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МЕДИЈИИЗМЕЂУДЕМОКРАТИЈЕ
И,,ПРОИЗВОДЊЕПРИСТАНКА’’

Mе ди ји су ве о ма зна ча јан део де мо крат ског дру штва, јер пред-
ста вља ју је дан од глав них из во ра ин фор ми са ња гра ђа на. Они 

су, мо же се оправ да но ре ћи, би тан по сред ник из ме ђу де мо крат ске 
вла сти и на ро да. Ме ђу тим, исто као што ме ди ји мо гу би ти зна ча-
јан осло нац де мо крат ског дру штва, они исто вре ме но мо гу би ти и 
глав ни ка мен спо ти ца ња де мо кра ти је уко ли ко се на ђу под ути ца јем 
,,бо га тих и моћ них’’ за рад оства ри ва ња њи хо вих ци ље ва, чи ме ме-
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** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ди ји од сред ства де мо кра ти је по ста ју сред ство ма ни пу ла ци је. Да-
ти од го вор на пи та ње шта су за пра во ма сов ни ме ди ји ни је ни ма ло 
ла ко. Ми ће мо се у на шем ра ду слу жи ти де фи ни ци јом ко ју је дао 
Де нис Ме квејл [De nis McQu a il], ко ји ма сов не ме ди је од ре ђу је на 
сле де ћи на чин: ,,они су раз лу чив скуп ак тив но сти (ства ра ње ме-
диј ског са др жа ја); укљу чу ју по себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је 
(ра дио, те ле ви зи ја, но ви не...); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и-
са не ин сти ту ци је или ме диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли-
ка ци је); опе ри шу у скла ду са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и 
схва та њи ма (про фе си о нал ни ко дек си и прак са, дру штве на оче ки-
ва ња и на ви ке); про дукт су ли ца ко ја се за у зи ма ју за из ве сне уло-
ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, про ду цен ти, ди стри бу те ри, огла ши ва чи, 
чла но ви пу бли ке); пре но се ин фор ма ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле 
до ма сов не пу бли ке.’’1)

Ме ди ји мо гу има ти ве ли ког ути ца ја у усме ра ва њу дру штве них 
про це са, та ко да они мо гу слу жи ти раз во ју де мо крат ске све сти, 
али ујед но и рас пи ри ва ти ра сну, вер ску и на ци о нал ну мр жњу сво-
јим јед но стра ним из ве шта ва њем о бит ним до га ђа ји ма у дру штву, а 
под ути ца јем од ре ђе них ин те ре сних гру па.Моћ ме ди ја се на ро чи то 
огле да у то ме што мо гу ути ца ти на об ли ко ва ње све сти по је ди на ца 
а да они то га ни су ни све сни. На рав но ма сов ни ме ди ји ни су све-
моћ ни али њи хо ва сна га је у при сут но сти у свим сег мен ти ма жи-
во та, они ин фор ми шу, они за ба вља ју... Те ле ви зи ја, ра дио, но ви не, 
ин тер нет... су кључ не за на чин на ко ји ин тер пре ти ра мо до га ђа је 
ко ји су из ван на шег ди рект ног окру же ња. Ти ме ме ди ји до би ја ју 
зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу дру штве не све сти фор си ра њем од ре-
ђе них ин фор ма ци ја. 

Зна чај кон тро ле над јав ним мње њем ме ђу пр ви ма је уви део 
Деј вид Хјум [Da vid Hu me]. Њен зна чај је на ро чи то ве ли ки у дру-
штви ма у ко ји ма се не мо же ко ри сти ти си ла у те свр хе, те је ра зу-
мљи во због че га Но ам Чом ски [No am Chomsky] ука зу је на то да су 
,,ин сти ту ци је за ду же не за кон тро лу ми шље ња’’ по те кле из не ких 
од нај сло бод ни јих дру шта ва. Ми ни стар ство ин фор ми са ња (Mini
stryofInformation) Ве ли ке Бри та ни је је на пра ви ло пр ве ко ра ке на 
овом по љу, по ста вив ши се би циљ ,,усме ра ва ња ми шље ња ве ћег 
де ла све та’’.2) Убр зо по том Вил сон је осно вао Од бор за јав но ин-

1) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 92.

2) Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 13.



стр:6584.

- 67 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

фор ми са ње (CommitteeonPublicInformation) чи је је успе хе Едвард 
Бер најс [Ed ward Ber nays] на зи вао ,,ства ра њем при стан ка... са мом 
су шти ном де мо крат ског про це са’’.3)

Едвард Хер ман [Ed ward Her man] и Ро берт Мек че сни [Ro bert 
W. McChe sney] ана ли зи ра ју ћи уло гу ме ди ја у са вре ме ном дру штву 
ка жу да су ,,сред ства ко му ни ка ци је мо но по ли за ва ли не ко ли ко оних 
ко ји мо гу до пре ти до сва ко га. Ни кад ма њи број љу ди ни је др жао у 
изо ла ци ји  то ли ко мно штво дру гих. Све је ви ше и ви ше оних ко ји 
има ју пра во да чу ју, али и све ма ње и ма ње оних ко ји има ју при ви-
ле ги ју да ин фор ми шу, из ра жа ва ју ми шље ње и да га ства ра ју. Дик-
та ту ра јед не је ди не ре чи и јед не је ди не сли ке ра за ра мно го ви ше од 
дик та ту ре јед не пар ти је: на ме ће жи вот у ко ме је узор ни гра ђа нин 
по слу шни по тро шач и па сив ни по сма трач, из гра ђен на про из вод-
ној тра ци се вер но-аме рич ког мо де ла ко мер ци јал не те ле ви зи је.’’4)

Стив Би ко [Ste ve Bi ko], ју жно а фрич ки бо рац за сло бо ду, јед-
ном при ли ком је ре као да је ,,нај моћ ни је оруж је у ру ка ма тла чи те-
ља ум по тла че них’’.5) Ко ли ко год не ка дру штве на гру па би ла моћ на 
са ма си ла ни је до вољ на за кон тро лу чи та вог дру штва. Моћ на вој-
ска, до бро на о ру жа ње до бро до ђу у та квим на ме ра ма, али до кле 
год при пад ни ци тог дру штва ни су по кор ни да том по рет ку би ло 
ка ква си ла је ту не моћ на. При пад ни ци вла сти се, да кле, по ред си-
ле ко ри сте и дру гим сред стви ма да би др жа ли сво је по да ни ке под 
кон тро лом. Та сред ства укљу чу ју мно го број не ме ха ни зме кон тро-
ле ми сли. Ти ме кри тич ка стру ја ин те лек ту а ла ца до би ја на зна ча ју 
у бор би про тив ова кве ствар но сти. 

