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Moc nových médií: internetový
a globální aktivismus
I W. Lance Bennett I
Vyhlídky v souboji s mediální mocí se dnes mohou zdát horší než
kdykoli v minulosti. Pozorovatelé upozorňují na kombinaci globálních mediálních trendů, které omezují kvantitu, kvalitu a diverzitu politického obsahu v masových médiích. Tyto trendy
zahrnují rostoucí mediální monopoly, vládní deregulaci, zvýšení
komercializace zpravodajství a informačních systémů a takové
ﬁremní standardy, které se vyhýbají sociální zodpovědnosti,
přesahující rámec zisku vlastních akcionářů. (Bagdikian 2000;
McChesney 1999; Herman a Chomsky 1988) Snaha o nalezení
publika pro reklamní inzerenty, nabízející levné produkty,
ve Spojených státech umenšila prostor určený i mainstreamovému domácímu politickému zpravodajství. (Bennett 2003a; Patterson 1993, 2000) Zbývající politický prostor je rostoucí měrou
zaplňován zpravodajskými ﬁgurami založenými na skandálech,
násilí a proﬁlech osobností. (Bennett 2003a) V systémech s dominantním závazkem veřejné služby jsou tyto okolnosti mnohem
méně zřetelné, ale dokonce i úctyhodný britský zpravodajský
systém prodělal převratné změny, když komerční tlak omezil
zpravodajství na privátních kanálech (Semetko 2000), a dokonce
i skvělá BBC nastoupila cestu přeměny.
Nezodpovězená otázka zní: Omezily tyto změny v mediálních
systémech schopnost skupin, které napadají zavedené mocenské
struktury, komunikovat jak mezi sebou, tak směrem k širší veřejnosti? Protože byl-li prostor věnovaný politickým obsahům
obětován komerčně životaschopnějším programům, bylo by
možno jednoduše dojít k názoru, že političtí aktivisté a menšiny
jsou ještě více odsunuti z mediálního dění. Je-li to skutečně tak,
může být politická životaschopnost nových hnutí nejistá. Německý politolog Joachim Raschke význam médií pro sociální
hnutí věcně popsal slovy: „Hnutí, které se nedostane do médií,
neexistuje.“ (citováno in Rucht 2004) I přes nadsázku tohoto
tvrzení skutečně existují důležité případy, v nichž mediální logika ohrozila schopnost hnutí se prosadit a dokonce pozměnila
jeho organizační strukturu. (Gitlin 1981)
Rucht (2004) tvrdí, že vzhledem k tomu, že se různá protestní období vyznačují různými mediálními vzorci, je problematické podporovat jasné generalizace o médiích a hnutích. Gamson
(2001) pozoruje, že mediální pokrytí různých hnutí kolektivní
akce se dokonce významně liší případ od případu. Navíc se, jak
naznačuje srovnávací analýza diskurzů o potratech v Německu
a ve Spojených státech (Feree, Gamson, Gerhards a Rucht
2002), přístup k médiím mění v závislosti na různých veřejných
komunikačních strategiích a organizačních modelech, které účelová hnutí přijala.
