Media jako czwarta wÅ‚adza
Termin "czwarta wÅ‚adza"
Termin ten lepiej oddaje istotÄ™ znaczenia mediów masowych w Åźyciu spoÅ‚eczeÅ„stw, aniÅźeli
pojÄ™cie "czwarty stan", od którego wszystko siÄ™ zaczÄ™Å‚o. To angielski filozof i polityk Edmund
Burke, czÅ‚onek Izby Gmin, wprowadziÅ‚ ten termin do publicznego uÅźytku. UznaÅ‚ on, iÅź
dziennikarze i prasa sÄ… czwartym stanem - obok duchowieÅ„stwa, szlachty i kupców. W 1774 roku,
wygÅ‚aszajÄ…c przemówienie w brytyjskim parlamencie, zwróciÅ‚ siÄ™ do zebranych sÅ‚owami: "W
parlamencie sÄ… reprezentowane trzy stany; ale tam, w loÅźy prasowej zasiada czwarty stan, dalece
waÅźniejszy, aniÅźeli wszystkie pozostaÅ‚e". Obecnie, okreÅ›lenie &bdquo;czwarta wÅ‚adza&rdquo;
odnosi siÄ™ do funkcji, jakÄ… peÅ‚niÄ… media w spoÅ‚eczeÅ„stwie, po wÅ‚adzy ustawodawczej,
wykonawczej i sÄ…downiczej.
NiezaleÅźne mass media sÄ… niezawisÅ‚e wobec wÅ‚adz politycznych, dziÄ™ki autonomii
ekonomicznej, prawu do wolnoÅ›ci sÅ‚owa i swobodnego przekazu informacji. ZaleÅźne mass media
sÄ… bezpoÅ›rednio utrzymywane przez paÅ„stwo. CzÄ™sto lokalne czasopisma czy stacje radiowe
ujawniajÄ… naduÅźycia popeÅ‚nione przez miejscowych polityków. Z tego powodu mass media sÄ…
waÅźnym elementem systemu demokratycznego.
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Funkcje mediów:
&bull; Funkcja kontrolna &ndash; obserwowanie ludzi peÅ‚niÄ…cych funkcje publiczne i ujawnianie
przypadków nauÅźywania wÅ‚adzy (np. afera Watergate z 1972 r. ujawniona przez dziennikarzy
Washington Post; w gazecie opisano naduÅźycia popeÅ‚nione przez ludzi zwiÄ…zanych z
administracjÄ… prezydenta USA Richarda Nixona, co doprowadziÅ‚o do jego ustÄ…pienia)
&bull; Prezentowanie opinii opozycji, organizacji pozarzÄ…dowych oraz niezaleÅźnych ekspertów na
temat planów wÅ‚adz i sposobu ich realizacji; media jako forum wymiany poglÄ…dów
&bull; Analizowanie wydarzeÅ„, wyjaÅ›nianie ich przyczyn i prognozowanie skutków (szczególnie w
wypadku natÅ‚oku, chaosu informacji)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ZagroÅźenia dla kompetencji mediów:
&bull; PostÄ™pujÄ…cy proces komercjalizacji &ndash; chÄ™Ä‡ dotarcia do jak najszerszego grona
odbiorców w celu zwiÄ™kszenia dochodu; pogoÅ„ za oglÄ…dalnoÅ›ciÄ… (duÅźy nakÅ‚ad gazety czy
oglÄ…dalnoÅ›Ä‡ programu zachÄ™ca producentów do prezentowania swych reklam w danym tytule
prasowym czy stacji telewizyjnej)
&bull; ChÄ™Ä‡ trafienia w gusta odbiorców - prasa masowa posÅ‚uguje siÄ™ uproszczeniami,
prezentuje skrajne poglÄ…dy, epatuje przemocÄ…, erotykÄ….
&bull; SpÅ‚ycenie czÄ™Å›ci informacyjnej &ndash; serwisy informacyjne charakteryzujÄ… siÄ™
skrótowoÅ›ciÄ…, czÄ™sto prezentujÄ…c dane sprawy bardzo powierzchownie, nie tÅ‚umaczÄ…c
powodów ich zaistnienia (np. przyczyn konfliktów na Bliskim Wschodzie)
&bull; Czwarta wÅ‚adza przemieniÅ‚a siÄ™ w pierwszÄ… &ndash; dziennikarze czÄ™sto
naduÅźywajÄ… stwierdzenia &bdquo;przestÄ™pca&rdquo;, nie weryfikujÄ…c, czy dana osoba na
prawdÄ™ jest winna zbrodni; sÄ…dy pracujÄ… pod presjÄ…, wydajÄ…c wyroki w poÅ›piechu, zgodne z
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liniÄ… prezentowanÄ… przez media i opiniÄ™ publicznÄ…
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