Ме ди ји пред ста вља ју зна ча јан део ана ли зе Но а ма Чом ског. 
Иако се че сто мо же ре ћи за Чом ски је ве ана ли зе до га ђа ја да пред-
ста вља ју део ње го ве кри ти ке аме рич ке спољ не по ли ти ке, ка да се 
ра ди о ме ди ји ма то ни је слу чај, ба рем не у пот пу но сти. Али сон Ед-
глеј [A li son Ed gley]6) ука зу је да је Чом ски, а у са рад њи са Едвар дом 
Хер ма ном, по ста вио те о ри ју ко ју су на зва ли ,,про па ганд ни мо дел’’ 
ко ји је од ве ли ке ва жно сти за раз у ме ва ње уло ге и по ло жа ја ме ди ја 
у са вре ме ном дру штву. Пре ма про па ганд ном мо де лу по сто је пет 

3) Исто, стр. 13.
4) Едвард Хер ман, Ро берт Мек че сни, Глобалнимедији–новимисионариглобалногкапи

тализма, Клио, Бе о град, 2004, стр. 4.
5) Jean Bric mont, ,,The re spon si bi lity of the in tel lec tual’’, The Cambridge Companion to

Chomsky,(edi ted by Ja mes McGil vray), Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, стр. 280.
6) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 150.
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фил те ра кроз ко је ,,си ро ва вест мо ра про ћи’’ пре не го што се не ки 
до га ђај мо же сма тра ти вред ним ве сти:7)

– Пр ви фил тер чи ни величина,власништвоипрофитнаори
јентацијамасовнихмедија. Овај фил тер ис кљу чу је ве ћи ну 
од мо гућ но сти по се до ва ња ме ди ја због нео п ход них ве ли ких 
ин ве сти ци ја. На при ме ру штам пе то де лу је от при ли ке ова-
ко. Сло бод но тр жи ште и те жња за про фи том до во де до ,,по-
ве ћа ног стре са да се до пре до ши ро ке пу бли ке’’, што за јед но 
са нео п ход ним тех но ло шким по бољ ша њи ма до во ди до по-
ве ћа ње ка пи тал них тро шко ва, ,,про те рав ши ти ме рад нич ку 
кла су из све та штам пе’’. Ова ква струк ту рал на огра ни че ња 
ис кљу чу ју све оне ко ји ни су бо га ти у за у зи ма њу зна чај них 
по ло жа ја уну тар ме ди ја. Ка да ме ди ји уђу на сло бод но тр-
жи ште и ка да так ми че ње поч не та да по чи ње да де лу је при-
ти сак на ак ци о на ре, ди рек то ре, и др. да се фо ку си ра ју на то 
ка ко оства ри ти про фит. То до во ди до то га да ме ди ји гу бе 
сво ју ауто но ми ју и до во ди их у ве зу са ве ли ким кор по ра ци-
ја ма ра ди нео п ход них ин ве сти ци ја. Чом ски и Хер ман ука зу-
ју да ово отва ра мо гућ но сти за ин стру мен та ли за ци ју твр де-
ћи да ин ди ви ду ал но и ко лек тив но вла сни штво не обез бе ђу је 
кон тро лу, али да ,,ве ли ким ин ве сти то ри ма омо гу ћу је да се 
чу ју’’, при че му њи хо ве ак ци је мо гу ути ца ти на бла го ста ње 
пред у зе ћа и њи хо вих ме на џе ра.8) Уко ли ко ме на џе ри не ус-
пе ју да спро ве ду у де лу за ми сли ко је би омо гу ћи ле до бит, 
или још го ре ако би то њи хо ви по ступ ци обез вре ди ли ак-
ци је, ин ве сти то ри ће би ти скло ни ји да про да ју сво је ак ци је, 
без об зи ра њи хо ву це ну, или да се на ђу на уда ру ,,пре у зи ма-
ња од стра не аут сај де ра’’. То до во ди до то га да ин ве сти то ри 
чи не при ти ске усме ра ва ју ћи ме диј ске ком па ни је стрикт но 
про фи та бил ним ци ље ви ма. Они иду још да ље твр де ћи да 
по сто ји још јед на ве о ма бит на струк тур на по ве за ност ко ја 
је од ве ли ке ва жно сти за ме диј ске ком па ни је, а то је њи хо-
ва за ви сност и по ве за ност са вла дом.9) Ов де они ми сле на 
чи ње ни цу да је вла да та ко ја да је кон це си је и ли цен це, па с 

7) Ed ward S.Her man, No am Chomsky, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 1-36; Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u-
tled ge, Lon don and New York, 2000, стр. 153-157.

8) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 11.

9) Исто, стр. 13.
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то га она по се ду је мо гућ ност да вр ши при ти сак, зах те ва ју ћи 
да ком па ни је по шту ју про пи се ко ји ите ка ко мо гу има ти ве зе 
са ин те ре си ма вла де. Ова тех нич ко-прав на за ви сност се ве о-
ма че сто ко ри сти у ди сци плин ске свр хе и ме диј ска по ли ти ка 
ко ја ису ви ше че сто скре ће ,,са за да тог кур са’’ мо же ак ти ви-
ра ти ову прет њу.10)

– Дру ги фил тер чи не рекламе. Овај фил тер ис ти че за ви сност 
ме ди ја од огла са као из во ра при хо да. То зна чи да из бор ком-
па ни ја при ли ком од лу ке о то ме где ће ре кла ми ра ти сво је 
про из во де ите ка ко ути че на про спе ри тет и оп ста нак ме диј-
ских ком па ни ја. Пре не го што је ре кла ми ра ње по ста ло оп-
ште за сту пље но це на но ви на је мо ра ла да по кри је све тро-
шко ве њи хо вог штам па ња, а ти ме и из ње се цр пео про фит.11) 
Са по ра стом ре кла ми ра ња си ту а ци ја се ме ња. Оне но ви не 
ко је при ву ку об ја вљи ва ње огла са од стра не фир ми мо гу да 
при у ште да се про да ју по це ни ко ја је да ле ко ис под оно га ко-
ли ко би оне тре ба ло да ко шта ју ка да се об ра чу на ју сви тро-
шко ви и про фит. Ова кав си стем ко ји се ба зи ра на ре кла ма ма 
је ути цао на сма ње ње за ви сно сти но ви на од са ме про да је.12) 
Ме ђу тим, ту се ства ра јед на но ва за ви сност, за ви сност од 
то га да се при ву че што је мо гу ће ве ћи број фир ми ко је би 
се ре кла ми ра ле у од ре ђе ним ме ди ји ма. Са раз во јем ре кла ма 
сло бод но тр жи ште ви ше не ства ра је дан не у тра лан си стем 
у ко ме је из бор крај њег куп ца од лу чу ју ћи.13) Ме ди ји ко ји су 
ори јен ти са ни на огла ша ва ње су у ве ли кој ме ри у пред но сти 
од оних ко ји то ни су. Са дру ге стра не, фир ме ко је же ле да 
се ре кла ми ра ју ће се нај че шће од лу чи ва ти за оне ме ди је ко-
је при вла че број ну пу бли ку. Чом ски ис ти че да се ме диј ске 
ком па ни је слу же мно го број ним со фи сти ци ра ним тех ни ка ма 
за рад про да је ,,про сто ра’’´у за ви сно сти од про фи ла пу бли-
ке. Чи та о ци ви ше ни су ,,куп ци и сва ки но вац ко ји се ула же 
у њих је уна пред ба чен но вац’’.14) Моћ огла ши ва ча се огле да 
у про стој чи ње ни ци да су они ти ко ји ку пу ју и пла ћа ју про-

10) Исто, стр. 13.
11) Исто, стр. 14.
12) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 155.
13) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 14.
14) Исто, стр. 15.
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грам од ре ђе них те ле ви зи ја. Са ра стом це на ре кла ма ра сте и 
крај ња до бит, а са ра стом тр жи шног при ти ска за фи нан сиј-
ском до би ти и сма ње њем огра ни че ња на мет ну ти про пи си-
ма, ме ди ји ко ји сво је по сло ва ње за сни ва ју на ре кла ма ма ће 
по сте пе но по ве ћа ва ти вре ме по све ће но ре кла ма ма и мар ги-
на ли зо ва ти, или пот пу но из ба ци ти про гра ме ко ји има ју са-
др жај од јав ног зна ча ја.15) Огла ши ва чи, на рав но, не ће тра га-
ти за не ким те шким и ком плек сним про гра ми ма, већ ће се 
пре ори јен ти са ти на ла ке и за бав не про гра ме.

