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Kratek opis projekta 
 

Slovenska družba se stara, zato se mora soočiti s stereotipi o staranju in starosti, sprejeti 

novo podobo starosti in temu primerno spremeniti odnos do staranja in starosti v interesu 

uspešnega in kohezivnega razvoja. Množični mediji so tako skozi posredovanje popularne 

kulture kot novic eden ključnih pripovedovalcev zgodb o starosti in pomembno prispevajo k 

predstavi o starosti in starejših. Vendar mediji pogosto artikulirajo in reproducirajo vrsto 

negativnih stereotipov o starejših. 

 Starizem je že nekaj desetletij predmet proučevanja v tujini in Sloveniji, pri čemer študije 

izpostavljajo a) negativne vplive prisotnosti starizmov na družbeno dojemanje starejših, še 

posebej starejših žensk, b) da lahko razširjenost starizmov privede do krepitve strahu pred 

staranjem pri mlajših ter da c) razširjenost starizmov vpliva na selektivno pozornost 

družbenih akterjev in posledično tudi na reševanje družbenih problemov. Najpogostejši 

medijsko posredovani negativni stereotipi oz. starizmi prikazujejo starejše kot: a) kognitivno 

nekompetentne (miselno togi, ne morejo se ali se ne želijo učiti novega) in nedojemljive za 

novosti; b) senilne (izguba spomina ali življenje v preteklosti), c) zlovoljne (razdražljivi, 

zagrenjeni) in nesramne (neposredni, neinhibirani), č) potrte (obupani, žalostni) in 

odmaknjene od družbe (osamljeni, spregledani), d) neproduktivne in izkoriščevalske. 

Podobno kot druge oblike pripisovanja homogenih značilnosti skupini lahko s 

stereotipiziranjem tudi starizmi pripeljejo do stigmatizacije družbene skupine, lahko pa 

postanejo tudi samoizpolnjujoče se napovedi.  

Namen projekta je analizirati poročanje slovenskih medijev, da bi ugotovili prisotnost 

starizmov v novicah. Ugotovitve bodo osnova za delavnice z novinarji, saj projekt izhaja iz 

predpostavke, da je za spremembo izkušnje staranja v naši družbi treba spremeniti tudi 

način, na katerega mediji predstavljajo starost. Negativne stereotipe mora nadomestiti 

realistično portretiranje različnih izkušenj staranja brez dodajanja vrednostih sodb. Medijski 

profesionalci morajo zato razviti nove načine navezovanja na starejšo populacijo in njene 

reprezentacije. 

 

  



I. OPIS VZORCA RAZISKAVE 

V analizo so bili vključeni novinarski prispevki o starejših, objavljenih v 15 slovenskih medijih 

v obdobju med 28. 3. in 1. 6. 2016. V raziskavo so bili vključeni tako mediji z nacionalnim 

dosegom kot regionalni mediji, zajem člankov v vzorec je temeljil na naboru ključnih besed in 

tematik. Vzorec analize za omenjeno časovno obdobje obsega 206 prispevkov. 

1. Mediji 

V raziskavo so bili vključeni mediji z nacionalnim dosegom kot tudi regionalni mediji. Kriterij 

za izbiro nacionalnih medijev je bila gledanost, branost in poslušanost, pri regionalnih 

medijih pa je bilo vodilo zagotoviti čim večjo regionalno pokritost države. V raziskavo so tako 

bili vključeni naslednji mediji: 

– mediji z nacionalnim dosegom:  

TV Slovenija 1 (Dnevnik), POP TV (24 ur), RA Slovenija 1 (Dogodki in odmevi in Druga jutranja 

kronika), spletni portal 24ur.com, spletni portal MMC RTV Slovenija (brez portala za starejše 

Moja generacija), Delo (vključuje Sobotno prilogo in Nedelo), Dnevnik (vključuje Objektiv), 

Večer (vključuje V soboto) in Nedeljske novice. 

– regionalni mediji:  

Primorske novice, Dolenjski list, Gorenjski glas (vključuje prilogo Jeseniške novice), Novi 

tednik Celje in Štajerski tednik. 