K teoretickému zpochybnění generalizací týkajících se mediálních vzorců přispívá i otázka, co vlastně máme v současnos-
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ti na mysli pod pojmem média. V souvislosti s fragmentací mediálních kanálů a publik a s rozšířením nových digitálních forem
je obtížné udělat ostré hranice mezi jednotlivými mediálními
sférami. Protože se různá média interaktivně propojila, informace snáze pronikají skrze technologické, sociální a geograﬁcké
hranice. Což nás přivádí k předmětu tohoto textu, kterým je
vzestup globálních aktivistických sítí zaměřujících se na vnášení
sociální spravedlnosti do neoliberálního světového ekonomického režimu. Tyto aktivistické sítě používají nová digitální média
ke koordinaci aktivit, plánování protestů a zveřejňování často
velmi hodnotných informací o své činnosti. Množství důkazů
naznačuje, že globální aktivisté nepřišli pouze na to, jak mezi
sebou komunikovat bez masových médií, ale i na to, jak svá
sdělení do médií dostat. (Bennett 2004)
Mnoho aktivistů je výrazně kritických vůči mediálnímu
zpravodajství. Často obviňují tisk a státní činitele z toho, že kriminalizují jejich protestní snahy. Nicméně je také zřejmé, že
globální aktivisté nebyli působením mediálních ﬁltrů ani izolováni, ani zničeni. Husté informační sítě na webu nabízejí dostatečný důkaz interní komunikace. Velké množství masových akcí
po celém světě se stává předmětem rozsáhlého, ač obecně negativního zpravodajského pokrytí, jež přinejmenším upozorňuje na
přítomnost nějakého hnutí, které si činí nárok na možnost mluvit
do světové ekonomické politiky a jejích důsledků ve vztahu ke
společnosti a životnímu prostředí, přičemž řada kampaní proti
obchodním a rozvojovým praktikám korporací získala příznivé
pokrytí v hlavních mediálních výstupech. (Bennett 2003b, 2004)
Důkazů, které by potvrzovaly, že globální média marginalizují
globální protest, je málo. George Monbiot v Guardianu prohlásil, že: „Lidová hnutí, která se rozvíjejí proti korporativní moci,
jsou možná největším a nejrozšířenějším projevem odporu, který byl kdy zaznamenán.“ (Redden 2001, nepublikováno)
Tento text zkoumá vzestup sítí globálních aktivistů, napadajích moc masových médií. Má analýza neignoruje fakt, že se
mnohá konvenční média – co se mocenských vztahů týče – stále
soustředí na reprezentaci radikálů a jejich kauz. Jak jsem uvedl
výše, zpravodajské pokrytí demonstrací, ať už v Evropě nebo ve
Spojených státech, je často plné násilí a výtržnictví. Většina takového zpravodajství se jen málo snaží popsat pestrost problematiky a požadavků daného hnutí – místo toho zahrnuje všechna
hnutí do žurnalistického konstruktu „antiglobalizace“. Ani aktivistům se nedaří vysílat a komunikovat tak efektivně, aby nějakým způsobem donutili kapitalismus k ústupu. Jak poukazuje
Sassen (1998), globální komunikační sítě nadále přednostně
slouží snaze korporací a vlád posilovat neoliberální ekonomický
režim, který dnes dominuje životu na planetě.
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Značné množství aktivistů, přes všechno řečené, následovalo cestu světové moci na poměrně nezmapovaná mezinárodní
pole a objevilo způsoby, jak sdělit své zájmy a jak soupeřit
s mocí korporací a nadnárodních ekonomických uskupení. Při
tom se do masových médií dostalo mnoho různých zpráv o korporačním zneužívání pracovních sil, o otrocké práci, zpráv
o geneticky modiﬁkovaných organizmech nebo o ničení deštných pralesů – vzestup malých hnutí odporu v zemích od Východního Timoru až po jižní Mexiko je protlačil do médií za
vlastních podmínek. (Bennett 2004) Aktivisté navíc rozvíjejí
přímé mocenské vztahy s globálními korporacemi a využívají
bezbrannosti pečlivě pěstovaných image značek tím, že je spojují s politicky nepříjemnými asociacemi. Hrozba, že značky
budou ve světle médií drženy jako rukojmí, se stala důležitou
taktikou v boji za vetší zodpovědnost korporací. (Bennett
2003a)
Tato analýza se zabývá identiﬁkací toho, jaké podmínky
umožňují aktivistům využívat tzv. nová média – mobilní telefony,
internet, streamovací technologie, bezdrátové sítě a možnosti
vysoce kvalitního publikování a sdílení informací na World Wide
Webu – k šíření zpráv o svých protestních sítích přes hranice
geograﬁcké i mediální. Tuto otázku je důležité znovu a znovu
opakovat. Jednou jsem někde mluvil o tom, jak aktivisté využívají nová média k propagování svých východisek. (Bennett
2003b) Co až doposud v mé úvaze chybělo a co chybí i ve
spoustě jiných úvah, je porozumění sociálnímu, psychologickému, politickému a mediálnímu kontextu, který napomáhá novým
médiím zvyšovat především moc globálního aktivistického hnutí. Řečeno naprosto jasně: internet je jen dalším komunikačním
médiem. Je pravda, že „síť“ má množství charakteristických
konstrukčních rysů a schopností, které ovšem nutně či inherentně nemění, kdo jsme a co spolu děláme. Osobní digitální média
nabízejí možnosti ke změně, pokud jsou lidé motivováni různými podmínkami ve svém prostředí, aby tyto možnosti využili.
