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MEDIÁLNY OBRAZ UTEČENECKEJ PROBLEMATIKY  
V HLAVNÝCH MIENKOTVORNÝCH DENNÍKOCH  

SME A MLADÁ FRONTA DNES 
 
 

Lucia Spálová – Peter Szabo – Ivana Viteková 
 
Abstrakt 

Príspevok reflektuje výskumný problém konštrukcie mediálneho obrazu udalostí spojených  
s utečeneckou problematikou prezentovanou v hlavných mienkotvorných periodikách  
v československom mediálnom priestore – Sme a Mladá Fronta. Prostredníctvom analýzy metafor  
s využitím metodologických postupov G. Lakoffa v modifikácii prístupu podľa P. Druláka demaskujeme 
významové štruktúry v diskurze vybraných textov. V pilotnej štúdii prinášame parciálne výsledky 
analýzy metafor v skúmanej oblasti, ktoré implikujú nové alternatívne diskurzy o utečencoch  
a rozširujú zjednodušenú reprezentáciu o utečencoch ako o „kultúrnej hrozbe a bezpečnostnom 
riziku“. 

 

 
Kľúčové slová 
diskurz – metafory – migrácia – utečenci – bezpečnosť – Slovensko – Česko 

 
 
ÚVOD 
 

Príspevok reflektuje výskumný problém konštrukcie mediálneho obrazu udalostí 

spojených s utečeneckou problematikou prezentovanou v hlavných mienkotvorných 

periodikách v československom mediálnom priestore. Prostredníctvom analýzy metafor  

s využitím metodologických postupov G. Lakoffa v modifikácii prístupu podľa P. Druláka 

demaskujeme významové štruktúry v diskurze vybraných textov denníka Sme a Mladá Fronta 

(august – december 2015). 

 

 

SEKURITIZÁCIA MIGRANTOV V MEDIÁLNOM PRIESTORE 
 

Migrácia nie je novým fenoménom, ktorý by sa na Slovensku objavil v posledných 

mesiacoch, no rozsah, v akom sú v súčasnosti utečenci a celkovo migranti zobrazovaní  

ako hrozba pre krajinu je evidentný. Zaznamenávame silnejúcu „sekuritizáciu migrantov“  

zo strany vlády, teda  prezentovanie príchodu utečencov primárne ako bezpečnostného rizika 

bez ohľadu na ich humanitárne potreby. V súčasnosti politici využívajú kombináciu tzv. 

symbolických a realistických hrozieb (Kriglerová, Chudžíková, 2016)  – strachu zo zániku 

toho, čo sa označuje ako slovenská kultúra,  ekonomického ohrozenia a po udalostiach 

v Paríži a Kolíne nad Rýnom aj pocitu ohrozenia životov obyvateľov Slovenska. Okrem 

mimoriadne silnej stereotypizácie a homogenizácie obrovskej skupiny ľudí len na základe ich 

(domnelého) vierovyznania, pozorujeme aj výraznú dehumanizáciu utečencov. Na politickej 

úrovni sa z celej debaty o možných riešeniach utečeneckej krízy prakticky vytratilo to, že ide 

o ľudské životy. Autorky upozorňujú, že sa o utečencoch hovorí ako o „vlne“, „príleve“ či ako 

o predmetoch, ktoré možno „doviezť a niekde ich uložiť,“ teda ako o neživých veciach,  

s ktorými možno zachádzať podľa potreby. Je jednoduchšie prijímať represívne či nehumánne 

opatrenia voči tým, ktorí sú vo vnímaní verejnosti zbavení ľudských charakteristík. 

Z doteraz realizovaných výskumov verejnej mienky je zrejmé, že väčšina občanov 

Slovenska má z utečencov skôr strach a nepodporuje ich príchod na Slovensku (Gažiová, 
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Rapošová 2016). Vo výskume
1
 realizovanom v septembri 2015 v rámci  iniciatívy Výzva  

k ľudskosti len 16% populácie uviedlo, že považujú svoju informovanosť o situácii utečencov 

za dostačujúcu a získaniu informácií venovali vlastné úsilie. 47% populácie je naopak 

o situácii informovaných len zbežne a prevažnú časť informácií získava zo slovenských 

médií. Väčšina obáv respondentov (60 %) sa dá zhrnúť pod agregátnu kategóriu bezpečnosť 

