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Že prvi papež, apostol Peter je v želji, da bi vernikom
čimbolj približal Kristusov evangelij, pisal pisma. V času
po tridentintskem koncilu so papeži uzakonili za Cerkev
važne knjige (misal, katekizem, brevir) in tako v Cerkev
uvedli nov medij – knjigo, ki je vse do danes pomemben
del oznanjevalnega poslanstva Cerkve. V 19. stoletju so
pospeševali, tudi zaradi pojava proticerkvenih časopisov,
nastajanje časnikov, zlasti katoliških tednikov in leta 1861
ustanovili svoj časopis L’osservatore Romano. V istem ob-
dobju je nastal tudi prvi slovenski cerkveni časopis Zgod-
nja Danica (1849) in še danes imajo verski tedniki (tudi
pri nas) pomembno vlogo pri obveščanju in vzgajanju čla-
nov Cerkve. Sredi prejšnjega stoletja so papeži začeli s
pridom uporabljati radio (zlasti papež Pij XII. med drugo
svetovno vojno in po njej) in leta 1931 ustanovili Radio
Vatikan. Pri radiu slovenski kristjani nekoliko zaostajamo,
a to bolj zaradi nedemokratičnega sistema, ki je vladal
pol stoletja pri nas.

Že ta bežen sprehod po zgodovini nam pokaže, kako je
Cerkev v želji, da bi čimbolj učinkovito uporabljala medije
za oznanjevanje evangelija in tako zvesto izpolnjevala
Kristusovo naročilo (prim Mt 28, 19-20) vedno znova upo-
rabljala nova sredstva družbenega obveščanja. Na to ne-
prestano nalogo iskanja novih načinov oznanjevanja evan-
gelija Jezusa Kristusa spomni tudi papež v poslanici za
svetovni dan sredstev družbenega obveščanja leta 2002,
objavljenega v tej knjižici, ko pravi, da »zgodovina ozna-
njevanja evangelija ni samo vprašanje širjenja v različne
kraje sveta, ampak je morala Cerkev prestopiti številne
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kulturne pragove«, ko je spričo odkritij komunikacijskih
pripomočkov iskala nove načine oznanjevanja evangelija
v različnih kulturah, ki jih je izoblikoval pojav novih medi-
jev. To je najbrž prvi odlomek v cerkvenih dokumentih, ki
opozarja na dejstvo, da je pojav novih medijev povzročil
tudi preoblikovanje kulture in da ta sprememba zahteva
tudi spremenjen način oznanjevanja. Vemo, da je bilo sporo-
čanje (komuniciranje) drugačno v ustni ali pisni in spet v
tiskani ali v elektronski kulturi. Še pred nekaj leti smo
govorili, da živimo v elektronski kulturi, ki so jo izobliko-
vali elektronski mediji, zlasti televizija, danes že lahko
govorimo o novi, informacijski dobi, ki jo je močno zazna-
moval prav internet.

To nam govori tudi hitra rast uporabe interneta. Leta
2000 je bilo na svetu 407 milijonov ljudi, ki so imeli dostop
do interneta, od tega 110 milijonov v Evropi. Istega leta je
v Italiji 1,5 milijona osnovnošolskih otrok uporabljalo raču-
nalnik, od tega jih 350 tisoč imelo dostop do interneta. V
Sloveniji je leta 1999 15% aktivnih prebivalcev (okoli 240
tisoč) uporabljalo (mesečno) internet, marca 2002 pa že
542.000. Podatki Mediane govorijo, da je leta 2002 upo-
rabljalo internet 31,1% prebivalcev Slovenije. Obenem pa
ne smemo mimo manj veselih podatkov: medtem ko ima v
ZDA in Kanadi vsak 5. prebivalec dostop do interenta, ga
ima v Afriki le eden od petih tisočev. Tudi na to dejstvo, da
se prav pri internetu veča razlika med bogatimi in revnimi
(digital divide), nas opominjajo cerkveni dokumenti, objav-
ljeni v tej knjižici.

NastanekNastanekNastanekNastanekNastanek

Hitra širitev in uveljavljanje interneta nas je vse prese-
netila, saj gre za sorazmerno »mlad« medij. Njegovi začetki
so povezani z zgodovino satelitov. 4. oktobra leta 1957 je
Sovjetska zveza poslala v vesolje prvi satelit Sputnik (rusko
satelit). To je prvi satelit, namenjen komunikaciji in je
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takrat prehitela Američane. Kot odgovor so ti v 60-ih letih
začeli s projektom ARPA, interno strukturo obrambnega
ministrstva, ki naj bi izsledke znanosti prenesla v namene
vojaške komunikacije. V bistvu pa je šlo za to, da bi vzpo-
stavili mrežo, ki bi omogočala informiranje, ko bi odpove-
dali drugi informacijski sistemi in bi lahko preživela tudi
jedrski napad. Vzpostavitev te mreže lahko imamo za
začetek komunikacijske revolucije, ki jo lahko primerjamo
z iznajdbo Gutembergovih premakljivih črk, ki so pozneje
rodile tisk.

Tako se danes milijoni uporabnikov interneta poslu-
žujejo pridobitev, ki so v začetku služili vojaškim name-
nom, kar omenja tudi papež v svojem pismu in ima to tudi
za poseben izziv. Leta 1983 se informacijski sistem loči
od vojaškega in to pomeni širitev uporabe interneta, če-
prav ga v prvih letih uporabljajo predvsem univerzitetna
središča za izmenjavanje pošte v elektronski obliki.

V poznejših letih smo priče: razširjanju elektronske po-
šte (90. leta), povezovanju posameznih mrež (na primer
povezovanje mrež enega multinacionalnega podjetja z dru-
gim), posodabljanju in poenostavljanju ter ustvarjanju
enotnega standariziranega (HTML) jezika (rešitve angle-
škega znanstvenika Thimotya Bernersa), ki bi omogočil
povezovanje in izmenjavo različnih podatkovnih baz. Ko
je leta 1994 nastala svetovna mreža, ki uporablja ta jezik,
lahko res začnemo govoriti o svetovnem spletu. V istem
času so izdelali različnih programov omogočila iskanje in
grafični prikaz podatkov na ekranu, primeren za današnje-
ga človeka. Rodi se program browser (ang. listati, brskati;
slovensko ta program za deskanje po internetu imenujemo
internetni brskalnik).

Res bežno in le v glavnih in značilnih etapah sem prika-
zal nastanek interneta, ki je na podlagi omenjenih iznajdb
postal neizmerni vir informacij, do katerih ima vsak do-
stop. Ni čudno, da nekateri internet primerjajo knjižnici z
ogromno podatki. Zaradi tega so kot zavetnika interneta
izbrali Izidorja Seviljskega (ok. 560–636). Njegovo delo,
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predvsem Etimologia (dvajset knjig obsegajoče delo, v ka-
tero je skušal strniti celotno znanje starega veka) je v
nekem smislu predhodnica svetovnega spleta, saj je zbir-
ka podatkov, ogromna knjižnica s številnimi informacijami,
ki so bile med seboj povezane z nekakšnimi začetnimi
prvinami danes tako razširjenega HTML jezika.

Najbrž so prav brezštevilne informacije, ki so na voljo
na svetovnem spletu, pripomogle k njegovi hitri širitvi, saj
je internet je svetovna računalniška mreža (WWW World
wide web – oznaka za skupne strani, ki so na internetu).
Na to mrežo in na njeno komunikacijo se povezuje vse večje
število uporabnikov z drugih računalniških mrež iz najraz-
ličnejših delov sveta. Uporabniki so lahko posamezniki,
podjetja, ustanove, torej tudi najrazličnejše organizacije
v okviru Cerkve. Ponavadi isti ljudje tudi sebe predstav-
ljajo na internetu na tako imenovanih spletni strani (Web
site). Kdor želi iz udobnega sedeža obiskovati narjazličnej-
še strani, si nabirati informacije, dopisovati po elektronski
pošti (e-mail), izmenjavati mnenja (discussion groups) ali
pa preprosti klepetati (chat rooms), se celo v živo »pogovar-
jati« (IRC – Internet Relay Chat – spletni klepet), se igrati,
morda pa celo kupovati v elektronskih trgovinah (e-com-
merce) lahko vse to, in še veliko več, stori prek interneta.
Potrebuje samo računalnik, modem, telefonsko zvezo (ali
kakšen drugi način povezave) ter priključek na internet.
Internet je tako mreža, razširjena po vsem svetu, ki omogo-
ča hitro izmenjavo digitalnih informacij (besedila, zvoka,
podob in videa, animacije) in lahko res rečemo, da spada
med globalne komunikacijske sisteme in ga po pravici ime-
nujemo informacijska avtocesta (information superhigh-
way).

ZnačilnostiZnačilnostiZnačilnostiZnačilnostiZnačilnosti

Povedano nam že nakazuje nekatere bistvene značilno-
sti interneta. Ta nam nudi neizmerno število informacij,
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obenem pa ima tudi vsakdo dostop do njega. Javni pogovor
poteka svobodno in brez posrednikov. Zato nekateri primer-
jajo internet agori (papež v pismu govori o forumu) in imajo
za to upravičen razlog. Internet je nekakšna sodobna ob-
lika odprtega prostora, kjer poteka javni pogovor brez po-
srednikov, svobodno, brez kontrole oblasti in brez nadzora
urednikov kot je to pri drugih množičnih medijih. Državljan
govori državljanu mimo političnih in zemljepisnih meja.
Uporabnik ima dostop do neštetih informacij in številnih
izmenjav z drugimi ljudmi. Po elektronski pošti lahko piše-
mo predsedniku Amerike ali svojemu najpriljubnejšemu
pevcu. Lahko si pridobimo informacije iz pariške knjižnice,
izvemo za stanje na borzi v Hongkongu ali si rezerviramo
počitnice na Karibih. Internet je spremenil pojmovanje pro-
stora in časa, ki zanj praktično ne predstavljata ovire.

Upravičeno zato govorimo o kibernetskem prostorukibernetskem prostorukibernetskem prostorukibernetskem prostorukibernetskem prostoru (Cy-
berspace). Izraz je prvi uporabil Viliam Gibson v romanu
Neuromancers, ki ga je leta 1984 objavil v Ameriki. Ne gre
za resnični, ampak za pojmovni prostor. Povezujemo ga s
komunikacijo, ki jo posredujemo s pomočjo računalnika
(Computer mediated Communication). Slednja je povzroči-
la novo kulturo, ki jo lahko imenujemo kar kibernetska
(cultura cyber).

Kibernetski prostor je spremenil pojmovanje časa in pro-
stora: stvari, ki so se nam zdele prej daleč, se nam pribli-
žajo in vstopajo v naš prostor in v naše izkustvo. Že Joshua
Meyrowitz je v delu No sense of place (1985) v katerem
opisuje, kako elektronski mediji vplivajo na družbeno obna-
šanje, pravi, da gre to iskati v ločitvi med fizičnim in so-
cialnim prostorom, ki so jo prinesli s seboj novi elektronski
mediji že pred internetom. (Sem se kdaj vprašal, kje se
srečam s prijateljem, ko govoriva po telefonu?) Pri »klasič-
nih« medijih je fizični prostor poistoveten s socialnim. Za
komunikacijo sem v preteklosti moral dejansko stopiti k
človeku. Fizične pregrade (zid, meja, gore, vrata) so dolo-
čale, kdo bo sodeloval in kdo ne. S pojavom elektronskih
medijev se fizični in socialni prostor ločita. Včasih so lahko
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komunicirali le ljudje, zbrani na istem kraju, danes se je
ta prostor izredno razširil. (Pomislimo samo na video konfe-
rence, na primer). Zato govorimo o neizmernem virtualnem
svetu in o kolektivni udeležbi. Tako nas je slovenska re-
klama prepričevala, da svet ni eden, ampak sta svetova
dva. Kulturno okolje ni več krajevno zaznamovano, am-
pak ga določa enako izkustvo, ki ga imajo ljudje iste kul-
ture.

Nastajajo nove virtualne skupnostivirtualne skupnostivirtualne skupnostivirtualne skupnostivirtualne skupnosti. Njihovi člani si iz-
menjujejo izkustva, se pogovarjajo, zaupajo si čustva, iščejo
rešitve… Skratka počnejo skoraj vse, kar se dogaja v real-
nem življenju, le da se ne dogaja v realnem, ampak virtual-
nem svetu. Tako se rojeva veliko skupnosti (nekakšnih
naselij), ki so med seboj različna, lahko celo nasprotna, si
lahko pomagajo ali nagajajo, skupno pa jim je, da so nasta-
la s pomočjo elektronske komunikacije na podlagi različ-
nih zanimanj (šport, spolnost, prijateljstvo, vera itd …).
Trajanje pripadnosti ni omejeno in udeleženci se lahko
»umaknejo« kadar se jim zahoče. Ta »začasnost« tudi sicer
krepko zaznamuje našo družbo. Zato nov medij ne pozna
več klasične razlike med sporočevalcem in sprejemalcem,
ampak je interaktiven in uporabniki so soudeleženi pri
njem.

Manj bleščeča platManj bleščeča platManj bleščeča platManj bleščeča platManj bleščeča plat

Omenjene značilnosti že nakazujejo tudi slabe strani
interneta in nove kulture, ki jo je ustvaril. Med njimi so
tudi spremembe v medsebojnih človeških odnosih. Analiti-
ki opažajo popolno odsotnost neverbalne govorice (na-
smeh, pogled, barva in ton glasu, stisk roke…). Ker ta
razsežnost manjka, so jo uporabniki »nadomestili« z razni-
mi grafičnimi ikonami (smehljaj, žalosten obraz). Opažajo
kontakte, ki ne poznajo mej v izražanju in so brez pravil,
ki jih je prej določalo družbeno okolje. Postavlja se pomen
zasebnosti. Ne morejo tudi mimo pojava brezosebne spol-
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nosti, ko si uporabniki izmenjujejo plastične opise spolnih
izkušenj in v tem uživajo, ne da bi se srečali z osebo. Na
internetu je velika navzočnost in lahka dostopnost porno-
grafskih vsebin. Še bolj zaskrbljujoča je navzočnost pedofi-
lije. Tukaj pozitivna lastnost interenta, da nam nudi ogrom-
no informacij, do katerih imajo vsi dostop, kaže svojo nega-
tivno plat. Res je, da si vsak uporabnik postavlja meje,
vendar se je skoraj nemogoče izogniti vplivu slabega. Ko
so v neki slovenski osnovni šoli učenci pri računalniškem
krožku iskali spletne strani svojega priljubljenega ansam-
bla z imenom Nude (kar pomeni po angleško gol, nag), so
poleg svojega priljubljenega ansambla dobili vrsto slik go-
lih teles. Neprijetno za učitelja in nevzgojno za učence. V
primeru, da bi se hoteli zavarovati in prepovedali vstop
vsem vsebinam, ki govorijo, na primer, o ženskih prsih,
lahko tvegate, da v primeru iskanja informacije o raku na
prsih ne boste dobili kaj prida podatkov. Čeprav so na
primer pedofilske vsebine prepovedane, jih ne morejo (no-
čejo?) izkoreniniti. Zato poziv dokumenta Cerkev in inter-
net odgovornim k omejitvi in prepovedi določenih vsebin
na internetu nikakor ne bi smel pasti v prazno.