2. Vsebina prispevkov 

V vzorec so bili vključeni novinarski prispevki o starejših, starostnikih in upokojencih v 

povezavi z naslednjimi temami: staranje, oskrba na domu, oskrba v domovih za starejše, 

zdravstvena oskrba, osamljenost, revščina, nakupovalne navade, rekreacija, nasilje, 

tehnologija, politika in politična participacija, prosti čas, počitnice in potovanja, spolnost, 

lepota in medijske navade.  

Zaradi raznovrstnih izrazov, ki jih novinarji uporabljajo za opisovanje starejših, so bili v vzorec 

vključeni prispevki, ki so vsebovali izraze starostniki, starejši in upokojenci. Vzorec novinarskih 

prispevkov je na podlagi ključnih besed pripravilo podjetje Observer Genium Clipping, 

http://www.24ur.com/
http://www.rtvslo.si/


podjetje za analizo medijev, d. o. o., analizo vsebine novinarskih prispevkov pa Center za 

raziskovanje družbenega komuniciranja (Ilija Tomanić Trivundža). 

V vzorec so bili vključeni le novinarski prispevki; iz analize so tako izključeni oglasi ter oglasne 

priloge. Prav tako sta bili izključeni rubrika šport ter vsebine namenjene izključno starejšim, 

kot denimo portal Moja generacija na MMC RTV Slovenija. 

3. Posebnosti vzorca 

Analizirano obdobje zajema kontinuirano poročanje o dveh odmevnejših dogodkih: t. i. 

primeru »koroških dečkov« (CSD Velenje odvzame dečka starim staršem in ju namesti v 

rejniško družino) ter pripravah na pokojninsko reformo (sprejem bele knjige izhodišč za 

pokojninsko reformo). Medijsko pokrivanje teh dveh dogodkov je sicer povečalo število 

prispevkov v analiziranem obdobju, a ocenjujemo, da ne vpliva negativno na 

reprezentativnost vzorca, saj sta oba dogodka tesno povezana z artikulacijo problematik in 

mnenj o starejših. Pokojninska reforma sicer predstavlja 13,6 % delež prispevkov, primer 

»koroških dečkov« pa 14,5 %. 

II. ANALIZA NOVINARSKIH PRISPEVKOV O STAREJŠIH 

Za analizo novinarskih prispevkov je bila uporabljena kombinacija metod analize besedil, ki 

temelji na kodiranju osnovnih značilnosti člankov, ter kvalitativna kritična diskurzivna analiza 

prispevkov za detekcijo prisotnosti elementov starizma, ki je bila opravljena tako za besedilo 

kot za spremljajoče fotografije. Z analizo besedil so bile poleg osnovnih lastnosti prispevkov 

(dolžina, doseg medija) kodirane prevladujoča tema prispevka (vsebina oz. tematika), »glas« 

(starejši kot aktivni akterji, dajanje izjav), prisotnost fotografij ali ilustracij in prisotnost 

stereotipov o starejših. 

V Tabeli 1 je prikazana frekvenčna porazdelitev prispevkov glede na medij. Med dnevnimi 

časopisi z nacionalnim dosegom je največ prispevkov na teme, povezane s starejšimi, objavil 

Večer (46), med spletnima portaloma je dal več poudarka temam o starejših portal 24ur.com 

(16), med televizijskimi novicami pa Dnevnik TV Slovenija. Veliko prispevkov (18) na temo 



starejših je objavil tudi Radio Slovenija. Pri medijih z regionalnim dosegom sta največ 

prispevkov objavila Primorske novice in Štajerski tednik. 

Medij Št. prispevkov Delež skupno 

Večer 46 22,3 % 

Dnevnik 17 8,3 % 

Delo 16 7,8 % 

24ur.com 16 7,8 % 

MMC RTV Slovenija  6 2,9 % 

TV Slovenija 1 18 8,7 % 

POP TV 10 4,9 % 

Radio Slovenija 1 18 8,7 % 

Nedeljske novice 2 0,9 % 
   

Primorske novice 18 8,7 % 

Štajerski tednik 14 6,8 % 

Novi tednik Celje 10 4,9 % 

Gorenjski glas 7 3,4 % 

Dolenjski list 7 3,4 % 

Jeseniške novice 1 0,5 % 
Tabela 1:  število prispevkov na medij 28. 3.– 1. 6. 2016 N=206 

Frekvence objav kažejo, da je poročanje o starejših razmeroma omejeno, poleg tega pa 28,1 

% vseh člankov v vzorcu predstavljajo prispevki povezani z dvema nerutinskima dogodkoma. 

