és egyéni történetekkel azo-

nosulhasson, és ha erre módja nyílik, a legmesszebb-

menôkig hajlandó tenni értük. Ez a képlet valamikor

a nyolcvanas években érvényesült leginkább, amikor

az egyéni áldozatokért indított hadjáratok szerte a

nyugati világban támogatók tömegeit vonzották. Ami-

kor Safia Hashi Madart, egy huszonhat éves szomáli-

ai biokémikust a kínzásokat követôen 1989 tavaszán
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váratlanul szabadon engedték, s a börtönigazgató dü-

hösen kérdezte tôle, hogy lehet az, hogy ilyen sok ba-

rátja van Nyugaton, akik ezrével írtak levelet a szaba-

don engedése érdekében – ez személyes gyôzelem

volt mindenkinek, aki valaha is tett az igazságtalanul

bebörtönzöttek szabadságáért.

Harmincöt évvel késôbb minden másként fest. A

hidegháború befejezôdése megváltoztatott jó néhány

szabályt, az Amnesty International mellett pedig több

száz, talán több ezer hasonló, nemzeti és nemzetkö-

zi szervezet jött létre, sok közülük kitûnô jelentések-

kel tûnt ki. Míg a hetvenes évek végén egy esetrôl

egy beszámoló született, ma öt, ami furcsamód meg-

könnyíti, hogy a külföldi szerkesztôk figyelmen kívül

hagyják ôket.

Egy új beszámoló publikálása kínzásról, népirtás-

ról, utcán csavargó gyerekekrôl egy attrocitásokkal te-

li világban önmagában többé már nem esemény. A

tévé egyenesen a szobánkba hozza a mészárlásokat.

Ma a kérdés már nem az, vajon lehet-e szerezni fény-

képet a perui falusiak ellen a biztonsági erôk által el-

követett vérengzésrôl, hanem hogy vajon helyes-e

bemutatni a levágott fejeket, amint ott hevernek

hosszú sorokban a piszkos utcán.

A hogy közeledik az ENSZ emberi jogok egye-

temes nyilatkozatának ötvenedik évfordulója,

az emberi jogok világában bizonyos válságjelek ér-

zékelhetôk, mivel, akárcsak a humanitárius segítség

esetében, senki sem tudja biztosan, merre és ho-

gyan tovább.

Az egyik irány az lehet, ha megnézzük az emberi

jogi mozgalmak és a sajtó viszonyát. Az emberi jogi

beszámolók alapos vizsgálatokra épülnek, és ponto-

sak. Amin javítani kellene, az a médiában való ter-

jesztésük és a hatásfokuk. Ahhoz, hogy célt érjenek,

úgy kell megcsinálni ôket, hogy megérintsék az em-

bereket, hassanak az érzelmeikre. Az emberi jogi ak-

tivistáktól éppoly sok munkát követel, hogy a beszá-

molók eljussanak a médiához,

hogy a média elfogadhatónak

és használhatónak találja azo-

kat, mint amennyire pontos-

ságra kell törekedniük a beszá-

molóikban. Mint tudjuk, a mé-

dia nem mindig könnyíti meg

ezt. Az emberi jogi csoportok

pedig ritkán követik az erre

vonatkozó alapszabályokat.

Az elsô, amit tudatosíta-

nunk kell, hogy a tömegmédia

a legfontosabb információfor-

rás a közönség számára. A köz-

vélemény-kutatások folyama-

tosan azt mutatják, hogy az emberek túlnyomó

többsége a külvilágról való ismereteit a televízióból

szerzi, kisebb mértékben pedig a rádióból és az új-

ságokból. De – eltekintve néhány tiszteletre méltó

kivételtôl – a legtöbb emberi jogi beszámoló nem a

milliós nagyközönséget veszi célba, hanem az elit

olvasók szûk körét, vagy az emberi jogi szakértôk

kis csoportját utcai forgalomba nem is kerülô elitki-

adványokon keresztül.

M ás problémák is vannak. Az emberi jogi té-

mák tálalását a nagy sajtóorgánumokban az

utóbbi idôben számtalan dolog befolyásolja: a külföl-

di tudósítók számának jelentôs csökkenése, amely

következtében nagyobb figyelem irányul a hazai

ügyekre, az, hogy a média kevésbé támaszkodik az

emberi jogi szervezetekre mint elsôdleges hírforrá-

sokra, az információs technológia fejlôdése, valamint

a médiaforrások globalizációja és standardizálódása,

lásd a CNN-t.

Fel kell tennünk egy sor kérdést: hogyan és mely

emberi jogi történeteket választja és szûri ki a média

a versengô információk tömegébôl, amelyek „hírré”

válhatnak? Hogyan továbbítják ezt az információt a

közönségnek? És milyen hatást gyakorolnak ezek az

információk a közönségre? Az egyetlen dolog, amelyet

az emberi jogi szervezetek a saját technikáikkal, kap-

csolataikkal és a prioritások felállításával közvetlenül

befolyásolhatnak, az a kiválasztási folyamat. De ahhoz,

hogy ezt elérhessék, sokkal több figyelmet kell szen-

telniük a tömegtájékoztatás egész folyamatának.

Ú jításokra van szükség, mivel – legalábbis az

Észak iparosodott országaiban – a trend az em-

beri jogi szervezetek számára rossz irányba mutat. A

felerôsödött „csatornaverseny” a közönségért növek-

vô bezárkózáshoz és a helyi témák iránti elfogultság-

hoz vezetett a mûsorkészítésben, ami együtt járt a

nemzetközi témák mélyebb bemutatásának folyama-

tos csökkenésével. Ebben a

szép, új médiavilágban az em-

beri jogi üzenetek a perifériára

szorulnak, hacsak az emberi jo-

gi szervezetek nem képesek új

kezdeményezésekre, hogy el-

érjék az utca emberét. Érdekes

lesz megfigyelni, vajon az új

brit kormány ama szándéka,

hogy külpolitikájában jobban

összpontosítson az emberi jogi

kérdésekre, nagyobb médiafi-

gyelmet eredményez-e.