Papež se v pismu loti še k bolj trezne ocene interneta.
Naglasi, da ima prednost interenta, da vsakdo lahko pove,
kar misli, tudi svojo slabo plat. Zgublja se namreč razlikarazlikarazlikarazlikarazlika
med dobrim in slabim mnenjemmed dobrim in slabim mnenjemmed dobrim in slabim mnenjemmed dobrim in slabim mnenjemmed dobrim in slabim mnenjem in obstaja velika možnost
dezinformacije in hujskaških sporočil. Na svetovnem sple-
tu je toliko informacij, da že rojevajo med ljudmi (zlasti
med mladimi) zasičenost z njimi in nezanimanje zanje.
Dalje imamo vtis, da ima vsakdo dostop do interneta, de-
jansko pa imajo prednost ljudje v državah z višjim stan-
dardom in zapostavlja manjše jezike in kulture (ali sta
slovenščina in angleščina enakovredni na internetu?!). Ker
se na njem pojavlja ogromno trenutnih slik, ki hitro izgi-
nejo, ima sodobni človek vtis, da ni trajnih vrednot in ker
mu je vse tako hitro dosegljivo, zanemarja vse tisto, kar
terja poglobljeno spoznanje. V kulturi, ki sloni na kratko-
trajnosti, obstaja nevarnost prepričanja, da so dejstva indejstva indejstva indejstva indejstva in
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infinfinfinfinfororororormacimacimacimacimacije pomembneje pomembneje pomembneje pomembneje pomembnejša od vrjša od vrjša od vrjša od vrjša od vrednoednoednoednoednottttt. Internet namreč
ponuja veliko količino znanja, ne uči pa nas vrednot.

Po povedanem lahko laže razumemo, zakaj so sv. Izi-
dorja Seviljskega razglasili za zavetnika interneta. V času,
v katerem je živel, je bilo njegovo učenje velikokrat tudi
nekakšen svetilnik, ko je sredi zmede pokazal na trajne
vrednote in sredi zmote na resnico. Neredu, ki se je marsi-
kje pojavil v samostanih, se je zoperstavil z napisanim
redovnim pravilom, nasproti zmotam arijancev je branil
pravi nauk o Kristusu. Več kot dovolj razlogov, da stoji ob
strani tudi današnjim uporabnikom interneta, da bi sredi
številnih podatkov mogli odkriti resnico, zavreči pa laž,
prevaro ter zmoto in sredi zapletenosti sodobnega življenja
odkriti osvobajajočo moč Kristusovega sporočila.

Internet in CerkevInternet in CerkevInternet in CerkevInternet in CerkevInternet in Cerkev

Ob pojavu in rasti uporabe interneta tudi Cerkev ni
mogla ostati neprizadeta. Papež Janez Pavel II. je kljub
starosti in bolezni poln oznanjevalne vneme naredil nekaj
odločilnih korakov, ki so začrtali odnos Cerkve do interne-
ta. 22. novembra 2001 je po elektronski pošti poslal prvi
cerkveni dokument – Apostolsko spodbudo Cerkev v Ocea-
niji. Tako je elektronska pošta postala del oznanjevalne
dejavnosti Cerkve na najvišji ravni. Za svetovni dan sred-
stev družbenega obveščanja leta 2002 je napisal poslanico
o internetu. Kot je že običaj, jo je objavil 24. januarja, na
god sv. Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških časni-
karjev. 22. februarja je Papeški svet za družbeno obvešča-
nje izdal kar dva dokumenta (najbrž prvič v zgodovini), ki
govorita o internetu: Cerkev in internet ter Etika v interne-
tu. Prevode dokumentov o internetu imamo sedaj v eni
knjižici. Omembo tega sodobnega medija zasledimo že v
nekaterih prejšnjih dokumentih. Že pred objavo dokumen-
tov je obstajalo veliko »cerkvenih spletnih strani«. Ne bo
odveč, če omenimo, da je slovenska Cerkev v uporabi pre-
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hitela vesoljno. Rkc.si se je pojavila na internetu na veli-
konočni ponedeljek 8. aprila 1996 (povod zanjo je bil prvi
papežev obisk v Sloveniji), »vatican.va« pa se je pojavil »še-
le« na veliko noč, 30. marca 1997.

Papež je s posegi v zvezi z internetom še bolj spodbudil
govor o tem novem sredstvu tudi v Cerkvi. Kajti leta 2002,
ko smo obhajali že 36. svetovni dan sredstev družbenega
obveščanja in se je že uveljavila navada, da papež za ta
dan napiše posebno poslanico, v kateri obdela neki splošni
vidik medijev, lahko pa se osredotoči na neko določeno
aktualno temo, je sveti oče napisal poslanico Internet –
novi forum za oznanjevanje evangelija. Lahko rečemo, da
se je dokaj hitro odzval na ta sodobni medij. Tako je dodo-
bra izkoristil idejo koncilskih očetov, zbranih na drugem
vatikanskem cerkvenem zboru, ki so se odločili, da bomo
vsako leto obhajali en dan, namenjen javnim občilom. V
Odlok o sredstvih družbenega obveščanja so zato zapisa-
li, »naj se po vseh škofijah sveta po presoji škofov vsako
leto obhaja poseben dan, ko naj vernike poučujejo o dolž-
nostih v teh stvareh in jih vabijo, da v ta namen molijo in
tudi prispevajo v denarju« (O 18). Slovenci januarja eno
nedeljo posvetimo verskemu tisku, prav tako pa cel prvi
mesec v letu razmišljamo o pomenu tega medija za kri-
stjane. Zaradi aktualnosti papeških poslanic pa bi bilo
koristno ovrednotiti tudi ta dan. V svetovnem merilu pa
so praznovali prvi svetovni dan sredstev družbenega obve-
ščanja 6. maja leta 1967.

Uporaba interneta pri oznanjevanjuUporaba interneta pri oznanjevanjuUporaba interneta pri oznanjevanjuUporaba interneta pri oznanjevanjuUporaba interneta pri oznanjevanju

V poslanici o internetu papež vernikom polaga na srce,
naj internet uporabljajo kot novo sredstvo oznanjevanja
evangelija. Poudarja, da novi medij s seboj prinaša velike
možnosti za evangelizacijo, če ga strokovno uporabljamo
in upoštevamo njegove prednosti in slabosti. Internet z
informacijami in zbujanjem zanimanja omogoča začetno
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srečanje s krščanskim sporočilom, zlasti med mladimi, ki
jim medmrežje vedno bolj postaja okno v svet. Krščanska
skupnost mora najti poti, kako tiste, ki prvi stik s krščan-
stvom vzpostavijo prek interneta, iz virtualnega sveta vpe-
lje tudi v resnični svet. Pozneje pa medmrežje lahko zago-
tavlja tudi dograjevanje, saj krščansko življenje zahteva
nenehno rast. Seveda internet ne more nadomestiti izkuš-
nje Boga na način, kot ga ponuja bogoslužno in zakramen-
talno življenje Cerkve, lahko pa postane edinstvena pod-
pora v pripravi vernikov na srečanje s Kristusom.

Medmrežje ne le teži k relativističnemu načinu mišlje-
nja, ampak lahko omogoča tudi beg posameznika od njego-
vih odgovornosti in obveznosti. Vendar pa dejstvo, da ljudje
prek medmrežja množijo medsebojne stike, predstavlja
veliko priložnost za širjenje evangelija. Vseeno elektron-
ski odnos ne more nikoli nadomestiti neposrednega člove-
škega stika, ki je potreben za pristno evangelizacijo. Cer-
kev je po papeževih besedah prepričana, da medmrežje
lahko podpira kulturo dialoga, večjo družbeno soudeleže-
nost, solidarnost in spravo. Zato je pripravljena v ta novi
forum vstopiti s Kristusovim evangelijem.

Ker internet lahko ponudi prvo informacijo o krščanstvu,
bo najbrž to dobrodošlo za ljudi, ki iščejo smisel življenja,
ki so v stiski, ki jih zanimajo duhovne vsebine in v tem
iskanju brskajo po internetu. Ostaja pa velika naloga
Cerkve, da te ljudi vodi od prve informacije k živi krščan-
ski skupnosti in jim poleg prvih odgovorov nudi tudi odgo-
vore na globlja vprašanja. Od prvega elektronskega stika
prek interneta mora Cerkev voditi človeka k osebnemu in
osrečujočemu srečanju z Bogom in skupnostjo vernih.

Predvsem pa se internet kaže kot dobrodošel v nekate-
rih »težjih« trenutkih, ki jh prinaša sodobni način življenja.
Na internetu so posebne strani za molitev in meditacijo.
Tako imamo v Sloveniji tudi Duhovno oazo, »kjer obiskova-
lec najde moči za obveznosti, ki ga čakajo čez dan, in kraj,
kjer po se po napornem dnevu lahko osveži. .. V puščavo
interneta,.. naj bi prinesla globlje vsebine, prinesla smisel
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in upanje…« Iz odzivov na Duhovno oazo je razvidno, da
stran večinoma obiskujejo zaposleni med delovnim časom
(med odmorom).

Drugi primer, kjer se je dobro obnesel, pa je klepet z
duhovnikom, ki so ga (tudi v Sloveniji) že večkrat organizi-
rali. Obisk je bil presenetljivo velik. Ljudje, zlasti mladi,
so spraševali in se želeli pogovarjati o duhovnih stvareh
in v veri iskati odgovore na življenjska vprašanja.

Papež sklepa poslanico z mislijo, da po medmrežju kro-
ži na milijarde slik. Namen evangelizacije je, da se med
njimi pojavi tudi Kristusova podoba in glas, ki bosta ljudi
seznanjala z veselim sporočilom odrešenja. Kjer namreč
ni prostora za Kristusa, ni prostora tudi za človeka, je v
njemu ljubi misli pojasnil sveti oče. Naj nam bodo te pape-
ževe besede in dokumenti, zbrani v pričujoči knjižici, spod-
buda in vodilo pri oznanjevanju (predvsem prek interneta)
Kristusa in dostojanstva, ki ga je prinesel človeku.

mag. Božo Rustja

Nekaj uporabljene literatureNekaj uporabljene literatureNekaj uporabljene literatureNekaj uporabljene literatureNekaj uporabljene literature

– Ann Davison, Soli nella rete?, Monti 2002.
– Božo Rustja, Cerkev in internet, Družina, 12. maj. 2002, 31.
– Franco Lever, Pier C. Rivoltella; Adriano Zanachi, La comunicazio-

ne, Il dizionario di scienze e tecnihce; ELLEDICI, RAI ERI, LAS, Roma
2002, (Zlasti gesla: Compiuter Mediated Communication, Cibernetica,
Ciberspazio, Internet).

– http://www.ef.uni-lj.si/terminoloskislovar/.
– James Watson and Anne Hill; Dictionary of Media and Communi-

cation Studies, Arnold, London 2000, (Zlasti gesli: Cyberspace, Inter-
net).

– Janez Papa, Možnost in meje interneta kot sredstva evangeliza-
cije, Diplomsko delo, Ljubljana 2002.

– Joshua Meyrowitz, No sense of Place (The Impact of Eletronic
Media on Social Behavior) Oxford University Press 1985.

– Simon Ručigaj, Internet nas ne uči vrednot, Intervju z Božom
Rustja, Delo 15, julija 2002, 6.
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Nekatere značilnosti internetaNekatere značilnosti internetaNekatere značilnosti internetaNekatere značilnosti internetaNekatere značilnosti interneta

PozitivnoPozitivnoPozitivnoPozitivnoPozitivno NegativnoNegativnoNegativnoNegativnoNegativno

ogromno informacij vse informacije so enakovredne
zasičenost in nezanimanje zanje.

agora ali forum ni razlike med dobrim in slabim
mnenjem
 možnost dezinformacije

imajo vsi dostop v resnici premoč bogatih
zapostavljenost manjših kultur
in jezikov

ni kontrole oblasti dostop imajo tudi hujskaška
nad sporočili poročila

ogromno trenutnih slik vtis, da ni trajnih vrednot

Pozornost na to, kar je hitro zanemarjanje poglobljenega
dosegljivo (spo)znanja

ni ovire časa in prostora težava pri osebnih stikih

Papež in internetPapež in internetPapež in internetPapež in internetPapež in internet

22. novembra 2001 - po elektronski pošti poslal prvi cerkveni
dokument – Apostolsko spodbudo Cerkvi v Oceaniji.

24. januarja 2002 – izda pismo za 36. dan sredstev družbenega
obveščanja Internet – novi forum za oznanjevanje evangelija

22. februarja 2002 Papeški svet za družbeno obveščanje –
izda dva dokumenta: Cerkev in internet, Etika v interne-
tu.
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Papeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanje

CERKEV IN INTERNETCERKEV IN INTERNETCERKEV IN INTERNETCERKEV IN INTERNETCERKEV IN INTERNET

1. Uvod1. Uvod1. Uvod1. Uvod1. Uvod

11111..... Zanimanje Cerkve za internet je del posebne skrbi,
ki jo Cerkev stalno posveča sredstvom družbenega obve-
ščanja. Nanje gleda kot na rezultat zgodovinskega pro-
cesa, s pomočjo katerega si je človeštvo podvrglo »zemljo
z vsem, kar spada k njej«.1  Cerkev je večkrat jasno pove-
dala, da so sredstva družbenega obveščanja, kakor je po-
trdil 2. vatikanski cerkveni zbor, »čudovite iznajdbe tehni-
ke«,2  ki kljub temu, da so že veliko postorile, da bi zadovo-
ljile človeške potrebe, morejo storiti še veliko več.

Cerkev je torej obravnavala sredstva družbenega obve-
ščanja izrazito pozitivno.3  Tudi ko obsoja velike zlorabe,
se dokumenti Papeškega sveta za družbeno obveščanje
trudijo pojasnjevati, da »zgolj omejevalen in cenzorski od-
nos Cerkve … ni dovolj niti ni primeren«.4

1 Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu, CD 13, Ljubljana 1981, 25;
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Pastoralna konstitucija Cer-
kev v sedanjem svetu (CS), 34.