– Тре ћи фил тер чи ни потрагамасовнихмедија за вестима. 
Овај тре ћи фил тер ,,про па ганд ног мо де ла’’ ти че се нео п ход-
но сти да ме ди ји обез бе де ре до ван и ве ро до сто јан из вор за 
снаб де ва ње ве сти ма, што их на во ди да се умно го ме осла-
ња ју на вла ду и ве ли ке кор по ра ци је. Еко ном ски ути цај је и 
ов де пре су дан. Ме ди ји про сто не мо гу се би да при у ште да 
по ста ве ка мер ма не и ре пор те ре сву да где би не ка ва жна при-
ча мо гла да се од и гра. То до во ди до то га да ме ди ји кон цен-
три шу сво је ре сур се на ме сти ма где се зна чај не ве сти че сто 
де ша ва ју, та мо где их на ве ду ва жне гла си не или ,,ин фор ма-
ци је из ну тра’’, та мо где се ре дов но одр жа ва ју кон фе рен ци-
је за но ви на ре.16) То да ље до во ди до то га да вла де и ве ли ке 
кор по ра ци је по ста ју вред ни па жње ме ди ја. Ова ква по тра га 
за до во ља ва две ин сти ту ци о нал не по тре бе ме ди ја:17) пр во, 
вла де и кор по ра ци је су из во ри ко ји се сма тра ју ве ро до стој-
ним омо гу ћа ва ју ћи ти ме да ме ди ји одр же објек тив ност; и 
дру го, то исто вре ме но сма њу је по тре бу за ду гим и пре све га 
ску пим ис тра га ма ра ди про ве ре ве ро до стој но сти. Са дру ге 
стра не, вла де и про мо те ри по слов них ве сти се до ста тру де 
да би олак ша ле по сао ме ди ји ма и ти ме за др жа ле свој по ло-
жај ис так ну тих из во ра.18) Они обез бе ђу ју го ми лу олак ши ца 
при ли ком при ку пља ња ин фор ма ци ја, као што су на при мер 
да ва ње ко пи ја го во ра и са оп ште ња или одр жа ва ње кон фе-
рен ци ја у скла ду са вре мен ским огра ни че њи ма ро ко ва из ла-
же ња ко ји ма су ме ди ји под вр ну ти. 

15) Исто, стр. 17.
16) Исто, стр. 18.
17) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 155.
18) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 22.
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– Че твр ти фил тер се ти че оштрекритикеипритиска. Он се 
од но си на спо соб но сти и ре сур се са ко ји ма вла да и ве ли ке 
ком па ни је рас по ла жу ра ди от кла ња ња жал би и при ти ска ко-
ји мо гу би ти не у год ни и ску пи за ме ди је. Ова оштра кри ти-
ка се од но си пре све га на не га тив ни од го вор на оно што су 
од ре ђе ни ме ди ји еми то ва ли и мо же има ти раз ли чи те фор ме 
– пи сма, те ле гра ми, те ле фон ски по зи ви, пе ти ци је, ту жбе и 
др. Уко ли ко ова кри ти ка за хва ти ве ли ке сра зме ре, би ло да је 
ини ци ра на по је дин ци ма или гру па ма ко ји по се ду ју знат на 
сред ства, она мо же би ти до ста не у год на и пре све га ску па 
за ме ди је. Она мо же до ве сти чак до то га да огла ши ва чи од у-
ста ну од да ва ња огла са у те ме ди је чи ме би се пре се као њи-
хов при мар ни из вор при хо да.19) Чом ски и Хер ман ука зу ју да 
уко ли ко се за од ре ђе не ства ри или про гра ме мо же уви де ти 
да ће иза зва ти ова кву оштру кри ти ке, то мо же пред ста вља-
ти ствар ко ја ће од вра ћа ти ме ди је да се њи ме ба ве. Пре ма 
њи ма, вла да пред ста вља мо ћан из вор кри ти ке, ко ји при том 
вр ши кон стан тан при ти сак на ме ди је, а да би их спре чи ли у 
то ме да од сту пе од за да тог пу та, тј. од пу та ко ји вла ди од го-
ва ра.

– Пе ти и по след њи фил тер ко ји на во де Хер ман и Чом ски 
пред ста вља антикомунизамкаоконтролнимеханизам. Ово 
се од но си на тен ден ци ју ме ди ја да ту ма че би ло ко ју по ли ти-
ку у зе мљи или ино стран ству ко ја угро жа ва ин те ре се вла-
сни штва, а на ро чи то ин те ре се аме рич ког вла сни штва, као 
ко му ни стич ке или про-ко му ни стич ке због че га они пред ста-
вља ју прет њу на ко ју се мо ра ре а го ва ти.20) Овај тер мин ко-
му ни зма је по при лич но ,,не ја сан’’ и мо же да се од но си на 
би ло шта, од зе ма ља ко је тра га ју за не за ви сним пу тем раз во-
ја, па све до по ли ти ке ко ја про мо ви ше не ку вр сту зе мљи шне 
или вла снич ке ди стри бу ци је. Ова иде о ло ги ја, за хва љу ју ћи 
ова ко не ја сном кон цеп ту, по ма же да се по пу ла ци ја  мо би-
ли ше про тив би ло ког не при ја те ља ко ји мо же за сме та ти.21) 
Он се ко ри сти про тив свих оних ко ји ре ме те већ по сто је ћу 
ди стри бу ци ју мо ћи и нов ца. У ова квом све ту сви про бле ми 

19) Исто. 26.
20) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 156.
21) Ed ward S. Her man, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 29.
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има ју тен ден ци ју да бу ду уву че ни у свет ко ји је по де љен на 
ко му ни стич ки и ан ти ко му ни стич ки, са до би ци ма и гу би ци-
ма ко ји се до де љу ју сва кој од су прот них стра на, при че му 
се сма тра да је је ди но ,,на ша стра на’’ она ко ја је у пот пу но-
сти ле ги тим на.22) Чом ски ука зу је  на но во на ста лу по тре бу да 
се на кон за вр шет ка Хлад ног ра та про на ђе но ви не при ја тељ. 
Тај но ви не при ја тељ је згод но про на ђен у ве ли ком ра ту про-
тив дро ге, али и у бор би про тив свих оних ко ји пред ста вља-
ју смет њу за ,,оства ре ње де мо крат ских прин ци па’’ или пак 
,,кр ше ња људ ских пра ва. Све до ци смо мно го број них ин тер-
вен ци ја спро ве де них у име ових иде а ла, а ко је су за пра во 
има ле циљ са свим дру га чи је при ро де. 

Ових пет фил те ра су, пре ма Хер ма ну и Чом ском, од го вор ни 
за су жа ва ње оп се га ве сти ко је се мо гу еми то ва ти. То је на ро чи то 
ви дљи во ка да се ра ди о тзв. ,,ве ли ким ве сти ма’’. По ру ке ко је до ла-
зе од стра не ди си де на та и сла бих, нео р га ни зо ва них по је ди на ца и 
гру па, до ма ћих или стра них, има ју ве ли ки хен ди кеп јер зах те ва ју 
ску пе про ве ре њи хо ве кре ди бил но сти и ве о ма че сто се не сла жу са 
вла да ју ћим иде о ло ги ја ма ,,чу ва ра ка пи ја’’23) ко ји де лу ју од лу чу ју ће 
у фил три ра њу ве сти.24) Са дру ге стра не, оне при че ко је су ко ри сне 
су ве о ма до бро по кри ве не. Њи ма је по све ћен ве ли ки број кон фе-
рен ци ја за штам пу, о њи ма се мо гу на ћи мно го број ни из во ри. То 
су ујед но и раз ло зи због че га је њи ма при ступ умно го ме олак шан 
и фи нан сиј ски и вре мен ски. Ме ди ји не мо ра ју мно го вре ме на ни 
нов ца утро ши ти за по тра гу за ве ри фи ка ци јом. 

