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Mitja Tretjak >> vodja skupine za medije Šoup
Tik pred koncem zadnjega kvartala ali kot smo pravili nekoč – semestra, se
študentje pripravljajo na izpite, načrtujejo počitnice in iščejo poletno službo.
Letos pa se študentje, tik pred začetkom (zasluženih) počitnic, nahajajo v
odločilnem obdobju, v času velikih premikov in pomembnih sprememb.
Odločitve, ki se bodo sprejele v naslednjih mesecih bodo namreč narekovale
usodo naslednjih generacij študirajočih na Slovenskem. Naslednje študijsko
leto se bo tako začelo z velikimi novostmi in spremembami, o katerih si lahko
nekaj preberete med drugim tudi v pričujočem Kažinu. Dejansko pa nihče ne ve,
kakšno bo novo stanje.
To zadnjo številko začenjamo z Bolonjo, ki smo ji letos namenili najmanj
pozornosti in ki za marsikoga predstavlja trenutno enega od največjih problemov
visokega šolstva. Kako bo z njeno implementacijo pravzaprav le redki vedo. Vse
več je namreč kritik in vozlov, ki pridejo na dan sproti in ki jih je treba odvozlati.
Študentje bodo v zelo kratkem času doživeli tudi elektronizacijo študentske
prehrane. Okoriščanja menda ne bodo več mogoča in videli bomo, če bo to
dobro za vse – za študente in za sistem. Obljubljajo namreč, da špekulacij ne
bo več. Jedli boste lahko največkrat dvakrat na dan in to z določenim časovnim
presledkom. Tisti z velikimi želodci se bodo morali znajti po svoje. Plačevali
boste s pomočjo telefona, kaj se bo zgodilo, če se bo podatkovna baza sesula,
če terminal gostinca ne bo deloval, če se bo kdo odločil za sabotiranje baze, ne
vemo. Papirnati boni so bili morda bolj praktični.
V naslednjih tednih boste na svoji lastni koži spoznali, koliko je svetovna
gospodarska kriza zaznamovala slovenska podjetja. Iskali boste namreč poletno
delo preko študentske napotnice in kmalu vam bo jasno, kaj si boste lahko v
naslednjem študijskem letu privoščili oziroma koliko boste morali vsak mesec
privarčevati. Z malim delom ne bo nič drugače. V tem trenutku, ko se Kažin
tiska, potekajo v Ljubljani demonstracije proti predlogu novega zakona. Ali bo
vlada študentom prisluhnila ali ne, to bomo še videli. Niti sindikati in upokojenci
se z omenjenim predlogom ne strinjajo. Ne prav vsi, nekateri vidijo v njem nove
možnosti in niti študentje si niso enotni. Dejansko pa v tem velikem vrtincu
mnenj in v vsesplošni medijski gonji proti študentskemu organiziranju pa nihče
dejansko ne ve, v katera morja bomo spluli. Glede na splošni trend tako pri nas
kot po svetu pa nisem čisto prepričan, da bodo novi ukrepi in politike prinesli
večini ugodnosti. Ko se boste tako v naslednjih mesecih pražili na plaži ali pa
ostajali doma, ker dela za vas ne bo, vzemite si nekaj časa, preberite si stare
Kažine, ki jih najdete tudi na spletu, preberite si novice, bodite osveščeni, da
vas ne bodo tudi v naslednjem študijskem letu tako očitno prinašali naokrog.
Sledite delu v parlamentu in sledite razpravam, ker si ravno študentje ne smete
privoščiti, da vas vodijo za nos. Če vam to delajo v študentskih letih, kaj bodo šele
z vami počeli takrat, ko boste (morda, nekega daljnega dne) zaposleni.
Pogrešam mnenje ljudi, ki z argumenti podkrepijo in podprejo svoje lastne misli
in ne misli drugih.
Naj vam poletje prinese veliko razmišljanj o vas samih in o drugih in naj se leta globoko zasidrajo v vaših glavah, da vam jih ne bi že prva jesenska burja
razpihala na odprto morje, kjer jih boste ponovno iskali šele naslednje poletje.
Vsem vam želim sončno in sočno poletje.
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– Si želimo da bi starši, prijatelji, delodajalec, profesorji, učitelji ...
videli te podatke?
– Kakšni bodo ti podatki videti čez eno leto in kakšno sliko bodo
kazali o nas?

v programu za takojšnje sporočan
je
(npr. Messenger).