Jednoduše řečeno, jestli na internetu jdeme nakupovat, nebo
děláme revoluci – a jak moc se cesta na nákup nebo k revoluci
podobá svým méně virtuálním protějškům – je spíše výsledkem
lidského kontextu, ve kterém se komunikace odehrává, než důsledkem komunikačních médií samotných. (Agre 2001) Zbytek
eseje se zabývá interakcí mezi novými médii a společenskými
podmínkami, která umožňuje využití nových médií k často vlivným politickým důsledkům.
Posouzení politického významu internetu
Internetu a politice se věnuje mnoho pozornosti na místech, kde
je nejméně pravděpodobná jakákoli změna: ve sféře tradiční
politiky. Zavedené organizace a instituce, jako jsou odbory, politické strany, vlády a volební kampaně, mají sklon přizpůsobovat
nové komunikační technologie svým již existujícím cílům
a agendám. Proto je těžké nalézt krom zpomalení nebo snížení
ceny stávajících komunikačních praktik jiné transformativní
dopady. Nicméně v oblastech, ve kterých se objevují nová seskupení lidí v reakci na nové problémy – a ve kterých se také vyví-
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její nové formy politické akce – mají nové komunikační možnosti potenciál přeměnit politické uspořádání i politické mocenské
vztahy. (Pro přehled různého politického využití a následků
internetu, viz Graber, Bimber, Bennett, Davis & Norris 2004.)
Současnost je, jak jsem uvedl výše, poznamenána mnoha
úrovněmi globálního aktivismu včetně dlouhodobých kampaní
proti korporacím a rozvojovým agenturám, masových demonstrací i vzniku průkopnických veřejných struktur dohlížejících
na zodpovědnost chování korporací a vlád. Zdá se, že všechny
tyto aktivity jsou různými způsoby spjaty s internetem. V některých případech může být jednoduchá výměna informací uskutečněna pomocí pošty, telefonu nebo faxu. Internet pak jednoduše zvyšuje rychlost a snižuje náklady na komunikaci – přinejmenším pro ty, kteří již překročili digitální práh. V dalších
případech internet a další technologie, jako jsou mobily a digitální video, umožňují lidem organizovat politické jednání takovými způsoby, které překračují hranice času, prostoru, identity
a ideologie. To má za následek expanzi a koordinaci aktivit,
které by se za jiných podmínek nemohly objevit. Dokonce i ti,
kteří jsou stále na druhé straně, mohou v některých případech,
s pomocí skupin zabývajících se šířením technologií, překonat
digital divide.1 Například Greenpeace se takto pokusili posílit
akceschopnost obětí bhópálské katastrofy (www.greeenpeace.org).
Komunikace v distribuovaných sítích se stává potenciálně
transformativní ve chvíli, kdy se tyto sítě dostanou mimo
kontrolu zavedených struktur. Sítě, které nejsou omezeny na
agendu žádného ze svých členů, se mohou za správných podmínek dlouhodobě fungujícími, sílícími demokratickými strukturami. Mohou se projevovat rozsáhlou simultánní interaktivní komunikací, doplněnou o webové řešení organizace a plánování
a o veřejný, hypertextovými odkazy umožněný přístup k velkému množství politicky rozmanitých informací.