Ели Ле хрер [E li Le hrer], ме ђу тим, сма тра да Чом ски је во ви ђе-
ње ,,по се до ва них’’ ме ди ја ко ји вр ше про па ган ду у име вла да ју ће 
ели те па ти од две ве ли ке ин те лек ту ал не не кон зи стент но сти:25)

– Пр во, ,,про па ганд ни мо дел’’ твр ди, с јед не стра не, да ма ла 
гру па про фит но ори јен ти са не ком па ни је кон тро ли ше ме ди-
је. Али, у исто вре ме, он ин си сти ра на то ме да се ова кон-
тро ла уна пре ди ви ше у по ли тич ке не го у еко ном ске свр хе. 

22) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 
New York, 2000, стр. 156.

23)  Но ам Чом ски и Едвард Хер ма чу ва ри ма ка пи је на зи ва ју оне ко ји се на ла зе на та квим 
по ло жа ји ма да од лу чу ју о то ме ко је су то ве сти ко ји ма тре ба по све ти ти па жњу а ко је не.

24)  Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 31.

25) Eli Le hrer, ,,Chom ski and the Me dia: a Kept Press and a Ma ni pu la ted Pe o ple’’, TheAnti
ChomskyReader, edi tors Pe ter  Col li er and Da vid Ho ro witz, стр. 69-70.
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Осим што јед но став но твр ди да се сви ме ди ји на ла зе у кор-
по ра тив ном вла сни штву, а под прет по став ком да се ме ди ји 
ко ри сте са мо у ло ше свр хе, Чом ски не чи ни ни шта да по ка-
же на ко ји на чин по се до ва ње кор по ра ци ја во ди ка же љи да 
се уна пре де од ре ђе на по ли тич ка гле ди шта, јер кор по ра ци је, 
на кра ју кра је ва, по сто је пре све га ра ди про фи та. Ле хрер да-
ље на во ди да је, а да би смо те сти ра ли Чом ски је ву те о ри ју, 
по треб но па жљи ви је по гле да ти аме рич ке но ви не, као што 
су на при мер Њујорктајмс – ко ји за у зи ма по зи ци ју ви ше 
ле ви це не го де сни це – Вашингтонпост – ко ји је не што уме-
ре ни ји у за у зи ма њу сво је по зи ци је) – или Волстритџурнал 
– ко ји је от при ли ке оно ли ко на по зи ци ји де сни це ко ли ко се 
Њујорктајмс на ла зи на по зи ци ји ле ви це. Пре ма ње му, уко-
ли ко је Чом ски јев мо дел про па ган де та чан тре ба ло би оче-
ки ва ти да се Њујорктајмс и Волстритџурнал сла жу око 
нај ве ћег бро ја те ма, док се уме сто то га они не сла жу го то во 
ни око че га. При том, ис ти че да се по ли ти ка вла сни ка ме ди ја 
не на ла зи ну жно у ко ре ла ци ји са ми шље њем ко је је из ра же-
но у ме ди ји ма. Глав ни раз лог ле жи у то ме што ве ћи на ме-
диј ских ком па ни ја ко је Чом ски на па да има не ко ли ко хи ља да 
ак ци о на ра, па је с то га те шко по ве ро ва ти да би мно ги вла-
сни ци ста ви ли по ли ти ку ис пред про фи та и ти ме ри зи ко ва ли 
ак ци о нар ску по бу ну. Ле хрер за кљу чу је да се пре ма Чом ски-
је вом мо де лу упра во ово тре ба де ша ва ти, али да он не пру жа 
до вољ но до ка за за ова кву тврд њу. 

 Слабост ове кри ти ке ле жи упра во у оно ме што се на пр вом 
ме сту за ме ра са мом Чом ском а то је да Ле хрер не пру жа до-
ка зе за сво је тврд ње. У Чом ски је вим де ли ма се мо гу на ћи 
без број ни при ме ри ко ји пот кре пљу ју ње го ве тврд ње ка да се 
ра ди о ме ди ји ма, док се у овој кри ти ци они не мо гу на ћи.

– Дру га ве ли ка не до след ност ,,про па ганд ног мо де ла’’ про ис-
ти че из Чом ски је ве тврд ње да ме ди ји не за сту па ју ин те ре се 
на ро да, већ да уме сто то га те же ис пу ња ва њу соп стве них же-
ља – те жња за сен за ци о на ли змом, сла вом... То би зна чи ло да 
ако ме ди ји по сто је да би се про па ги ра ли ин те ре си, ре ци мо, 
де сни це ко ји су штет ни за оп ште до бро, он да ка ко би они 
исто вре ме но би ли под сти цај ни за на род. ,,Уко ли ко ме ди ји 
не да ју ни шта сем хле ба и цир ку са – ни шта ви ше не го оп се-
сив но фо ку си ра ње на Симп со но во су ђе ње, скан дал Ле вин-
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ски и смрт две ју по зна тих за пад них лич но сти, прин це за Да-
ја на и Џон Ф. Ке не ди, ка ко то Чом ски ка же – он да ка ко мо гу 
да исто вре ме но по кре ну јав но мне ње у од ре ђе ном прав цу 
ка да се ра ди о ве ли ким свет ским до га ђа ји ма? Уко ли ко пра ве 
ве сти не бу ду по кри ве не, ка ко он да љу ди мо гу би ти из ма ни-
пу ли са ни по мо ћу оно га о че му ни је би ло пи са ња или еми то-
ва ња?’’26)

 Главнамана ове кри ти ке ле жи у то ме што је она у пот пу но-
сти про ма ши ла свој циљ. Чом ски је во ста но ви ште је да ле ко 
од оно га што му се при пи су је. На и ме, он не твр ди да ме ди ји 
ни ка да не по кри ва ју зна чај не до га ђа је, већ да они то чи не 
сен за ци о на ли стич ки, при че му се они ве о ма че сто зло у по-
тре бља ва ју у вр ше њу овог за дат ка.

Још јед на ве ли ка кри ти ка ко ју Ле хрер упу ћу је Чом ском ти че 
се ње го вог ци ти ра ња Вол те ра Лип ма на [Wal ter Lip pmann]. Вол тер 
Лип ман је  за слу жан за уво ђе ње у те о ри ју пој ма ,,про из вод ња са-
гла сно сти’’. Ле хрер сма тра да је Но ам Чом ски по гре шно ин тер пре-
ти рао Лип ма но ву ми сао твр де ћи да је Лип ман сма трао да ме ди-
ји пред ста вља ју но ву тех ни ку про па ган де ко ја има спо соб ност да 
учи ни да јав но мње ње по ве ру је у оно у шта за пра во оно не же ли. 
Са ма иде ја да се љу ди ма не мо же ве ро ва ти у де мо кра ти ји и да им 
је нео п ход на ви со ка кла са спе ци ја ли зо ва них вр хун ских струч ња ка 
да би их во ди ла је ис кри вље на вер зи ја оно га о че му је Лип ман пи-
сао.27) Ле хрер ис ти че да је Лип ман ве ро вао да је мо дер но дру штво 
по ста ло то ли ко ком плек сно да љу ди јед но став но не мо гу пра ти ти 
сва ком пли ко ва на пи та ња укљу че на у ње го во упра вља ње, јер сви 
љу ди не мо гу до но си ти сва ку од ли ку ко ја се ти че јав не по ли ти ке. 
Де мо крат ске вла де, при том, те же да ,,про из ве ду са гла сност’’ ти ме 
што те же да огра ни че из бо ре до ступ не гра ђа ни ма ,,у оној ме ри у 
ко јој то има сми сла’’. Али, зар са мим тим не на ста је про блем? По-
треб но је, да кле, огра ни чи ти из бо ре у оној ме ри у ко јој то има сми-
сла. Ка ко он да по ста ви ти гра ни цу, у ко јој ме ри има сми сла огра ни-
чи ти из бор гра ђа ни ма? То је оно што Ле хрер ис пу шта да по ка же у 
сво јој кри ти ци упу ће ну Но а му Чом ском и пра ви исту ону гре шку 
ко ју он при пи су је Чом ско ме, а то је да не вр ши пот пу ну те о риј ски 
ана ли зу де ла Но а ма Чом ског и да би ра са мо по је ди не де ло ве ње го-
ве те о риј ске ми сли ис тр жу ћи их из кон тек ста. 

