
Pluralizm kulturowy 
w europejskich mediach 
publicznych i szwajcarskie 
dylematy transkulturowo ci

Magdalena Ratajczak

Krajobraz medialny w ostatnich latach ule-

ga dynamicznym przemianom. Ju  kil-

kana cie lat temu Roger Fidler dowodzi , e 

media równie  podlegaj  metamorfozie, i ten 

proces nazwa  mediamorfoz  epoki cyfryzacji 

prowadz c  do powstania cybermediów1. We-

d ug autora, nowe media s  nierozerwalnie po-

wi zane ze starymi rodkami komunikacyjny-

mi. Jedne czerpi  z do wiadcze  drugich, maj  

wp yw na ich ostateczny kszta t, wzajemnie 

si  przenikaj  i uzupe niaj . Nowe media nie 

s  wi c zjawiskiem zupe nie nowym, ale wy-

wodz  si  z istniej cych ju  tworów medial-

nych. Proponuj  przede wszystkim adaptacj  

nieznanych dot d gatunków i form komuni-

katów medialnych oraz wykorzystywanie no-

wych narz dzi ich rozpowszechniania. Fidler 

dowodzi  wr cz, e w wyniku mediamorfozy 

stare media ewoluuj  i staj  si  w jakiej  cz -

ci nowymi mediami2.

To zjawisko nabiera istotnego znaczenia 

w kontek cie funkcjonowania mediów publicz-

nych. W jakim zakresie media publiczne mog  

korzysta  z mo liwo ci nowych technologii? 

Jak najskuteczniej wykorzysta  nowe mo liwo-

ci w relacjach pomi dzy nadawc  i odbiorc , 

który w tej zmienionej rzeczywisto ci staje si  

tak e nadawc ? 

Cyfryzacja, w po czeniu z rosn c  integra-

cj  telewizji i telekomunikacji, przyspiesza trzy 

g ówne zmiany w rodowisku mediów:

• zwi ksza potencjaln  liczb  kana ów i in-

tensyÞ kuje konkurencj ;

• dzi ki mo liwo ci przesy ania programów 

przez ró ne urz dzenia zrywa z historyczn  

kontrol  ogl dalno ci za po rednictwem od-

biornika radiowego i telewizyjnego;

• pozwala nadawcom na zaoferowanie od-

biorcom wi kszej liczby mo liwo ci inte-

rakcji, w tym na przyk ad ledzenie wybra-

nego programu w internecie3.

Graham Murdock podkre la, e po raz pierw-

szy mo liwo ci, które otworzy y si  dzi ki 

technologii cyfrowej, pozwalaj  mediom pu-

blicznym na realizacj  ich pe nego potencja-

u jako g bokich zasobów kulturalnych dla 

1  R. Fidler, Mediamorphosis: Understanding new media, London 1997, s. 105.
2  Tam e, s.106. 
3  G. Murdock, Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania. Antologia tekstów, Wroc aw 2010, s. 203.
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obywatelstwa i otwartej przestrzeni dla ci g e-

go debatowania przekraczaj cego granice grup 

spo ecznych4. Autor jednocze nie podkre la, e 

stanie si  to mo liwe mi dzy innymi wówczas, 

gdy nadawcy b d  pod a  za widzami do in-

ternetu, ustanawiaj c w asne kana y jako porta-

le stanowi ce przestrze  i platform  do szerszej 

debaty spo ecznej.

W artykule koncentruj  si  na znaczeniu plu-

ralizmu kulturowego w mediach publicznych 

w spo ecze stwach zró nicowanych kulturowo. 

Uznaj , e zmiany technologiczne mog  u atwi  

realizacj  pluralizmu kulturowego, szczególnie 

w przypadku mediów publicznych. Stanowi  

nowe wyzwanie wpisuj ce si  w zadania s u -

by publicznej. Analizowany przypadek mediów 

szwajcarskich pokazuje, e mediamorfoza, któ-

ra dokonuje si  w obszarze nowych technologii 

w tym kraju, nie mia a jednak jak dot d znaczne-

go wp ywu na realizacj  pluralizmu kulturowe-

go zarówno wobec starych grup etnicznych, jak 

i nowych spo eczno ci imigrantów w Szwajcarii. 

W artykule w pierwszej kolejno ci odwo uj  si  

do zada  nadawców publicznych, nast pnie de-

Þ niuj  pluralizm kulturowy w mediach publicz-

nych, w ostatniej cz ci tekstu analizie zosta  

poddany przypadek SRG SSR – szwajcarskiego 

nadawcy publicznego. 

Dok d zmierzaj  media publiczne?
Media publiczne maj  nadal szczególne zna-

czenie dla mniejszo ci etnicznych w wielu 

krajach w Europie. Niekiedy nazywano je 

mediami etnicznymi, z uwagi na to, jak  funk-

cj  pe ni  b d  pe ni y w demokratycznych 

spo ecze stwach. Media publiczne, w uj ciu 

modelowym, powinny tworzy  pomost po-

mi dzy uczestnikami spo ecze stwa obywa-

telskiego a pa stwem. W tym miejscu nale y 

postawi  pytanie o zaanga owanie pa stwa 

w funkcjonowanie systemu medialnego oraz 

ochron  praw mniejszo ci narodowych. Jedn  

z najbardziej rozpowszechnionych form ta-

kiego udzia u jest w a nie instytucja mediów 

publicznych. 