Když nejsou striktně pevně kontrolovány konkrétními
organizačními centry, pak mají potenciál internetu jakožto poměrně otevřeného veřejného prostoru, ve kterém mohou být
myšlenky a plány odporu s relativně snadno, rychle a v globálním rozsahu vyměňovány – to vše bez informační závislosti na
masmediálních kanálech a, pokud jde o uznání, (přinejmenším
do určité míry) bez závislosti na masmédiích. Navíc koordinace
aktivit prostřednictvím sítě s mnoha uzly a se spoustou přípojných bodů nebo center umožňuje udržet organizaci sítě i v případě, kdy některé uzly nebo centra přestanou fungovat, změní
své úkoly nebo opustí síť. Potenciál síťové komunikace umožnit
virtuálně anonymní sociální komunikaci, nezávislou na vedení,
oslabuje cenzuru nebo rozvrací široce distribuovanou komunikaci, a to i když je pečlivě monitorována. Tyto problémy rozvinul Redden:
„Fakt, že jde o decentralizovanou, distribuovanou síť,
ztěžuje jakékoli elitě kontrolu on-line aktivit. Tato síť
umožňuje prostřednictvím webu a konferenčních fór
rychlou komunikaci mezi jednotlivci (one-to-one), mezi
jednotlivci a skupinami (one-to-many) a dokonce mezi
skupinami jako takovými (many-to-many). Dohromady
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technologické a ekonomické aspekty Netu umožňují levné autorské publikování bez zprostředkování korporátními nakladateli… Jistě, ‚levné‘ je relativní termín. Net je
levný nikoli v absolutním významu, ale relativně – vzhledem k efektivitě šíření sdělení. Je jasné, že nejde o všelék, který garantuje svobodu projevu pro všechny. Ale i
když k němu nemá přístup každý, kdo má co říci, je skutečností, že Net opravdu dramaticky zvyšuje počet lidí,
kteří mají čas a peníze na šíření informací směrem k velkému množství dalších lidí. Net, v krátkosti, umožňuje
jednotlivcům a lokálním skupinám umenšit vlivovou
propast mezi nimi a bohatšími organizacemi.“ (Redden
2001, nepublikováno)

je byla vytvořena podvržená verze webových stránek ﬁrmy
a pečlivě vypracované konzumní ikony Coca-Coly byly nahrazeny politicky zneklidňujícími obrazy, včetně oněch choulících
se medvědů. Hrozba zmocnění se a rozvrácení ﬁremní značkové
image v době největší komerční události, olympijských her, donutila společnost k rychlé obchodní kalkulaci a následnému závazku ke změně chemikálií používaných ve výrobním procesu.
Porozumět smyslu komunikační politiky této kampaně je možné
prostřednictvím návštěvy podvržené stránky na adrese
http://www.cokespotlight.org. Chcete-li se podívat na obrázek
medvědů Climate Change bears, klikněte na action a následně
na print a poster.
Jakými druhy organizací jsou globální aktivistické sítě?

Ona schopnost měnit čas, prostor, náklady a role samotných
producentů i konzumentů informací také umožňuje rychlé přizpůsobení a transformaci politických organizací a vznik nových
forem mocenských vztahů. (Bennett 2004) Například z krátkého, ale tvůrčího partnerství mezi Adbusters (www.adbusters.org)
a Greenpeace (www.greenpeace.org) vzešla protikampaň proti
ﬁrmě Coca-Cola. Jedna z podvratklam (subvertisement) zobrazovala ikony polárních medvědů Coca-Coly, matku a medvíďata, schoulené u sebe na tající ledové kře, čímž se přízračný spotřební svět Coca-Coly střetl s krutými environmentálními
důsledky plynů (HFC plyny, hydroﬂuorokarbonátové plyny,
pozn. překladatele), které Coca-Cola používá při chladících
a výrobních procesech. Jako součást tohoto mocenského soubo-

Teoretické slovníky dříve užívané k popisu hierarchických weberovských organizací nebo politických seskupení kontrolovaných vlivnými jedinci (např. Madam, Tarrow a Tilly 2001) zachycují pouze část měnících se sociálních formací, tvořených
rozsáhlými propojenými sítěmi jednotlivců a organizací, nespojitě, ale vytrvale pracujích na rozšíření veřejné zodpovědnosti
korporací, obchodních a rozvojových struktur a vlád. Stále ale
není docela jasné, jak tyto sítě charakterizovat. Sami teoretici sítí
zjišťují, že struktur sítí je tolik, kolik je členů společnosti dané
sítě a jejich cílů. (Wellman a kolektiv 1996)
Někteří pozorovatelé dramaticky vykřikují o potenciálu širokých internetových hnutí organizovat se kdekoli na zeměkouli
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a reagovat na ohrožení lidských práv nebo planetárního přežití.
