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Всички виждаме как през последните десетилетия западните лидери и тяхната медийна
прислуга широко прокламират идеите за “равенство между расите”, за “права на човека”
и т.н. В САЩ дори лицемерно говорят за афроамериканци, а не за негри (сякаш негър е
обидна дума), а у нас наложиха термина “
ром
” вместо циганин и т.н. демагогски умилителни. Н
якой би помислил, че вълкът си е сменил не само кожата, но и нрава.

Знаем, че до средата на 19 в. в най-голямата “демокрация”, т. нар. афроамериканци са
третирани като животни, а само допреди 70 години в „
цивилизована
” Западна Европа хората са били душени с газ и изгаряни в пещи. Но някои ще кажат, че
това е минало - сега се прокламира равенство между расите и нациите и се говори
колко лош е национализмът и расизмът.

Нека обаче се вгледаме по-внимателно в пропагандната машина на нашите западни “съ
юзници
”. По света стават непрекъснато трагични събития – войни, терористични актове и т.н.
Когато пострада дори един американец или западноевропеец - французин, англичанин
или холандец, правилните медии в цял свят, дирижирани от САЩ и Западна Европа,
вдигат шум до Бога, огласяват и повтарят десетки пъти ежедневно и дни наред
събитието. Приглася им и медийният слугинаж от страни като България и другите
държави от Източна Европа, наскоро приети в “
европейското семейство
” и НАТО. Вярно е, че за да се спази формално принципът на плурализма, веднъж-дваж
някоя медиа ще спомене и за загуби на другите, „
второ качество
” хора, но това се губи в общия неспирен поток от едностранна информация.

Нека разгледаме примера с убитите журналисти във Франция – дни наред медиен вой,
организиране на шествия, бдения и т.н. акции, отразявани непрекъснато в печатните и
електронни медии. Когато в името на “евроатлантическите ценности” през 1998 г. „демок
ратите
” от НАТО убиха дузина журналисти в Белград, това се отрази за кратко два-три пъти,
за разлика от непрекъснатите крокодилски сълзи по албанските терористи, които се
сдобиха и със своя държава под крилото на НАТО.
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Същият подход се забелязва и при терористичните актове от 11 септември 2001 г.,
които бяха отразявани широко и постоянно – дни, месеци и години наред. Същевремен
но стотиците хиляди убити от цивилното население в Афганистан и Ирак,
причинени от американските нашествия и бомбардировки, се споменават
мимоходом. Същото се отнася до жертвите в Либия, Сирия и т.н. Масовите
убийства на цивилни в Алжир и Египет от прозападните „демократични” военни
хунти също се отразяват кратко и рядко.

Така се очертава механизмът на пропагандната демагогия. Едно събитие, свързано с
гибелта на човек от “избрана демократична” държава се отразява стотици пъти с много
вой по всички медии, за разлика от гибелта на други, „
по-нисши
” хора от арабски или славянски произход.

Наблюдаваме го сега в Украйна, където смъртта на 50 руснаци, изгорени от
украинските неофашисти, бе съобщена от някои медии без много шум един-два
пъти. Няма шествия, няма протестъри, акции на НПО за “права на човека” и т.н. прояви
на гражданското общество и „
демократичната световна общност
”.

Чрез тази медийна дискриминация се внедрява на подсъзнателно ниво, че животът на
едни хора – „цивилизовани”, е по-ценен от този на други, които не са „демократи„ и не са
част от
„евроатлантическото семейство
”. Използва се ефектът на натрупването и заглушаването. При натрупването, едно
явление (в случая информация) повтаряно стотици пъти, остава в съзнанието и се
помни.

Когато друго явление (информация) съществува еднократно, то cлабо присъства в
съзнанието, избледнява и се забравя. При заглушаването се огласява дадено
събитие едновременно от много медии, като паралелно с него единични такива
отразяват значително по-рядко (колкото за плуралистичен фон) друго
нелицеприятно за „демократите” събитие.
Изп
олзва се ефектът на заглушаването – все едно да слушаш крясъка на ято врани и от
време на време слабо да се чува песента на славей.

2/3

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИЙНИЯ РАСИЗЪМ
Автор: Доц. Пламен ДАМЯНОВ

Ето това е медийната технология на новия фашизъм и расизъм.
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