2 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Odlok o sredstvih družbenega
obveščanja (O), 1.

3 Na primer: Odlok o sredstvih družbenega obveščanja; Poslanice papeža
Pavla VI. in Janeza Pavla II. za svetovni dan sredstev družbenega
obveščanja; Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Pasto-
ralno navodilo Občestvo in napredek, Ljubljana 1977; Isti, Pornografija
in nasilje v sredstvih družbenega obveščanja. Pastoralni odgovor; Pape-
ški svet za družbena občila, Pastoralno navodilo Na pragu novih časov,
CD 50, Ljubljana 1992; Isti, Etika v oglaševanju, CD 72, Ljubljana
1997; Isti, Etika v družbenem obveščanju, CD 89, Ljubljana 2000.

4 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Pornografija in nasilje
v sredstvih družbenega obveščanja. Pastoralni odgovor, 30.
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Ko pastoralno navodilo Občestvo in napredek, objav-
ljeno leta 1971, navaja okrožnico papeža Pija XII. iz leta
1957, poudarja ta vidik: »Cerkev v njih odkriva ‘božje daro-
ve’, ki naj po sklepu božje previdnosti povezujejo ljudi
med seboj s tesno bratsko vezjo, da bodo sodelovali v
božjem odrešilnem načrtu«.5  Enakega mišljenja smo tudi
glede interneta.

2.2.2.2.2. Po prepričanju Cerkve je zgodovina človeške komu-
nikacije podobna dolgemu potovanju, ki vodi človeštvo
»od ošabnega načrta babilonskega stolpa, ki konča v
zmešnjavi in nerazumevanju (prim 1 Mz 11, 1-9) pa vse
do binkošti z darom jezikov: obnovitev komunikacije se
osredotoči v Jezusu po delovanju Svetega Duha«.6  V Kri-
stusovem življenju, njegovi smrti in vstajenju je komuni-
kacija dobila najvišji ideal in »prvi vzor povezanosti med
ljudmi v Bogu, ki je postal človeški brat«.7

Sodobna sredstva družbenega obveščanja so ustvar-
jalci kulture, ki imajo pomembno vlogo v tej zgodovini.
Kot pravi 2. vatikanski koncil: »Zato je zemeljski napredek
treba sicer skrbno razlikovati od rasti Kristusovega kralje-
stva, vendar pa je ta napredek, kolikor more prispevati k
boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za božje
kraljestvo.«8  Ko s tega vidika gledamo na sredstva družbe-
nega obveščanja, odkrijemo, da morejo »zelo koristiti člove-
škemu rodu, saj mnogo prispevajo k razvedrilu in izobraz-
bi, pa tudi k širjenju in utrjevanju božjega kraljestva.«9

Danes to na poseben način velja za internet, ki pri-
speva k revolucionarnim spremembam v trgovini, vzgoji,
politiki, novinarstvu, v odnosih med narodi in kultura-
mi. Te spremembe ne zadevajo samo načina, kako ljudje

5 Občestvo in napredek, 2
6 Papeževa poslanica za 34. svetovni dan sredstev družbenega obve-

ščanja (24. januarja 2000).
7 Občestvo in napredek, 10.
8 Cerkev v sedanjem svetu, 39.
9 Odlok o sredstvih družbenega obveščanja, 2.
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sporočajo, ampak tudi način, kako razlagamo svoje živ-
ljenje. V spremljajočem dokumentu Etika na internetu
govorimo o etičnih razsežnostih teh vprašanj.10

V tem duhu obravnavamo pomen, ki ga ima internet
za vero in še posebej za katoliško Cerkev.

3.3.3.3.3. Cerkev želi v odnosu do sredstev družbenega obve-
ščanja doseči dva cilja. Prvi je, da spodbuja njihov pravil-
ni razvoj in njihovo pravo uporabo v korist človeškega
razvoja, pravičnosti in miru, za krepitev skupnosti na
krajevni, narodni in družbeni ravni v luči skupnega do-
brega in v duhu solidarnosti. V spoznanju velike pomem-
bnosti družbenega obveščanja »se želi Cerkev spoštljivo
pogovarjati tudi z odgovornimi upravljalci sredstev druž-
benega obveščanja«. Ta pogovor se na prvem mestu na-
naša na izoblikovanje politike, ki obravnava sredstva
obveščanja.11  »Takšen pogovor zajema prizadevanja Cer-
kve, da bi razumela sredstva družbenega obveščanja –
njihove cilje, metode, profesionalna pravila, notranjo
strukturo in organizacijo dela. Pri tem mora podpirati in
opogumljati vse, ki delajo z mediji. Upoštevajoč to razu-
mevanje, je mogoče dati pomembne pobude za odstrani-
tev ovir napredku in oznanjevanju evangelija.«12

Poleg tega si Cerkev prizadeva tudi za komunikacijo
znotraj sebe (interno komunikacijo). Ta je več kot samo
neka tehnična vaja, ker ima svoj začetek v komunika-
ciji ljubezni med Božjimi osebami, na njihovo komunika-
cijo s človekom, ter na razumevanju dejstva, da se »trini-
tarično občestvo razširja na človeštvo: Sin je Beseda, ki
jo Oče od vekomaj izreka v Jezusu Kristusu in po njem,
Sin je učlovečena beseda, Bog ljudem komunicira, razo-
deva samega sebe in svoje odrešenje«.13

10 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika na internetu.
11 Pastoralno navodilo Na pragu novih časov, 8.
12 Prav tam.
13 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem

obveščanju, 3.
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Bog nadaljuje svojo komunikacijo s človekom po Cer-
kvi, nositeljici in varuhinji njegovega razodetja, kajti samo
njenemu učiteljstvu je On zaupal nalogo na pristen na-
čin razlagati svojo besedo.14  Vrh tega je Cerkev sama ob-
čestvo (communio), skupnost oseb in evharističnih skup-
nosti, ki izhajajo iz trinitarične skupnosti ter jo odsevajo.15

Ta razlog, bolj kot vsi drugi, razkriva, zakaj »naj bo prak-
sa Cerkve v sredstvih družbenega obeščanja vzorna in
naj odseva najvišje vzore resnicoljubnosti, zaupnosti, ob-
čutljivosti za človekove pravice in druga tehtna načela
in norme«.16

4.4.4.4.4. Pred tridesetimi leti je dokument Občestvo in na-
predek (1971) poudaril, da »najnovejši izumi odpirajo no-
va pota in nove načine«17  srečanja z evangeljskim sporo-
čilom. Papež Pavel VI. je dejal, »da bi se Cerkev čutila krivo
pred svojim Gospodom, če teh mogočnih sredstev, ki jih
človeški razum vsak dan bolj spopolnjuje, ne bi izrabi-
la«.18  Papež Janez Pavel II. je opredelil sredstva družbe-
nega obveščanja kot »prvi areopag sodobnega sveta« in
jasno povedal, da »ni dovolj uporabljati teh sredstev za
širjenje krščanskega poslanstva in nauka Cerkve, am-
pak je treba samo sporočilo združiti s to ‘novo kulturo’, ki
so jo ustvarila moderna občila«.19

To velja še posebej danes, ko sredstva družbenega
obveščanja ne samo močno vplivajo na to, kar ljudje mi-
slijo o življenju, ampak je na neki način »človeško izku-
stvo tako postalo medijsko izkustvo, se pravi na neki
način posredovano«.20

14 Prim. Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija
o Božjem razodetju (BR), 10.

15 Pastoralno navodilo Na pragu novih časov, 10.
16 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem

obveščanju, 26.
17 Občestvo in napredek, 128.
18 Pavel VI., Apostolska spodbuda O evangelizaciji, Ljubljana 1976, 45.
19 Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo, CD 46, Ljubljana

1991, 37.
20 Na pragu novih časov, 2.
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Vse to velja tudi za internet. »Čeprav se more svet sre-
dstev družbenega obveščanja včasih zdeti nasproten
krščanskemu sporočilu, vendar ponuja edinstvene mož-
nosti za oznanjevanje Kristusove odrešenjske resnice
vsemu človeštvu. Pomislimo na pozitivne možnosti inte-
rneta, ki jih ima pri prenašanju verskih informacij čez
pregrade in meje. Tisti, ki so oznanjali evangelij pred
nami, si verjetno niso mogli nikoli predstavljati tako veli-
ke publike... Katoličani se ne bi smeli bati odpreti vrat
sredstev družbenega obveščanja Kristusu, da bi njego-
vo veselo novico lahko oznanjali na strehah sveta!«21

2. Možnosti in izzivi2. Možnosti in izzivi2. Možnosti in izzivi2. Možnosti in izzivi2. Možnosti in izzivi

5.5.5.5.5. »Oznanjevanje Kristusove blagovesti je tista temelj-
na vsebina, ki jo mora vsebovati komunikacija v Cerkvi
in s pomočjo Cerkve. To pomeni oznanjati evangelij kot
preroško in osvobajajočo besedo, namenjeno ljudem na-
šega časa. To je pričevanje božje resnice in presežnosti
človekove osebe ob radikalni sekularizaciji, ki jo doživ-
ljamo. Spričo razdorov in razdeljenosti pomeni izbiro pra-
vičnosti in solidarnosti z vsemi verujočimi v službi obče-
stva vseh ljudi, narodov in kultur.«22

Ker zahteva oznanjevanje vesele novice ljudem, ki
živijo v medijski kulturi, skrbno presojo posebnosti teh
sredstev, je danes potrebno, da Cerkev razume internet.
To je potrebno zato, da bi uspešneje oznanjevala ljudem,
še posebej mladim, ki jih je zelo zaznamovala izkušnja
te nove tehnologije pa tudi, da bi ga bolje uporabljala.

Sredstva družbenega obveščanja nudijo pomembne
koristi in prednosti v verskem pogledu: »Širijo novice in
obveščajo o dogodkih, idejah in osebnostih, ki so poveza-
ne z vero. So sredstva evangelizacije in kateheze. Spod-

21 Janez Pavel II., Poslanica za 35. dan sredstev družbenega obveščanja
(27. maja 2001), 3.

22 Na pragu novih časov, 9.
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bujajo navdihe, spodbude in priložnosti za čaščenje tistim
ljudem, ki so prisiljeni bivati doma ali v ustanovah.«23

Poleg teh koristi so še nekatere bolj ali manj značilne za
internet. Ta nudi neposreden in takojšnji dostop do po-
membnih verskih in duhovnih virov, velikih knjižnic,
muzejev in krajev bogočastja, dokumentov cerkvenega
učiteljstva, spisov cerkvenih očetov in cerkvenih učite-
ljev pa do duhovne modrosti stoletij. Ima dragoceno spo-
sobnost, da premaga razdalje in osamljenost, ko omogoča
ljudem, da pridejo v stik s sebi enakimi ljudmi dobre volje,
ki pripadajo virtualnim verskim skupnostim, da se med-
sebojno spodbujajo in si pomagajo. Cerkev lahko ponudi
pomembno uslugo katoličanom in nekatoličanom z izbo-
rom in pošiljanjem koristnih podatkov za internet.

Internet je pomemben za številne cerkvene dejavnosti
in programe: za evangelizacijo, reevangelizacijo, novo
evangelizacijo in za že ustaljeno misijonsko poslanstvo
Ad gentes (poganom) za katehezo in druge oblike vzgoje,
novice in informacije, apologetiko, vodenje, upravljanje in
za nekatere oblike duhovnega spremljanja ter pastorale.

Čeprav virtualna resničnost kibernetskega prostora
ne more nadomestiti pristne medčloveške skupnosti, za-
kramentalne in bogoslužne resničnosti ali neposrednega
evangeljskega oznanila, spodbuja ljudi, da bodo vero pol-
nejše živeli in bogatili versko življenje porabnikov. Za
Cerkev je to tudi sredstvo za sporazumevanje s posebni-
mi skupinami, kot so mladi, odraščajoči mladi, starejši
in ljudje, ki so prisiljeni biti doma, osebe, ki živijo v odroč-
nih krajih, člani drugih redovnih združenj, ki bi bili si-
cer nedosegljivi.

Priznati moramo, da narašča število župnij, škofij, re-
dovnih skupnosti in institutov, povezanih s Cerkvijo, pro-
gramov in organizacij vseh vrst, ki uporabljajo internet
za ta ali oni cilj. V nekaterih krajih tako na narodni ravni

23 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem
obveščanju, 11.
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kot na ravni celine potekajo ustvarjalni projekti, ki jih
pospešuje Cerkev. Sveti sedež je dejaven na tem področju
že več let in nadaljuje s širitvijo in z razvojem svoje na-
vzočnosti na internetu. Spodbujamo skupine, povezane
s Cerkvijo, ki še niso naredile koraka za vstop v ta kiber-
netski prostor, da premislijo, kako bi to čimprej storile.
Močno priporočamo izmenjavo idej na internetu med ti-
stimi, ki imajo izkušnjo na tem področju, in med tistimi,
ki so šele na začetku.

6.6.6.6.6. Cerkev mora internet razumeti in uporabljati tudi
kot sredstvo notranje (interne) komunikacije. Pri tem je
treba imeti pred očmi njegove posebne značilnosti nepo-
srednega (direktnega), takojšnjega, vzajemnega (interak-
tivnega) in soudeleženega (participativnega) medija.

Dvosmerna vzajemnost interneta je že povzročila, da
izginja razlika med tem, kdo sporoča in kdo sprejema
sporočilo,24  in ustvarja stanje, v katerem – vsaj po mož-
nosti - vsi lahko počnejo oboje. Ne gre več za komunikacijo
kot v preteklosti, ki je potekala v eni sami smeri od zgo-
raj navzdol. Bolj ko ljudje postajajo domači s temi znači-
lnostmi interneta na drugih področjih življenja, lahko
pričakujemo, da se bo podobno zgodilo na internetu gle-
de vere in Cerkve.