a kultúrna neprispôsobivosť. Takmer pätina respondentov pociťuje strach pred ekonomickými 

nákladmi. Dominancia bezpečnostného rámca nie je prekvapujúca a pri jej interpretácii  

je nutné vziať do úvahy aj už spomínanú slabšiu pociťovanú informovanosť, nízku mieru 

osobnej skúsenosti ľudí s moslimským svetom (len 15 % respondentov má priamu skúsenosť 

s moslimami a navštívilo moslimskú krajinu) a rámovanie tejto témy v mediálnej a politickej 

agende, ktoré podporujú obavy a strach. Slovenská populácia prejavila nízku spokojnosť 

s účasťou a prínosom Slovenskej republiky pri riešeniach tzv. utečeneckej krízy
2
.   

Problematike sekuritizácie migrantov v slovenskom prostredí sa venuje aj Jarmila 

Androvičová
3
 (2015), ktorá na základe prístupu G. Campesiho (2009) rozlišuje dve kľúčové 

stratégie kriminalizácie vyplývajúce z bezpečnostného diskurzu. Prvú stratégiu možno 

označiť za stratégiu tzv. kultúrnej hrozby, ktorej funkčnosť je vystavaná hlavne  

na vyzdvihovaní odlišnosti kultúry, z ktorej migranti vzišli a na zdôrazňovaní kultúrne 

podmienených charakteristík, ktoré sú často tendenčne spájané s negatívnymi aktivitami 

(napr. násilné činy, kriminalita). Druhá stratégia predstavuje stratégiu tzv. bezpečnostného 

rizika, ktorá nesleduje primárne kultúrne špecifiká, ale svoju pozornosť naopak sústreďuje  

na aspekty snahy ovládať kriminalitu prostredníctvom delenia migrantov legálnych  

a nelegálnych. Zatiaľ čo prvú stratégiu presadzujú hlavne konzervatívni alebo nacionalistickí 

aktéri (napr. politici), druhá stratégia je rétorikou predovšetkým profesionálnych zložiek 

(napr. polícia, armáda). Obe spomenuté diskurzívne stratégie tvoria navzájom prepojený 

systém, ktorého prejavy možno badať aj v československom diskurze. J. Androvičová však 

zároveň poukazuje aj na koncepty ďalších autorov (napr. Geiger – Pécoud 2010; Betts 2008), 

ktorí upozorňujú na významný obrat v diskurze. Charakterizujú ho ako prechod od kontroly 

migrácie k manažmentu migrácie. Presadzovanie tzv. migračného manažmentu je podľa nich 

odklonom od úzko definovanej, na bezpečnosť orientovanej migračnej politiky. Cieľom 

migračného manažmentu nie je len zabrániť príchodu migrantov, ale regulovať migráciu 

takým spôsobom, aby bola „na prospech všetkým“. 

 

 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM A VÝSKUMNÝ KORPUS 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené prevažujúce negatívne diskurzívne stratégie o utečencoch 

prezentované a šírené v mediálnom priestore nás zaujímalo, ako sa o udalostiach spojených 

s touto problematikou vyjadrujú kľúčové tlačové médiá v československom mediálnom 

priestore. Hlavným problémom, ktorý sa príspevok pokúša riešiť, je mediálny obraz 

vybraných udalostí v konkrétnych periodikách (v slovenskom denníku SME a českom 

denníku Mladá fronta DNES) a tiež utváranie, rozmiestnenie a štruktúra moci v diskurzoch 

jeho vybraných článkov.  

Výskumný korpus sme získali viacstupňovou zámernou selekciou podľa nižšie 

uvedených kritérií (výber kľúčových slov, voľba tlačených periodík, mediálne prezentované 

udalosti):  

Prvý stupeň výberu bol zameraný na to, aby sa vybrané články bezprostredne týkali  

                                                 
1
 Výsledky výskumu sú dostupné na: http://www.slideshare.net/mdubeci1/postoje-voi-uteencom. 

2
 Interpretáciu výsledkov priniesol aj Denník N, autorkou je Marína Urbániková.  

Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/co-si-myslia-ludia-o-utecencoch-vysledky-prieskumu-verejnej-mienky/. 
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a vyjadrovali k skúmanej téme, teda problematike utečencov, čo zabezpečili stanovené 

príslušné kľúčové slová. Do výskumnej vzorky sme vybrali články, ktoré obsahovali  

vo svojom titule alebo texte nasledujúce slová (aj s ich modifikáciami): 

˗ kľúčové slová pre slovenské články: utečenci, migranti/imigranti; 

˗ kľúčové slová pre české články: uprchlíci, běženci, migranti/imigranti. 