26)  Исто, стр. 70.
27)  Исто, стр. 71.
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Ба ве ћи се ана ли зом ме ди ја Но ам Чом ски ис ти че да су сви ме-
ди ји пре све га кор по ра ци је ко је су ту да би про да ва ли про из вод и 
да је ве ћи на ме ди ја по сред но или не по сред но у вла сни штву ве ли-
ких кор по ра ци ја. Ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју ве ли ке ком па ни је 
ко је су у вла сни штву или у ко о пе ра ци ји са још ве ћим кон гло ме ра-
ти ма.28) На тај на чин ме ди ји по ста ју пред у зе ћа, по пут дру гих пред-
у зе ћа, ко ја се бо ре да пла си ра ју сво ји ро бу, ин фор ма ци је, на тр жи-
шту. Ме ђу тим, пра ва ро ба ко ју ме ди ји ,,по се ду ју’’, пре ма Чом ском, 
је сте пу бли ка, ко ју они ну де дру гим пред у зе ћи ма, тј. они ма ко ји их 
фи нан си ра ју. ,,Узми мо на при мер Њу јорк тајмс. Они не за ра ђу ју 
но вац та ко што ми ку пу је мо но ви не. Они мо гу те исте но ви не пла-
си ра ти и пу тем Ин тер не та. Они у ства ри гу бе но вац ка да ми ку пу-
је мо но ви не. Пра ви про из вод је пу бли ка. За ме ди је ели те, про дукт 
су при ви ле го ва ни љу ди, као што су то љу ди ко ји пи шу ве сти у но-
ви на ма, или љу ди на по ло жа ји ма у дру штву. По пут дру гих фир ми 
они про да ју свој про из вод на тр жи шту, а тр жи ште чи не, на рав но, 
они ко ји да ју огла се (тј, дру ге фир ме). Не бит но да ли се ра ди о но-
ви на ма, те ле ви зи ји, или не ким дру гим ме ди ји ма, они про да ју пу-
бли ку. Кор по ра ци је про да ју пу бли ку дру гим кор по ра ци ја ма. Ка да 
се ра ди о ме ди ји ма ели те, у пи та њу је ве ли ки би знис.’’29)

Уло га ме ди ја је ве ли ка, јер су они ти ко ји има ју ве ли ког уде ла 
у фор ми ра њу јав ног мне ња. Сто га, ,,не из не на ђу је што сли ка све та 
ко ју они ну де од ра жа ва уске и су бјек тив не вред но сти и ин те ре се 
тр го ва ца, ку па ца и про из во да.’’30) Чом ски је све стан то га да ме ди-
ји, иако пред ста вља ју јед ну моћ ну си лу, ни су иму ни на при ти ске 
јав но сти, ко ја мо ра при ла зи ти с кри тич но шћу са др жа ји ма ко ји јој 
се ну де. 

МЕДИЈИУИЗБОРНОМПРОЦЕСУ:СЛУЧАЈСРБИЈЕ

За из бо ре се мо же оправ да но ре ћи да пред ста вља ју сре ди ште 
де мо кра ти је. Пре ма број ним те о ре ти ча ри ма се то ком исто ри је по-
ка за ло да они пред ста вља ју нај де мо крат ски ји на чин од лу чи ва ња. 
Они су из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. ,,Так ми че ње’’ 
ви ше са мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри-

28) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 90.
29) No am Chomsky, ,,What Ma kes Ma in stre am Me dia Ma in stre am’’, Youarebeingliedto–The

DisinformationGuidetoMediaDistortion,HistoricalWhitewashesandCulturalMyths, The 
Di sin for ma tion Com pany Ltd., 2001, стр. 21.

30) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 91.
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ма пред ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред-
став нич ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље 
ви де ти пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: 
,,Ка да је пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор-
га ни зо ва них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор-
га ни зо ва на кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на 
вла сти по ста ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та-
квих иза зо ва, и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла-
да је пу сти ла сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та 
озна чи ла је нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да-
ња. Ри ту а ли, це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва-
ју до ма ћа не при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду 
во ђе на на ба ри ка да ма.’’31)

Ка да се ра ди о из бо ри ма мо гу ће је на ћи ве ли ки број де фи ни-
ци ја ко је на раз ли чи ти на чин од ре ђу ју овај фе но мен. Ов де смо се 
од лу чи ли за де фи ни ци ју Вла ди ми ра Го а ти ја за ко ју сма тра мо да 
због сво је оп што сти на нај бо љи на чин де фи ни ше овај ве о ма ком-
плек сан про цес, али и да ујед но су ми ра нај бит ни је од ред ни це ко је 
се мо гу на ћи уну тар овог ве ли ког бро ја де фи ни ци ја: ,,Под из бо ри-
ма, у нај ши рем сми слу, под ра зу ме ва се низ по сту па ка ко ји ма по је-
дин ци би ра ју пред став ни ке овла шће не да у од ре ђе ном раз до бљу 
уме сто њих до но се из ве сне од лу ке.’’32)

Ка да се ра ди о уло зи ко ју ме ди ји има ју у из бор ном про це су 
тре ба ис та ћи да они пред ста вља ју глав ни из вор ин фор ми са ња гра-
ђа на. Му ган [Ant hony Mug han] и Гун тер [Ric hard Gunt her] ука зу ју 
на то да ме ди ји пред ста вља ју основ но тки во де мо крат ских си сте-
ма, јер они пред ста вља ју сред ство по мо ћу ко га гра ђа ни и њи хо ви 
иза бра ни пред став ни ци ко му ни ци ра ју у ре ци проч ном на по ру да 
ин фор ми шу и ути чу.33)

 Жи во јин Ђу рић и Дра ган Су бо тић, та ко ђе, ука зу ју на то да смо 
све оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич-

31) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистеми, Цен тар 
за мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.

32) Вла ди мир Го а ти, Политичке партије и избори у демократском поретку, Цен тар за 
сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001, стр. 49.

33)  Ant hony Mug han, Ric hard Gunt her, ,,The Me dia in De moc ra tic and Non de moc ra tic Re gi-
mes: A Mul ti le vel Per spec ti ve’’, Democracyand theMedia,Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2000, стр. 1.
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ка, со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли пу тем ме ди ја.34) 
Ме ди ји сва ка ко пред ста вља ју основ на ко ме те ме љи мо сво је ста-
во ве ве за не за раз ли чи та пи та ња, због че га је од из у зет не ва жно сти 
да ме ди ји бу ду не за ви сни од би ло ка квог ути ца ја. Ово се је ди но 
мо же из ве сти при др жа ва њем основ них де мо крат ских прин ци па, 
ме ђу ко ји ма су и сло бо де го во ра, ин фор ми са ња и штам пе. Ме ди ји 
се са аспек та по ли ти ке на ла зе у раз ли чи тим уло га ма по пут:35)

– у мо гућ но сти ма су да из ме не и об ли ку ју мне ње, као и да на-
мет ну во љу од ре ђе ној гру пи љу ди;

– до при но се ин фор ми са но сти би ра ча, што ути че на раз вој де-
мо кра ти је;

– има ју убе ђи вач ки ка рак тер;  
– ути чу на раз вој све сти о на ци о нал ној, вер ској или не кој дру-

гој при пад но сти кроз узи ма ње уче шћа у вас пит но-обра зов-
ном про це су.