Gre za novo tehnologijo, ne pa idejo. Drugi vatikanski
vesoljni cerkveni zbor je poudaril, naj člani Cerkve
»svojim pastirjem razodevajo svoje potrebe in želje tako
svobodno in zaupno, kot se spodobi otrokom in bratom v
Kristusu«. Dejansko imajo v skladu s svojim znanjem,
strokovnostjo in ugledom, katerega uživajo »pravico, vča-
sih celo dolžnost, da povedo svoje mnenje o tistih stva-
reh, ki zadevajo blagor Cerkve«.25  Pastoralno navodilo
Občestvo in napredek pa meni, da Cerkev kot živo telo
»potrebuje javno mnenje, ki nastaja v neprestanem dia-
24 Prim. Občestvo in napredek, 15.
25 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o

Cerkvi (C), 37.
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logu med njenimi člani«.26  Čeprav ve, da verske resnice
»nikakor ni mogoče prepustiti v razlaganje vsakomur«,
pastoralno navodilo pravi, da je »področje dialoga znotraj
Cerkve zelo obširno«.27

Podobne misli najdemo tudi v Zakoniku cerkvenega
prava28  in v novejših dokumentih Papeškega sveta za
sredstva družbenega obveščanja.29  Dokument Na pragu
novih časov opredeljuje dvosmerno komunikacijo in jav-
no mnenje kot »sredstvo za praktično uresničevanje obče-
stva v Cerkvi«.30  V dokumentu Etika v družbenem obve-
ščanju beremo: »Dvosmerni tok informacij in mnenj med
pastirji Cerkve in verniki, svoboda izražanja, občutljiva
za dobro občestva in za vlogo učiteljstva pri njegovem
pospeševanju (promociji) ter odgovorno javno mnenje so
pomembni izrazi ‘temeljnih pravic do dialoga in obvešče-
nosti znotraj Cerkve’«.31  Internet je učinkovito sredstvo
pri dosegu tega cilja.

Imamo torej sredstvo, ki ga lahko ustvarjalno uporabi-
mo pri različnih vidikih upravljanja in vodenja. Bolj kot
na odprtje možnosti za izražanje javnega mnenja mislimo
na možnosti, kot so: posvet s strokovnjaki, priprava sre-
čanj in sodelovanje z delnimi Cerkvami in ustanovami
posvečenega življenja na krajevni, narodni in mednarod-
ni ravni.

77777..... Vzgoja in izobraževanje je drugo potrebno področje
polno priložnosti. »Danes je vsem potrebna neka oblika
stalne medijske vzgoje tako za osebno rabo kot tudi za
možnost sodelovanja pri organiziranem programu ali pa
oboje. Bolj kot da jih uči o tehnikah, medijska vzgoja po-
maga v ljudeh vzbujati dober okus in resnično moralno

26 Občestvo in napredek, 115.
27 Prav tam, 117.
28 Zakonik cerkvenega prava, kan. 212 § 2 in kan. 212 § 3.
29 Na pragu novih časov, 10; Etika v družbenem obveščanju, 26.
30 Na pragu novih časov, 10.
31 Etika v družbenem obveščanju, 26.
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sodbo za nekakšno oblikovanje in vzgojo vesti. V svojih
šolah in vzgojnih programih naj Cerkev ponudi neko vr-
sto medijske vzgoje.«32

Vzgoja in izobraževanje, ki zadeva internet, bi morala
biti del celovitih programov medijske vzgoje, namenjene
članom Cerkve. Kolikor je mogoče, bi morali pri pastoral-
nem načrtovanju sredstev družbenega obveščanja poskr-
beti za to vzgojo pri izobraževanju bogoslovcev, duhovni-
kov, redovnikov in laikov ter učiteljev, staršev in študen-
tov.33

Mlade je še posebej treba »vzgajati ne le v zrele bralce,
poslušalce ali gledalce, temveč v ljudi, ki bodo razumeli
celostno govorico sredstev družbenega obveščanja. Na
ta način bodo mladi v polni meri postali odrasli državljani
dobe sredstev družbenega obveščanja, ki se, kot se zdi,
danes začenja«34 in v kateri imamo sredstva družbenega
obveščanja »bolj za del neke še razvijajoče se kulture,
katere učinkov v polnosti še ne poznamo natančno.«35

Govoriti o pojmih, povezanih z internetom in novo teh-
nologijo, pomeni veliko več kot učiti tehniko delovanja.
Mladi ljudje se morajo naučiti, kako bodo dobro delovali
v kibernetskem prostoru, da bodo znali jasno presojati,
kako ravnati v skladu z zdravimi moralnimi kriteriji in
da bodo znali uporabljati novo tehnologijo za celovit raz-
voj in v dobro drugih.

8.8.8.8.8. Internet zastavlja Cerkvi tudi nekatere posebne pro-
bleme, poleg splošnih, o katerih govori spremljajoč doku-
ment Etika na internetu.36  Kljub temu da smo poudarili
pozitivne vidike interneta, je pomembno, da smo si na
jasnem tudi glede njegovih negativnih vidikov.

32 Etika v družbenem obveščanju, 25.
33 Na pragu novih časov, 28.
34 Občestvo in napredek, 107.
35 Janez Pavel II., Poslanica ob 24. svetovnem dnevu sredstev družbenega

obveščanja, 1990.
36 Prim. Etika na internetu.
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Globoko v sebi »se svet sredstev družbenega obvešča-
nja lahko zdi brezbrižen in celo sovražen do krščanske
vere in morale. Temu najbrž botruje dejstvo, da je kultura
sredstev družbenega obveščanja tako globoko zaznamova-
na s tipično postmodernim občutkom, da obstaja samo
ena absolutna resnica, ki je v tem, da ne obstaja absolutna
resnica, če pa bi obstajala, bi bila nedosegljiva človekove-
mu razumu in bi bila torej (nepomembna) irelevantna.«37

Med posebnimi problemi, s katerimi se srečujemo pri
internetu, je navzočnost sramotilnih strani, ki so name-
njene obrekovanjem in napadanju verskih in narodnih
skupin. Katoliška Cerkev je tarča nekaterih izmed njih.
Podobno kot pornografija in nasilje v sredstvih družbene-
ga obveščanja so te na internetu »najbolj temne razsežno-
sti narave, ki jo je ranil greh«.38  Tudi če bi spoštovanje
svobode izražanja lahko zahtevalo do neke mere strpnost
do sovražnih glasov, bi moral poseg javnih oblasti postaviti
in uveljaviti razumne omejitve tega, kaj je še dovoljeno.

Naraščanje spletnih strani, ki se opredeljujejo kot ka-
toliške, ustvarja drugačen problem. Kot smo rekli, mora-
jo biti skupine, povezane s katoliško Cerkvijo, na ustvar-
jalen način navzoče na internetu. Podobno imajo pravico,
da so navzoči tudi navdušeni in izobraženi posamezniki
in neuradne skupine, ki nastopajo v svojem imenu. Ven-
dar je to lahko vzrok za zmedo, da se ne razlikuje prist-
nih stališč Cerkve od prenapetih razlag nauka, čudaških
pobožnosti in ideoloških izjav, ki si nadevajo nalepko
»katoliški«.

Zato predlagamo, da se lotimo reševanja tega proble-
ma.

9.9.9.9.9. Tudi druge stvari kličejo po razmišljanju. V zvezi s
tem spodbujamo raziskovanje in stalen študij, vključno

37 Janez Pavel II., Poslanica ob 35. svetovnem dnevu sredstev družbenega
obveščanja, 2001.

38 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Pornografija in nasi-
lje v sredstvih družbenega obveščanja, 7.
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z »antropologijo in teologijo komuniciranja«,39  še posebej
tiste, ki zadeva internet. Poleg študija in raziskovanj je
potrebno spodbujati pozitivno pastoralno načrtovanje
uporabe interneta.40

Široka paleta izbir izdelkov in uslug na internetu naj
bi, na primer, imela prodoren vpliv tudi na vero in naj bi
pospeševala potrošniški princip tudi do verskih zadev.
Zamislimo se lahko nad dejstvom, da se nekateri obisko-
valci verskih spletnih strani znajdejo v neke vrste velebla-
govnici, izberejo in vzamejo tiste prvine izdelanega »ver-
skega paketa«, ki se bolje skladajo z njihovimi okusi. »Sta-
lišče nekaterih katoličanov, da sami izbirajo ali odklanja-
jo cerkveni nauk«, je težava, s katero se srečujemo tudi
na drugih področjih.41  Potrebnih je več informacij o po-
membnosti tega problema na internetu.

Kot smo že prej dejali, ima virtualna resničnost kiber-
netskega prostora ponekod zaskrbljujoče posledice za ve-
ro, prav tako tudi za druga področja življenja. Virtualna
resničnost ne more nadomestiti realne navzočnosti Kri-
stusa v evharistiji, zakramentalne resničnosti drugih
zakramentov in navzočnosti pri bogoslužju v srcu žive
človeške skupnosti. Na internetu ni zakramentov. Tudi
verske izkušnje, ki so tako, hvala Bogu, mogoče, so neza-
dostne, če jih ločimo od vključenosti v resnični svet z
drugimi vernimi. To je drugi vidik interneta, ki kliče po
študiju in razmišljanju. Istočasno bi morali pri pastoral-
nem načrtovanju razmišljati, kako voditi ljudi od kibernet-
skega prostora do pristne skupnosti in kako bi lahko
internet s pomočjo pouka in kateheze pozneje uporabili
pri vzdrževanju in spodbujanju njihovega krščanske
dejavnosti.

39 Na pragu novih časov, 8.
40 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja,

CD 91, Ljubljana 2001, 39.
41 Janez Pavel II., Govor škofom ZDA (16. septembra 1987), 5.
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3. Priporočila in sklep3. Priporočila in sklep3. Priporočila in sklep3. Priporočila in sklep3. Priporočila in sklep

111110.0.0.0.0. Verni ljudje, ki sestavljajo široko javnost uporabni-
kov interneta s posebnimi in legitimnimi željami, želijo
sodelovati v procesu, ki bo v prihodnje usmerjal ta nov
medij. Brez dvoma bodo včasih prisiljeni spremeniti svoj
način mišljenja in delovanja.

Prav tako je pomembno, da ljudje na vseh cerkvenih
ravneh uporabljajo internet na ustvarjalen način, da bi
izpolnili svojo odgovornost in opravili svojo dejavnost v
Cerkvi. Ni sprejemljivo, da bi se v strahu pred novimi teh-
nologijami ali zaradi česa drugega umaknili, še posebej
če upoštevamo številne pozitivne možnosti, ki jih ponuja
internet. »Načini, ki olajšujejo komunikacijo in dialog med
svojimi člani, morejo okrepiti vezi edinosti med njimi. Ta-
kojšen dostop do informacij omogoča Cerkvi, da poglobi
dialog s sedanjim svetom … Cerkev more hitro informirati
svet o svoji veri in povedati razloge za svoje stališče do vsa-
kega problema ali dogodka. Bolj jasno lahko prisluhne gla-
su javnega mnenja in lahko vstopa v stalen pogovor s sve-
tom okoli sebe ter se tako trudi za skupno iskanje in bolj
ugodno reševanje številnih težkih problemov človeštva.«42

1111111111..... Zato ob sklepu teh razmišljanj namenjamo spod-
budne besede različnim skupinam: odgovornim v Cerkvi,
pastoralnim delavcem, vzgojiteljem, staršem in posebej
mladim.

a) Odgovornim v Cerkvi
Kdor v Cerkvi opravlja službo vodenja na katerem koli

področju, mora razumeti sredstva družbenega obvešča-
nja in uporabiti to razumevanje pri izdelavi pastoralnih
načrtov o sredstvih družbenega obveščanja,43  skupaj z
vodenjem in konkretnimi programi na tem področju ter

42 Janez Pavel II., Poslanica ob 24. svetovnem dnevu sredstev družbenega
obveščanja,1990.

43 Na pragu novih časov, 22-23.
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ustrezno uporabo sredstev družbenega obveščanja. Kjer
je potrebno, naj bi bili odgovorni v Cerkvi deležni medij-
ske vzgoje. Dejansko bi »Cerkev bolje opravljala svojo služ-
bo, če bi tisti, ki imajo v njej pooblastila ali opravljajo
službe, bili izobraženi na področju komunikacije«.44

To velja za internet kot za že znana sredstva družbene-
ga obveščanja. Odgovorni v Cerkvi morajo uporabljati
»možnosti računalniške dobe« v službi človeške poklica-
nosti in njegove presežnosti in tako slaviti Očeta, od kate-
rega izvirajo vse dobre stvari«.45  Morali bi uporabljati to
novo tehnologijo za različne vidike poslanstva Cerkve,
tudi pri ekumenskem in medverskem sodelovanju.

Kakor smo že napisali, nas včasih zmede še posebna
lastnost interneta - množica spletnih strani, ki niso urad-
ne, a se predstavljajo za »katoliške«. V zvezi s tem bi bil
morda koristen prostovoljni sistem potrdila (certifikata)
na krajevni ali narodni ravni z nadzorom predstavnikov
cerkvenega učiteljstva še posebej za tiste vsebine, ki za-
devajo verski nauk (doktrino) in katehezo. Ne gre za ne-
kakšno cenzuro, ampak za to, da ponudimo uporabnikom
interneta zaupanja vreden vodnik s tem, kar je v skladu
s pristnim stališčem Cerkve.

b) Pastoralnim delavcem
Duhovniki, diakoni, redovniki in laiški sodelavci naj

študirajo sredstva družbenega obveščanja, da bodo bolje
razumeli njihov vpliv na posameznika in skupnost ter
da bodo poiskali načine, ki bodo ustrezali zanimanjem
in občutju ljudi.

Jasno, da to danes pomeni tudi študij interneta z name-
nom, da bi ga uporabili pri svojem delu. Spletne strani
lahko prinašajo tudi teološke novosti in pastoralne
predloge.

44 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem
obveščanju, 26.

45 Janez Pavel II., Poslanica ob 24. svetovnem dnevu sredstev družbenega
obveščanja.
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Pri cerkvenih ljudeh, ki neposredno delujejo v sred-
stvih družbenega obveščanja, je razumljivo, da morajo
imeti profesionalno formacijo (poklicno izobrazbo). Toda
pridobiti si morajo tudi izobrazbo na doktrinalnem in du-
hovnem področju, kajti »da bi lahko pričevali za Kristusa,
je potrebno, da ga osebno srečamo in da negujemo ta
odnos z Njim v molitvi, evharistiji, zakramentu sprave, z
branjem in premišljevanjem Božje besede, študijem kr-
ščanskega nauka, služenjem drugim«.46

c) Vzgojiteljem in katehetom
Pastoralno navodilo Občestvo in napredek govori o »po-

membni nalogi« katoliških šol, ki morajo oblikovati sporo-
čevalce in sprejemalce družbenega obveščanja na podla-
gi ustreznih krščanskih načel.47  Ta zahteva je bila že
velikokrat poudarjena. V dobi interneta, ki je zelo razširjen
in zelo vpliven, pa je ta potreba še bolj nujna kot kdajkoli.