Če ta izvzamemo, je v povprečju 15 v vzorec zajetih medijev v analiziranih 10 tednih objavilo 

14,8 prispevkov na teden. Slika 1 prikazuje deleže prispevkov  glede na vrsto medija. 

 

Slika 1: Frekvence novic glede na vrsto medijev 

38,4 
13,6 

10,7 

27,7 
9,6 

Časniki

TV novice

Spletni portali

Regionalni mediji

Drugo



I. Dominantne teme1 

V analiziranem vzorcu so bile najpogosteje tema poročanja o starejših aktivnosti društev 

upokojencev (36 prispevkov), in sicer v prvi vrsti športne in kulturne prireditve, ki jih društva 

organizirajo, pri čemer je šlo za novice ali poročila s prireditev ali za njihovo kratko najavo. O 

tej temi so pogosteje poročali regionalni mediji, je pa bila tudi v medijih z nacionalnim 

dosegom. Druga najpogostejša tema je bila prikaz staranja kot finančno breme za javne 

finance na državni in lokalni ravni (25 prispevkov), tretja najpogostejša tema pa obravnava 

starejših v povezavi z institucionalnim političnim bojem in pogajanji o pokojninah (21 

prispevkov). Obe temi sta značilni za poročanje medijev z nacionalnim dosegom, medtem ko 

se v regionalnih medijih skoraj ne pojavljata. 

Sledijo prispevki s predstavitvami projektov za starejše (16) ter poročanje o delovanju in 

poslovanju domov ter investicijah v domove in varovana stanovanja (14). Trinajst novinarskih 

prispevkov je starost predstavljalo kot finančno stisko, v 12 prispevkih pa so mediji poskušali 

približati občinstvu vsakdanje življenje starejših ter zgodbe oseb, ki zanje skrbijo. Devet 

člankov  je bilo namenjenih obletnicam delovanja institucij in društev ter prispevkom o 

visokih rojstnih dnevih. Enako število prispevkov (9) je obravnavalo vprašanja starosti in 

staranja kot kompleksen družbeni pojav.  Pet prispevkov se je osredotočalo na pešanje 

sposobnosti starejših; zdravje in vprašanja zdravstvene nege pa so v središče prispevka 

postavili štirje novinarski prispevki. 

Teme, ki so se v analiziranih prispevkih pojavljale zgolj občasno ali pa so v celoti odsotne, so 

denimo starejši in raba tehnologije, rekreacija, preživljanje prostega časa, počitnice in 

potovanja, spolnost, lepota, nasilje in medijske navade. Nekatere od teh tem, predvsem 

tehnologija in razne aktivnosti (npr. učenje in ročna dela),  so v prispevkih, ki predstavljajo 

posamične projekte. Podrobnejši pregled tem je razviden iz Tabele 2. 

 

 

                                                           
1
 Iz tematske analize so bili izključeni vsi članki o primeru »koroških dečkov«, ki niso neposredno obravnavali 

vidika tematike starejših. 



Dominantne  teme Nacionalni 
mediji 

Regionalni 
mediji 

Skupaj Delež 

Aktivnosti društev 13 23 36 20,5 % 

Finančno in družbeno breme 22 3 25 14,2 % 

Politični boj 21 0 21 12 % 

Projekti 8 8 16 9,1 % 

Poslovanje domov 6 8 14 8 % 

Finančna stiska 13 0 13 7,3 % 

Vsakdanje življenje starejših 8 4 12 6,8 % 

Obletnice, jubileji 4 5 9 5,1 % 

Staranje kot družbeni pojav 7 2 9 5,1 % 

Pešanje sposobnosti starejših 5 0 5 2,8 % 

Zdravje in nega 3 1 4 2,3 % 

Drugo 6 6 12 6,8 % 

Tabela 2: Teme prispevkov                                                                                            N=176 
 