Například Richard Hunter přišel s termínem síťová armáda (network army), jehož význam popisuje jako „…soubor komunit a
jedinců, kteří se spojí na základě ideologie, nikoli na základě
geograﬁcké příslušnosti. Drží pohromadě prostřednictvím veřejných komunikačních prostředků, přičemž internet je na prvním
místě... Síťové armády nemají formální vedení. Mají vlivné
osobnosti, nikoli šéfy, kteří by dávali rozkazy.“ (Holstein 2002,
nepublikováno) S touto vojenskou metaforou pracují také
Arquill a Ronfeldt (2001), kteří používají termín síťová válka
(netwar) k popisu organizovaného jednání teroristů, zločineckých sítí a technologií využívajících politických militantů. Další
zmínku o rozsáhlém organizačním dopadu síťové komunikace
lze nalézt u popularizátora technologie Howarda Rheingolda,
jenž k popisu lidí, kteří jednají ve shodě, zprostředkované osobní digitální komunikací, vytvořil termín chytré davy (smart
mobs). Uvádí rozmanité příklady chování chytrých davů, které
zahrnují svrhnutí ﬁlipínského prezidenta Estrada v roce 2001
i sérii demonstrací koordinovaných přes mobilní telefony; rychlou strategii a propagaci vedenou aktivisty při demonstracích na
summitu WTO v Seattlu roku 1999 a naplánování teroristických
útoků v New Yorku a Washingtonu 11. září 2001. (Rheingold
2002; Schwarz 2002)
Termíny jako síťové armády, síťové války a chytré davy
dramatizují transformativní potenciál nových komunikačních
technologií, a přesto se zdají být neadekvátní k charakterizaci
vývoje volně organizovaných (segmentované a nezávislé, ač
propojené), geograﬁcky rozptýlených a místně působících uskupení aktivistů. Význam oněch davových a válečných metafor se
částečně rozpadá, protože nezachycují každodenní činnost aktivistů – nejlépe (neadekvátně) odkazují na občasná kolektivní
vzplanutí. Spíše než jako organizátory příležitostných demonstrací je pravděpodobnější najít tyto sítě, kterak pracují na kampaních zprostředkujících informace veřejnosti, vyjednávají
s manažery společností dohody o ﬁremních standardech, vyměňují si informace s ostatními členy svých sítí a hledají možnosti,
jak – ať doma, nebo kdekoli jinde – vybudovat lokální komunity
zabývající se tématy sociální spravedlnosti.
Většina sítí globálních aktivistů mimo to, na rozdíl od armády, nevykazuje známky hierarchické příkazové organizace. Na
rozdíl od davů pak tyto sítě vykazují významně vytříbenější
komunikaci a promyšlenější jednání. Možná nejlepším pojetím
tohoto typu organizace hnutí, který umožňuje rozsáhlým sítím
na globální úrovni soustavně prosazovat různé cíle na poli sociální spravedlnosti, je model SPIN, předložený Gerlachem a Hinesem (1968) a aktualizovaný Gerlachem (2001). SPIN
se vztahuje k typům organizace hnutí, které mají charakter segmentové, polycentrické, integrované sítě (Segmented Polycentric Integrated Networks). Segmentace zahrnuje proměnlivé
hranice, které odlišují oﬁciální organizace, neoﬁciální skupiny
a jednotlivé aktivisty, kteří se mohou při různých akcích připojovat a zase odcházet s tím, že v budoucnu se mohou při nějaké
akci kdykoliv zapojit. Polycentrický charakter se vztahuje
k existenci mnoha středů nebo center koordinace v síti segmen-
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tovaných organizací. Ve své starší formulaci konceptu se Gerlach a Hines (1968) explicitněji zmiňovali o vůdcovství a užívali termín mnohohlavost (polycephalous). V posledních letech
Gerlach (2001) poukazuje na absenci formálního vedení a všímá
si priority osobních vazeb mezi aktivisty, které každému z nich
umožňují mluvit ve jménu celé organizace a vykonávat různé
organizační funkce – proto posun k termínu polycentrický. Princip integrace se také vyvinul tak, aby reﬂektoval horizontální
struktury šířeného aktivismu. Ve starších úvahách o hnutích,
ať už v úvahách o začleňování nebo rozdělování skupin (vytváření nových segmentů), významněji ﬁgurovaly ideologie. Požadavek ideologické koherence se dnes v kruzích globálních aktivistů zdá být mnohem slabší. Integrující funkce je zabezpečena
osobními vazbami, uznáváním společných hrozeb, pragmatismem v otázce dosažení cílů a snadností, s jakou lze navázat
styky a najít informace pomocí internetu. Inkluzivnost se stala
silným metaideologickým tématem.