Univerze, kolegiji, šole in katoliški vzgojni programi
bi morali na vseh ravneh ponuditi tečaje za različne sku-
pine, tako za »bogoslovce, duhovnike, redovnike in redov-
nice kakor tudi laične pastoralne delavce ,… učitelje, star-
še in študente«,48  pa tudi nadaljnjo izobrazbo v tehnologi-
ji, upravljanju, etiki in politiki komunikacije za tiste, ki
se pripravljajo za delo na področju sredstev družbenega
obveščanja ali na odločilnih mestih, vključno s tistimi,
ki delajo pri sredstvih družbenega obveščanja Cerkve.
Prav tako prej omenjene probleme zaupamo znanstveni-
kom in raziskovalcem, ki se ukvarjajo s pristojnimi dis-
ciplinami na katoliških višjih šolah.

d) Staršem
»Za dobro svojih otrok in za svoje dobro se morajo starši

naučiti zavestno gledati, poslušati in brati in tako dajati

46 Janez Pavel II., Poslanica ob 34. svetovnem dnevu sredstev družbenega
obveščanja, 2000.

47 Občestvo in napredek, 107.
48 Na pragu novih časov, 28.
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dober zgled modre uporabe sredstev družbenega obvešča-
nja.«49  V zvezi z internetom so otroci in mladi pogosto
bolj domači (vešči) z njim kot njihovi starši. Kljub temu
so starši dolžni voditi in paziti na svoje otroke med tem,
ko uporabljajo internet.50  Če to pomeni, da se bodo morali
naučiti še več o internetu, česar doslej še niso storili,
toliko boljše.

Starši naj bi pri nadzoru nad računalniki svojih otrok
poskrbeli za filtre, ko je to tehnično in finančno mogoče,
da bi jih, kolikor je mogoče, obvarovali pred pornografijo,
spolnimi izkoriščevalci in drugimi težavami. Ne smemo
dovoliti nekontrolirane uporabe. Starši in otroci naj bi
se pogovarjali, kaj so videli in doživeli v kibernetskem
prostoru. Koristna bo tudi izmenjava z drugimi družina-
mi, ki imajo enake vrednote in interese. Osnovna dolž-
nost staršev je pomagati otrokom, da bodo postali odgo-
vorni uporabniki interneta, ki bodo sposobni razločevati
koristno od škodljivega.

e) Otrokom in mladim
Interenet so odprta vrata v privlačen in razburljiv svet,

ki ima velik vzgojni vpliv, toda ni vse, kar je za temi vrati,
zdravo, varno in resnično. »Otroke in mlade naj glede na
starost in okoliščine uvajajo h kritični vzgoji glede medi-
jev, da se bodo uprli skušnjavi simplicistične in nekritič-
ne pasivnosti, pritiskom svojih sovrstnikov in komercial-
nemu izkoriščanju.«51  Mladi so dolžni pravilno uporabljati
internet zaradi sebe, svojih staršev, sorodnikov, prijateljev,
pastirjev, učiteljev in končno zaradi poslušnosti Bogu.

Internet nudi mladim neizmerne možnosti, da bodo
delali dobro ali slabo sebi in drugim. More obogatiti njiho-

49 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem
obveščanju, 25.

50 Prim. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o družini, CD 16, Ljubljana
1982, 76.

51 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika v družbenem
obveščanju, 25.
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vo življenje na način, kakor si ga prejšnje generacije niso
mogle zamišljati in jim dati možnost, da obogatijo življenje
drugih. Lahko pa jih spodbudi k potrošništvu, k porno-
grafski in nasilni domišljiji ter k patološki osamitvi.

Mladi so, kakor pogosto pravimo, prihodnost družbe
in Cerkve. Dobra raba interneta jih lahko pripravi, da
bodo izpolnili svoje odgovornosti v obeh. Toda to se ne bo
zgodilo samo od sebe. Internet ni samo sredstvo (medij)
za zabavo in potrošniške zadovoljitve. Je sredstvo za izpol-
njevanje koristnih dejavnosti in mladi se morajo nauči-
ti gledati nanj kot na takega in ga kot takega tudi upora-
bljati. V kibernetskem prostoru, kakor sicer povsod, so
mladi lahko poklicani, da plavajo proti toku, izkusijo
nasprotno kulturo in celo doživijo preganjanje zaradi
resničnega in dobrega.

12. Vsem ljudem dobre volje
Na koncu pa namenimo še nekaj besed o nekaterih

krepostih, ki jih mora imeti vsakdo, ki želi dobro uporab-
ljati internet. Ta uporaba mora temeljiti na realistični
oceni internetne vsebine.

Potrebna je velika previdnost, da bi jasno videli globlji
pomen – možnost za dobro in za slabo – v tem novem
mediju in se soočati na ustvarjalen način z izzivi, s kate-
rimi se soočamo, in z možnostmi, ki nam jih ponuja.

Potrebna je pravičnost, še posebej, da bi odpravili »digi-
tal divide« – razkorak med informiranjem med bogatimi
in revnimi v današnjem svetu.52  To zahteva napor za
skupno dobro »med narodi« in »globalno solidarnost«.53

Potrebna sta moč in pogum. To pomeni obrambo vere
nasproti verskemu in moralnemu relativizmu, altruizem
in velikodušnost v nasprotju s potrošništvom in individua-
lizmom ter spodobnost v nasprotju s čutnostjo in grehom.

52 Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Etika na internetu,
17.

53 Janez Pavel II., Govor generalnemu tajniku združenih narodov in Upra-
vnemu komiteju za koordinacijo OZN (7. aprila 2000), 3.
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Potrebna je zmernost, samodisciplina v razumevanju
teko pomembnega tehnološkega orodja, kot je internet,
da bi ga uporabljali modro in samo za pospeševanje do-
brega.

Ko razmišljamo tako o internetu kot o drugih sredstvih
družbenega obveščanja, se spomnimo, da je Kristus »naj-
popolnejši sporočevalec« (perfectus communicator);54  On
je merilo in vzor odnosa Cerkve do komunikacije in vse-
bina, ki jo je Cerkev dolžna oznanjati. »Naj katoličani, ki
delajo v sredstvih družbenega obveščanja, še bolj veselo
in pogumno oznanjajo resnico o Jezusu s streh, da bi
tako vsi možje in žene mogli spoznati ljubezen, ki je sredi-
šče komunikacije, ki jo Bog sporoča o sebi v Jezusu Kri-
stusu, ki je isti včeraj, danes in vedno.«55

V Vatikanu, 22. februarja 2002, na praznik Sedeža
apostola Petra.

John P. FOLEY
predsednik

Pierfranco PASTORE
tajnik

54 Občestvo in napredek, 11.
55 Janez Pavel II., Poslanica ob 35. svetovnem dnevu sredstev družbenega

obveščanja, 4.
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Papeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanjePapeški svet za družbeno obveščanje

ETIKA NA INTERNETUETIKA NA INTERNETUETIKA NA INTERNETUETIKA NA INTERNETUETIKA NA INTERNETU

1. Uvod1. Uvod1. Uvod1. Uvod1. Uvod

11111..... »Preobrati, ki jih danes doživlja množično komunici-
ranje, predpostavljajo nekaj več kot le tehnološko revolu-
cijo; gre namreč za popolno preobrazbo vsega, s čimer
človeštvo sprejema svet, ki ga obkroža, ter preverja in
izraža svoje zaznave. Slike in ideje so neprestano na voljo,
mogoče jih je zelo hitro prenašati, celo s celine na celino.
Vse to učinkuje pozitivno in negativno hkrati na psiholo-
ški, moralni in družbeni razvoj osebnosti, na strukturo
in delovanje družbe, na kulturno izmenjavo, na razume-
vanje in posredovanje vrednot, pogled na svet, ideologije
in tudi versko prepričanje.«1  V zadnjem desetletju se vse
bolj potrjuje resničnost teh besed. Z malo domišljije si
lahko predstavljamo Zemljo kot kroglo, ki brni od elek-
tronskih prenosov, blebetajoč planet, ki gnezdi v tihem
vesolju. Ali so ljudje zaradi tega srečnejši in boljši? To je
etično vprašanje, ki se zastavlja.

Odgovor je v mnogih pogledih pritrdilen. Nova sredstva
družbenega obveščanja so mogočni pripomočki pri vzgoji
in izobraževanju, v trgovini in politiki, v medkulturnem
dialogu in razumevanju, in, kot je poudarjeno v prilože-
nem dokumentu,2  so tudi v službi vere. Vendar obstaja
1 Papeški svet za družbeno obveščanje, Pastoralno navodilo Na pragu

novih časov, CD 50, Ljubljana 1992, 4.
2 Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev na internetu (2002, glej

objavo v tej številki CD).
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tudi druga plat medalje: sredstva družbenega obveščanja,
ki se lahko uporabljajo v dobro posameznikov in skupno-
sti, morejo biti uporabljena tudi za izkoriščanje, manipu-
lacijo, gospodovanje in kvarjenje ljudi.

2.2.2.2.2. Med sredstvi obveščanja, kot so telegraf, telefon,
radio, televizija, ki so v preteklem stoletju in polpostopno
izločili čas in prostor kot največji oviri za komunikacijo
med velikim številom udeležencev, je internet najnovejše
in v mnogih pogledih najmogočnejše sredstvo. Njegov
vpliv na posameznike, narode in skupnosti narodov je
izredno velik in se iz dneva v dan povečuje.

V tem dokumentu želimo predstaviti katoliški pogled
na internet kot na izhodišče sodelovanja Cerkve v dialo-
gu z drugimi družbenimi področji, posebno z drugimi
družbenimi skupinami ter o razvoju in uporabi tega ču-
dovitega pripomočka. S pomočjo interneta je storjenega
veliko dobrega in še več se obeta. Seveda se lahko stori
tudi veliko slabega. Dobro ali slabo je odvisno od nekate-
rih izbir, za njihovo uresničevanje pa Cerkev daje pomen-
ljiv prispevek: prizadevanje za dostojanstvo človeške ose-
be in dolgo tradicijo moralne modrosti.3

3.3.3.3.3. Enako kot pri drugih sredstvih družbenega obve-
ščanja sta oseba in človeška skupnost središčni prvini
etičnega vrednotenja interneta. Kar pa zadeva sporočilo,
komunikacijski proces ter strukturna in sistematična vpra-
šanja komunikacije, »velja tole temeljno načelo: človeška
oseba in človeška skupnost sta cilj in merilo uporabe sred-
stev družbenega obveščanja. Komunikacijo bi morali ust-
varjati ljudje za dobro in za celosten razvoj drugih ljudi.«4

Skupna blaginja, »to se pravi vsota vseh tistih razmer
družbenega življenja, ki tako skupnosti kakor posamez-
nim članom omogočajo, da v večji meri in laže dosegajo

3 Prim. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obve-
ščanju, CD 89, Ljubljana 2000, 5.

4 Prav tam, 21.



37

popolnost«,5  je drug princip, ki nam je lahko koristen pri
etičnem vrednotenju množičnih komunikacij. Razumeti
bi ga morali celovito, kot skupek ciljev, ki jih imajo člani
določene skupnosti; ciljev, ki skupnost podpirajo in ki
jih skupnost dosega. Dobro posameznikov je odvisno od
skupne blaginje njihovih skupnosti.

Krepost, ki ljudi spodbuja, da čuvajo in razvijajo skup-
no blaginjo, je solidarnost. Ta ni »nedoločen občutek soču-
tja ali površnega ginjenosti« zaradi človeškega trpljenja.
»Nasprotno, to je trdna in nepreklicna odločitev, da bomo
delali za občo blaginjo; se pravi za blagor vseh in vsakega,
zakaj v resnici smo vsi odgovorni za vse.«6  Solidarnost
ima danes jasne in krepke mednarodne razsežnosti. Prav
je, da govorimo o mednarodni skupni blaginji in obvezno
je, da si zanjo prizadevamo.

4. 4. 4. 4. 4. Mednarodna skupna blaginja, solidarnost, revoluci-
ja v množičnih medijih, informatika in internet zadevajo
proces globalizacije. Nova tehnologija široko vodi in po-
spešuje globalizacijo ter ustvarja razmere, v katerih »trgo-
vina in komunikacije ne ostajajo več stisnjene v meje
domače dežele«.7  Posledice so zelo pomembne.

Globalizacija lahko poveča blagostanje in razvoj. Nudi
določene prednosti, kot na primer »večjo učinkovitost in
rast proizvodnje,... edinost med narodi... in boljše služenje
človeški družini«.8  Vendar te dobrine doslej še niso bile
pravilno razporejene. Standard se je močno dvignil neka-
terim posameznikom, podjetjem in deželam, drugi so
zaostali. Iz tega procesa so bili skoraj popolnoma izključe-
ni celi narodi; odvzeto jim je bilo mesto v svetu, ki se na
novo oblikuje. »Mondializacija, ki je globoko preobrazila

5 Pastoralna konstitucija Cerkev v sedanjem svetu (CS), 26; prim. Kateki-
zem katoliške Cerkve (KKC), 1906.

6 Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje, CD 37, Ljublja-
na 1988, 38.