Az emberi jogi szervezetek

sok idôt kell fordítsanak annak
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A FELERÔSÖDÖTT „CSATORNA-
VERSENY” A KÖZÖNSÉGÉRT NÖVEK-
VÔ BEZÁRKÓZÁSHOZ ÉS A HELYI TÉ-
MÁK IRÁNTI ELFOGULTSÁGHOZ VE-
ZETETT A MÛSORKÉSZÍTÉSBEN, AMI
EGYÜTT JÁRT A NEMZETKÖZI TÉ-
MÁK MÉLYEBB BEMUTATÁSÁNAK
FOLYAMATOS CSÖKKENÉSÉVEL. EB-
BEN A SZÉP, ÚJ MÉDIAVILÁGBAN AZ
EMBERI JOGI ÜZENETEK A PERIFÉRI-
ÁRA SZORULNAK, HACSAK AZ EM-
BERI JOGI SZERVEZETEK NEM KÉPE-
SEK ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEKRE, HOGY 

ELÉRJÉK AZ UTCA EMBERÉT.



kidolgozására, melyik a legjobb mód a média elérésé-

re, hogy hatásosak legyenek az információik és a tudó-

sításaik. Megemlítek néhányat a teendôk közül. Jobb

munkakapcsolatot kell kialakítaniuk a helyi újságírók-

kal, tanulmányozniuk kell a he-

lyi és az országos média kapcso-

latát, hogy maximális megjele-

nést érjenek el mindkettôben.

Az információt a média stílusá-

ban kell továbbítani. És sztori-

kat kell adni, mivel a médiának

mindenekelôtt jó történet kell,

nem szükségképpen csak egy jó

kérdés vagy téma. A tömeg-

kommunikáción játszani kell,

mint egy jó hangszeren, és úgy

kell felhasználni, hogy az infor-

mációátadásba lehetôleg belevi-

gye az emberi jogi üzenetet is,

Ez éppolyan fontos képesség,

mint a tudósítás megírása. Egy olyan beszámolóval,

amely kétezer-ötszáz emberhez jut el, akik a könyves-

polcukra teszik, hogy majd máskor elolvassák, aligha

térül meg a befektetett sok energia, tehetség és pénz.

Még mindig él az az attitûd az emberi jogi közösségek

elitistább részében, hogy az úgynevezett „múló mé-

dia” csak második a sorban a nyomtatott beszámoló-

hoz képest. A helyzet azonban az, hogy nem elég

megírni egy briliáns, pontos beszámolót, ha csak né-

hány ember olvassa el, és még kevesebb reagál rá.

Valóban itt az idô, hogy szemügyre vegyünk

más – talán populárisabb – modelleket az em-

beri jogok világán kívülrôl. A választási kampányok

például sokkal nyersebb sikereszközökkel élnek: a

szavazatokért versengôk elhatározták, hogy nyerni

fognak. Módszereik nagyon különböznek az embe-

ri jogi szervezetek próbálkozásaitól. Levelek tucat-

jait küldik szét, megszállják a

tévét, házról házra járnak, be-

szédeket mondanak, megpró-

bálják meggyôzni a hallgatósá-

got. Visszahozhatja a közvet-

lenségnek ez a széruma a

nagyközönségnek azt az ér-

zést, amit akkor érzett, amikor

például oly sok ember sietett

csatlakozni az Amnesty Inter-

nationalhez a hetvenes évek-

ben, visszahozhatja annak meg-

értését, hogy az emberi jogok

nem olyan valami, ami mások-

kal történik messze tôlünk,

hanem mindenkit érint? Ami-

óta az ENSZ fél évszázaddal ezelôtt közzétette tör-

ténelmi jelentôségû deklarációját, az a feltevés,

hogy ha az emberek eleget tudnak, ha a vizsgálat és

a beszámoló minôsége elég jó, ha az információ el-

jut a megfelelô emberekhez, akkor biztosan nem

maradnak el az akciók sem. Ez a feltevés hamisnak

bizonyult. Az emberi erôfeszítések egyetlen más te-

rületén sem tûrnének el ilyen sovány eredménye-

ket, mint amit ma tapasztalhatunk az emberi jogok

terén. Talán most jött el a pillanat az emberi jogi

mozgalom számára, hogy újra szembenézzen, foglal-

kozzon ezekkel a dolgokkal, és sok mindent újra-

gondoljon.

(Fordította: Javorniczky István)
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AZ INFORMÁCIÓT A MÉDIA STÍLU-
SÁBAN KELL TOVÁBBÍTANI. ÉS
SZTORIKAT KELL ADNI, MIVEL A
MÉDIÁNAK MINDENEKELÔTT JÓ
TÖRTÉNET KELL, NEM SZÜKSÉG-
KÉPPEN CSAK EGY JÓ KÉRDÉS
VAGY TÉMA. A TÖMEGKOMMUNI-
KÁCIÓN JÁTSZANI KELL, MINT EGY
JÓ HANGSZEREN, ÉS ÚGY KELL FEL-
HASZNÁLNI, HOGY AZ INFORMÁ-
CIÓÁTADÁSBA LEHETÔLEG BELEVI-
GYE AZ EMBERI JOGI ÜZENETET IS,
EZ ÉPPOLYAN FONTOS KÉPESSÉG, 

MINT A TUDÓSÍTÁS MEGÍRÁSA.