Tematska analiza torej pokaže, da slovenski mediji večino poročanja o starejših namenijo 

prikazu aktivnosti in življenja starejših (41,5%), vendar v tem segmentu prevladujejo krajše in 

rutinske novice povezane z delovanji društev, njihovih obletnic in predstavitvijo projektov za 

starejše. Drugi tematsko najbolj zastopan tematski sklop obravnava starost s finančnega 

vidika, predvsem kot strošek za javne finance, pa tudi kot stisko na osebni ravni. Finančni 

vidik staranja zajema kar tretjino (točneje 33,5 %) novic v vzorcu.  

 

Slika 2: Dominantni tematski sklopi    N=176 
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Iz perspektive starizma je tovrstna tematska zožitev na finančne aspekte staranja 

problematična, saj prispeva k vzpostavljanju delitve na delovno aktivne in neaktivne 

prebivalce, s čimer ne krepi medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja, lahko pa prispeva h 

krepitvi strahu pred staranjem.  

Tovrstna tematska polarizacija ustvarja razliko med protokolarnimi prispevki (rutinski, uradni 

ali promocijski), ki prikazujejo aktivnosti starejših, ter stvarnejšimi novicami, ki področje 

staranja povezujejo s temami finančne nevzdržnosti pokojninskega sistema, razmerji med 

delovno aktivnimi in delovno neaktivnimi prebivalci, z bojem za pokojnine ter primeri 

konkretnih finančnih stisk upokojencev. Je pa osredotočenost medijev na finančni vidik 

staranja do neke mere tudi razumljiva, saj denimo po podatkih OECD med vsemi evropskimi 

članicami živi v revščini največ upokojencev prav v Sloveniji. 

II. Starizem in negativna reprezentacija starejših  

Termin starizem uporabljamo za označevanje skupka negativnih stereotipov o starejših in 

starostnikih. Negativni stereotipi prikazujejo starejše kot: a) kognitivno nekompetentne 

(miselno togi, ne morejo ali ne želijo se učiti novega) in nedojemljive za novosti; b) senilne 

(motnje ali izguba spomina, življenje v preteklosti); c) zlovoljne (razdražljivi, zagrenjeni) in 

nesramne (direktni, neinhibirani); č) potrte (obupani, žalostni) in odmaknjene od družbe 

(osamljeni, spregledani); d) neproduktivne in izkoriščevalske. 

Odkrite primere starizma smo zaznali le v treh od 206 analiziranih prispevkov, in sicer 

stereotip o neprilagojenosti starejših (ne razumejo sodobnega sveta), ki je bil apliciran na 

specifično poklicno skupino sodnikov. Pri tem so starejši sodniki prikazani kot skupina, ki ne 

more dohajati izzivov sodobne družbe, kot neprilagojena in neinovativna skupina s »starimi« 

pogledi, problemi in rešitvami. 

 

 

 



Drug odkriti primer starizma se je pojavil v prispevku z nasveti o gibanju in rekreaciji za 

starejše, v katerem se poudarja nesposobnost starejših, da bi razumeli potrebo po fizični 

aktivnosti. Gre za primer pretiranega posploševanja in negativnega stereotipiziranja, ki je v 

prispevku izhodišče za svetovanje oziroma podučevanje starejših, izraženo s pokroviteljskim 

tonom. Novinarka je denimo zapisala: »Toda večina starejših ljudi nekako ne more razumeti, zakaj 

bi prav njim aktivno življenje pomagalo k boljšemu zdravju ali celo podaljšalo življenjsko dobo /.../ 

Dejstvo pri starih ljudeh je, da imajo zelo neizviren razlog za telesno neaktivnost.« 

Tretji primer pa se nanaša na prispevek o učenju jezikov, ki vzpostavlja vzporednico med 

kognitivnimi sposobnostmi mlajših otrok  in starejšimi, ki je še podkrepljena s fotografijami, 

ki ilustrirajo članek. Kot je razvidno iz slike 3, gre za vizualno vzpostavljanje vzporednice med 

sposobnostmi otrok in starejših.  