7 Janez Pavel II, Govor na Papeški akademiji za družbene vede (27. apri-
la 2001), 2.

8 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Cerkev v Ameriki, 20.
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gospodarske sisteme in ustvarila nenadejane možnosti
napredka, je povzročila tudi to, da so mnogi ostali na robu
poti: v razvitih deželah zaradi nezaposlenosti, na južni
polobli zaradi revščine, so milijoni mož in žena daleč od
napredka in blagostanja«.9

Posamezne dežele so se svobodno in »informirano« od-
ločile za vstop v proces globalizacije, to je nedvomno. Velja
pa tudi, da je »za mnoge ljudi, posebno tiste, ki so v slab-
šem položaju, to prisila, ne pa proces, v katerem bi lahko
res dejavno sodelovali«.10

Globalizacija v mnogih delih sveta vzpodbuja hitre in
navdušujoče spremembe. Ta proces ni le gospodarski,
ampak tudi kulturni. Njegovi vidiki so tako pozitivni kot
negativni. »Za ljudi, ki so podvrženi globalizaciji, ta pogo-
sto pomeni uničujoč val, ki grozi družbenim normam, s
katerimi so zaščiteni, in kulturi, ki jih sicer usmerja... Teh-
nološke spremembe in spremembe delovnih odnosov so
prehitre, da bi jih posamezne kulture lahko dohajale.«11

5. 5. 5. 5. 5. Ena glavnih posledic razpadanja ureditve v zadnjih
letih je prehajanje moči iz nacionalnih držav na tran-
snacionalne družbe. Te družbe je potrebno spodbujati,
da bodo služile v dobro človeštva. Potrebna sta večja ko-
munikacija in dialog med njimi ter vpletenimi organizmi,
kot je Cerkev. Našo uporabo nove tehnologije in interneta
naj bi vodilo odločno prizadevanje in solidarnost za skup-
no dobro narodov in med njimi. Ta tehnologija lahko pri-
pomore k reševanju človeških težav in k celostnemu raz-
voju posameznih oseb; k oblikovanju sveta, ki ga bo vodi-
la pravičnost, mir in ljubezen. Kot je bilo že pred več kot
30. leti poudarjeno v pastoralnem navodilu o sredstvih
družbenega obveščanja Občestvo in napredek (1971), ta
sredstva lahko pripomorejo, da bodo vsi ljudje, na vsakem

9 Janez Pavel II., Govor diplomatskemu zboru pri Svetem sedežu, (10.
januarja 2000), 3.

10 Janez Pavel II., Govor na Papeški akademiji za družbene vede, 2.
11 Prav tam, 3.



39

kraju, »soudeleženi v težkih vprašanjih, ki pretijo vsake-
mu posamezniku in celotni družbi«.12

To je nekaj izrednega. S pomočjo interneta se ta misel
lahko uresničuje za posamezne ljudi, za skupine in za
vse človeštvo, če se bo le uporabljal v luči jasnih in zdravih
etičnih principov, predvsem solidarnosti. To bo v dobro
vseh, »saj danes vemo bolj kot včeraj, da ne bomo živeli
srečno in v miru drug brez drugega in še manj drug proti
drugemu«.13

To bo izražalo tisto duhovnost občestva, ki »je sposob-
nost videti predvsem to, kar je na drugem pozitivno, zato
da ga lahko potem sprejmem in ovrednotim kot Božji dar«
in pomeni tudi »znati napraviti prostor bratu, s tem da
nosimo ‘bremena drug drugemu’ (Gal 6,2) ter zavračamo
sebične težnje, ki neprestano prežijo na nas«.14

6.6.6.6.6. S širjenjem interneta se zastavljajo tudi določena
vprašanja o varnosti in zaupnosti podatkov, o avtorskih
pravicah in intelektualni lastnini, o pornografiji, straneh,
ki spodbujajo sovraštvo, širjenje neresnic in krajo dobre-
ga imena ter druga. Na kratko se bomo srečali z nekateri-
mi od njih, ki jih morajo vsi udeleženci neprestano razčle-
njevati in se o njih pogovarjati. Vendar pa ne mislimo,
da je internet zgolj vir težav, predvsem je to vir dobrega
za človeštvo - dobrega, ki se bo uresničilo, ko bodo rešena
vprašanja, ki še obstajajo.

2. Internet2. Internet2. Internet2. Internet2. Internet

77777..... Lastnosti interneta so izjemne: je hiter, neposreden,
navzoč na celem svetu, decentriran, interaktiven, ima nes-
končne možnosti širjenja vsebin, je prožen in prilagodljiv;
12 Papeški svet za družbeno obveščanje, Pastoralno navodilo Občestvo

in napredek, Ljubljana 1977, 19.
13 Janez Pavel II., Govor diplomatskemu zboru, 4.
14 Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja, CD 91,

Ljubljana 2001, 43.
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je tudi »egalitaren«, kajti s pomočjo ustreznih aparatov in
osnovnega tehničnega znanja omogoča komur koli, da
je dejavno navzoč v »kiberprostoru« (cyberspace, op. prev.),
da svoja sporočila pošilja v svet in da pričakuje, da mu
bodo drugi prisluhnili. Dovoljuje anonimnost, igro vlog
in izgubljanje v fantaziji znotraj neke skupnosti. Glede
na okus uporabnikov lahko v enaki meri vodi dejavno
udeležbo kot tudi pasivno vsrkavanje narcisoidnih in
vase usmerjenih dražljajev.15

Osamljenost posameznikov in skupin more zdrobiti
ali poglobiti.

8..... Tehnika, ki podpira internet, je tesno povezana z
njegovimi etičnimi vidiki. Ljudje so ga uporabljali, kot je
bil načrtovan, in načrtovali, kot je bilo za uporabo najbolj
primerno. »Novi« sistem je začel nastajati v šestdesetih
letih, med hladno vojno; da bi odvrnili nevarnost jedr-
skih napadov, so ustvarili mrežo računalnikov, ki so vse-
bovali bistvene podatke. Ključ tega sistema je bila decen-
tralizacija, saj - tako so vsaj razmišljali – z izgubo enega
ali več računalnikov ne bi šli v izgubo vsi podatki.

Idealistična vizija o svobodni izmenjavi informacij in
misli je na razvoj interneta vplivala pozitivno. A njegovo
decentralizirano delovanje in enako decentralizirana iz-
vedba svetovne mreže v osemdesetih letih sta se izkaza-
la sorodna z mislijo, ki se je v principu upirala vsemu,
kar bi dišalo po zakonitem urejanju javne odgovornosti.
V zvezi z internetom se je uveljavil pretiran individuali-
zem. Govorili so, da je to novo kraljestvo, v katerem je
možna vsaka oblika izražanja in kjer je edini zakon po-
polna osebna svoboda, da lahko delamo, kar hočemo. To
naj bi pomenilo, da je edina skupnost, ki se ji v kiber-
netskem prostoru priznavajo pravice in interesi, skup-
nost radikalnih svobodomislecev. Nekateri krogi so še
danes pod vplivom te miselnosti, ki jo podpirajo značilni
15 Prim. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obve-

ščanju, CD 89, Ljubljana 2000, 2.
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argumenti, s katerimi branijo pornografijo in nasilje v
medijih.16

Čeprav je jasno, da radikalni individualisti in podjet-
niki tvorijo dve različni skupini, prihaja tudi do sovpada-
nja interesov ljudi, ki želijo, da bi internet postal sedež
skoraj vsake oblike izražanja, naj bo še tako nizko in raz-
diralno, ter ljudi, ki želijo, da bi internet postal trgovski
kanal po novoliberalnem modelu, »ki smatra, da so zaslu-
žek in tržne zakonitosti absolutna merila, ki naj obveljajo
tudi za ceno izgube dostojanstva in spoštovanja osebe
ter narodov«.17

9.9.9.9.9. »Izjemen razvoj informatike je močno povečal mož-
nost komunikacije v prid nekaterim ljudem in skupinam.
Internet lahko ljudem pomaga, da bodo odgovorno uporab-
ljali svobodo in demokracijo, da bodo razširjali niz ponudb
in možnosti na različnih področjih, da bodo širili kulturna
in vzgojna obzorja, odstranjevali razdeljenost in na naj-
različnejše načine spodbujali človeški razvoj. Svoboden
svetovni pretok podob in besed spreminja ne le politične
in gospodarske odnose med narodi, ampak tudi razume-
vanje sveta. Ta pojav nudi različne možnosti.«18

»Medkulturni dialog, ki se bo odvijal s pomočjo inter-
neta in drugih množičnih medijev – pod pogojem, da bo
temeljil na skupnih človeških vrednotah – bo lahko po-
stal pomembno orodje v graditvi civilizacije ljubezni.«19

To ni vse. »Paradoks je v tem, da sile, ki vodijo v boljšo
komunikacijo, lahko vodijo tudi v porast odtujenosti in
sebičnosti.«20  Internet lahko ljudi združuje, lahko pa jih
tudi deli – tako posameznike kot skupine, da se sum-

16 Papeški svet za družbeno obveščanje, Pornografija in nasilje v sredstvih
družbenega obveščanja. Pastoralni odgovor, 20.

17 Cerkev v Ameriki, 56.
18 Janez Pavel II., Poslanica ob svetovnem dnevu miru (1.januarja 2001), 11.
19 Prav tam, 16.
20 Janez Pavel II., Poslanica ob 33. svetovnem dnevu množičnih komunika-

cij, 24. januarja 1999, 4.
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ničijo ali da jih ločuje ideologija, politika, različne strasti,
rasa, narodnost, razlike med generacijami ali celo vera.

Govori se tudi o nevarnosti »kiber-terorizma«.
Grenko in ironično bi bilo, če bi se to sredstvo komuni-

kacije, ki v sebi nosi tako izredno sposobnost povezova-
nja ljudi, vrnilo k svojemu začetku, hladni vojni in postalo
teren mednarodnega konflikta.

3. Razlogi za zaskrbljenost3. Razlogi za zaskrbljenost3. Razlogi za zaskrbljenost3. Razlogi za zaskrbljenost3. Razlogi za zaskrbljenost

111110.0.0.0.0. V tem, kar smo rekli doslej, se že skriva nekaj razlo-
gov za zaskrbljenost glede interneta. Eden najpomemb-
nejših je tako imenovana »digitalna delitev« (»digital divi-
de«), to je posebna oblika diskriminacije, ki bogate in
revne, narode in skupine ločuje glede na to, ali imajo
možnost uporabe informacijske tehnologije ali je nimajo.
Gre za posodobljeno različico ločitve med tistimi, ki so
bogati ali revni z informacijami.

Izraz «digitalna delitev« poudarja, da morajo posamezni-
ki, skupine in narodi imeti dostop do novih tehnologij in
biti deležni ugodnosti, ki jih nudita globalizacija in inter-
net. »Razloček med tistimi, ki uporabljajo nove medije, in
tistimi, ki do njih še nimajo dostopa, naj ne bi postal ne-
nadzorovan, dodaten vir neenakosti in diskriminacije.«21

Treba bo iskati načine, s pomočjo katerih bo internet
dosegljiv tudi bolj revnim skupinam, bodisi neposredno
bodisi preko povezave s tradicionalnimi in cenejšimi me-
diji. Kibernetski prostor naj bi postal vir informacij in
uslug, ki bi bile dosegljive vsem, v čimveč jezikih. Javne
ustanove so na poseben način odgovorne za ustvarjanje
in ohranjanje takšnih domačih strani.

Medtem ko se oblikuje globalno gospodarstvo, si Cerkev
prizadeva, da bi »v tem procesu zmagalo celotno človeštvo
in ne le bogata elita, ki nadzoruje znanost, tehnologijo,
21 Janez Pavel II., Poslanica ob 31. svetovnem dnevu množičnih komunika-

cij, 1997.
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komunikacije in planetarne zaloge«. Cerkev si želi, da bi
se globalizacija postavila v službo celotnega človeka in
vseh ljudi.22  Ob tem moramo upoštevati, da so vzroki in
posledice teh razlik ne le gospodarski, ampak tudi tehni-
čni, socialni in kulturni. Obstajajo tudi druge oblike loče-
vanj, na primer v škodo žensk, ki nimajo enakovrednega
dostopa do komunikacij. Te in druge razlike bo treba pre-
mostiti.

1111111111..... Skrbijo nas kulturne razsežnosti tega, kar se doga-
ja. Mogočna sredstva globalizacijskega procesa, informa-
tike in interneta prispevajo k vstopanju novih kulturnih
vrednot in pogledov na družbene odnose, družino, vero,
človeka; s svojo privlačnostjo in novostjo so sposobni iz-
zvati in poteptati tradicionalne kulture.

Brez dvoma sta dialog in medkulturna bogatitev zelo
zaželena. »Dialog med kulturami je danes zaradi vpliva
novih sredstev množične komunikacije na posameznike
in narode posebno potreben.«23  Potekati mora v dveh
smereh. Kulturni sistemi se lahko veliko naučijo drug od
drugega; nekomu vsiljevati lasten pogled na svet, lastne
vrednote in jezik ni dialog, ampak kulturni imperializem.

Kulturna nadoblast postane posebno problematična,
kadar vladajoča kultura vsiljuje neprave vrednote, nas-
protne temu, kar je res dobro za posameznika in skupino.
Trenutno stanje je takšno, da internet, skupaj z drugimi
sredstvi obveščanja, prenaša vrednote zahodne sekulari-
zirane kulture ljudem in družbam, ki v mnogih primerih
niso sposobne, da bi jih pravilno razumele in vrednotile.
To povzroča hude težave na primer na področju zakonske-
ga in družinskega življenja, ki doživlja »splošno in
globoko krizo«24  na različnih delih sveta. Občutljivost in

22 Prim. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obve-
ščanju, 22.

23 Prav tam, 11.
24 Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja, CD 91,

Ljubljana 2001, 47.
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spoštovanje vrednot in verovanja drugih sta v teh prime-
rih nujna. Medkulturni dialog, ki varuje posamezne omi-
ke kot »raznolike in genialne zgodovinske izraze izvorne
enosti človeške družine« kakor tudi »medsebojno razume-
vanje in občestvo«,25  pa je potreben za ustvarjanje in
ohranitev čuta mednarodne solidarnosti.

111112.2.2.2.2. Vir nadaljnje zaskrbljenosti je svoboda izražanja
na internetu. Svobodo izražanja in izmenjave idej zago-
varjamo do konca. Svoboda, da iščemo in spoznavamo
resnico, je temeljna človekova pravica26  in svoboda izra-
žanja je temeljni kamen demokracije. »V vsem tem je
vključena tudi zahteva, da mora človeku, kolikor ostaneta
moralni red in korist skupnosti neprizadeta, biti omogo-
čeno, da svobodno išče resnico, izraža in širi svoje mišlje-
nje … in je nepristransko poučen o javnih dogodkih.«27

Javno mnenje, »bistveni izraz človeške narave, organizira-
ne v družbo« absolutno zahteva »svobodo razglašanja
lastnega čutenja in misli«.28

V luči teh zahtev skupne blaginje obsojamo poskuse
oblasti, da bi preprečevale širjenje informacij po interne-
tu ali po drugih množičnih medijih, ker bi jih smatrale
za sebi nevarne oziroma neprijetne; obsojamo poskuse
manipuliranja z javnim mnenjem z namenom propagan-
de, širjenja lažnih informacij in preprečevanja svobode
mišljenja ter izražanja. Največji prestopniki na tem pod-
ročju so avtoritarni režimi, problem pa obstaja tudi v libe-
ralno-demokratičnih deželah, kjer je dostop do množičnih
medijev pogosto – z namenom, da bi oblikovali politiko –
odvisen od denarja in kjer politiki in njihovi svetovalci
ne spoštujejo resnice niti lojalnosti, obrekujejo nasprotni-
ke in prikrivajo prave razsežnosti problemov.