John Keane pisze o dzia alno ci publicz-

nej nadawców publicznych, rozumiej c j  jako 

„szeroko poj te zobowi zanie dostarczenie 

i ochrony ró nych, wzajemnie si  uzupe niaj -

cych projektów programowych. Zobowi zanie 

to obejmuje nadawanie i emitowanie pewnych 

audycji »mniejszo ciowych« i przedstawienie, 

na ile to mo liwe, ró nych rodzajów progra-

mów”5. St d te  moje zainteresowanie nadaw-

cami publicznymi. W wielu krajach jednym 

z podstawowych obowi zków mediów publicz-

nych jest realizacja pluralizmu kulturowego, 

rozumianego mi dzy innymi jako uwzgl d-

nianie potrzeb mniejszo ci etnicznych. W ród 

licznych cech mediów publicznych kategoria 

pluralizmu, w tym pluralizmu kulturowego, jest 

jedn  z kluczowych. Media publiczne maj  by  

dost pne dla mniejszo ci narodowych, etnicz-

nych, religijnych. 

Pluralizm kulturowy gwarantuje mi dzy-

kulturowy dialog, polityk  integracyjn . Dla 

wielu badaczy mediów publicznych z plura-

lizmem kulturowym nierozerwalnie wi e si  

zdeÞ niowanie misji mediów publicznych. Pro-

blemy deÞ nicyjne pojawiaj  si  na poziomie 

Unii Europejskiej. Komisja Europejska uzna-

a, e misja (s u ba publiczna) powinna zosta  

zdeÞ niowania w sposób jasny i precyzyjny na 

poziomie ka dego pa stwa cz onkowskiego. 

Oznacza to, e misja publiczna jest zobowi -

zana dostarczy  publiczno ci szerokiego zró -

nicowanego programu, który obejmuje tak e 

rozrywk  i sport6. 

4  Tam e, s. 204.
5  J. Keane, Media i demokracja, Londyn 1992, s. 83.
6  K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Mi dzy kultur  a gospodark , Warszawa 2010, s. 85–86.
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Warto jednak zauwa y , e jednym z celów 

polityki medialnej Unii Europejskiej jest utrzy-

manie mediów publicznych i przypisanie im 

istotnej roli w spo ecze stwie informacyjnym. 

W Deklaracji na temat ró norodno ci kulturo-

wej (Declaration on cultural diversity) Komitet 

Ministrów Rady Europy w 2000 r. wskazuje, e 

polityka kulturalna i audiowizualna jest istotnym 

narz dziem promocji ró norodno ci kulturowej 

w Europie. I jednocze nie stwierdza, e nadawcy 

publiczni odgrywaj  bardzo wa n  rol  w ochro-

nie tego zró nicowania kulturowego. 

W 2007 r. Komitet Ministrów Rady Europy 

przyj  Zalecenie CM/Rec (2007) 3 na temat 

misji mediów publicznych w spo ecze stwie 

informacyjnym. Zdaniem Rady Europy, media 

publiczne powinny mi dzy innymi:

• by  punktem odniesienia dla ca ego spo e-

cze stwa, odzwierciedla  m.in. ró nice et-

niczne, promowa  ró norodno  kulturow  

spo ecze stwa; mniejszo ci powinny by  

widoczne, rozpoznawalne i reprezentowane 

w mediach;

• promowa  integracj  ró nych spo eczno ci 

(w tym wiekowych, etnicznych, religijnych);

• zapewnia  obiektywn  informacj  i komen-

tarze;

• promowa  dialog mi dzykulturowy i mi -

dzyreligijny;

• kszta towa  forum pluralistycznej debaty 

publicznej;

• przyczynia  si  do produkcji audiowizual-

nej, a tym samym upowszechnia  narodowe 

i europejskie dziedzictwo kulturalne7.

Zapis dotycz cy wagi mediów publicz-

nych znalaz  si  tak e w preambule dyrekty-

wy o audiowizualnych us ugach medialnych: 

„wspó istnienie prywatnych i publicznych me-

diów jest cech  wyró niaj c  europejski rynek 

medialny”. Zalecenia Rady Europy oraz stano-

wisko UE nale y rozumie  jako zako czenie 

wieloletniej debaty na temat tego, czy media 

publiczne maj  racj  bytu w Europie. Kwesti  

równie wa n  pozostaje model mediów publicz-

nych w Europie, rozumienie s u by publicznej 

przez nadawców8.

G os w dyskusji na temat mediów publicz-

nych zabra o tak e UNESCO, wed ug którego te 

media maj  znaczenie w sferze edukacji, kultu-

ry, informacji. W 1993 r. Konferencja Generalna 

UNESCO przyj a uchwa  na temat roli i funk-

cjonowania mediów publicznych w zakresie wol-

no ci i pluralizmu mediów oraz demokracji. Jed-

nocze nie zosta a podpisana deklaracja pe nego 

poparcia dla nadawców publicznych9. W 2003 r. 

UNESCO zorganizowa o seminarium po wi -

cone mediom publicznym. Podobnie jak Rada 

Europy, bardzo mocno zaakcentowa o znaczenie 

mediów publicznych we wspieraniu ró norod-

no ci kulturowej i dialogu mi dzykulturowego. 

Odwo uj  si  do tego tak e Jo Bardoel i Dawid 

Lowe, zwracaj c uwag  na to, e dzi  od mediów 

publicznych oczekuje si  znacznie wi cej. Do-

tyczy to zarówno zawarto ci tre ci, jak i relacji 

z odbiorcami, których media publiczne powinny 

traktowa  jako partnerów10.