 

Slika 3: Vizualno enačenje starosti in otroštva 

Veliko pogostejše od enodimenzionalnega negativnega stereotipiziranja starejših je prisotna 

ideja nesrečnih, potrtih in v svoj svet umaknjenih starostnikov; tem morajo sivino dni 

polepšati prostovoljci, ki jih za kratek čas razveselijo in jim pričarajo nasmeh. Slednje se 

praviloma nakazuje že v samih naslovih in mednaslovih, kot so denimo »Zadeli so kar dve 

tomboli hkrati«, »Življenje obogatila gluha mladeniča« ali »Mladi jih napolnijo z energijo«. 

Zelo pogosta besedna zveza v povezavi z aktivnostmi in obiski prostovoljcev je, da so ti 

starejšim – večinoma gre za varovance domov za starejše – »polepšali dan«. Problematična 

implikacija pogostosti tovrstnih prispevkov je, da po eni strani pasivizirajo starejše, na drugi 

pa legitimirajo skrb za starejše kot občasno prostovoljno aktivnost. 



Podobno tudi ideje starostnikov kot neproduktivnih in izkoriščevalskih ni zaslediti 

neposredno, temveč je umeščena v navidezno objektivni diskurz ekonomske nevzdržnosti in 

stiske mlade generacije, ki mora prenašati breme davkov in pokojninskih prispevkov. Slednje 

je bilo zelo pogosto pri obravnavi pokojninske reforme, npr. »Vse se konča pri zmožnostih«, 

»Nova reforma je nujna«. Nujnost pogosto potrjujejo izjave strokovnjakov in politikov. 

Ilustrativen primer je denimo izjava ministrice Anje Kopač Mrak: »Če o njej [pokojninski 

reformi] nismo sposobni sprejeti odločitve, pa s tem pod vprašaj že v tem trenutku 

postavljamo prihodnost naših staršev, našo prihodnost in prihodnost naših otrok.« Primeri 

podobnih izjav, ki govorijo o neizogobnosti pokojninske reforme: »Ampak zaenkrat 

pokojninski sistem temelji na solidarnosti. Nam pa preprosto zmanjkuje tistih, ki naj bi bili 

solidarni /.../ V tej delovni dobi, v teh 30 letih preprosto ne ustvarimo dovolj, da bi bili 

vzdrževani celo to preostalo življenje.« 

  

 

 

Velika pozornost, ki jo mediji namenjajo političnemu usklajevanju pokojnin in ki izhaja iz 

rutinskega pokrivanja političnih akterjev, denimo prizadevanj stranke DeSus za dvig pokojnin, 

izplačilo dodatkov ipd. še dodatno prispevajo k vtisu, da upokojenci od družbe stalno 

zahtevajo več, pri čemer so njihove zahteve prikazane kot nevzdržne z vidika javnih financ in 

posledično neupravičene oziroma nerealne. Medijsko poročanje ni povsem enostransko, a se 

vidik potrebe po dostojnih prejemkih upokojencev (dostojna starost) pojavlja zgolj občasno, 

sploh v primerjavi z motivom »izsiljevanja«. Glede na družbene akterje je za sindikate 

značilna obravnava v interpretativnem okviru nerealnih zahtev, za stranko DeSus pa okvir 

izsiljevanja. Pri tem je opazen trend pasivizacije starejših, ki so zgolj predmet političnega boja 

drugih družbenih akterjev (političnih strank, vlade, sindikatov) in so le redko prikazani kot 

samostojno politično aktivni: Zveza društev upokojencev, Sindikat upokojencev Slovenije in 

predstavniki v Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se v analiziranem 

obdobju pojavijo kot viri izjav ali objekt poročanja v zgolj 7 od 46 prispevkov (15 %), ki 

obravnavajo politični boj.        