Druhým stupňom výberu bola voľba tlačených periodík. Pre slovenský mediálny 

priestor sme si zvolili denník SME. V celkovej čítanosti denníkov sa SME nachádza  

na treťom mieste (najčítanejšie sú bulvárne denníky Nový čas a Plus 1 deň). Údaje uvádzajú, 

že v januári 2016 mal priemerný denný náklad 39 425 výtlačkov.  Noviny vznikli v roku 1993 

a vychádzajú šesťkrát do týždňa, pričom ich rozsah sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 48 strán. 

Koncepčne je denník SME založený hlavne na profesionálnom spracovaní spravodajstva 

z domova a zo zahraničia, ktoré býva doplnené o analytický politický komentár  

od jednotlivých novinárov. Okrem politiky, domáceho diania, ekonomických, zahraničných, 

športových a kultúrnych udalostí sa SME snaží pokrývať aj ďalšie atraktívne oblasti ako veda, 

zdravie, školstvo, automobilizmus, médiá, dianie na webe, či kariéru. Prináša tiež pravidelné 

redakčné, aj špecializované prílohy (Regióny, Práca a vzdelávanie, Víkend a Fórum).  

Pre výskum v českom priestore sme sa zamerali na jednotlivé články publikované v  denníku 

Mladá fronta DNES (ďalej aj MfD), ktorý patrí k najčítanejším denníkom v Českej republike 

(jeho priemerný denný náklad je 212 000 kusov). MfD sprostredkuje nielen aktuálne 

spravodajstvo z domova a zo sveta doplnené komentármi, ale taktiež aj užitočné servisné 

informácie alebo oddychové čítanie. Toto periodikum vychádza od roku 1990 a vydáva  

ho vydavateľstvo MAFRA, a. s. Denník sa explicitne nehlási k žiadnej politickej orientácii, 

ale neoficiálne je najčastejšie označovaná za pravicovo orientované periodikum 

s mainstreamovým zameraním.  

Pri zostavovaní výskumného korpusu bolo nutné vychádzať z celkového 

sociokultúrneho kontextu, ktorý vývoj utečeneckej migrácie charakterizuje. Keďže sme ako 

výskumníci predpokladali prítomnosť manipulatívnych momentov v jednotlivých článkoch, 

za najviac prínosné sme považovali sústrediť svoju pozornosť na konkrétne významné body 

v rámci vývoja diania skúmanej utečeneckej témy. Tie predstavovali eskaláciu mediálnej 

agendy a prejavili sa nielen ako snaha médií informovať o nových okolnostiach, 

ale predovšetkým v náraste kvantity jednotlivých správ. Zamerali sme sa na tieto tri udalosti: 

˗ Dodávka s mŕtvymi imigrantmi: Dňa 27. augusta 2015 bola objavená odstavená do-

dávka na rakúskej diaľnici, v ktorej sa nachádzalo 71 mŕtvych imigrantov. 

˗ Teroristické útoky v Paríži: Počas noci z 13. na 14. novembra 2015 sa v Paríži odo-

hrala séria teroristických útokov, ktoré si vyžiadali konečný počet obetí najmenej 129 

ľudí. 

˗ Násilné útoky v Kolíne: Počas osláv príchodu nového roka v noci z 31. decembra 

2015 na1. január 2016 sa v Kolíne nad Rýnom odohrali sexuálne násilné útoky  

na viac ako 100 žien. 

Ďalším stupňom výberu bolo časové vymedzenie konkrétnych skúmaných období. 

Keďže sme sa rozhodli explicitne zameriavať hlavne na konkrétne udalosti, stanovili sme si 

týždňové rozmedzie od dátumu, počas ktorého sa všetky tri stali. V súvislosti s kauzou  

v Kolíne začali médiá prinášať informácie približne až týždeň po silvestrovských oslavách, 

a preto sme v prípade tejto udalosti týždenné skúmané obdobie posunuli o 7 dní, aby sme 

získali do korpusu dostatok článkov reflektujúcich aj toto dianie.  