Media masowe wywieraj  okre lony wp yw 

na spo ecze stwo, ale jednocze nie s u  ró -

nym celom spo ecznym. Na temat tego, jak me-

dia wykonuj  swoje zadania, jest wiele opinii. 

Istotn  kategori  jest tu „interes publiczny”, 

któremu media maj  s u y . Mo na powie-

dzie , e w ka dym pa stwie demokratycznym 

polityka medialna powinna d y  do realizacji 

7  Recommendation CM/Rec(2007)3 Committee of Ministers Council of Europe on the remit of public service 

media in the information society, www.wcd.coe.int/wcd [dost p: 26.04.2010].
8  K. Jakubowicz, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 84–85.
9  Role and functions of public service broadcasting 1993, www.portal.unesco.org/ci/en/ev [dost p: 7.08.2014]. 

Zob. tak e The handbook of global media and communication policy, ed. R. Mansell, M. Raboy, 2011.
10  D.G. Lowe, J. Bardoel, From public service broadcasting to public service media, Göteborg 2007, s. 10. 
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interesu publicznego. Ta idea wydaje si  bar-

dzo prosta, i jednocze nie bardzo krytykowana. 

Media powsta y najcz ciej po to, by osi ga  

okre lone cele, ale niekoniecznie w s u bie in-

teresowi publicznemu. Denis McQuail zwraca 

uwag  na kilka istotnych oczekiwa  norma-

tywnych zwi zanych ze struktur  i dzia aniem 

mediów, deÞ niowanych w kategoriach interesu 

publicznego. Zalicza do nich przede wszyst-

kim: wolno  publikacji, pluralizm w asno-

ci mediów, zró nicowanie informacji, opinii 

i kultury, szeroki zasi g, jako  informacji 

i kultury dost pnej publiczno ci. Wymieniona 

powy ej ró norodno  odnosi si  nawet do naj-

mniejszych grup odbiorców. Media maj  by  

jak lustro, w którym mo e si  przejrze  ka dy, 

i w tym w a nie tkwi najwi ksza trudno . Ka-

na y medialne powinny by  otwarte na nowe 

ruchy i idee oraz umo liwia , jak to okre la 

McQuail, przyzwoity dost p nawet nielicznym 

mniejszo ciom. Przez jako  oferty kulturowej 

autor rozumie zarówno wspieranie warto ci 

(rodzinnych, religijnych) czy j zyka grupy do-

minuj cej w spo ecze stwie, jak i popieranie 

oryginalnej oraz kreatywnej produkcji, a tak e 

szans  na znalezienie sposobów artyku owania 

kultury i sztuki mniejszo ci. Kategoria interesu 

publicznego jest kluczowa dla modelu mediów 

publicznych11.

Karol Jakubowicz zwraca  uwag  na od-

mienne podej cia w rozumieniu modelu me-

diów publicznych, tak e w dalszej perspekty-

wie czasowej. Z ca  pewno ci  model „nowe 

zadania na nowe czasy”, który jest rozumiany 

jako rozszerzenie oferty, by by po dany z per-

spektywy zaspokojenia potrzeb ró nych grup 

spo ecznych. Nadal aktualna pozostaje formu a 

„pe na oferta” czy te  „wszechstronna s u ba 

publiczna”, która oznacza obecno  nadaw-

ców publicznych na wszystkich platformach 

technologicznych, oferowanie ró nych form 

programu i us ug oraz mo liwo  zaanga owa-

nia si  w dzia alno  komercyjn , je li tego wy-

maga realizacja zada  misyjnych. I na koniec, 

idea realizowana m.in. w Wielkiej Brytanii, 

czyli model „rozproszonej s u by publicznej”, 

proponowany przez nadawców komercyjnych, 

czyli podzia  zada  misyjnych i podzia  zysków. 

Misj  mo na zapewni  metodami rynkowymi, 

zlecaj c produkcj  i emisj  stosownych tre ci 

wszystkim podmiotom rynkowym12. 

Wielu krytyków mediów publicznych zwra-

ca uwag  na to, e nie przystaj  one do dzisiej-

szej rzeczywisto ci i przede wszystkim nie po-

d aj  za oczekiwaniami m odych odbiorców. 

Badania w wielu krajach potwierdzaj  te opinie. 

Co wi cej, zmiany technologii z analogowej 

na cyfrow  z jednej strony stwarzaj  ogromne 

mo liwo ci poszerzenia oferty, z drugiej jednak 

stawiaj  nadawców publicznych w obliczu co-

raz wi kszej konkurencji o odbiorców z inny-

mi, tak e nowymi, podmiotami na medialnym 

rynku. 

Murdock przekonuje, e zmiany raczej na-

le y rozpatrywa  na korzy  nadawców pu-

blicznych. „W przeciwie stwie do Internetu, 

publiczne radio i telewizja zajmuj  szczególne 

miejsce – mog  u atwia  te kontakty i sta  si  

centrum nowej cyfrowej sfery publicznej. Po 

pierwsze, s  one ju  cz ci  codziennego ycia, 

znan , dost pn  i nadal dostarczaj c  wspólne-

go punktu odniesienia. Po drugie, zmiana tech-

nologii produkcji i odbioru z analogowych na 

cyfrowe daje mo liwo ci integracji radia i tele-

wizji z Internetem na nowe sposoby. Po trzecie, 

z uwagi na to, e nadawcy publiczni wci  cie-

sz  si  wysokim poziomem zaufania publiczne-

go, s  dobrze osadzeni, aby sta  si  najch tniej 

wybieranymi portalami, pierwszymi miejscami, 

do których zagl daj  ludzie zaczynaj cy podró  

11  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2005, s. 178–180.
12  K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Mi dzy kultur  a gospodark , Warszawa 2010, s. 85–86.
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po sieci. Po czwarte, co najwa niejsze, obecne 

eksperymenty ju  wskazuj  wyra nie praktycz-

ne sposoby zerwania z logik  marketyzacji oraz 

tworzenia wspólnych zasobów w oparciu o o y-

wion  koncepcj  dóbr publicznych”13.