III. Vizualna reprezentacija starejših 

Večina objavljenih prispevkov ni opremljena s fotografijami. Te so prisotne v manj kot tretjini 

prispevkov (28 %). Najpogostejše objavljeni vizualni motivi prikazujejo udeležence kulturnih 

ali športnih prireditev, ki jih organizirajo društva upokojencev, in skupinske fotografije 

praznovanj jubilejev (npr. obletnice mature in visoki osebni jubileji). Ko ne gre za pozirane 

skupinske fotografije udeležencev, so starejši in starostniki fotografirani kot del občinstva, 

fotografije so posnete od daleč in bralcem ne omogočajo identifikacije s posamezniki. Obrazi 

starejših so na teh fotografijah le redko razločni, poleg tega pa večina teh fotografij ne 

dosega standardov profesionalne fotografije, kar je še posebej značilno za prispevke v 

medijih z regionalnim dosegom. Tovrstne fotografije ne prispevajo k dostojanstveni 

reprezentaciji starejših, ki so obravnavani kot skupina in v podnapisih niso imenovani. Četudi 

te fotografije kažejo dogajanje, so zaradi svoje nerazločnosti bolj v vlogi vizualnega mašila.  

 Slika 4: Fotografije, ki ne prispevajo k dostojanstvenemu prikazu starejših. 

 

Boljše vizualne reprezentacije so starejši deležni v prispevkih, ki so daljše reportaže o 

življenju starejših ali projektih, ki se jih starejši udeležujejo. Na teh fotografijah (glej slika 4) je 

opazen osebnejši pristop, starejši so prikazani kot aktivni – in kar je še posebej pomembno – 

dostojanstveni posamezniki. Podnapisi ob teh fotografijah še dodatno personalizirajo 

starostnike in jih poimenujejo, medtem ko so pri prejšnjem sklopu praviloma imenovani kot 

skupina (npr. »varovanci«).  



  

Slika 5: Fotografije, ki pozitivno prikazujejo starejše in jim dajejo dostojanstvo.    

Tretja večja tematska in stilska skupina fotografij so vsakodnevne fotografije starejših v 

urbanem okolju, ki so generične narave in so namenjene ilustraciji tematskih prispevkov o 

staranju kot družbenem (npr. zdravstvena oskrba) ali ekonomskem problemu (npr. 

pokojninska reforma). Generične fotografije praviloma nimajo podnapisov, osebe, ki so na 

njih predstavljene, nastopajo kot tipi, kot predstavniki svoje starostne skupine. 

Slika 6: Generične fotografije vsakdanjega življenja v urbanem prostoru 

 

 



Pogost motiv generičnih vsakodnevnih fotografij je tudi kontrast stari – mladi. Slednjega 

samega po sebi ne moremo kategorizirati kot negativno reprezentacijo starosti, razen v 

primerih, ko vizualno utrjujejo vzpostavljanje medgeneracijskega konflikta v besedilu (npr. 

starejši delovno neaktivni kot breme mladih delovno aktivnih). V teh primerih bi lahko trdili, 

da gre za vizualizacijo starizma. Primeri tovrstnih fotografij so prikazani na sliki 7. 

 

 

 

 

 

Slika 7: Generične fotografije vsakdanjega življenja v urbanem prostoru 

Pri poročanju o projektih medgeneracijskega sodelovanja prevladujejo skupinske fotografije 

udeležencev, ki ne izkoriščajo potenciala za vizualno podkrepitev ubesedenih zgodb in 

predstavitev primerov dobre prakse ter utrjujejo »protokolarno« in formalno  naravo 

poročanja. Slednje je vidno iz kontrasta med fotografijama na sliki 8. 

 

 

 

 

 

Slika 8: Vizualno poročanje o projektih medgeneracijskega sodelovanja: razlika med »protokolarnimi« in 

dokumentarnimi fotografijami, ki prikazujejo starejše kot aktivne.  

 



Uporaba fotografij iz registra oglaševalske ali »stock« fotografije, ki služijo zgolj kot vizualne 

ilustracije in so z vidika novinarskega sporočanja velikokrat problematične,  je bila v 

analiziranem vzorcu minimalna. 

 

 

     

 

 

  



IV. Splošne ugotovitve 

V analiziranih novinarskih prispevkih ni zaznati pogoste odkrite uporabe starizmov, vendar to 

še ne pomeni, da je reprezentacija starosti in starejših v novicah neproblematična, saj je 

starost praviloma prikazana kot družbeni problem in osebna (duševna in finančna) stiska. 