Po uplatnení všetkých úrovní štvorstupňového výberu sme získali výskumný korpus, 

ktorý tvorilo 38 článkov. Väčšina vybraných článkov sa explicitne zaoberá problematikou 

spojenou s utečencami, ale niektoré texty danú tému využívajú aj ako prepojenie s inými 

problematikami. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame aj prehľad početnosti jednotlivých článkov. 
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Tabuľka 1 Početnosť článkov 

 

 
SME Mladá fronta DNES 

27. 8. 2015 – 3. 9. 2015 34 27 

14. 11. 2015 – 21. 11. 2015 33 16 

7. 1. 2016 – 14. 1. 2016 34 13 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Uvedený výskumný korpus je základnou bázou na uskutočnenie kvalitatívnej analýzy 

diskurzu a analýzy metafor v sledovaných článkoch. V tejto pilotnej štúdii sa zameriame  

na rámcovú analýzu vybraných článkov zo slovenského a českého mediálneho prostredia  

v troch sledovaných obdobiach na základe použitého kritéria: prítomnosť metafory v titulku 

vybraných článkov. Metaforické titulky sú často zovšeobecnenými konštatovaniami, ktoré  

je možné chápať ako pomenovanie témy a niektorého z jej kľúčových aspektov. J. Mistrík 

(1997, s. 319) spomína „atraktívnosť, zrozumiteľnosť a metaforickosť titulku. A. Tušer (2009, 

s. 30) v súvislosti s publicistickými titulkami konštatuje, že sa vyznačujú „hĺbkou preniknutia 

do podstaty javu, čo sa prejavuje i vo forme, ako je titulok vyjadrený“. Vzhľadom  

na aktuálnosť problematiky utečencov je dôležité, aké metafory autori publicistických textov 

v sledovanom období zvolili.  

 
 

VÝSKUMNÁ METÓDA 
 

Na identifikáciu metafor a na identifikáciu zdrojov metafor v titulkoch článkov sme 

aplikovali prístup J. Druláka, ktorý vychádza z koncepcie autorskej dvojice G. Lakoffa  

a M. Johnsona (2002). Vychádza zo vzťahu medzi metaforickým pojmom, ktorý si ľudia 

nemusia uvedomovať, a metaforickými výrazmi konkretizujúcimi tento pojem 

v komunikačných situáciách v závislosti od toho, čo je témou prehovoru. „Podstatou metafory 

je chápanie a prežívanie jedného druhu veci z hľadiska inej veci.“ (tamtiež, s. 17) Téma  

je cieľ, o ktorom text vypovedá na základe toho, čo vieme o druhej z oblastí (Drulák 2009). 

Oblasť uvádzaných príkladov pokrýva texty hovorového štýlu aj politického diskurzu.  

Pri skúmaní politického diskurzu je identifikovanie skúmaných metafor významné z hľadiska 

nazerania na politické javy a udalosti. Politicky citlivé témy, ale aj témy súvisiace s politikou 

či politickou komunikáciou sú predmetom výskumu aj z hľadiska argumentácie.  

Pri identifikácii a interpretácii metafor predstavujú dôležitý aspekt. O opodstatnenosti 

skúmania argumentácie svedčia viaceré štúdie, napríklad M. Macho (2012a) identifikuje typy 

argumentov v politickom diskurze a reflektuje aj metodologické aspekty jeho výskumu 

(Macho 2012b). Vzhľadom na užšie vymedzený cieľ sme sa pri identifikácii a následnej 

interpretácii uplatnených metafor zamerali primárne na vzťah medzi metaforickým pojmom 

a metaforickým výrazom a na identifikáciu cieľa a zdroja metafor, i keď sa v niektorých 

prípadoch dotýkame aj argumentačnej, vysvetľujúcej stránky článkov. 

 
 
VÝSLEDKY 
 

V tejto pilotnej štúdii prinášame parciálne výsledky analýzy metafor v skúmanej oblasti, 

ktoré implikujú nové alternatívne diskurzy o utečencoch a rozširujú zjednodušenú 

reprezentáciu o utečencoch ako o „kultúrnej hrozbe a bezpečnostnom riziku“.  