Дан ско Ми ни стар ство обра зо ва ња је 2008. го ди не об ја ви ло 
,,Дан ски де мо крат ски ка нон’’ (TheDanishDemocracyCanon) у ко-
ме се ис ти че да ме ди ји мо гу и тре ба ју да бу ду зна ча јан осло нац 
де мо крат ског раз во ја. Пре ма ње му, ме ди ји нам омо гу ћа ва ју да се 
,,сва ко мо же у сва ком тре нут ку ин фор ми са ти о до га ђа ји ма без об-
зи ра да ли се они де ша ва ју у не по сред ној бли зи ни или не где дру где 
да ле ко од нас; и то не са мо о оно ме што се де ша ва ло кал но, већ и о 
оно ме што се де ша ва у це лој на шој др жа ве или у дру гим др жа ва ма 
уоп ште. Ка да се по ли ти ча ри по ја ве у ве сти ма и ка да да ју ин тер вјуе 
гра ђа ни сти чу ути сак да их по зна ју мно го бо ље не го што би то био 
слу чај да их ви ђа ју ужи во са мо пар пу та го ди шње. Ма сов ни ме ди ји 
мо гу по ста вља ти пи та ња у име би ра ча и мо гу из но си ти ефек тив не 
ар гу мен те у од бра ни фун да мен тал них сло бо да. Пу тем ма сов них 
ме ди ја дру штво учи о се би сва ко га да на. Ма сов ни ме ди ји ни су не-
при ја те љи де мо кра ти је, већ су њен нај бо љи при ја тељ и га рант.’’36) 
То би ба рем ка да се ра ди о иде ал ном по и ма њу ме ди ја тре ба ло да 
бу де слу чај. 

34) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

35) Би ља на Ми ло ше вић, ,,Са вре ме ни штам па ни БИХ ме ди ји о Ру си ји’’, РусијаиБалкан
–питањебезбедностиисарадње (при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић),Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 144.

36) Ma no ah Esi pi su and Isa ac E. Kha gu li, EyesofDemocracy–TheMediaandElections, Com-
mon we alth Sec re ta ri at, 2009, стр. 8
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Ме ђу тим, оно што се мо же ис та ћи је да се пар ти је ко је су на 
вла сти ве о ма че сто на ла зе у мно го по вољ ни јем по ло жа ју од опо зи-
ци о них пар ти ја, јер оне има ју на рас по ла га њу број не по вољ но сти 
и ре сур се, а са мим тим и ве ћи ути цај на ме ди је. То им да је по-
вољ ни ји по ло жај при ли ком во ђе ња из бор не кам па ње. Ме ди ји мо гу 
има ти ве о ма ва жну ,,над зор ну’’ уло гу, у сми слу да мо гу из ве шта-
ва ти о ус пе си ма или не у спе си ма ак ту ел не вла де, тј. мо гу ин фор-
ми са ти гра ђа не о то ме ко ли ко је вла да би ла ефи ка сна у оба вља њу 
сво јих ду жно сти, као и о ак тив но сти ма опо зи ци о них пар ти ја. Ка да 
се ра ди о са мим из бо ри ма ме ди ји има ју ве ли ког уде ла у из ве шта-
ва њу о из бор ној кам па њи и омо гу ћа ва ју бо љи увид гра ђа ни ма ко ји 
мо же има ти ве ли ког ути ца ја на то за ко га ће они на кра ју и гла са ти. 

По ло жај и уло га ме ди ја у из бор ном про це су у Ре пу бли ци Ср-
би ји су ре гу ли са ни број ним ак ти ма од ко јих ће мо ми по ме ну ти 
не ке од нај зна чај ни јих. Пре ма Законуоизборународнихпослани
ка,,гра ђа ни има ју пра во да пре ко сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња 
бу ду оба ве ште ни о из бор ним про гра ми ма и ак тив но сти ма под но-
си ла ца из бор них ли ста, као и о кан ди да ти ма са из бор них ли ста. 
Сред ства јав ног оба ве шта ва ња ду жна су да обез бе де рав но прав-
ност у оба ве шта ва њу о свим под но си о ци ма из бор них ли ста и кан-
ди да ти ма са тих ли ста. Из бор на про па ган да пре ко сред ста ва јав ног 
оба ве шта ва ња и јав них ску по ва и об ја вљи ва ње про це не  ре зул та та 
из бо ра за бра ње ни су 48 ча со ва пре да на одр жа ва ња из бо ра и на дан 
одр жа ва ња из бо ра до за тва ра ња би рач ких ме ста’’.37) Са дру ге стра-
не ,,под но си о ци из бор них ли ста има ју пра во да у јав ним гла си ли ма 
оба ве шта ва ју гра ђа не о про гра ми ма и ак тив но сти ма, као и о пред-
ло же ним кан ди да ти ма, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на’’. 38) Том 
при ли ком су ,,ор га ни за ци је ко је еми ту ју ра дио и те ле ви зиј ски про-
грам, чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, оба ве зне да од да на рас пи-
си ва ња из бо ра, у окви ру по ли тич ко-ин фор ма ти ви ог про гра ма чи ја 
су чуј ност и ви дљи вост обез бе ђе не на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
обез бе де пред ста вља ње под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та 
са из бор них ли ста, као и из но ше ње и обра зла га ње из бор ног про-
гра ма под но си ла ца тих ли ста, у скла ду са овим за ко ном’’.39) У то ку 
из бор не кам па ње ,,уред ни ци и во ди те љи по ли тич ко-ин фор ма тив-

37) Законоизборународнихпосланика, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 35/2000, 57/2003 - од лу-
ка УСРС, 72/2003 - др. за кон, 75/2003 - ис пр. др. за ко на, 18/2004, 101/2005 - др. за кон, 
85/2005 - др. за кон, 28/2011 - од лу ка УС, 36/2011 и 104/2009 - др. за кон, члан 5.

38) Исто, члан 48.
39) Исто, члан 49.
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них и спе ци ја ли зо ва них еми си ја ор га ни за ци ја из чла на оба ве зни су 
да не за ви сно и објек тив но пред ста вља ју све кан ди да те, а во ди те љи 
еми си ја мо ра ју има ти не при стра сан од нос пре ма свим за сту пље-
ним по ли тич ким, со ци јал ним и ет нич ко-кул тур ним про гра ми ма 
по ли тич ких стра на ка чи ји се кан ди да ти пред ста вља ју’’.40) Зна чај ну 
уло гу у ово ме има ју еми си је ко ји ма се обез бе ђу је јав но су че ља ва-
ње из бор них про гра ма под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та 
са тих ли ста.

Законолокалнимизборима, та ко ђе има је дан зна ча јан део по-
све ћен ме ди ји ма: ,,Гра ђа ни има ју пра во да пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња бу ду рав но прав но, бла го вре ме но, исти ни то, не при-
стра сно и пот пу но оба ве ште ни о из бор ној кам па њи под но си ла ца 
из бор них ли ста и кан ди да ти ма с из бор них ли ста, као и дру гим до-
га ђа ји ма зна чај ним за из бо ре. Сред ства јав ног ин фор ми са ња ду-
жна су да у из бор ној кам па њи обез бе де рав но прав ност, бла го вре-
ме ност, исти ни тост, не при стра сност и пот пу ност у оба ве шта ва њу 
о свим под но си о ци ма из бор них ли ста и кан ди да ти ма с тих ли ста, 
као и о дру гим до га ђа ји ма зна чај ним за из бо ре. Из бор на кам па ња, 
у сми слу овог за ко на, пред ста вља све јав не, по ли тич ке, про мо тив-
не и дру ге ак тив но сти под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та с 
тих ли ста.’’41)

По ред ових за ко на по треб но је по ме ну ти Законорадиодифу
зији, Законојавноминформисању,али иОпштеобавезујућеупут
створадиоителевизијскимстаницама(емитерима)упредизбор
ној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске
изборе, изборе за председника републике и изборе за националне
саветенационалнихмањина до не то од стра не Са ве та Ре пу блич ке 
ра ди о ди фу зне аген ци је на сед ни ци 07. мар та 2012. го ди не. Ме ђу-
тим, овај ве ли ки број ре гу ла ти ва као да ви ше збу њу је не го што 
олак ша ва ја сно и пре ци зно де фи ни са ње оба ве за ме ди ја при ли ком 
из бор ног по ступ ка.   