Te s owa to reß eksja autora g ównie nad 

brytyjskim rynkiem medialnym. Murdock, na-

wi zuj c do tego ostatniego argumentu, przy-

wo uje mi dzy innymi propozycj  BBC utwo-

rzenia Creative Archive, który mia by na celu 

nieodp atne udost pnianie w sieci wszystkich 

archiwalnych, niepodlegaj cych prawom autor-

skim programów korporacji. Mo liwo ci takiej 

„instytucji” s  olbrzymie i by  to jeden z pierw-

szych etapów strategii BBC d cej do inte-

gracji programów telewizyjnych z internetem. 

Publiczna witryna internetowa BBC jest obec-

nie jedn  z najpopularniejszych stron w Euro-

pie. Zdaniem Murdocka: „Osi gn a t  pozycj  

dzi ki temu, e zbada a, w jaki sposób Internet 

mo e poszerzy  podstawow  misj  mediów pu-

blicznych polegaj c  na dostarczeniu zasobów 

kulturalnych dla pog bionego obywatela”14.

Mediom publicznym, je li nie chc  by  ska-

zane na ca kowit  marginalizacj , przypada rola 

wspó tworzenia nowej cyfrowej sfery publicznej. 

W jakim zakresie b d  mog y j  tak e wspó -

tworzy  spo eczno ci etniczne przy wspó udzia-

le mediów publicznych? Czy b dziemy mogli 

uzna , e mamy do czynienia z wieloetniczn  

cyfrow  sfer  publiczn ? Oto pytania, na które 

nale a oby poszuka  odpowiedzi.

Pluralizm kulturowy w mediach15

Pluralizm kulturowy odnosi si  do ró norodnej 

reprezentacji odmiennych grup kulturowych 

i spo ecznych w mediach, w tym – spo eczno ci 

etnicznych, j zykowych, religijnych, osób nie-

pe nosprawnych i mniejszo ci seksualnych16. 

Realizacja pluralizmu kulturowego zak ada 

prezentowanie ró nych tematów i opinii, ró ne 

formy uczestnictwa i dost pu do mediów oraz 

prezentowanie wszelkich warto ci, pogl dów 

i ról, z którymi mog  si  identyÞ kowa  od-

biorcy nale cy do ró nych grup kulturowych 

i spo ecznych.

Pluralizm pojmowany w ten sposób jest 

jednoznaczny z ró norodno ci  nastawion  na 

wzajemne oddzia ywanie kultur w danym kra-

ju czy regionie, wymian  informacji, dialog 

mi dzykulturowy, wzajemne uczenie si  i zro-

zumienie poj  pochodz cych z ró nych ro-

dowisk zdeÞ niowanych wed ug pochodzenia 

etnicznego, religii i j zyka. Maria Borkowska 

zwraca uwag  na liczne zagro enia dla plura-

lizmu kulturowego, które mo na rozpatrywa  

w trzech aspektach: zasobów, dystrybucji oraz 

korzystania z mediów, a wska niki wiadcz ce 

o zagro eniu mog  by  natury prawnej, ekono-

micznej lub spo eczno-demograÞ cznej.

Brak pluralizmu w rozpatrywanym tu wy-

miarze mo e przejawia  si  w:

•  niedostatecznej reprezentacji kultur euro-

pejskich;

•  niedostatecznej reprezentacji kultury naro-

dowej;

•  niedostatecznym udziale produkcji nieza-

le nej;

•  niedostatecznym udziale produkcji krajo-

wej;

•  niedostatecznej prezentacji kultur wiato-

wych;

•  niedostatecznej reprezentacji ró nych grup 

spo ecznych i kulturowych w tre ciach 

13  G. Murdock, Media, kultura i ekonomia…, dz. cyt., s. 141.
14  Tam e, s. 219.
15  Wi cej na temat pluralizmu kulturowego i obecno ci mniejszo ci narodowych i etnicznych w mediach zobacz: 

M. Ratajczak, Ró norodno  kulturowa w mediach. Do wiadczenia europejskie, Warszawa 2012.
16  W tym artykule rozwa ania nad pluralizmem kulturowym autorka opiera tylko na badaniach nad mniejszo-

ciami narodowymi, etnicznymi, j zykowymi i religijnymi. 
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i us ugach medialnych, w tym – w mediach 

publicznych;

•  niedostatecznym systemie mediów rodo-

wiskowych i mniejszo ciowych;

•  niedostatecznej reprezentacji ró nych grup 

spo ecznych i kulturowych w zasobach 

ludzkich sektora mediów;

•  ograniczonym dost pie do mediów osób 

niepe nosprawnych17.

Realizacja polityki pluralizmu kulturowego 

w mediach staje si  coraz trudniejsza z uwagi na 

coraz bardziej zró nicowane kulturowo spo e-

cze stwa. Swoich praw domagaj  si  stare, au-

tochtoniczne grupy oraz nowe, bardzo zró nico-

wane, spo eczno ci etniczne. Pomimo licznych 

trudno ci pluralizm kulturowy, zarówno we-

wn trzny, jak i zewn trzny w mediach pozostaje 

jednym z istotnych narz dzi zarz dzania zró ni-

cowanymi kulturowo spo ecze stwami. Mo na 

doda , e media publiczne maj  nadal znaczenie 

dla kreowania wizerunku i aktywnego uczestnic-

twa w sferze publicznej spo eczno ci etnicznych, 

j zykowych i wyznaniowych. Mog  wspomaga  

proces integracji spo ecznej. W wielu europej-

skich krajach odbiorcami mediów publicznych 

s  w du ej mierze spo eczno ci etniczne.