V skupine textov z denníka SME sa nachádza napríklad metaforický titulok Pašerákom 
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vynáša beznádej (Krčmárik 2015). Titulok je spolu s úvodom článku situovaný na titulnej 

strane, dokončenie je na strane 7. Téma článku je prezentovaná zo zorného uhla výnosného 

obchodovania, ktoré je zdrojom metafory. V titulku nie je uvedené ani jedno z kľúčových slov 

(utečenci, migranti). Článok prináša bližšie informácie o jednom zo sprievodných javov 

migračnej problematiky, nelegálneho presunu utečencov z konfliktných zón do krajín 

Európskej únie, ktorý organizujú rôzne prevádzačské (pašerácke) skupiny. Slovo beznádej  

je centrom metafory, je preneseným pomenovaním pre dramatické osudy migrantov. V zhode 

s obsahom avizovaným v titulku sú v článku opísané okolnosti nelegálnych ciest utečencov 

a nebezpečenstvá, ktoré im počas tejto cesty zo zón konfliktu hrozia, kým dosiahnu  členské 

krajiny Európskej únie. Autor článku priblížil dôsledky krízy na ľudské osudy,  

čo korešponduje so spomenutým slovom beznádej použitým v titulku. Keďže článok  

vo svojom obsahu popisuje predovšetkým negatívne stránky „obrovskej, sofistikovanej  

a prepracovanej siete“, ktorú tvoria pašeráci a prevádzači utečencov, ide práve o spomínanú 

stratégiu diskurzívneho obratu, prejavujúcu sa ako prechod od kontroly migrácie 

k manažmentu migrácie, zároveň sa objavuje aj ekonomický aspekt nelegálneho podnikania.  

Rétorikou o prevádzačských organizovaných skupinách, ktoré „pripomínajú drogové kartely“, 

a výsledkom ich činnosti je, že „ľudia sú odsúdení na smrť“, sa článok snaží vzbudiť pocit 

potreby lepšieho manažmentu prúdenia utečencov, aby nedochádzalo k „tragédiám  

so stovkami ľudí utopenými v Stredozemnom mori“. 

V titulku článku z denníka Mladá Fronta DNES  Byznys, který teď kvete: obytné buňky 

pro běžence (Libiger 2015) zvolil autor metaforu, ktorá má rovnaký zdroj ako tá, ktorá  

sa vyskytla v jednom z analyzovaných titulkov z denníka SME. Cieleným aspektom 

migračnej krízy je zvýšený dopyt po obytných bunkách pre utečencov, ktorý uspokojujú  

aj české firmy zameriavajúce sa na tento segment. Z článkov informujúcich o dôsledkoch 

migračnej krízy sa v tomto neprezentuje napríklad politický názor alebo radikálny postoj 

k riešeniu problémov s utečencami. Z povahy informácií a prezentovania postoja jedného 

z predstaviteľov vedenia firmy vyplýva, že informácie v článku majú bližšie k public 

relations. V texte sú uvedené číselné údaje o vyššom počte objednávok odvíjajúcich  

sa od prílevu utečencov do krajín ako Nemecko alebo Holandsko. Vyváženosť informácií 

podporuje aj snaha o komplexnejší pohľad na ziskovosť týchto firiem, keďže autor uvádza  

aj vyjadrenia predstaviteľov jednej z dvoch firiem o zlepšujúcej sa situácii v stavebníctve, 

ktorá má takisto svoj podiel na dopyte. Rastu v segmente zodpovedá zdroj použitej metafory, 

kvitnutie stromov či rastlín, ktoré patrí do vrstvy lexiky spojenej s rastlinami a kvetmi 

používanej napríklad v čase priaznivých podmienok. Slovné spojenie kvitnúci biznis podáva 

informácie o prosperite firiem z hľadiska zdroja metafory a upriamuje tak pozornosť  

aj na tento rozmer utečeneckej krízy. Analyzovanému článku nemožno na základe jeho 

obsahu priradiť ani jednu z troch vyššie spomenutých diskurzívnych stratégií. Migračná vlna 

je v tomto prípade vykreslená ako pozitívny faktor, ktorý významným spôsobom pomáha 

v rozvoji stavebníctva a zlepšuje zamestnanosť. Vyjadrenia ako "imigranti jsou jeden z vlivů, 