Natančnejša vsebinska analiza pokaže, da med novinarskimi prispevki o tematiki staranja in 

prispevkih o starejših in starostnikih prevladujejo: 

1) poročanje o starejših in starostnikih kot (nevzdržnem) finančnem bremenu za družbo; 

2) poročanje o starosti kot finančni stiski in redukcija starejših in starostnikov na 

upokojence;  

3) pasivizacija starejših in starostnikov. 

Poleg tega je opazno: 

4) posploševanje pri primerih zmanjšane sposobnosti;  

5) Vzpostavljanje ločnice med »dobrimi« in »slabimi« starejšimi.  

 

1) Poročanje o starejših in starostnikih kot (nevzdržnem) finančnem 

bremenu za družbo 

Četudi slovenski mediji objavljajo veliko število prispevkov o kulturnih, izobraževalnih in 

športnih aktivnostih starejših, so slednji veliko pogosteje predstavljeni kot finančno breme 

družbe oziroma fiskalno breme države. V kar 26 % analiziranih prispevkov, večinoma 

povezanih s poročanjem o pokojninski reformi ter bojem za zvišanje pokojnin, so starejši 

predstavljeni kot družbeno in proračunsko breme. Še posebej poročanje o sprejemu bele 

knjige in pripravah na pokojninsko reformo privzame neoliberalni diskurz zmanjševanja javne 

porabe in varčevanja, znotraj katerega je zagotavljanje sedanje stopnje socialne varnosti 

starejših videno kot nevzdržno oziroma nad fiskalnimi zmožnostmi. Slednje ni nujno mnenje 

novinarjev, a se pojavlja kot dominantna interpretacija komentatorjev, analitikov in uradnih 

virov. Znotraj tega diskurza so zahteve po dostojni pokojnini in z njo pogojeni dostojni 



starosti, ki jih artikulirajo sindikati, nekatere politične stranke in predstavniki upokojencev, 

videne kot zahteve po neupravičenih privilegijih, z vzpostavljanjem delitve na stare in mlade, 

na delovno aktivne in neaktivne, pa se ustvarja klima medgeneracijskega konflikta, ki 

nadomešča idejo medgeneracijske solidarnosti. Omenjeni diskurz se v veliki meri naslanja na 

uradno statistiko in ocene strokovnjakov, ki dajejo ekonomistični interpretaciji podatkov in 

politični odločitvi vtis objektivnosti in neizbežnosti. Posvojitev neoliberalnega ekonomskega 

diskurza seveda ni značilna samo za poročanje o starejših. 

 

2) Poročanje o starosti kot finančni stiski in redukcija starejših in 

starostnikov na upokojence  

Druga problematična značilnost analiziranih prispevkov z vidika negativne reprezentacije 

starejših je poročanje o starosti kot finančni stiski. V kar tretjini analiziranih prispevkov so 

starejši prikazani kot finančno prikrajšani oziroma kot skupina, za katero se drugi neprestano 

borijo, da bi izboljšali njeno finančno stanje. Pri tem ni problematično, da mediji poročajo o 

starejših, ki so v stiski, temveč to, da o njih poročajo primarno znotraj interpretativnega 

okvira starosti kot finančne stiske za trenutno generacijo starejših oziroma kot finančno 

grožnjo za bodoče generacije starejših. Ta ekonomizacija starosti tako reducira starejše na 

dohodkovno in socialno homogeno kategorijo »upokojencev«.  

 

3) Pasivizacija starejših in starostnikov 

Tretja tema, ki jo lahko označimo za negativno reprezentacijo starejših, je njihova 

pasivizacija. Le v 13 % analiziranih prispevkov je starejšim »dan glas« oziroma aktivna vloga. 