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vsa- uspešno ugotavljali bivališče, fakogar in precej nekritično obja
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booku), ki lahko z njimi počne skor na javen profil ali kupljen zasebaj
vse, kar se jim zahoče (a je kdo
pre- ni profil). Podoben primer se je
bral pogoje uporabe?) Predstavljajte zgodil lani neki Kanadčanki, ki ji
si, da lahko Facebook proda poda
tke je kanadska zavarovalnica preneo vseh, ki se borijo za pravice Tibe
ta hala plačevati bolniško premijo
Kitajski vladi (seveda pretiravamo
a na podlagi slik iz potovanja, ki jih
slovenski operater mobilne telefonije je stranka objavila na Facebooku.
je nekaj podobnega storil dan pred Stranka je bolehala za depresivnizadnjimi volitvami). Reklamiranje mi motnjami, kar ji je sicer onemopoteka ravno na ta način. Facebook gočilo normalno delo, ni ji pa onelahko glede na kraj bivanja, inter
ese, mogočilo potovanja – potovanje je
obnašanja na strani in poznanst
va bilo del zdravljenja.
precej ozko reklamira izdelke in stori Velikokrat lahko pride tudi do zatve (podobno delajo tudi druge stran nimivih situacij na katere niti ne
i
– med največjimi je seveda Google). pomislimo. Lahko se zapustimo
s partnerjem s katerim še vedno
Kaj povedo objavljeni
delimo večino znancev, ki nas hote
podatki o meni?
ali ne hote preko svojih objav obZ vsakim dodanim podatkom
ve veščajo o partnerjevem življenju.
Facebook o nas več, kot si lahko
mi- Delodajalec nas lahko zaprosi, da
slimo. Na univerzi MIT so pred
leti ga dodamo med krog svojih znanizvedli kontroverzno raziskavo v
ka- cev in tako dobi dostop do našega
teri so želeli ugotoviti spolno usm
er- zasebnega življenja. Po glavi se najjenost uporabnikov enega socia
lnih verjetneje tolče tudi ameriški ropar,
omrežij. Na podlagi interesnih sku- ki se je med ropom prijavil na svoj
pin, poznanstev, obiskanih zaba
vah Facebook račun, da bi si pogledal
(foto albumi, objave na tabli) so v
več svojo tablo.
kot 90 % primerov pravilno ugotovili
spolno usmerjenost, kar je med
ho- Saj mi nič ne morejo,
moseksualnimi skupinami dvig
nilo ker nimam računa pri njih
precej prahu, saj lahko tako poda Stvari so še bolj zanimive. Če ste
tkovno rudarjenje grobo krši zase
b- med posamezniki, ki si še nismo
nost posameznika. A to lahko počn
e- ustvarili računa, Facebook kljub
jo (proof of concept). Tudi iz sam
ega temu pozna večino naših znancev,
spiska poznanstev. Na Rice Universi- ki so si račun ustvarili. Seveda tudi
ty so iz javnih delov profilov (v večin ve, da so to naši znanci. Kako? Velii
primerov samo spiska znancev) tako ko ljudi razkrije na Facebooku svoje

uporabniško ime in geslo računa na
(na primer) Gmailu, ker je Facebook
tako prijazen, da nam samodejno
lahko povabi v Facebook vse, ki jih
imamo v našem imeniku na Gmailu.
Podobno lahko stori Facebook tudi
za druge storitve, ki jih uporabljamo. Če nas ima 10 znancev v svojem
imeniku, Facebook gradi naše socialno omrežje in nam tako z vsakim
vabilom predlaga še znance, ki bi jih
lahko dodali v naše omrežje. Če imajo na primer trije od teh desetih ljudi
skupnega znanca na Facebooku, je
verjetno to tudi naš znanec. Pametno, a ne?
Tudi če nimamo računa se naši podatki preko znancev in neznancev
pretakajo na Facebooku. Lani sem
se udeležil FAMNIT-ovega brucovanja in kar precej ljudi je slikalo
omenjeni dogodek. Moral sem tudi
sodelovati v nagradni igri za Pariz
za dve osebi. Naslednji dan mi je
žena pokazala slike mojega početja na zabavi. To početje (sicer nič
spornega) si je lahko ogledalo veliko
ljudi (in verjemite, da si veliko ljudi,
ki niso le študenti, ogleda foto albume brucovanj). Poleg tega so ljudje
slike tudi označili (z značkami imen).
A sem si to želel? A sem dovolil objavo slik z mojo podobo? Nihče me
ni vprašal. Sam si ne želim, da bi na
spletu bile objavljene slike divjih zabav iz rosnih študentskih let. A časi
se spreminjajo. Meja zasebnosti se
je precej premaknila v korist razkrivanja podatkov. Facebook vsake
par mesecev spremeni politiko in
del zasebnih podatkov spravi med
javne (nekaj mesecev nazaj so tako
postale javne tudi vse zasebne slike
lastnika Facebooka). Tako danes
Facebook pozna moje znance (ki so
prijavljeni) in moje morebitno socialno omrežje ter delno sledi mojemu življenju, kljub temu, da nimam
ustvarjenega računa.
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Kako ohraniti zasebnost na FB
– http://slo-tech.com/novice/
t371248
– http://howto.wired.com/wiki/
Make_Your_Facebook_Account_
Private