proč se nám teď daří“ alebo „díky migraci jim až dvojnásobně přibylo zakázek“ dokladujú 

prítomnosť obratu v diskurze smerom k ďalšej možnej stratégii. Tú sme identifikovali 

a rozhodli sme sa ju definovať ako stratégiu tzv. ekonomickej výhody. Jej rétorika je založená 

na ilustrácii rôznych výhod a možností na ekonomický alebo hospodársky profit, ktoré  

so sebou migrácia ako komplexný jav môže prinášať. Jej ideologická orientácia je však 

umiestnená na opačnej strane spektra než to bolo v prípade stratégií kultúrnej hrozby  

a bezpečnostného rizika. 
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DISKUSIA A ZÁVER 
 

Uvedené výsledky sú iba ilustratívnym príkladom nášho širšie koncipovaného výskumu 

a majú charakter prípadovej štúdie. Záverom možno konštatovať, že články z oboch denníkov 

sa proti utečencom vo svojich obsahoch nijak výrazne nevymedzovali. V prípade slovenského 

denníka SME bola jednoznačnejšia skôr snaha vymedziť sa voči názorovým orientáciám 

slovenských politikov, ktorí nesúhlasia s povinnými kvótami a navrhujú sprísnenie 

bezpečnostných opatrení v nadväznosti na prebiehajúcu migráciu. Takisto sme zaznamenali 

expresívnejšiu kritiku smerom k podmienkam, ktorým sú utečenci v migračnom procese 

vystavení. Články z Mladej fronty Dnes boli formulované značne vyváženejším  

a objektívnejším spôsobom. Na miestach, kde sme identifikovali stopy určitej snahy 

legitimizovať protiutečenecké postoje, boli vždy dostupné relevantnejšie argumenty (napr. 

výsledky oficiálnej štúdie) než to bolo v prípade slovenských článkov, ktoré svoje stanovisko 

podporovali prevažne citovo zafarbenými metaforami. Špecifickosť tohto prístupu bola 

predovšetkým vo všeobecnejšom zameraní metafor v titulkoch, ktoré rámcovali celý text. 

Použité metafory a analógie, ktoré stáli v ich pozadí a boli vymedzené na základe vzťahu 

medzi zdrojom a cieľom metafor, si v niektorých prípadoch vyžadujú predchádzajúcu znalosť 

a komunikačnú skúsenosť. Jej absencia môže spôsobiť nepochopenie zámeru autora. 

V prospech daného predpokladu môže v týchto špecifických prípadoch svedčiť 

i neprítomnosť relevantnejších údajov, napríklad zo spomenutých vedeckých štúdií s vyššou 

argumentačnou relevantnosťou. 

O čo viac bude v politickom či verejnom dialógu negatívnych predstáv spojených 

s cudzincami ako hrozbou, o to menšia bude snaha o prijímanie integračných opatrení 

a vytváranie inkluzívnej spoločnosti (Gažiová, Rapošová 2016).  Z hľadiska definovania 

želanej a neželanej migrácie ale nie je kľúčová len logika bezpečnosti, kultúrnej blízkosti,  

ale aj logika ekonomickej potrebnosti. Túto novú diskurzívnu stratégiu sme identifikovali  

v českom mediálnom priestore. Pozorujeme však aj inkluzívne mediálne stratégie  

v utečeneckej problematike v občianskej mobilizácii cez sociálne siete (napr. Refugee Crisis 

Bratislava Volunteers, Výzva k ľudskosti, Refugees welcome), ktoré vytvárajú protipól  

k diskurzu vylúčenia a otvárajú priestor pre verejnú diskusiu. 
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Media Image of the Refugee Issue in the Main Quality Newspapers 
SME and Mladá fronta Dnes 
 
Abstract 
Paper reflects problem of media image construction of the events associated with refugee issue 
presented in the main quality newspapers in Czechoslovak media landscape. Through the metaphor 
analysis using G. Lakoff's methodological approach with modifications by P. Drulák we unmask 
semantic structures of discourse in the selected texts. In the pilot study, we bring partial results  
of metaphor analysis in the area under investigation, which imply new alternative discourses about 
refugees and extend the simplified representation of refugees as a "cultural threat and security risk". 
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