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Spokojna niedziela, przedpołudnie, chcecie zobaczyć komentarz do ostatnich wydarzeń
politycznych i wła ̨czacie sobie program „Kawa na ławe ̨”. Sześciu lub pie ̨ciu chłopa i najwyżej jedna kobieta wśród gości. No i tak sie ̨ to kre ̨ci niezmiennie od prawie 15 lat. Można
odnieść wrażenie, że w tej polityce, to działaja ̨ sami me ̨żczyźni, prawda?
Osoby powia ̨zane z ruchami progresywnymi od dłuższego czasu poruszaja ̨ problem braku reprezentacji w mediach. Nie jest tajemnica ̨, Piasecki to seksista i tchórz, wie ̨c w sumie z
jednej strony dziwi mnie, że ktoś ma siłe ̨ jeszcze sie ̨ wzburzać na wspomniany program, a z
drugiej strony ciesze ̨ sie ̨, że ktoś jednak ma siłe ̨ sie ̨ wzburzać. Na scenie pojawiaja ̨ sie ̨ wcia ̨ż
te same twarze facetów be ̨da ̨cych przeważnie w drugiej połowie swojego życia. Ale dlaczego to jest problem? Otóż telewizja kształtuje wyobrażenie społeczeństwa o nim samym.
Wpływa to w podobny sposób jak obejrzenie Władcy Pierścieni na nasze postrzeganie średniowiecza i kotwiczy w nas pewne wzorce.
W programie politycznym wypowiadaja ̨ sie ̨ prawie sami faceci na dowolny temat, a głos
zakrzyczanej kobiety jest prawie niesłyszalny? Widocznie kobiety nie nadaja ̨ sie ̨ do polityki. W programie o samochodach zawsze pyta sie ̨ o zdanie facetów? No przecież każde wie,
że kobiety sie ̨ na nich nie znaja ̨. O kosmetykach oczywiście be ̨dzie sie ̨ wypowiadać kobieta
ewentualnie gej (w żadnym wypadku lesbijka), bo jak jest, każde z nas zdaje sobie sprawe ̨.
No bo przede wszystkim licza ̨ sie ̨ KOMPETENCJE. Ten zwrot używany jak mantra jest opus
magnum przeciwników walki o reprezentacje ̨ i jest przy okazji błe ̨dny.
Najlepsze kompetencje rzadko kiedy decyduja ̨ o doborze gości, szczególnie w programach politycznych. Jeśli już to zapraszane osoby musza ̨ być wystarczaja ̨co kompetentne,
a o wiele ważniejsza jest ich medialność. Ba ̨dźmy szczerzy wobec siebie i odpowiedzmy, w
jakich sprawach może być od tak wielu kobiet w polityce Patryk Jaki? Be ̨de ̨ złośliwy i powiem, że on nie może być kompetentny nawet w sprawach wie ̨ziennictwa, na temat którego miał swoja ̨ rozprawe ̨ doktorska ̨. Po przejrzeniu ogólnych założeń jego pracy doszedłem
do wniosku, że poseł Solidarnej Polski świetnie by sie ̨ odnalazł we Francji… postnapoleońskiej opisywanej przez Victora Hugo w „Ne ̨dznikach”, gdzie za kradzież chleba groziło
5.lat cie ̨żkich robót przy galerach. Korzystaja ̨c z okazji, wspomne ̨, że świetna ̨ osoba ̨ do rozmowy o wie ̨ziennictwo byłaby Maria Da ̨browska, która długo pracowała przy resocjalizacji
wie ̨źniów i dobrze zna problemy tego patologicznego systemu, a ostatnio kandydowała na
radna ̨ Warszawy z ramienia Miasto Jest Nasze.
No ale jeśli kompetencje nie decyduja ̨ o tym, kogo zaprosić do programu, to co decyduje?
Odpowiedź jest najprostsza na świecie. Chodzi oczywiście o pienia ̨dze lub to, co może jej
dać. Dlatego zaprasza sie ̨ osoby medialne, takie które wszyscy znaja ̨, żeby przycia ̨gna ̨ć jak
najwie ̨ksza ̨ widownie ̨, co wyraźnie obserwujemy u Gozdyry, gdy ta zaprasza do siebie po
raz kolejny Korwina albo ostatnio uzurpatora z Podhala, którzy sa ̨ wre ̨cz zaprzeczeniem
osób kompetentnych. O Łukaszu Warzesze w TVN24 to już w ogóle szkoda wspominać, a
pozostaje jedynie płakać, że ten impotent umysłowy jest traktowany przez kogokolwiek
jako ekspert w jakiejkolwiek dziedzinie.
Dlaczego zatem w ogóle funkcjonuje mit o kompetentnych me ̨żczyznach? Już sobie na to
odpowiedzieliśmy wcześniej. Taki obraz w umysłach ludzi kreuje telewizja, ignoruja ̨c problem braku reprezentacji i w ten sposób tworza ̨c błe ̨dne koło, bo przy okazji sama betonuje
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swoja ̨ scene ̨. Pisałem już wcześniej o wyobrażeniu średniowiecza za sprawa ̨ filmów. Umysł
ludzki jest podatny na manipulacje, zakotwiczenia, iluzje i chociaż jest to wbrew pozorom
przydatna rzecz, która prawdopodobnie walnie przyczyniła sie ̨ do utworzenia cywilizacji,
to teraz tworzy nam to dość istotny problem. Jeśli w powszechnej świadomości utrwalone
jest, że kobiety nie nadaja ̨ sie ̨ do polityki, to powoduje to mniejsza ̨ che ̨ć ich uczestniczenia, chociaż tak naprawde ̨ nie ma obiektywnych powodów, dlaczego miałyby sobie radzić
gorzej. Sprawa ̨ z reszta ̨ nie ogranicza sie ̨ tylko do kobiet, chociaż jest to najbardziej jaskrawy przykład, bo stanowia ̨ one ponad 50 procent. Tak samo jest ze społecznościa ̨ LGBT,
mniejszościami etnicznymi czy osobami z niepełnosprawnościami. Oczywiście tacy ludzie
pojawiaja ̨ sie ̨ w mediach, ale to i tak przeważnie w charakterze egzotycznej ciekawostki,
przez co potem w prawdziwym życiu faktycznie moga ̨ sie ̨ czuć jak eksponat w zoo.
Co można zatem zrobić, żeby złamać ten zakle ̨ty kra ̨g? Optymalne wydaje sie ̨ wprowadzenie regulacji prawnych, które zmusiłyby wszystkie telewizje do zachowania prawnych
proporcji. Zaraz pewnie podniesie sie ̨ wolnorynkowy skowyt, że tak nie można zmuszać
prywatnych film, ale należy to zignorować. Na telewizji cia ̨ży dziś olbrzymi cie ̨żar odpowiedzialności społecznej i nie można zostawić tego samowolce. Niestety obecna władza
raczej nie jest skora do takich zmian, wie ̨c jedyne co nam pozostaje, to presja społeczna i
obrzucanie błotem piaseckich tego świata.
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