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O politiki, ki je
začela strašiti ljudi
Kako populizem politike širi sovraštvo
Svetlana Slapšak
Grožnja in strah
Založba *cf 2022
V svoji najnovejši knjigi
je Svetlana Slapšak
prav pred pomembnimi
parlamentarnimi volitvami
še enkrat opozorila
na razraščanje tako
imenovanega sovražnega
govora.

Po običaju dela, ki izhajajo v različ- življenju – še več, začela ga je uponih zbirkah pri Založbi *cf, ne prine- rabljati predvsem kot orodje za dissejo povsem enostavnega branja, na- kvalifikacijo tistega dela državljanov,
sprotno, predvsem v zbirkah Rdeča in ki niso povsem poslušni. Avtorica je
Oranžna, v katerih izhajajo prevodi namreč prepričana, da je Janševa obhumanistike in družboslovja ter dela last v zadnjih letih, ko je pisala knjigo
domačih avtorjev, se lotevajo moder- Grožnja in strah, uporabljala sovražnih tem, ki odkrivajo in raziskujejo ni govor kot del politične strategije.
nove, še neodkrite detajle družbenih V delu Slapšakova našteva in analipojavov v našem prostoru in v tujini. zira tipične primere izjav in zapisov
Med avtorji, ki jim je takšno pisanje politikov in novinarjev, ki jih je najti
blizu, je tudi Svetlana Slapšak, sicer predvsem v tako imenovanih Janšeplodovita publicistka množice del, vih medijih, primere pa povezuje s popovezanih z antropologijo, lingvisti- sameznimi situacijami, pa tudi z razko, študijami spola, balkanologijo in ličnimi aferami, ki so se v zadnjih leše bi lahko naštevali. Svetlana Slapšak tih dogajale v naši državi. Izhodišče
je v svoji karieri objavila več kot 50 raziskave so torej konkretni primeri
knjig, kar 400 znanstvenih študij pa javnega govora, ob katerih avtorica
še vsaj tisoč člankov, esejev in kolumn. opozarja, da je način, ki ga uporabljaV svoji najnovejši knjigi Grožnja in jo Janševi mediji, neverjetno podostrah je Slapšakova, prav pred po- ben načinu, ki ga je za diskreditacijo
membnimi parlamentarnimi volitva- nasprotnikov uporabljal Paul Joseph
mi, še enkrat opozorila na razrašča- Goebbels, Hitlerjev, torej nacistični
nje tako imenovanega sovražnega mojster propagande. Mojster propagovora, ki ga lahko opazimo povsod. gande, ki je v smrt pognala številne
In če smo se že nekoliko sprijaznili s narode, največ Judov in Slovanov, s
tem, da je sovražni govor postal del tem tudi Slovencev. Ja, tudi Slovencev.
občil, ki jih poimenujemo družbena Knjigo, ki je izredno kritična do Janomrežja, in če smo priča temu, ka- ševe oblasti, je mogoče naročiti na
ko takšen govor vdira v tradicional- spletni strani https://buca.si/zalozne medije, se avtorica v knjigi Gro- ba/zalozba-cf/, dobiti jo je seveda
žnja in strah posveča predvsem temu, tudi v vseh bolje založenih knjigarda je politična oblast začela tak dis- nah, za knjigo pa boste odšteli 29
kurz uporabljati tudi v vsakdanjem evrov. N

Smetana iz Kremlja: Putin, Lavrov, Peskov (zgoraj) ter domnevna Putinova hči Luiza Rozova, Lavrova pastorka Polina in
Peskov sin Nikolaj / Foto: AP, Reuters, instagram, FB

Narodu propaganda,
otrokom pa luksuz
Kremeljski politiki otroke radi pošiljajo na tuje – Medel
upor bogatih Rusov proti Putinovi vojni
Tjaša Lampret
Z vojno v Ukrajini so svežnji sankcij zahodnih držav proti Rusiji dosegli tudi vplivne in bogate Ruse, povezane z režimom predsednika Vladimirja Putina, ter njihove potomce.
Praviloma se pisani druščini izbrancev, ki so v medijih poznani kot otroci Kremlja, lahko pridruži vsakdo,
čigar starši se lahko pohvalijo z osebno, politično ali poslovno povezavo
s Putinom. V skupini so med bolj izstopajočimi imeni tudi otroci dveh
vodilnih Putinovih sodelavcev, zunanjega ministra Sergeja Lavrova
in tiskovnega predstavnika Kremlja
Dmitrija Peskova. V dolgoletni politični karieri se lahko Lavrov pohvali
s številnimi strastnimi govori in zapisi o zlobnem anglosaksonskem svetu ter kritikami liberalnih zahodnih
držav z »razsvetljenim« izobraževalnim sistemom, ki da je preveč odprt
do vprašanj spolne usmerjenosti. Kritikam navkljub pa je danes odraslo
in poročeno hčer Jekaterino Vinokurovo vseeno šolal v Veliki Britaniji in ZDA.

prestižnem londonskem Kensingtonu kupila 5,24 milijona evrov vredno stanovanje. Kdo je priskrbel denar, ni znano. Njena mati, Lavrovova
ljubica, uradno ni zaposlena, čeprav
se tudi sama lahko pohvali z razkošnim bivališčem v Moskvi, premožen pa ni niti Polinin oče. Čeprav je
Polina na družbenih omrežjih objavljala le dogodivščine z dopustovanj
in neskončnih zabav, je po koncu šolanja imela (vsaj na papirju) zaposlitev: najprej v gigantu Gazprom, kasneje v podjetju Glencore, ki se ukvarja z rudarjenjem.
Pri tem, da se je po napadu Rusije v
Ukrajini v primežu sankcij na Otoku
(in ne tudi v ZDA) znašla Lavrovova pastorka, je veliko vlogo odigrala Protikorupcijska fundacija (FBK)
danes v Rusiji zaprtega opozicijske-

ga politika Alekseja Navalnega, ki že
leta preiskuje in javnost opozarja na
neskladja med dejanskimi prejemki
vidnejših ruskih politikov, njihovim
luksuznim življenjskim slogom in povezavami z oligarhi. Na ekstravagantni način življenja mlade Poline je tako v začetku marca v nizu zapisov na
družbenem omrežju twitter spomnila članica fundacije Marija Pevčih,
ki je hkrati zaradi premoženja nepojasnjenega izvora, s katerim razpolagata, za mamo in hčer zahtevala sankcije. »Polina mora pripraviti
svoje kovčke znamke Louis Vuitton
in se posloviti od britanskega življenja,« je med drugim zapisala Pevčihova. Kje je trenutno Polina, medijem ni uspelo izvedeti.
Delo fundacij Alekseja Navalnega so
delno olajšali kar sami mladi bogata-

Ministrovo dvojno življenje

Sergej Lavrov v svojih nastopih daje vtis konservativnega zagovornika
tradicionalnih ruskih vrednot, kar ne
drži povsem. Šele nedavno je namreč
javnost izvedela, da ministra, sicer od
leta 1971 uradno poročenega z Marijo, že zadnjih dvajset let na službenih
potovanjih spremlja ljubica Svetlana
Kovaleva. Svetlana ima iz prejšnjega
zakona 26-letno hčer Polino Kovalevo, ki je šolo končala in se ustalila –
uganete, kje? V Londonu. Zanimivo
je, da je mladenka po dopolnjenem
21. rojstnem dnevu kar z gotovino v

Jelizaveta Peskova se na instagramu rada hvali s svojimi potovanji./ Foto: Instagram