Odwo uj  si  do kategorii wieloetnicznej sfe-

ry publicznej jako miejsca, w którym aktywnie 

mog  uczestniczy  spo eczno ci etniczne, reli-

gijne, j zykowe. Ta ró norodno  jest rozumiana 

jako dobro wspólne, i jest akceptowana zarówno 

przez wi kszo , jak i mniejszo ci. Media mniej-

szo ciowe oraz programy dla mniejszo ci stano-

wi  bardzo wa ne elementy tak rozumianej wie-

loetnicznej sfery publicznej. W tym kontek cie 

dostrzegam tak e znacz c  rol  mediów publicz-

nych, przed którymi postawiono nowe wyzwa-

nia: Jak funkcjonowa  w wieloetnicznej sferze 

publicznej? Jak kszta towa  wizerunek grup et-

nicznych, narodowych? W jaki sposób zaspoka-

ja  oczekiwania ró nych kulturowo odbiorców? 

Media, w tym przede wszystkim nadawcy pu-

bliczni, musz  sprosta  bardzo trudnemu wyzwa-

niu. Z jednej strony mamy do czynienia z liczny-

mi, nowymi grupami etnicznymi w wielu krajach. 

S  to ró ne spo eczno ci religijne i j zykowe, 

które zdecydowa y si  osi  w danym miejscu, 

i które w ró nym stopniu chc  si  identyÞ kowa  

z miejscow  spo eczno ci . Po drugiej stronie, 

cz sto w pewnej opozycji do tych nowych grup, 

znajduj  si  spo eczno ci autochtoniczne, rdzen-

ne mniejszo ci. Oczekiwanie obu tych grup doty-

cz ce dost pu do mediów zarówno publicznych, 

jak i prywatnych jest w pe ni zrozumia e. Te 

spo eczno ci najcz ciej domagaj  si  zarówno 

edycji w asnych programów, z udzia em swoich 

wydawców, dziennikarzy, jak i prezentowania 

tematyki dotycz cej mniejszo ci w mediach kra-

jowych, regionalnych i lokalnych.

SRG SSR idee Suisse, czyli jak spro-
sta  wyzwaniom wielokulturowo ci?
Wielokulturowo  to jeden z symboli szwajcar-

skiej to samo ci. Szwajcarzy s  bardzo zró ni-

cowan  spo eczno ci  w wymiarze religijnym 

(dwie najliczniejsze spo eczno ci to katolicy 

i protestanci oraz kilkana cie grup wyznanio-

wych, w tym coraz wi ksza spo eczno  mu-

zu ma ska) oraz j zykowym (spo eczno  nie-

mieckoj zyczna, francuskoj zyczna, w osko-

j zyczna oraz retoroma ska)18. Ze wzgl du na 

rosn c  liczb  imigrantów krajobraz j zykowy 

Szwajcarii si  zmienia. Dzi  prawie 9% spo e-

cze stwa przyznaje, e na co dzie  nie pos ugu-

je si  adnym z czterech j zyków narodowych. 

I cho  oÞ cjalnie Szwajcaria to kraj czterech 

17  M. Borkowska, Pluralizm kulturowy w polskich mediach elektronicznych, opracowanie Departamentu Strate-

gii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stycze  2013, s. 4, www.krrit.gov.pl [dost p: 12.05.2013].
18  Wi cej na temat szwajcarskiej transkulturowo ci i mediów zob. M. Ratajczak, Ró norodno  kulturowa w me-

diach. Do wiadczenia europejskie, Warszawa 2012.
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j zyków narodowych, w rzeczywisto ci to kraj 

„czterdziestu j zyków” – w tym dialektów, któ-

re tak naprawd  s  u ywane na co dzie 19. 

Dylematy zwi zane ze zró nicowaniem et-

nicznym i wyznaniowym pokazuj , e Szwaj-

carzy musz  upora  si  z podwójnym proble-

mem, jaki dotyka wielokulturowe spo ecze -

stwo. Z jednej strony wspomniany problem 

cudzoziemców, ich praw, integracji, obecno ci 

w sferze publicznej, z drugiej – problem inte-

gracji czterech spo eczno ci j zykowych. Cha-

rakterystyczn  cech  wspó czesnego narodu 

szwajcarskiego jest transkulturowo . Mamy 

tu bowiem do czynienia z przenikaniem od-

miennych systemów kulturowych. Transkultu-

rowy charakter narodu znalaz  równie  odbicie 

w jednym z artyku ów zmienionej Konstytucji 

Szwajcarii z 1999 roku. Bardzo wa ne, e dzi  

wiele instytucji powo anych do tego, by wspie-

ra  dialog mi dzy ró nymi grupami spo ecze -

stwa, zwraca uwag  na z o ono  zró nicowa-

nia kulturowego Szwajcarów. W ród g ównych 

zada  SRG SSR idee Suisse – szwajcarskiego 

nadawcy publicznego – jest wspieranie, propa-

gowanie i dzia anie na rzecz mi dzykulturowe-

go dialogu. Szwajcarski nadawca podkre la, e 

odgrywa kluczow  rol  w procesie integracji 

imigrantów. Uzasadnia to udzia em w licznych 

projektach oraz wspó pracy z organizacjami 

i fundacjami dzia aj cymi na rzecz dialogu mi -

dzykulturowego, jak na przyk ad CIVIS Media 

Foundation czy BaKaForum. Trudniej odnale  

te deklaracje w ramówce programów radiowych 

i telewizyjnych.