Výsledné sítě charakterizované touto segmentovanou, polycentrickou a integrovanou organizační formou nejsou nijak
centrálně nebo hierarchicky omezeny v růstu nebo ve svých
schopnostech přetransformovat se kvůli různým hrozbám nebo
vnitřním rozkolům. Protože nejsou sociální vazby v síti hierarchické, je výměna informací poměrně otevřená. A redundance
spojení v segmentovaných polycentrických sítích jim umožňuje
pokračovat v činnosti, i když důležité organizace ustanou v činnosti nebo změní svou působnost. Takto Gerlach popsal vznik
SPINové organizace v globálním aktivismu:
„Přinejmenším od devadesátých let dvacátého století
rostoucí široký soubor aktivistů v oblastech životního
prostředí, sociální spravedlnosti, zemědělství a práce,
stejně jako antikapitalististických anarchistů, pracoval
různými způsoby na tom, aby ukázal, že nadnárodní korporace a mezinárodní bankovní, obchodní a ekonomické
rozvojové organizace kvůli své snaze o globální ekonomickou integraci a expanzi ohrožují lidské zájmy a zdravé životní prostředí. Tito aktivisté uveřejňují své názory
na globální hrozby prostřednictvím osobních kontaktů,
tištěných médií a především prostřednictvím internetu.
Takto informováni pak využívají největších světových
setkání funkcionářů na mezinárodním poli jako fór
k protestním shromážděním a veřejně informují o hrozbách, jichž si všímají. Jejich často násilné demonstrace si
vynucují zásahy policie a místních vlád, což následně
vyvolá nový odpor, ke kterému se mohou spojit. Jeden
již zmiňovaný příklad se odehrál na konci listopadu a na
začátku prosince při zasedání WTO v Seattlu v americkém státě Washington.“ (Gerlach 2001: 300-301)
Omezení definic globálního aktivismu jako hnutí
Ve svém užitečném pokusu o odlišení globálního aktivismu od
spousty dalších druhů mezinárodního politického jednání Tarrow
(2002) nabízí seznam různých forem aktivismu, které lze dohle-
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dat na světové scéně a jež jsou často chybně spojovány s globalizací. Varuje při tom před příliš lehkovážným užíváním globalizace jako vysvětlujícího faktoru:

společného, a nevšimnou si důležité autonomní role státu
a mezinárodních institucí ve sjednocování lidí napříč
národními hranicemi.“ (Tarrow 2002: 16-17)

„…mnoho forem nadnárodního aktivismu – mezi něž
patří například aktivismus v oblastech lidských práv, humanitární pomoci a soudů pro strůjce genocidy a mučení
– nemá nic, nebo jen málo, společného s globalizací,
přičemž mnohem více společného mají s tématy diktatury, demokracie a oklešťování lidských práv. Umístěním
takovýchto hnutí pod jednu střechu globálního tématu
riskujeme zastření jejich odlišného původu a odlišné dynamiky. Dávám přednost omezení termínu ‚globalizace‘
na závažný růst vzájemné závislosti ekonomických vztahů – trendu, který se již v historii několikrát objevil (Tilly
2002), a který není nikterak jednotný. Co je pro něj
v současné éře asi příznačné, je fakt, že je doprovázen
částečně nezávislým procesem, kterým je vznik sítě mezinárodních institucí a organizací. Redukováním příčinného řetězce nadnárodní politiky na vedlejší produkt
globalizace analytici riskují, že přehlédnou značnou část
nadnárodního aktivismu, který nemá s globalizací nic

Tyto úvahy jsou správné, avšak protestní hnutí, které se zabývá výhradně oním „částečně nezávislým procesem“ stojícím
za národními a mezinárodními mocenskými změnami souvisejícími s ekonomickou globalizací, zůstává mimo jejich hranice.
Nejen že se toto hnutí zabývá novými místy působení globální
ekonomické moci, ale jeho aktivisté se také sdružují způsoby,
které odrážejí nové aspekty identity a odporu související
s globalizací. Pro tyto vzorce sdružování (některé byly identiﬁkovány Gerlachem, viz výše) vyvinuli globální aktivisté modely
posilujícího užití digitálních komunikačních médií, jež nebyly
využity mnohými ze skupin, které Tarrow oprávněně vyloučil
z globálního protestního hnutí. Vysvětlení, proč někteří aktivisté
využívají více z potenciálu nových komunikačních technologií
a jiní méně, zahrnuje fakt, že pocházejí z velmi odlišných (např.
soustředících se okolo témat globalizace, nebo naopak státu)
sociálních a politických kontextů. Tyto kontextuální faktory jsou
teoreticky rozvedeny v další části.