Ка да се ра ди о по след њим одр жа ним из бо ри ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји и о то ме ко ли ко су ме ди ји од го во ри ли иза зо ву пре ма са-
ве то ва њу ор га ни зо ва ном од стра не УСА ИД, ИРЕХ и ОЕБС у бе о-
град ском Ме ди ја цен тру кон ста то ва но је да су ме ди ји, су о че ни са 
пред из бор ном еко ном ском кри зом, при мо ра ни на сер вил ност ка ко 
би оп ста ли. Ме ди ји су у из бор ној кам па њи на по след њим из бо ри-

40) Исто, члан 50.
41) Законолокалнимизборима,Слу жбе ни гла сник РС, бр.129/2007 и 54/2011, члан 4.
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ма у Ср би ји ,,до ми нант но у функ ци ји про мо ци је стра на ка, због че-
га не оба вља ју на аде ква тан на чин сво ју основ ну дру штве ну уло гу 
кон тро ло ра’’ би ла је глав на оце на уче сни ка овог окру глог сто ла.42)

По сма тра ју чи на чин на ко ји су пар ти је во ди ле сво ју кам па њу 
пу тем ме ди ја мо же се до не ти за кљу чак да је не га тив на кам па ња 
сва ка ко би ла јед на од глав них ка рак те ри сти ка ових из бо ра.  Не га-
тив на из бор на кам па ња пред ста вља кам па њу ко ја не ма за циљ про-
мо ци ју од ре ђе не пар ти је ти ме што ће ис ти ца ти по зи тив не ка рак те-
ри сти ке те пар ти је, њен про грам, ци ље ве за ко је се за ла же, већ се 
од ли ку је про мо ци јом за сно ва ном на ан ти ре кла ми дру гог (у овом 
слу ча ју дру ге пар ти је). Глав ни циљ не га тив не кам па ње је при ка-
за ти про тив ни ка у што је мо гу ће ло ши јем све тлу и ти ме од би ти 
гра ђа не да свој глас да ју тој пар ти ји. Не га тив на кам па ња сва ка ко 
ни је на чин на ко ји тре ба во ди ти из бор ну кам па њу. О то ме све до чи 
и по да так да око 70% гра ђа на Ср би је не по др жа ва не га тив ну кам-
па њу.43) У то су се на кра ју ре пу блич ких пар ла мен тар них из бо ра 
уве ри ле и нај ве ће пар ти је у Ср би ји ДС и СНС ко је су се у нај ве ћој 
ме ри ко ри сти ле овим сред ством про мо ци је, јер ни су по сти гли же-
ље ни ре зул тат. Тач но је да су ко а ли ци је оку пље не око ове две пар-
ти је осво ји ле нај ви ше гла со ва (По кре ни мо Ср би ју – 24,04%, Из бор 
за бо љи жи вот – 22,06%), али је та ко ђе тач но и да су њи хо ва оче-
ки ва ња би ла мно го ве ћа. 

ИНАКРАЈУ...

Ме ди ји су у по след њих не ко ли ко го ди на до жи ве ли пра ву екс-
пан зи ју, раз вој тех но ло ги је је омо гу ћио по ве ћа ње ауди то ри ју ма. 
Џу ве ро вић ка же да је по сред ством но вих ме ди ја нај ек спан зив ни-
ји ма сов ни ме диј, те ле ви зи ја, по ста ла по сред ник ме ђу на ро ди ма и 
кул ту ра ма, пре ко чи јих сли ка, зву ка и та ла са гле да лац по ста је уче-
сник, ства ра лац и све док са вре ме не исто ри је.44) Ма клу ан [Mar shal 

42) ,,Ме ди ји у пред из бор ној кам па њи’’, РадиотелевизијаСрбије, 20. април 2012. го ди-
не, до ступ но на: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83
%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1087168/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%98%D0%B8+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B
7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%BA%D0%B0%D0%
BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8.html  

43) Са ша Фран ци сти, ,,Не га тив на кам па ња – ма ња по др шка СНС-у и ДС-у’’, Печат, 29. 
април 2012, до ступ но на: http://www.pe cat.co.rs/2012/04/29-april-ne ga tiv na-kam pa nja-
ma nja-po dr ska-sns-u-i-ds-u/    

44) На ве де но пре ма: Енциклопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1993, стр. 660.
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McLu han] је оту да у пра ву ка да за те ле ви зи ју ка же да је ,,спи ри ту-
ал ни ин стру ме нат’’. Но ви ме ди ји су јав ни жи вот уне ли у по ро ди цу. 
Нај спек та ку лар ни ји по ли тич ки до га ђа ји су по ста ли део сва ко дне-
ви це. Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти у ду хо ви ти ко мен тар Мо-
ла [A bra ham Mole]да да нас ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја, по ста ју 
не ка вр ста сла ви не за кул ту ру, ко ју по је ди нац отва ра и чи ји са др-
жај кон зу ми ра по сво јој во љи, бу ду ћи да у сва ко вре ме, на сва ком 
ме сту, за све, и уз уме ре ну це ну, сва ки до га ђај мо же би ти ускла ди-
штен, а ка сни је из ва ђен и пу штен у екс пло а та ци ју. 

Мaклуан и Инис [Ha rold In nis]  су ме ђу пр вим мо дер ним на-
уч ни ци ма ко ји су про у ча ва ли ве зу из ме ђу сред ста ва ко му ни ка ци је 
ко ји ма је дан на род рас по ла же и на чи на на ко ји ова ко му ни ка циј-
ска сред ства до при но се об ли ко ва њу ка рак те ра и до ме та са мог дру-
штва, еко но ми је, по ли ти ке и кул ту ре. Они су про у ча ва ју ћи ути цај 
но вих сред ста ва ко му ни ка ци ја на дру штво до шли до за кључ ка да је 
но ви на код елек трон ских ме ди ја њи хов гло бал ни ути цај, јер су пр-
ви пут у исто ри ји ство ри ли мо гућ ност ко му ни ка ци је из ме ђу би ло 
ко је две тач ке на зе мљи ној ку гли у окви ру глобалногсела. Сло бод-
ни и не за ви сни ме ди ји пред ста вља ју је дан од усло ва де мо крат ског 
дру штва, ме ђу тим, оно што на жа лост тре ба ис та ћи да сло бод ни и 
не за ви сни ме ди ји пред ста вља ју иде ал ко ји је ве о ма те шко оства ри-
ти у прак си, јер се они на ла зе под стал ним еко ном ским, дру штве-
ним, кул тур ним и по ли тич ким при ти сци ма. Обез бе ди ти сло бо ду и 
не за ви сност ме ди ја не под ра зу ме ва и то да они мо гу ши ри ти ла жне 
ин фор ма ци је за рад оства ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са без ика квих 
по сле ди ца, по треб но је раз ви ти сло бод не и не за ви сне ме ди је ко ји 
ће објек тив но из ве шта ва ти о до га ђа ји ма и чи ја ће од го вор ност би-
ти ја сно ре гу ли са на за ко ни ма. Је дан од чи ни ла ца ко ји би тре ба ло 
да обез бе де де мо кра ти за ци ју ме ди ја је сте и отво ре ност из во ра без 
ко је се су о ча ва мо са мо гућ но шћу да оста не мо без не ке ин фор ма ци-
је, али и да се ин фор ма ци ја ба зи ра на раз ли чи тим шпе ку ла ци ја ма, 
што пред ста вља од лич ну под ло гу за ма ни пу ла ци је, ла жи и дез ин-
фор ма ци је.45)