Zwró my tak e uwag  na to, e rynek me-

diów w Szwajcarii mo na okre li  jako bar-

dzo specyÞ czny. O jego specyÞ ce decyduj  

przede wszystkim cztery czynniki. Po pierwsze 

– wielko  kraju, po drugie – silny wp yw kon-

kurencji nadawców zagranicznych, po trzecie – 

ró norodno  j zykowa jego mieszka ców, po 

czwarte – silne zró nicowanie regionalne wyni-

kaj ce z federalnej struktury pa stwa. 

Pos uguj c si  typologi  Daniela Hallina 

i Paolo Manciniego, system szwajcarski mo -

na uzna  za model demokratycznego korpora-

cjonizmu. Szwajcari  charakteryzuje wysoki 

wska nik czytelnictwa prasy oraz wczesny 

rozwój prasy masowej. Ponadto wyró nia a si  

istnieniem silnych gazet partyjnych i innych 

mediów powi zanych ze zorganizowanymi 

grupami spo ecznymi. Do ko ca lat 60. XX 

wieku prasa partyjna funkcjonowa a na równi 

z pras  komercyjn . Na prze omie lat 60. i 70. 

ta pierwsza straci a jednak na znaczeniu. Obser-

wuje si  zmniejszaj cy si  stopie  paralelizmu 

politycznego. Wysoki profesjonalizm zawodu 

dziennikarza czy si  z jego siln  formaln  

organizacj . Media postrzega si  wi c jako in-

stytucje spo eczne, za które jest odpowiedzial-

ne pa stwo. Stosunkowo silne wsparcie dla 

mediów ze strony pa stwa nie koliduje jednak 

z wolno ci  prasy. W systemie szwajcarskim 

znaczenie nadawców publicznych jest bardzo 

du e i maj  oni decyduj cy wp yw na kszta t 

obecnego systemu medialnego. Nadawcy pu-

bliczni w najwi kszym stopniu realizuj  zasa-

d  pluralizmu kulturowego i dzia ania na rzecz 

wszystkich grup j zykowych20.

Jak przyznaje Roger Blum, zró nicowanie 

j zykowe ma zasadniczy wp yw na kszta t rynku 

medialnego w Szwajcarii, zarówno prasowego, 

jak i mediów elektronicznych. W Szwajcarii nie 

ma mediów o charakterze narodowym, nie ma 

tak e mediów o charakterze wieloj zycznym. 

Mamy jedynie do czynienia z dwuj zycznymi 

19  S. Prodolliet, Vielsprachige Schweiz!, „Terra Cognita” 2007, nr 10, s. 4 oraz I. Werlen, Zwischen Dialekten und 

Hochdeutsch, „Terra Cognita” 2007, nr 10, s. 34–36.
20  D. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w uj ciu porównawczym, Kraków 

2007, s. 74. 
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stacjami radiowymi czy lokalnymi gazetami, 

takimi jak cho by w Bienne czy Graubünden. 

J zyk jest tu jednym z najwa niejszych kryte-

riów, którymi kieruj  si  Szwajcarzy przy wy-

borze rodków masowego przekazu. „Szwajca-

rzy z cz ci niemieckoj zycznej ogl daj  ch t-

niej programy telewizyjne swoich niemieckich 

s siadów ni  w asne z innej cz ci j zykowej. 

Nie ogl daj  programów publicznej francusko-

j zycznej stacji Suisse Romande i nie przeczy-

taj  »Le Temps« lub »Corriere del Ticino«, ale 

obejrz  ARD, ZDF, RTL lub ORF i przeczytaj  

»Spiegel«, »Die Zeit«. To jednocze nie oznacza, 

e Szwajcarzy niemieckoj zyczni o wiele lepiej 

rozpoznaj  takie postaci, jak Günter Grass, Bo-

ris Becker czy Claudia Schiffer, ni  postaci ze 

wiata biznesu, mediów lub sportu z regionu 

Szwajcarii francuskiej czy w oskiej”21.

Podstaw  prawn  funkcjonowania mediów 

w Szwajcarii jest Federalna ustawa o radiu 

i telewizji (Bundesgesetz uber Radio und Fern-

sehen – RTVG). Parlament przeg osowa  po-

prawki do ustawy 24 marca 2006 roku (wesz y 

w ycie 1 kwietnia 2007 roku), które jednocze-

nie umo liwi y wprowadzenie licznych zmian 

w sferze zarz dzania mediami przez BAKOM 

(L’OFCOM, L’UFCOM)22, czyli urz d regula-

cyjny do spraw mediów elektronicznych23. 

Szwajcarska Organizacja Radiowo-Telewi-

zyjna SRG ma nadal bardzo mocn  pozycj  na 

rynku medialnym w Szwajcarii. W ofercie SRG 

jest 7 stacji telewizyjnych (3 w j zyku nie-

mieckim, po 2 w j zyku w oskim i francuskim) 

oraz 16 stacji radiowych (w tym 5 – w cz ci 

niemieckoj zycznej, 4 – w cz ci francusko-

j zycznej oraz 3 – w cz ci w oskoj zycznej 

i 1 – w retoroma skiej oraz 3 kana y muzycz-

ne – POP, Classic i Jazz). Nadawca publiczny 

jest te  redaktorem multimedialnej platformy 

informacyjnej swissinfo.ch. S  tam publikowa-

ne informacje, reporta e, Þ lmy w 10 j zykach. 