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Závěr
Lidé, kteří byli dlouho příjemci jednosměrné masové komunikace, mají čím dál větší šanci stát se producenty a vysílateli sdělení. S příchodem interaktivní komunikace a informačních systémů
– od serverů Indymedia po budoucí BBC – bude stále obtížnější
odlišit autory informací od jejich konzumentů. Navíc lidé, kteří
zakusili to, co Beck nazval strukturální individualizací globalizace, objevují nové způsoby kolektivního organizování. S tím,
jak postupují experimenty s globálním občanstvím, bude zřejmě
posílení, jež nabízí distribuovaná síťová digitální komunikace,
sdíleno stále šířeji. Což volá po významné proměně teorií mediální hegemonie. Tato proměna není v rozporu se stanovisky,
která vidí v globalizaci a deregulaci mediálního obsahu přímou
hrozbu sdělování politicky rozmanitého obsahu širší veřejnosti.
(McChesney, 1999) Myšlenka mediální demokracie je ve skutečnosti stále důležitějším tématem v aktivistických kruzích. Kalle
Lasn (1999) z „culture-jammingové“2 antikomerční agentury
Adbusters (www.adbusters.org) formuloval koncept media carty
jako jednoho z pěti „meta-memů“, zajišťujících podporu celosvětové sociální spravedlnosti. Lasn při snaze protlačit své podvratklamy na komerční kanály narazil na odpor vysílatelů, kteří
v nich – v mediálním prostředí, jež je pečlivě kultivováno tak,
aby podporovalo reklamu – viděli zdroj dizonance. (Lasn, 2002)
Přesto se akty kulturního zahlcení, jak je možno toto jednání
nazvat, jeho organizaci většinou podařilo do masmédií protlačit
jinými způsoby, podobnými například zkušenostem Jonaha Perettiho se společností Nike (Jonah Peretti se rozhodl otestovat
limity slibované zákaznické customizace jím zakoupených vý-

Poznámky:
1) Digital Divide (Digitální propast) – ve své normativitě politický, spíše
než sociologický koncept, pojmenovávající nerovnost v přístupu k digitálním
technologiím. (pozn. překl.)
2) Culture Jamming (Kulturní zahlcení) – performativní akce mediálních
aktivistů, snažících se do agendy médií prosadit svá vlastní (subverzivní nebo
i naprosto nesmyslná) sdělení, a tím jednak komunikovat své zájmy a současně
zahlcovat mediální kanály.
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NOVÝ BRNĚNSKÝ PROSTOR PRO KULTURU, HISTORII A SPORT
DŮM RYTÍŘSKÝCH CTNOSTÍ VÁM NABÍZÍ

▪ Prostory k pronájmu pro ﬁrmy i občany – velký sál na
fotbálek či jinou aktivitu, branky na ﬂorbal (1150x1600 cm),
žíněnky, gymnastický koberec a další náčiní. Rozměry sálu
22x8 metrů s přísálím 15x3,5 metru. Díky variabilnímu
pódiu je velký sál vhodný i na plesy, školení, divadelní
představení nebo koncerty. Nabízíme 120 míst k sezení
na samostatných židlích, nebo 90 u stolů. Pódium je
vybaveno základní aparaturou s CD. K dispozici je i malý
sál 10x6 metrů a klubovna pro zhruba 15 osob.

▪ Catering a další služby dle požadavků.
▪ Program na společenské akce – historický
divadelní představení, dobovou historickou
s obsluhou a další podle vašeho přání.

šerm,
hostinu

▪ Kurzy spojující zábavu s poučením pro děti, dospělé
i seniory – například kurzy nazvané bráníme svůj život
a blízké; mladý šermíř; rány, lety a pády; žonglování;
základy historického šermu pro dospělé.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách,
na požádání je zašleme e-mailem.
Do kurzů se lze hlásit kdykoliv,
první hodina je zdarma.
Průměrná cena za hodinu je 50 korun.
Kurzy mají cca 35 lekcí za školní rok.
Další zájmové kurzy zajistíme
po domluvě pro skupiny již od šesti osob.
Pro vaši vlastní činnost
(například jógu, aerobik) poskytneme zázemí.
DRC o. s., Svatopetrská 24, Brno-Komárov.
Průjezdem hotelu Bílá růže.
Tramvaje 9 a 12, zastávka Konopná.
KONTAKT: Robert Waschka, tel.: 603 418 065,
info@drcbrno.cz; www.drcbrno.cz
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