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Pracovné listy "Prípad "Mária" v médiách"

Škandál okolo Márie začal v októbri 2013. Viaceré médiá na Slovensku a v iných krajinách Európy informovali o
policajnom záťahu na "rómsky tábor" v gréckom meste Farsala, počas ktorého si policajti "všimli" dievčatko kvôli vzhľadu
odlišnému od jej údajných rodičov Eleftheria D. a Christos S. Správy rozprávali o tom, ako boli títo dvaja jednotlivci zatknutí
a vzatí do väzby za podozrenie z únosu detí a iných trestných činov. Taktiež informovali čitateľov a divákov, že test DNA
odhalil, že dievča nie je biologickou dcérou jej predpokladaných rodičov a že dokumenty páru obsahujú nezrovnalosti
týkajúce sa ich ďalších detí.
Médiá rýchlo zverejnili predpoklad gréckej polície, že tento prípad sa týka „obchodovania s deťmi“. Početné články
popisovali, ako udalosti podnietili novú nádej u rodičov Madeleine McCannovej („Maddie“), britského dieťaťa, ktoré v roku
2007 zmizlo v Portugalsku. Viacero správ zverejnilo fotografie dvoch zatknutých dospelých a dievčatka za účelom
zdôraznenia rozdielov ich výzoru. Prídavné mená popisujúce Máriu väčšinou zahŕňali "blond", "svetlej pokožky" a "so
zelenými očami".
Pár dní po týchto správach sa poniektoré sociálne médiá vyjadrili, že prípad Márie "pravdepodobne nie je ojedinelý",
podporujúc svoje tvrdenia správami o inom prípade "údajného obchodovania s deťmi“ v Grécku ako i o prípade odobratia
svetlovlasej dievčiny rómskej rodine v Írsku. Ako dôkaz potvrdzujúci predpoklad rozsiahleho obchodu s deťmi médiám
poslúžili i vyjadrenia šéfa detskej charity „Úsmev dieťaťa“, ktorá opatrovala Máriu po jej odobratí zo starostlivosti jej
údajným rodičom Eleftheria D. a Christos S. Giannopoulos argumentoval tým, že niektoré z únosov boli vedené
zločineckými rómskymi syndikátmi s konexiami v Rumunsku, Bulharsku a Albánsku, ktoré sa týkali únosov detí zo severnej
Európy a balkánskych krajín.
V Írsku boli dve deti odobraté zo starostlivosti svojich rodičov, DNA testy však o dva dni po ich odobratí odhalili, že boli
odobraté ich biologickým rodičom. Úrady sľúbili tento prípad dôkladne vyšetriť. Vyšetrovanie viedlo v roku 2014 k vydaniu
140-stranovej správy, ktorú vypracovala vtedajšia írska ombudsmanka Emily Logan, označujúc tento prípad za príklad
rasového profilovania. Rodičia jedného z detí boli v roku 2015 odškodnení sumou 60,000€.
Prípad Márie bol uzavretý niekoľko dní po prvých správach tým, že sa objavila jej biologická matka. Tvrdenie tejto rómskej
ženy pochádzajúcej z Bulharska, že Máriu nechala v opatere zatknutých osôb z dôvodu neschopnosti postarať sa o ňu, sa
zhodovalo s vysvetlením neoficiálnych náhradných rodičov. Napriek tomu manželia dostali trest odňatia slobody za rôzne
trestné činy a Mária zostala v starostlivosti štátu. Médiá neskôr oznámili, že súd v máji 2014 odobral manželskému páru
právo na starostlivosť o Máriu. Zároveň bola zamietnutá žiadosť bulharských orgánov prebrať starostlivosť o dieťa.
Trestné stíhanie voči rodičom z dôvodu únosu dieťaťa bolo ukončené v novembri 2015.
V Nemecku sa charakter správ ohľadom tohto prípadu zmenil po piatom novembri 2015, keď Ústredná rada nemeckých
Sintov a Rómov zvolala tlačovú konferenciu, počas ktorej ostro kritizovala médiá a obvinila ich zo stigmatizácie a
kriminalizácie celej rómskej komunity. Zatiaľ čo médiá šírili správy ohľadom tejto kritiky mierenej proti nim, len málo z nich
obsahovalo akúkoľvek reflexiu na ich predošlé šírenie správ týkajúcich sa prípadu "Mária".
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Úlohy
1. Opíšte, čo sa v Grécku prihodilo, tak neutrálne a objektívne ako to pôjde.

2. Rovnako opíšte, čo sa v skutočnosti stalo v Írsku.

Ak máte dostatok času, môžete si na internete vyhľadať príklady diskriminujúcich správ o tomto prípade. Skúste prehľadať
termíny ako "Mária", "Róm", "Grécko" a "únos detí".
Najviac príkladov diskriminujúcich správ bude z obdobia pred novembrom 2013.
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