25 Janez Pavel II., Poslanica ob svetovnem dnevu miru 2001, 10.
26 Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici, CD 45, Ljubljana 1991, 47.
27 CS, 59.
28 Papeški svet za družbeno obveščanje, Občestvo in napredek, Ljubljana

1977, 25 in 26.
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111113.3.3.3.3. Pogosto je bilo poudarjeno, da je v novem okolju
novinarstvo podvrženo globokim spremembam. Povezava
novih tehnologij in globalizacije je »moč medijev povečala,
hkrati pa se je okrepila njihova izpostavljenost ideolo-
škim in komercialnim pritiskom«,29  kar velja tudi za sa-
mo novinarstvo.

Internet je hitro in učinkovito sredstvo informiranja.
Vendar pa gospodarska tekmovalnost in stalna »on line«
navzočnost novinarjev vodi tudi v porast senzacionaliz-
ma, opravljivih novic, izdelkov, ki so mešanica novic, pro-
pagande in zabave; vsaj navidez je vedno manj resnih
poročil in komentarjev. Pošteno časnikarstvo je bistvene-
ga pomena za blaginjo narodov in mednarodne skupnosti.
Očitni problemi novinarske prakse na internetu od sa-
mih novinarjev zahtevajo hitro rešitev. Za mnoge pred-
stavlja težavo neverjetna količina informacij, katerih res-
ničnosti in primernosti ne preverjajo. Zaskrbljuje nas
dejstvo, da uporabniki interneta uporabljajo programe,
s katerimi lahko ustvarijo novico na ukaz – to pa prepro-
sto zato, da ustvarjajo elektronsko blokado manj pozna-
nim in manj domačim idejam. V pluralnem svetu, kjer
mora razumevanje med ljudmi rasti, to ni v prid nikomur.
»Tehnologija vedno bolj dovoljuje ljudem, da zbirajo infor-
macije in usluge samo zase. Tu smo priče resničnim pri-
dobitvam, a se moramo nujno tudi vprašati: Bo v prihod-
nje javnost sestavljena iz množice posameznikov, ki po-
slušajo samo enega? … Kaj bi bilo v takem svetu s soli-
darnostjo in kaj z ljubeznijo?«30

111114.4.4.4.4. Poleg vprašanj, ki se nanašajo na svobodo izraža-
nja, se postavlja tudi vprašanje celovitosti in natančno-
sti novic. Ideologija radikalnega svobodomiselstva je
napačna; škodi svobodi izražanja v službi resnice. Napa-
ka se skriva v takšnem poveličevanju svobode, »da so jo

29 Janez Pavel II., Govor ob jubileju novinarjev, 2. junij 2000, 2.
30 Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obveščanju,

29.
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napravili za nekaj absolutnega, za izvor vrednot… Toda
na ta način se je izgubila neizogibna zahtevnost resnice
v prid kriterijem iskrenosti, pristnosti in »skladnosti s
samim seboj«.31  V takšnem razmišljanju ni prostora za
resnično skupnost, za skupno dobro in za solidarnost.

4. Priporočila in sklep4. Priporočila in sklep4. Priporočila in sklep4. Priporočila in sklep4. Priporočila in sklep

111115.5.5.5.5. Kot smo lahko videli, je solidarnost merilo, s kate-
rim preverjamo, kaj prispeva k skupni blaginji. Skupna
blaginja pa je okvir obravnave etičnega vprašanja: »Ali
sredstva družbenega obveščanja uporabljajo za dobro ali
slabo?«32  Tu so odgovorni številni posamezniki in skupi-
ne ljudi. Vsi uporabniki interneta so ga dolžni uporabljati
z znanjem in disciplinirano, za moralno dobre cilje. Star-
ši bi morali otroke nadzorovati in voditi v njegovi upo-
rabi.33  V šolah, drugih ustanovah in vzgojnih programih
bi se morala poučevati bistroumna raba interneta – kot
dela vzgoje o množičnih medijih; to naj ne bi bil zgolj pouk
o tehnični spretnosti, podatkov o informatiki in vsem,
kar ta podpira, ampak tudi o razsodnem vrednotenju vse-
bin. Vsi tisti, ki s svojimi odločitvami in dejanji oblikujejo
internet, so dolžni uresničevati solidarnost v službi skup-
ne blaginje.

111116.6.6.6.6. Izogibati bi se bilo treba cenzuri s strani države.
»Cenzura naj se uporablja le v skrajnih primerih.«34  Inter-
net ni oproščen spoštovanja pravičnih zakonov, ki na-
sprotujejo sovraštvu, obrekovanju, goljufiji, pornografiji
in drugim nezakonitim dejanjem. Vedenje, ki velja za kri-
minalno v drugih okoljih, ostaja takšno tudi v kibernet-

31 Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice, CD 52, Ljubljana 1994, 32.
32 Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obveščanju, 1.
33 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini, CD 16, Ljubljana

1981, 76.
34 Papeški svet za družbeno obveščanje, Občestvo in napredek, 86.
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skem prostoru; civilna oblast ima pravico in dolžnost te
zakone izvajati. Morda bodo nastali novi, o kriminalnih
dejanjih na internetu, kot so: širjenje virusov, kraja podat-
kov s trdega diska itd. Nek red je zaželen; samo-ureditev
bi bila v načelu najboljša metoda. »Rešitev teh vprašanj,
ki jih prinašata komercializacija in neurejena privatiza-
cija, seveda ni v povečanem državnem nadzoru; temveč
v trdnejši ureditvi po načelu javnih služb, in večje odgo-
vornosti pred javnostjo.«35  Različni etični kodeksi – vzeti
zares – bi bili koristni; v njihovi pripravi in aplikaciji pa
naj sodelujejo tudi predstavniki uporabnikov; poleg opo-
gumljanja odgovornih v komunikaciji naj predvidijo pri-
merne sankcije zlorab, tudi javno cenzuro.36  Okoliščine
včasih zahtevajo poseg države: na primer z ustanavlja-
njem nadzornih komisij, sestavljenih iz predstavnikov
vsakega mnenjskega gibanja v skupnosti.37

1111177777..... Transnacionalni značaj interneta in njegova vlo-
ga v globalizaciji zahtevata mednarodno sodelovanje v
vzpostavljanju modelov in mehanizmov, ki bi pospeše-
vali in varovali mednarodno skupno blaginjo.38  Pri teh-
nologiji »je potrebna enakost na mednarodni ravni.«39  V
javnem in privatnem sektorju bo treba popolnoma zmanj-
šati digitalno delitev (digital divide). Številna vprašanja,
povezana z internetom, zahtevajo mednarodno soglasje.
Na primer: Kako zagotavljati zaupnost in hkrati ne pre-
prečevati nadzora nad kriminalci in teroristi? Kako za-
ščititi avtorske pravice in intelektualno lastnino, ne da
bi omejevali dostop do javnega gradiva? Kako določiti,
kaj je javno gradivo? Kako uporabnikom omogočiti do-
stop do informacij v različnih jezikih in kako te podatke

35 Papeški svet za družbeno obveščanje, Na pragu novih časov, 5.
36 Prim. Papeški svet za družbeno obveščanje, Občestvo in napredek, 79.
37 Prav tam, 88.
38 Prim. Janez Pavel II., Govor na Papeški akademiji za družbene vede, 2.
39 Prim. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obve-

ščanju, 22.
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pripravljati? Kako varovati pravice žensk v zvezi z dosto-
pom do interneta in druge informacijske tehnologije? Še
posebno, kako zmanjšati digitalno delitev med tistimi,
ki imajo informacije, in tistimi, ki jih nimajo? To vpra-
šanje še posebej zahteva, da se mu resno posvetimo pod
tremi vidiki: tehničnim, vzgojnim in kulturnim. »Zavest
mednarodne solidarnosti« raste; sistemu Združenih na-
rodov nudi »enkratno priložnost, da prispeva k globaliza-
ciji solidarnosti, saj je to kraj, kjer se srečujejo države in
civilna družba; hkrati je stična točka med različnimi in-
teresi in potrebami… Sodelovanje med mednarodnimi
agencijami in nevladnimi organizacijami bo dalo večje
zagotovilo, da interesi posameznih držav ali skupin zno-
traj njih ne bi prevladovali nad interesi in pravicami
drugih narodov, predvsem manj razvitih.«40  V zvezi s tem
naj zaželimo, da bi Svetovni vrh informacijske družbe,
ki se bo odvijal l. 2003, dal pozitiven prispevek o teh vpra-
šanjih.

111118.8.8.8.8. Kot je bilo zgoraj že omenjeno, priloženi dokument
Cerkev in internet bolj natančno obravnava cerkveno rabo
interneta in njegovo vlogo v življenju Cerkve. Podčrtati
želimo, da bi morala biti katoliška Cerkev, skupaj z drugi-
mi verskimi organizmi, dejavno navzoča na internetu
in v pogovoru o njegovem razvoju. »Cerkev ne želi vsilje-
vati teh izbir in odločitev, temveč skuša zgolj učinkovito
pomagati z nakazovanjem moralnih in etičnih meril, ki
veljajo za to področje.«41

Internet lahko veliko prispeva k boljšemu človeškemu
življenju. Lahko spodbuja blaginjo in mir, intelektualni
in estetski razvoj, razumevanje med ljudstvi in narodi.
Možem in ženam lahko pomaga na poti globljega samora-
zumevanja. V vsakem času, tudi v našem, si ljudje po-

40 Janez Pavel II., Govor generalnemu tajniku ZN in Upravnemu komi-
teju OZN, št. 2 in 3, 7. aprila 2000.

41 Papeški svet za družbeno obveščanje, Na pragu novih časov, 12.
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stavljajo ista temeljna vprašanja: »Kdo sem? Od kod pri-
hajam in kam grem? Zakaj zlo? Kaj bo po tem življenju?«42

Cerkev svojih odgovorov ne more vsiljevati, lahko pa vse-
mu svetu oznanja odgovore, ki jih je prejela. Tako danes
kot nekoč ponuja edini zares zadovoljiv odgovor na globo-
ka vprašanja življenja: Jezusa Kristusa, ki »človeku v
polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo
poklicanost«.43  Tako kot ves sodobni svet je tudi svet mno-
žičnih medijev, kamor internet sodi, nepopolno in hkrati
pristno navzoč v Božjem kraljestvu ter služi besedi odre-
šenja. Vsekakor »pričakovanje nove zemlje ne more osla-
biti, temveč spodbuditi vnemo za delo na tej zemlji, kjer
raste tisto telo nove človeške družine, ki že more dati
nekak obris novega sveta«.44

V Vatikanu, 22. februarja 2002, na praznik Sedeža
apostola Petra.

John P. FOLEY
predsednik

Pierfranco PASTORE
tajnik

42 Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum,CD 80, Ljubljana 1999, 1.
43 CS 22.
44 Prav tam, 39.
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PoslanicaPoslanicaPoslanicaPoslanicaPoslanica
za 36. dan sredstev družbenega obveščanjaza 36. dan sredstev družbenega obveščanjaza 36. dan sredstev družbenega obveščanjaza 36. dan sredstev družbenega obveščanjaza 36. dan sredstev družbenega obveščanja

111112. maja 20022. maja 20022. maja 20022. maja 20022. maja 2002

11111..... Cerkev v vsakem času nadaljuje delo, začeto na bin-
košti, ko so apostoli v moči Svetega Duha po ulicah Jeru-
zalema oznanjali evangelij Jezusa Kristusa v številnih
jezikih (prim. Apd 2, 5-11). V naslednjih stoletjih je to po-
slanstvo oznanjevanja evangelija razširilo po vsem svetu,
ko se je krščanstvo ukoreninilo v številnih krajih in se
je v poslušnosti Kristusovemu naročilu, naj oznanjajo
evangelij vsem narodom (prim. Mt 28, 19-20) uporabljalo
različne jezike.

Vendar zgodovina oznanjevanja evangelija ni samo
vprašanje širjenja v različne kraje sveta, ampak je morala
Cerkev prestopiti številne kulturne pragove. Prestop vsa-
kega od teh je zahteval novo zavzetost in iznajdljivost pri
oznanjevanju enega evangelija Jezusa Kristusa.

Doba velikih odkritij, renesansa in iznajdba tiska, in-
dustrijska revolucija in rojstvo novega sveta so bili podob-
no trenutki, ki so zahtevali nove oblike oznanjevanja
evangelija. Sedaj, s komunikacijsko informacijsko revolu-
cijo, ki je zelo intenzivna, se je Cerkev brez dvoma znašla
pred novim pomembnim pragom. Zato je primerno, da
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ob svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja
leta 2002 razmišljamo o temi internet – novi forum za
oznanjevanje evangelija.

2.2.2.2.2. Gotovo je internet novi »forum«, kakor so pojmovali
v antičnem Rimu javni kraj, kjer so se odvijali politični
dogodki in so sklepali posle, kjer so izpolnjevali verske
dolžnosti, kjer se je odvijal dobršen del družabnega življe-
nja in kjer se je človeška narava pokazala v najboljši, a
tudi v najslabši luči. To je bil obljuden in kaotičen javni
kraj, ki je odseval takratno kulturo in jo ustvarjal.

To velja tudi za kibernetski prostor (ciberspace), ki pred-
stavlja novo pregrado, ki jo odpiramo na začetku tretjega
tisočletja. Kakor nove meje v drugih dobah je tudi ta ne-
kakšna mešanica nevarnosti in obljub, ne brez čuta za
pustolovščino, ki je značilna za druga velika obdobja spre-
memb. Za Cerkev je nov svet kibernetskega prostora klic
k veliki nalogi, da bi izkoristila njegove možnosti za ozna-
njevanje evangeljskega oznanila. Ta izziv je jedro klica v
začetku tisočletja, da sledimo Kristusovemu naročilu
»odrini na globoko« – »Duc in altum« (Lk 5,4).

3.3.3.3.3. Cerkev se bliža temu sredstvu z realizmom in za-
upanjem. Kot druga sredstva družbenega obveščanja tudi
internet ni samemu sebi namen. Nuditi more čudovite
priložnosti za evangelizacijo, če ga uporabljamo strokovno
in v jasni zavesti o njegovi moči in njegovih slabostih.
Predvsem takrat, ko nam nudi informacije in vzbuja zani-
manje ter omogoča prvo srečanje s krščanskim oznani-
lom, še posebej mladim, katerim kibernetski prostor čeda-
lje bolj pomeni okno v svet. Zato je zelo pomembno, da
krščanska skupnost najde čimbolj praktične načine,
kako bi pomagala tistim, ki prvič stopajo v stik z njo s
pomočjo interneta, da bodo prešli od virtualnega kibernet-
skega sveta v resnični svet krščanske skupnosti.