SRG przygotowuje tak e interaktywny kana  

RTS+24.

Trzeba jednak w tym miejscu doda , e 

w Szwajcarii od lat toczy si  dyskusja nad przy-

sz o ci  wielokulturowego kraju. Coraz cz -

ciej do g osu dochodz  ci, którzy przekonuj , 

e idea szwajcarskiej multikulturowo ci musi 

zosta  zmieniona. W pa stwie, w którym pra-

wie 24% spo ecze stwa stanowi  spo eczno ci 

imigranckie, nie mo na ogranicza  koncepcji 

zarz dzania wielokulturowo ci  tylko do czte-

rech grup narodowych25. Wed ug wielu, d ugo 

oczekiwane zmiany b d  musia y w du ym 

stopniu dotkn  tak e SRG – szwajcarskiego 

nadawc  publicznego. Dzi  nadawca publiczny 

praktycznie nie uwzgl dnia potrzeb imigrantów 

pod warunkiem, e nie identyÞ kuj  si  z któ-

r  z grup j zykowych. Nowe spo eczno ci et-

niczne s  przez SRG nierozpoznawalne, cho  

przecie  mówimy o tak du ej grupie szwajcar-

skiego spo ecze stwa. Imigranci bardzo cz sto 

podnosz  kwestie wykluczenia i marginalizacji 

w sferze publicznej. S  oni grup  bardzo s abo 

reprezentowan  w mediach, albo prezentowan  

przez stereotypowe obrazy i uogólnienia. Ju  

samo nazewnictwo stosowane w medialnych 

debatach wp ywa na negatywn  konotacj  tych 

21  R. Blum, A. Ochsner, Switzerland [w:] Media in multilingual societies. Freedom and responsibility, 

ed. A. Karlsreiter, Vienna 2003, s. 147–148. 
22  BAKOM – Bundesamt für Kommunikation (L’OFCOM – OfÞ ce Federal de la Communication, L’UFCOM – 

UfÞ cio Federale della Communicazioni).
23  Zob. wi cej: V. Wyss, G. Keel, Media governance and media quality management: Theoretical concepts and 

an empirical example from Swizterland [w:] Press freedom and pluralism in Europe, ed. A. Czepek, M. Hellwig, 

E. Nowak, Bristol 2009, s. 121–126.
24  Facts and Figures 2011/2012, www.srg.ch/programmes [dost p: 17.12.2013].
25  www.bfs/admin.ch/bfs/en/index [dost p: 25.06.2014].
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grup przez wi kszo . Mo na zauwa y , e 

nie ma programów adresowanych do tych spo-

eczno ci, brakuje te  audycji z ich udzia em26. 

Trzeba przyzna , jak zauwa a Nena Skoplja-

nac, e tematyka imigrantów pojawia si  w cza-

sie debat o prawie azylowym i podczas kam-

panii wyborczych (jedno z drugim jest cz sto 

powi zane). Poza tym problematyka dotycz ca 

imigrantów jest w zasadzie marginalizowana 

w serwisach informacyjnych. Badania pokaza y, 

e zajmuje ona nie wi cej ni  2% ca orocznego 

czasu antenowego programów informacyjnych. 

Jednocze nie badania pokazuj , e oko o 60% 

imigrantów ogl da regularnie programy SRG 

w regionie niemieckoj zycznym i ponad 35% 

w pozosta ych dwóch regionach j zykowych: 

w oskim i francuskim27. 

Blum zwraca uwag , e wci  brakuje bada  

nad tymi spo eczno ciami. Zbyt ma e jest zain-

teresowanie tym, jakie s  preferencje odbior-

ców imigrantów. Z jednej strony zak adamy, e 

preferuj  te tytu y prasowe oraz audycje radio-

we i telewizyjne, które s  odbierane w tym re-

gionie j zykowym, w jakim zamieszkali, z dru-

giej za  – cz sto maj  dost p do mediów online 

w swoim j zyku ojczystym, b d  do przekazów 

satelitarnych. W Szwajcarii uznano tak e, e 

w proces integracyjny powinny si  w czy  lo-

kalne stacje radiowe. Z danych rz dowej Ko-

misji ds. Obcokrajowców wynika, e w progra-

mie dla cudzoziemców uczestniczy o 20 stacji 

radiowych, z czego tylko 4 nadawa y w j zy-

kach tzw. nowych mniejszo ci, w tym w j zy-

ku tureckim, serbskim, kurdyjskim, alba skich 

i chorwackim. Pionierem w tym zakresie by o 

Radio LoRa z Zurychu, które nadaje od 1983 

roku w kilkunastu j zykach. Warto zwróci  

uwag  na Radio RaBe z Berna, Radio Kanal K 

z Aargau oraz Radio X z Bazylei. Blum bardzo 

wyra nie wskazuje, e w procesie integracji mu-

sz  uczestniczy  media, zarówno publiczne, jak 

i lokalne stacje radiowe. Tym samym powinny 

powsta  programy z udzia em przedstawicieli 

spo eczno ci imigranckich, równie  z tych grup 

powinni si  wywodzi  dziennikarze28. 