Staranje je družbeni pojav, o katerem praviloma govorijo drugi, na pa starejši sami. Novinarji 

se pri poročanju rutinsko sklicujejo na uradne predstavnike (npr. direktorje domov, 

predstavnike CSD itd.), zdravnike in strokovnjake za področje staranja. V večini primerov so 

tako denimo direktorji domov tisti, ki bodo opisovali življenje varovancev doma, ne pa 

varovanci sami. Slednjim je v prispevkih praviloma omogočeno podajanje kratkih generičnih 

mnenj, ne pa legitimne ocene svojega položaja. V analiziranem vzorcu tudi ni zaslediti npr. 



uporabe upokojenih strokovnjakov kot virov za novice, so pa sporadično prisotni njihovi 

intervjuji in portreti. Starejši so kot legitimen vir informacij o staranju uporabljani praviloma 

za »recepte za dolgo življenje«, ki so značilna tema ob praznovanju visokih osebnih jubilejev 

starostnikov, in niso obravnavani kot nosilci relevantnega družbenega znanja. 

V analiziranih prispevkih starejši niso akterji oz. aktivni subjekti, ampak večinoma nastopajo 

kot pasivni subjekti, kot prejemniki pomoči ali objekt političnega boja drugih. V večini 

analiziranih prispevkov se za pravice starejših – zreduciranih na upokojence – borita stranka 

DeSUS in sindikati. Tudi mnenja in ocene praviloma podajajo drugi (npr. sindikati), ne pa 

predstavniki starejših, denimo predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije ali drugih 

organizacij (ti so prisotni zgolj v 15 % prispevkov, ki obravnavajo politični boj).        

Tovrstna pasivizacija starejše naredi za idealne prejemnike pomoči mlajših. Prav prostovoljna 

pomoč, nemalokrat prikazana v okviru medgeneracijskega sodelovanja, je pogost predmet 

novinarskega poročanja o starejših. Slednje je skladno z ekonomsko logiko starosti kot 

finančne stiske in z neoliberalno logiko proračunske vzdržnosti, ki urejanje sistemskih 

problemov prepušča solidarnosti in filantropiji posameznikov.  

 

4) Posploševanje pri primerih zmanjšane sposobnosti  

Ker teme, povezane s staranjem in starejšimi, praviloma niso del rutinskega medijskega 

poročanja, ampak se na medijski agendi pojavljajo epizodično, mediji odmevnejše novice in 

primere izkoristijo za tematsko poročanje. Ta praksa lahko vodi v senzacionalistično 

obravnavanje teme, ko neki primer (npr. avtomobilske nesreče, ki jo povzroči starostnik, ali 

javne dražbe stanovanja zaradi neplačanega dolga) postane reprezentativen primer za 

splošen pojav in predmet razprav npr. o starostnih omejitvah za vozniška dovoljenja ali o 

kognitivni nesposobnosti starejših za finančno poslovanje. Praksa tematskega fokusa ob 

specifičnih dogodkih sama po sebi ni problematična, je pa lahko senzacionalistično obdelana 

in v teh primerih praviloma reproducira staristične stereotipe.  

 



5) Vzpostavljanje ločnice med »dobrimi« in »slabimi« starejšimi  

Vzpostavljanje razlike med dobrimi in slabimi starejšimi je v literaturi pogosto opisano kot 

razlika med starejšimi in starostniki. Slednji predstavljajo ne samo starejši del starejših, 

temveč predvsem tiste starejše, ki se jim ni uspelo prilagoditi novim normam »dobre 

starosti«. S slednjim je mišljena predvsem fizično in mentalno aktivna starost, pri čemer ta 

pozitivno vrednoteni koncept aktivne starosti pogosto ne upošteva razrednih razlik in fizične 

neenakosti starejših. Pri tem je treba poudariti, da dobri, tj. »prilagojeni« in aktivni starejši 

praviloma niso prikazani kot družbeno breme, medtem ko so »neprilagojeni«, pasivni starejši 

in starostniki prikazani kot ekonomsko in družbeno breme. Pogosto osredotočanje na uradne 

vire in starejše, ki se nahajajo v institucijah, kot so denimo domovi za starejše, prav tako 

privede do vzpostavljanja razlike med aktivnimi (starejšimi) in neaktivnimi (starostniki). 

Opozorimo lahko tudi na dejstvo, da večina generičnih fotografij, ki ilustrirajo tematske 

članke, ne prikazuje aktivnih starejših. Izjema so seveda (foto)reportaže. 

 

  

 