По ред ово га тре ба на по ме ну ти и да се ме ди ји су о ча ва ју са мно-
го број ним те шко ћа ма ко је им на овај или онај на чин сва ко днев но 
оте жа ва ју да се објек тив но ба ве пре но сом ин фор ма ци ја. Ту се мо же 
на ве сти про блем тр жи шног пла сма на ин фор ма ци ја, не мо гућ ност 

45)  Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 70.
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да се упо зна ју са свим чи ње ни ца ма, при ну ђе но сти на ода бир нај-
ва жни јих чи ње ни ца при ли ком из ве шта ва ња о не ком до га ђа ју, а да 
не по ми ње мо при ти сак са ко јим су ме ди ји су о че ни сва ко днев но са 
нај ра зли чи ти јих стра на (вла сни ци ме ди ја, по ли тич ки ин те ре си...) 
и спи сак се са мо на ста вља. Све ово са мо на ме ће по тре бу да ме ди ји 
по ста ну фак тор чи је се деј ство не сме ни по ко ју це ну за не ма ри ти. 
Они пред ста вља ју јед но моћ но оруж је ко је у по гре шним ру ка ма 
мо же би ти ве о ма опа сно и ко је тре ба на што је мо гу ће бо љи на чин 
ис ко ри сти ти у сме ру де мо крат ског раз во ја са вре ме ног дру штва. 

MisaStojadinovic
MEDIA,DEMOCRACYANDELECTIONS

Summary
Themediaareanimportantpartofdemocracy.Thisisa
verypowerfulsourceofcitizensinforminganditcanhave
an important role in thedevelopmentof democracy, but
mediamayalsobeitsbiggestobstacleiftheyaremisused.
Themaingoalofthispaperistodemonstratetheimpor
tanceofthemediaforthedevelopmentofdemocracyand
fortheelectoralprocess.Inthissenseourpaperisdivided
intwoparts.Thefirstpartdealswiththeproblemofme
diainthecontextofdemocracyand,,manufacturingcon
sent’’,andinthesecondparttheauthoranalyzestherole
ofmediaintheelectoralprocess.
Keywords:media,democracy,elections,,,manufacturing
consent’’,Serbia.

ЛИТЕРАТУРА

• Bric mont Jean, ,,The re spon si bi lity of the in tel lec tual’’,TheCambridge
CompaniontoChomsky,(edi ted by Ja mes McGil vray), Cam brid ge Uni-
ver sity Press, 2007.

• Го а ти Вла ди мир, Политичкепартијеиизбориудемократскомпо
ретку, Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001.

• Го а ти Вла ди мир, Политичкепартијеипартијскисистеми, Цен тар 
за мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007.

• Ду шан До ста нић, ,,Мо дер на др жа ва пред иза зо ви ма ко му ни та ри-
зма’’, Политичка ревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2/2012.

• Ђу рић Жи во јин, Су бо тић Дра ган, Медији,јавномнењеиполитика,
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

• Енциклопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе-
о град, 1993.



стр:6584.

- 83 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

• Ed gley Ali son, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro-
u tled ge, Lon don and New York, 2000.

• Esi pi su Ma no ah and Kha gu li E. Isa ac, EyesofDemocracy–TheMedia
andElections, Com mon we alth Sec re ta ri at, 2009.

• Le hrer Eli, ,,Chom ski and the Me dia: a Kept Press and a Ma ni pu la ted 
Pe o ple’’, TheAntiChomskyReader, edi tors Pe ter Col li er and Da vid Ho-
ro witz, En co un ter Bo oks, San Fran ci sco, 2004.

• Mug han Ant hony, Gunt her Ric hard, ,,The Me dia in De moc ra tic and Non-
de moc ra tic Re gi mes: A Mul ti le vel Per spec ti ve’’, DemocracyandtheMe
dia,Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000.

• Ми ло ше вић Би ља на, ,,Са вре ме ни штам па ни БИХ ме ди ји о Ру си ји’’, 
РусијаиБалкан–питањебезбедностиисарадње (при ре дио: Зо ран 
Ми ло ше вић),Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

• Ми ро вић Алек сан дра, Ма тић Пе тар, ,,По ли тич ко (ан ти)ре кла ми-
ра ње и из бор ном про це су 2012. у Ср би ји – На чин во ђе ња из бор не 
кам па ње као од раз по ли тич ке кул ту ре’’, Српска политичкамисао, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2012. 

• ,,Ме ди ји у пред из бор ној кам па њи’’, Радиотелевизија Србије, 20. 
април 2012. го ди не, до ступ но на: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/sto
ry/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0
%BE/1087168/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%
B8+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0
%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8.html  

• Сто ја ди но вић Ми ша, ,,Зна чај ме ди ја за раз вој кул ту ре ми ра’’, Меди
ји и културамира наБалкану (при ре ди ли: Бра ни слав Сте ва но вић, 
Алек сан дра Ко стић, Љу би ша Ми тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет 
– уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ниш, 
2010.

• Сто ја ди но вић Ми ша, ,,По ли тич ке пар ти је, по ли тич ки иден ти тет и 
упра вља ње др жа вом’’, Политичка ревија, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 1/2012.

• Сто ја ди но вић Ми ша, То до ро вић Је ле на, „Иза зо ви раз во ја де мо крат-
ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2/2012.

• Фран ци сти Са ша, ,,Не га тив на кам па ња – ма ња по др шка СНС-у 
и ДС-у’’, Печат, 29. април 2012, до ступ но на: http://www.pe cat.
co.rs/2012/04/29-april-ne ga tiv na-kam pa nja-ma nja-po dr ska-sns-u-i-ds-u/    

• Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon 
Bo oks, New York, 2002.

• Хер ман Едвард, Мек че сни Ро берт, Глобалнимедији–новимисионари
глобалногкапитализма, Клио, Бе о град, 2004.



- 84 -

МЕДИЈИ,ДЕМОКРАТИЈАИИЗБОРИМишаСтојадиновић

• Chomsky No am, ,,What Ma kes Ma in stre am Me dia Ma in stre am“, Youare
beingliedto–TheDisinformationGuidetoMediaDistortion,Histori
calWhitewashesandCulturalMyths, The Di sin for ma tion Com pany Ltd., 
2001.

• Чом ски Но ам, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008.
• Чом ски Но ам, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999.

Resume
Themassmediaareanimportantpartofdemocraticso
ciety because they represent themain source of citizens
informing. They are an importantmediator between the
governmentandtheircitizens.However,justasthemedia
canbeanimportantpartofdemocraticsocietytheyalso
canbeitsmainobstacle,especiallyiftheyareinfluenced
by‘’richandpowerfulpeople’’forachievingtheirgoals.
Thisiswhymassmediacanbeaverypowerfulmeansof
manipulation.Thepowerofthemediaisintheirabilityto
influence in the shaping of consciousness of individuals
withoutthattheyareawareofthis.Ofcoursethemassme
diaarenotallpowerfulbuttheirstrengthisintheirpre
senceinallspheresoflife.Whenitcomestotherolethat
mediahave in theelectoralprocessweshouldpointout
againthattheyarethemainsourceforthecitizen’sinfor
mation.Massmediacanaskquestionsonbehalfofvoters.
When the electoral process start themedia have role to
coveragetheelectioncampaignandtoprovidebetterin
formingofcitizensabouttheparties,theirprograms,their
goals,andthiscanhaveahugeimpactonthatforwhich
partytheywillultimatelyvote.
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