Na naslednji stopnji more internet olajšati nadaljeva-
nje evangelizacijskega poslanstva. Še posebej v kulturi,
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ki ne nudi podpore, sta za krščansko življenje potrebna
nadaljnji pouk in kateheza in na tem področju lahko
ponudi internet odlično pomoč.

Na mreži je na voljo izredno veliko informacij o Cer-
kvi, njenih dokumentih in nauku, njeni zgodovini in izro-
čilu, njenem učenju in njenem prizadevanju na različnih
področjih po vsem svetu. Jasno pa je, da internet ne more
nadomestiti globoke izkušnje Boga, ki ga lahko da samo
živo bogoslužno in zakramentalno življenje Cerkve. Goto-
vo pa bo lahko dajal enkratno pomoč in dopolnitev tako
pri pripravi takega srečanja s Kristusom v skupnosti
kakor tudi pri podpiranju novih vernikov na poti vere, ki
so jo začeli.

4.4.4.4.4. Vendarle se pri uporabi interneta za evangelizacijo
pojavljajo nekatera potrebna, celo nujna vprašanja. De-
jansko je osnovna značilnost interneta, da nam ponuja
skoraj neprestan tok informacij, med katerimi nekatere
trajajo samo trenutek. V kulturi, ki jo hrani trenutek, kma-
lu tvegamo, da bomo verjeli, da dejstva pomenijo več kot
vrednote. Internet ponuja številna spoznanja, vendar
nam ne posreduje vrednot. Ko pa te zanemarimo, je naša
družba ponižana in človek zlahka zgreši svojo presežno
(transcendentalno) vrednost. Kljub njegovim izrednim
možnostim za dobro so vsem dobro znana nekatere poni-
žujoče in škodljive značilnosti interneta. Gotovo so javne
oblasti odgovorne, da ta čudoviti medij služi za skupno
dobro, ne pa škoduje.

Internet tudi korenito na novo opredeljuje psihološki
odnos človeka do prostora in časa. Pozornost vzbuja to,
kar je otipljivo, koristno, takoj dosegljivo. Kaj lahko se
zgodi, da hitro zmanjka spodbude za poglobljeno misel
in globlja razmišljanja, medtem ko imamo ljudje življenj-
sko potrebo po času notranjega miru, da premislimo in
preiščemo življenje ter njegove skrivnosti, da bi postopo-
ma dosegli zrelo oblast nad samim seboj in nad svetom,
v katerem živimo.
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Razumevanje in modrost sta sad kontemplativnega
pogleda na svet, kar je izhaja samo od kopičenja podat-
kov, čeprav zanimivih. Je rezultat uvida v globlji pomen
stvari, ki so v razmerju med seboj in do celotne resnič-
nosti.

Poleg tega internet kot forum, v katerem je praktično
vse sprejemljivo in nič trajno, podpira relativistični način
razmišljanja in občasno navaja k begu od osebne odgo-
vornosti in obveznosti.

Kako naj v takih razmerah ohranjamo modrost, ki se
ne napaja samo v informaciji, ampak tudi »od znotraj«
modrost, ki pozna razliko med pravilnimi in zmotnim ter
ohranja lestvico vrednot, ki izhaja iz tega razlikovanja?

5.5.5.5.5. Dejstvo, da s pomočjo interneta ljudje množijo med-
sebojne stike na doslej neverjetne načine, odpira čudovi-
te možnosti za širjenje evangelija. Res pa je tudi, da »elek-
tronski odnosi« (odnosi s pomočjo elektronskega medija)
ne morejo nikoli nadomestiti neposrednih osebnih odno-
sov, potrebnih za evangelizacijo. Kajti evangelizacija je
vedno odvisna od osebnega pričevanja in oznanjevanja
evangelija (prim. Rim 10, 14-15). Kako naj Cerkev vodi od
osebnega stika, ki ga omogoča internet, h globlji komuni-
kaciji, ki jo zahteva krščansko oznanjevanje? Kako naj
razvijamo prvi stik in prvo izmenjavo informacij, kot jo
omogoča internet?

Brez dvoma obljublja elektronska revolucija velik na-
predek za svet v razvoju, a preti tudi nevarnost, da še
poslabša že obstoječo neenakost in poveča razkorak na
področju informiranja in komuniciranja. Kako lahko
zagotovimo, da bo revolucija informiranja in komunicira-
nja, ki ga ima internet za svoj glavni cilj, delovala v korist
globalizacije razvoja človeštva in solidarnosti, dva cilja,
ki sta tesno povezana s poslanstvom Cerkve?

Končno mi dovolite, da se v teh težkih časih vprašam,
kako lahko zagotovimo, da bi to čudovito sredstvo, ki je
bilo zasnovano v okviru vojaških dejavnosti, moglo delo-
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vati v službi miru? Ali lahko pospešuje kulturo dialoga,
sodelovanja, solidarnost in spravo brez katerih ne more
biti miru? Cerkev verjame, da je mogoče. Da bi to zagotovi-
la, je trdno odločena, da bo vstopila v ta novi »forum«,
oborožena z Gospodovim evangelijem, z evangelijem Kri-
stusa, Kneza miru.

6.6.6.6.6. S pomočjo interneta se pojavi na milijarde podob
na milijonih ekranov po vsem svetu. Ali iz te galaksije
podob in glasov vstaja Kristusova podoba? Ali slišimo
njegov glas? Kajti samo ko bo vidno njegovo obličje in
slišen njegov glas, bo svet spoznal »veselo novico« o na-
šem odrešenju. To je cilj oznanjevanja evangelija in to
bo iz interneta naredilo pristno človeško okolje, kajti kjer
ni prostora za Kristusa, ni prostora za človeka. Na današ-
nji dan sredstev družbenega obveščanja spodbujam ce-
lotno Cerkev, naj pogumno prestopi ta novi prag in »odri-
ne na globoko« v internetni mreži, da bi tako danes kot
nekoč veliko poslanstvo evangelija in kulture moglo po-
kazati svetu »Božje veličastvo na obličju Jezusa Kristu-
sa« (2 Kor 4, 6). Naj Bog blagoslavlja vse, ki delujejo za
dosego tega cilja.

V Vatikanu, 24. januarja 2002, na god sv. Frančiška
Saleškega.

 Papež Janez Pavel II.
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INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
V DRUGIH CERKVENIH DOKUMENTIHV DRUGIH CERKVENIH DOKUMENTIHV DRUGIH CERKVENIH DOKUMENTIHV DRUGIH CERKVENIH DOKUMENTIHV DRUGIH CERKVENIH DOKUMENTIH

***************
Najbolj osupljiva izmed inovacij v komunikacijskih

tehnologiji je nedvomno svetovno medmrežje, tako imeno-
vani internet. Tako kot vsa nova tehnika tudi ta še kako
vzbuja strahove, ki jih na žalost utemeljujejo zlorabe in
zahteva nenehno budnost ter zanesljivo informacijo. Ne
gre samo za moralnost njegove uporabe, temveč za popol-
noma nove posledice, ki jih potegne za seboj: izguba »spe-
cifične« teže informacij, izenačevanje sporočil, skrčenih
v golo informacijo, odsotnost vmesnih reakcij odgovornih
ljudi na sporočila iz omrežja, svarilen učinek, kar zadeva
navezovanje osebnih stikov. Vseeno pa ne more biti nobe-
nega dvoma, da lahko neskončne možnosti interneta po-
membno pripomorejo k širjenju veselega oznanila, o če-
mer pričajo nekatere zelo obetavne cerkvene pobude, ki
pozivajo k ustvarjalnemu in odgovornemu razvoju tega
»novega področja poslanstva Cerkve«.

Za pastoralo kulture, CD 85, Ljubljana 2000, 9.

***************
Sredstva družbenega obveščanja morajo ostati »areo-

pag« (prim. Odrešenikovo poslanstvo, 37), forum za iz-
menjevanje idej in informacij, ki združuje posameznike
in skupine, pospešuje solidarnost in mir. Posebno skrb
zbuja internet, ker gre »za popolnoma nove posledice, ki
jih potegne za seboj : izguba specifične teže informacij,
izenačevanje sporočil, skrčenih v golo informacijo, od-
sotnost vmesnih reakcij odgovornih ljudi na sporočila iz



58

omrežja, svarilen učinek, kar zadeva navezovanje oseb-
nih stikov«.

Etika v družbenem obveščanju,
CD 89, Ljubljana 2000,  24.

***************
Sredstva družbenega obveščanja lahko izkoristimo

tudi za ločevanje in osamitev. Tehnologija vedno bolj do-
voljuje ljudem, da zbirajo informacije in usluge samo zase.
Tu smo priče resničnim pridobitvam, a se moramo nujno
tudi vprašati: bo v prihodnje javnost sestavljala množica
posameznikov, ki posluša samo enega? Tehnologija lahko
spodbudi avtonomijo posameznika, a ima tudi različne,
manj zaželene posledice. Namesto, da bi bila ena sama
svetovna skupnost, se bo »mreža« prihodnosti lahko spre-
menila v široko in razdrobljeno mrežo osamljenih posa-
meznikov, v nekakšne človeške čebele v celicah satovja,
ki bodo v medsebojnih stikih s pošiljanjem podatkov, ven-
dar ne neposredno. Kaj bi bilo v takem svetu s solidarno-
stjo in kaj z ljubeznijo?

Etika v družbenem obveščanju,
CD 89, Ljubljana 2000, 29.
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KRAKRAKRAKRAKRATICETICETICETICETICE

11111. Dr. Dr. Dr. Dr. Drugi vugi vugi vugi vugi vatikatikatikatikatikansansansansanski cerki cerki cerki cerki cerkvkvkvkvkveni zbor (1eni zbor (1eni zbor (1eni zbor (1eni zbor (1962-1962-1962-1962-1962-1965)965)965)965)965)

DV - BR Dei Verbum - Dogmatična konstitucija o božjem ra-
zodetju (1964).

GS - CS Gaudium et spes – Pastoralna konstitucija Cerkev
v sedanjem svetu (1965).

IM - O Inter mirifica – Odlok o družbenih občilih (1963).

LG - C Lumen gentium – Dogmatična konstitucija o Cerkvi
(1964).

2. Drugi dokumenti2. Drugi dokumenti2. Drugi dokumenti2. Drugi dokumenti2. Drugi dokumenti

AN - PNČ Papeški svet za družbeno obveščanje, Aetatis novae
– Na pragu novih časov, CD 50, Ljubljana 1992.

CA - OS Janez Pavel II., Okrožnica Centesimus annus – Ob
stoletnici, CD 45, Ljubljana 1991.

CIC - ZCP Codex iuris canonici - Zakonik cerkvenega prava
(1983).

CP - ON Pastoralno navodilo Communio et progressio – Obče-
stvo in napredek, Ljubljana 1977.

ECS - EDO Papeški svet za družbeno obveščanje, Etica commu-
nicationis socialis – Etika v družbenem obveščanju,
CD 89, Ljubljana 2000.

EN - OE Pavel VI., Apostolska spodbuda Evangelii nuntiandi
– O evangelizaciji, Ljubljana 1976.

FC - OD Janez Pavel II., Apostolsko pismo Familiaris consor-
tio – O družini, CD 16, Ljubljana 1982.

FR - VR Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in
razum, CD 80, Ljubljana 1999.

KKC Katekizem katoliške Cerkve (1993).

LE - ČD Janez Pavel II., Okrožnica Laborem exercens – O
človeškem delu, CD 13, Ljubljana 1981.
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RM - OP Janez Pavel II., Okrožnica Redemptoris missio –
Odrešenikovo poslanstvo, CD 46, Ljubljana 1991.

NMI - ZNT Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Novo millenio
ineunte - Ob začetku novega tisočletja, CD 91, Ljub-
ljana 2001.

SRS - SCV Janez Pavel II., Okrožnica Sollicitudo rei socialis –
O skrbi za socialno vprašanje, CD 37, Ljubljana 1988.

VS - SR Janez Pavel II., Okrožnica Veritatis splendor – Sijaj
resnice, CD 52, Ljubljana 1994.
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI

1. Papeški govori v Mehiki. Poslanica škofov iz Pueble (1979)

2. Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)

3. Papež Janez Pavel II., Na Poljskem (1979)

4. Veselje in veličina življenja (1980)

5. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o katehezi (1980)

6. Janez Pavel II., Na Irskem in v ZDA (1980)

7. Janez Pavel II., Afriški govori (1980)

8. Janez Pavel II., Govor v UNESCO (1980)

9. Janez Pavel II., Sveti Benedikt (1981)

10. Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981)

11. Janez Pavel II., V ZR Nemčiji (1981)

12. Janez Pavel II., Na daljnem Vzhodu (1981)

13. Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)

14. Mednarodno leto prizadetih (1982)
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16. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)

17. Janez Pavel II., Sveto leto odrešenja (1983)

18. Duhovni poklici (1983)
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24. Navodilo o teologiji osvoboditve (1984)
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27. Janez Pavel II., Okrožnica apostola Slovanov (1985)
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30. Škofovska sinoda: 20 let koncila (1986)

31. Navodila o krščanski svobodi in osvoboditvi (1986)

32. Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
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34. Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)

35. Ekleziološka vprašanja (1987)

36. Navodilo o daru življenja (1987)

37. Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)

38. Tisoč let krščanstva v Rusiji (1988)

39. Veselo oznanilo evangelija in vzgoja v veri (1989)

40. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o dostojanstvu žene (1989)

41. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)

42. Mir v pravičnosti (1989)
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43. Škofje ZDA – Papeški svet: AIDS (1990)

44. O meditaciji: Študij cerkvenih očetov (1990)

45. Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
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62. Mednarodno leto žensk (1996)

63. Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)

64. Janez Pavel II., Govori v Sloveniji (1996)

65. Janez Pavel II., Posinodalna apost. spodbuda Posvečeno življenje

(1996)

66. Papeški svet za družino, Človeška spolnost – resnica in pomen (1996)

67. Janez Pavel II., Govor na 50. generalni skupščini OZN (1996)

68. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Luč z Vzhoda (1996)

69. Papeški odbor za medn. evhar. kongrese: Evharistija in svoboda (1997)
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83. Papeški svet za laike, Dostojanstvo starejših ljudi (1999)

84. Janez Pavel II., Pismo starejšim (1999)
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89. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obveščanju

(2000)

90. Izjava socialne komisije francoskih škofov, Rehabilitirati politiko (2001)

91. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja (2001)

92. Kongregacija za nauk vere, Navodilo o molitvi za ozdravljenje (2001)
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(2001)
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96. Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev in internet – Etika na

internetu (2002)
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