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Tema: Moč informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
 

Razdelek 2: Informacijske tehnologije kot orodja opolnomočenja 
 
Trditev „v znanju je moč“ se običajno pripisuje angleškemu filozofu in državniku siru Francisu Baconu 
(1561–1626). Dostop do informacij ter s tem izobraževanje in pridobljeno razumevanje zagotovo 
lahko opolnomočijo posameznika pri dejanjih in sprejemanju odločitev. Ko pa informacije niso 
dostopne ali so podvržene manipulaciji, to lahko ovira človekov razvoj, vodi v nadzor misli ljudi in 
nenazadnje ogrozi njihove človekove pravice. 
 
Opozorilo: Ta enota vsebuje povezave na spletna mesta, kot je YouTube. Vsebina zunanjih mest se 
lahko spremeni, zato je treba preveriti, ali je primerna za učence. 
 
Učni izidi tega razdelka 
 
Učenci bodo zmožni: 

 razumeti, kakšna je bila vloga informacijskih tehnologij v nekaterih prelomnih zgodovinskih 
dogodkih 

 preučiti, kako se te tehnologije uporabljajo v obdobjih družbene krize 

 razmisliti, kakšna je vloga informacijskih tehnologij na področju varstva človekovih pravic. 
 
Priložena gradiva 
Gradivo št. 4 Plakat na temo Facebooka 
Gradivo št. 5 Načini sporočanja v preteklosti 
Gradivo št. 6 Dobre in slabe strani Wikileaksa 
 
 
Dejavnost v razredu št. 1 Tehnologija pride na pomoč 

 
Vir: Kichka, Israel © Michel Kichka 
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Najpomembnejša orodja posameznikov po vsem svetu, ki se borijo proti krivicam ali zahtevajo svoje 
pravice, so danes pogosto mobilni telefoni, prenosni računalniki in družbeni mediji. Te tehnologije 
nam omogočajo, da v nekaj sekundah izvemo, kaj se dogaja na nekem drugem kraju. Dogodki lahko 
potekajo v naši neposredni bližini ali pa na drugem koncu sveta, a smo prek Twitterja in Facebooka 
seznanjeni z njimi. Izmenjava informacij je pomembna, saj z njo ne izvemo le za potekajoče dogodke, 
temveč tudi, kdo so njihovi glavni udeleženci in za kaj se zavzemajo. Učencem razdelite gradivo št. 4. 
Odgovorijo naj na naslednja vprašanja: 
 

 Kaj prikazuje podoba? 

 Kaj je glavno sporočilo karikaturista? 

 Kaj karikatura pove o vlogi informacijskih tehnologij v konfliktnih razmerah v sodobnem 
svetu? 

 
 
Skupinska dejavnost št. 1 Razširjanje sporočila in pridobivanje podpore 
 
Ljudje so skozi stoletja spoznali, da je učinkovita in jasna komunikacija z drugimi bistvena za 
pridobivanje podpore za svojo pobudo ali obveščanje o njej. Nekatera največja revolucionarna 
gibanja in obdobja v evropski zgodovini so se začela z obsežnim razširjanjem informacij in uporabo 
najustreznejših tehnologij oz. orodij. Pri podrobnejši obravnavi te tematike razdelite razred v dve 
približno enako veliki skupini in razdelite gradivo št. 5. Vsaki skupini dajte eno od podob iz gradiva in 
učence spodbudite, da predstavljeno temo dodatno raziščejo. Nato naj vsaka skupina vsemu razredu 
predstavi, kaj je ugotovila o obravnavani podobi. Pri raziskovanju jih usmerite z naslednjimi vprašanji 
za pojasnitev: 
 

 Kaj je osrednja tema podobe? 

 Kdo – ali kaj – je odgovoren za stvaritev podobe? 

 Kaj so avtorji teh podob želeli doseči? Jim je uspelo? 

 Zakaj so bila po vašem mnenju ta sredstva komunikacije v njihovem času še posebej 
učinkovita? 

 
 
Dejavnost v razredu št. 2 Tehnologija in družbena revolucija 
 
V naslednjem videoposnetku egipčansko-ameriška novinarka Mona Eltawahy razpravlja o vlogi 
družbenih medijev pri strmoglavljenju egipčanskega diktatorja Hosnija Mubaraka v tako imenovani 
arabski pomladi leta 2011, pa tudi o vlogi družbenih medijev v revolucijah na splošno. Prek tvitov 
Eltawahyjeve so ljudje v Egiptu in po svetu za te zgodovinske dogodke izvedeli takoj, ko so se zgodili.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LAlbajRFgUE  
 
Vir: Canadian International Council © 2011 
 
Z učenci si oglejte videoposnetek, nato pa naj razpravljajo o naslednjih vprašanjih: 

 Kako lahko ljudje uporabijo družbene medije v boju proti represivnim ali diktatorskim 
režimom? 