Artyku  94 Ustawy radiowo-telewizyjnej 

z 2006 roku czytelnie wskazuje, e SRG SSR 

idée suisse ma obowi zek dzia ania na rzecz 

integracji i wzajemnego zrozumienia regio-

nów j zykowych, odmiennych kultur, ró nych 

grup. Powo uj c si  cho by na ten zapis, mo na 

uzna , e obowi zki SRG w zakresie plurali-

zmu kulturowego nie powinny ogranicza  si  

tylko do czterech grup narodowych. SRG ma 

w swojej ofercie programy, których celem jest 

wspó praca, integracja, wymiana do wiadcze  

ze wszystkich regionów j zykowych. Maj  one 

na celu g ównie pokazanie oraz zrozumienie 

ró nic i podobie stw mi dzy ró nymi grupami 

kulturowymi, zainteresowanie widowni temata-

mi ponadregionalnymi, pokazanie atrakcyjno-

ci zró nicowania kulturowego. Od 1997 roku 

powsta o kilkadziesi t tego rodzaju produkcji. 

Do najbardziej popularnych nale a y dwa seria-

le: Luthi i Blanc oraz Voila. 

W Szwajcarii nowe technologie s  wyko-

rzystywane w procesie integracji nowych spo-

eczno ci etnicznych w niewielkim stopniu, 

natomiast wyra nie wzrasta zainteresowanie 

internetem. W 1997 r. zaledwie 7% szwajcar-

skiego spo ecze stwa korzysta o z internetu, ale 

w 2012 roku ta liczba wzros a do 77%. U ytkow-

nikami internetu s  cz ciej ludzie m odzi i le-

piej wykszta ceni. Trudno tak e zaobserwowa , 

26  H. Bonfadelli, Stereotyp tendenziell negativ, „Terra Cognita” 2007, nr 11, s. 15. Zob. tak e F. Hausler, J. Treb-

be, Starke oder schwache Medien?, „Terra Cognita” 2007, nr 11, s. 37–39. 
27  N. Skopljanac, Switzerland [w:] Divided They Fall. Public service broadcasting in multiethnic states, ed. S. 

Hrvatin, M. Thompson, T. Jusi , Sarajevo 2008, s. 192–193. 
28 Wi cej na temat wieloj zycznego programu Radia X: N. Berger, Lokale News verständlich für alle, „Terra 

Cognita” 2007, nr 11, s. 96–97, R. Blum, A. Ochsner, Switzerland…, dz. cyt., s. 148–155.
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by jak pisa  Murdock, SRG wykorzystywa o 

swój ogromny potencja  i zaufanie, by wyko-

rzystuj c nowe technologie, wykszta ci  wspól-

ny wieloetniczny obszar cyfrowy. Nadawcy pu-

blicznemu nie uda o si  jak dot d wykorzysta  

sieci do stworzenia forum debaty publicznej dla 

ró nych spo eczno ci etnicznych i religijnych. 

Podsumowanie
Pierwsze badania pokazuj , e zmiany techno-

logiczne w niewielkim stopniu wp yn y na po-

praw  realizacji pluralizmu publicznego w me-

diach publicznych. Nale a oby oczekiwa , e 

zaufanie, jakim spo ecze stwo nadal w wielu 

krajach obdarza nadawców publicznych, zosta-

nie w tym wzgl dzie wykorzystane. Mo na te  

oczekiwa , e mi dzy innymi portale nadaw-

ców publicznych b d  równie ch tnie wybiera-

ne przez odbiorców tych mediów. 

Murdock w a nie mediom publicznym przy-

pisuje szczególn  rol  w budowaniu wspólnego 

obszaru cyfrowego. „Rozwój tych zasobów 

wymaga od nas porzucenia naszych starych 

map analogowych bran  kulturalnych, które 

przedstawia y szereg niezale nych instytucji 

oddzielonych niekompatybilnymi technologia-

mi, i sporz dzenia mapy cyfrowej, ukazuj cej 

media publiczne jako centralny w ze  nowej 

sieci publicznych i obywatelskich instytucji ra-

zem tworz cych wspólny obszar cyfrowy”29. 

Przypadek szwajcarski dowodzi tego, jak 

liczne trudno ci napotykaj  nadawcy publiczni 

w tworzeniu wspólnego obszaru cyfrowego – 

Szwajcaria zmaga si  z rozpocz tym kilka lat 

temu procesem redeÞ nicji wielokulturowo ci. 

Jak zaznacza Blum, w Szwajcarii dochodzi do 

konfrontacji dwóch grup, do wiadcze , idei. 

Jedna – ta starsza – mówi o Szwajcarii, która od 

ponad 500 lat jest krajem, gdzie wspó yj  ró ne 

grupy j zykowe. Ta nowsza jest wynikiem imi-

gracji wielu spo eczno ci z ró nych cz ci Euro-

py, Azji, Afryki i Ameryki Po udniowej. Te star-

sze, wielokulturowe do wiadczenia s  zwi zane 

z ochron  j zykowych grup, i ma to dzi  równie  

odbicie w mediach. Niemal e od pocz tku ist-

nienia SRG doskonale rozumie znaczenie plura-

lizmu kulturowego, jednak e g ównie w odnie-

sieniu do czterech spo eczno ci j zykowych. Tak 

du e zmiany w strukturze demograÞ cznej spo e-

cze stwa szwajcarskiego nie wp yn y znacz co 

na polityk  szwajcarskiego nadawcy publicznego 

wobec nowych grup etnicznych. Podobnie sytu-

acja przedstawia si  w przypadku wykorzystania 

przez SRG nowych technologii.

29  G. Murdock, Media, kultura i ekonomia…, dz. cyt., s. 220.