 Kakšno vlogo ima internet v revolucionarnih razmerah? 

 Ali je v družbenih revolucijah vloga družbenih medijev in interneta kako omejena? 

 V videoposnetku so omenjena tudi druga sredstva komunikacije, ki so bila uporabljena v 
revolucijah v preteklosti. Katera? 

 Kako bi lahko podjetja, ki upravljajo družbene medije, kot sta Twitter in Facebook, bolj 
pomagala borcem za človekove pravice po svetu? 

 
Še en od primerov, ko so v družbenih revolucijah informacijske tehnologije imele ključno podporno 
vlogo, je svetovno gibanje Occupy, ki se je leta 2011 s hashtagom #Occupy bliskovito razširilo po 
vsem svetu. Aktivisti po vsem svetu so se medsebojno usklajevali pri protestih, uperjenih proti 
družbenim in gospodarskim neenakostim, ki so se z veliko recesijo leta 2008 še poglobile. 
 

 
Vir: © Shutterstock 
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Dejavnost v razredu št. 3 – strmoglavljenje Sovjetske zveze brez podpore družbenih medijev 
 
Internet in družbeni mediji sta med sredstvi, ki jih ljudje lahko uporabijo v množičnih gibanjih in 
uporu proti represiji. Leta 1989, ko družbenih medijev še ni bilo, se je v mirnem uporu proti Sovjetski 
zvezi povezalo dva milijona prebivalcev iz baltskih držav Estonije, Latvije in Litve (dobesedno, s 
sklenitvijo rok). Oprli so se lahko le na ljudsko moč in radijsko oddajanje, v podporo pa jim je bila tudi 
udarna pesem „Vstanite, baltske države!“. Naslednji videoposnetek, ki ga je ustvarila latvijska deklica 
kot projekt za domačo nalogo o dogodkih „Baltske poti“, je za učence odličen uvod v to pomembno 
obdobje evropske zgodovine in poleg tega prikazuje, da je bilo množično mobilizacijo ljudi mogoče 
doseči tudi v času pred družbenimi mediji. Z učenci si oglejte videoposnetek, nato pa naj primerjajo 
razmere, ko so Baltski narodi izvedli revolucijo proti Sovjetski zvezi, z zgoraj navedenimi primeri, ko 
je bila uporabljena moč družbenih medijev, in poiščejo razlike med njimi. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hOXyikrT1MM&spfreload=10 
 
Videoposnetek: Baltska pot 1989: nemogoče je postalo resnično 
Vir: Youtube 
 
 
Dejavnost v razredu št. 4 – Priti do virov informacij 
 
Leta 2006 je medijska organizacija z imenom Wikileaks vzpostavila svojo spletno mesto 
(www.wikileaks.org). Organizacijo je ustanovila skupina novinarjev in strokovnjakov informacijske 
tehnologije iz vsega sveta, ki so zavezani načelom svobodnega govora, ljudje pa lahko na njeno 
spletišče anonimno in varno naložijo informacije, ki so po njihovem mnenju v javnem interesu. 
Ustanovitelji Wikileaksa so se bali, da obstoječi mediji niso dovolj neodvisni in da mnogi med njimi 
niso dovolj pogumni, da bi resno preverjali vlade, organizacije in svetovne dogodke ter o izsledkih 
poročali. Wikileaks se je zapisal v zgodovino z objavo zaupnih informacij v tako velikem obsegu, kot 
ga do tedaj v novinarstvu še ni bilo. Kot nepridobitna organizacija je odvisen od javnih donacij. Na 
njegovi spletni strani piše: „Med našimi najpomembnejšimi dejavnostmi je objava izvirnega gradiva 
skupaj z novicami, da lahko bralci in zgodovinarji dejstva preverijo.“ Kljub temu Wikileaksa ne 
odobravajo vsi. Številne vlade po vsem svetu skrbi, da bi uhajanje zaupnih informacij, zlasti državnih 
tajnosti, lahko ogrozilo življenja ljudi.  
 
Oglejte si videoposnetek, v katerem ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange govori o nekaterih 
uspehih in izzivih organizacije. Nato naj učenci razpravljajo o naslednjih vprašanjih: 
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https://www.youtube.com/watch?v=W23e3jqwSk0 
Vir: CyberSec101 
 
 
 

 Zakaj organizacija Wikileaks trdi, da z objavljanjem zaupnih informacij, ki jih prejme, prispeva 
k javni obveščenosti in znanju? 

 Je objava občutljivih in zaupnih informacij v javnosti zmeraj upravičena? 

 Kakšna so lahko tveganja pri uhajanju občutljivih in zaupnih vladnih in vojaških informacij? 
 
Učencem razdelite gradivo št. 6, ki vsebuje medijska poročila o dobrih in slabih straneh Wikileaksa, 
ter jim tako pomagajte pri odgovorih na ta vprašanja. 
 


