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Уводна реч

Када сам пре нешто више од седам година написао први текст на тему друш-
твених импликација технологија надзора, нисам ни слутио да је то тек почетак 
и да ће ми та тематика узети велики део енергије у наредном периоду. Све је 
заправо кренуло негде средином 2003. године, када сам прочитао неколико кри-
тичких чланака о проблематици електронског надзора и почео да формирам 
сопствена гледишта о тој теми. Стицајем околности, недуго потом сам у књи-
жари Задужбине манастира Хиландара упознао једног српског интелектуалца 
који се активно бавио том проблематиком. Замолио ме је да се придружим тек 
покренутој иницијативи за одбрану приватности у Србији, у погледу оспора-
вања најављеног „пројекта“ биометријског система идентификације – тачније, 
да дам свој допринос из области информационо-комуникационих наука. Позив 
сам прихватио и недуго потом објавио први у низу текстова...

Дебата о приватности у нашем друштву је брзо добила значајан публи-
цитет, поготово током 2006. године, када се у њу укључио добар део стручне и 
шире јавности. Учествујући на великом броју округлих столова, стручних кон-
ференција и трибина, размењујући мишљења са учесницима, схватио сам да 
су наметљиви системи личне идентификације становништва само једна карика 
у веома сложеном ланцу феномена, те да је потребно обухватити далеко шири 
контекст да би се добила права слика о проблему. 

Ова књига представља одговор на ту потребу. Она је заправо технички и 
стилски дорађена верзија докторске дисертације под називом „Информацио-
но контролисано друштво и његове друштвене импликације“. У њој сам јасно 
заузео став да је утицај електронског надзора само један пол у сложеној био-
политичкој матрици која обухвата једнако важан упоредни утицај мас-медија. 
Такву позицију сам формирао делом интуитивно, а делом поучен чињеницом 
да су најмоћније медијске куће у Србији углавном афирмисале системе надзо-
ра, а цензурисале активности бораца за приватност. Током израде рада, ишчи-
тавајући релевантну литературу, наишао сам на сличне ставове код неколико 
аутора, што ме је додатно утврдило у почетном ставу. Иако у свом раду нисам 
експлицитно именовао тај феномен, он би се могао окарактерисати као поли-
оптикон – комбинована и вишедимензиона делатност електронског надзора 
(онога што се често карактерише као паноптикон) и мас-медија (што се озна-
чава термином синоптикон) зарад што веће контроле неке популације. Друш-
тво у коме се систематично спроводи таква активност називам информационо-
контролисанимдруштвом(ИКД).

Највећа методолошка тешкоћа приликом израде овог рада била је у захте-
ву суштинске мултидисциплинарности да би резултати били научно валидни. 
Иако је дело у највећем обиму социолошког карактера, тема је захтевала де-
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таљна проучавања научних радова из области информационо-комуникационих 
техно логија, правне теорије, политикологије, философије, а у завршном делу и 
неких аспеката који су на граници теологије и социологије. 

Ствари се у овој области дешавају прилично брзо, па се на домаћем и 
светском плану догодило много тога што је повезано са тематиком овог рада, а 
њиме није обухваћено. У Великој Британији су, примера ради, укинуте биоме-
тријске личне карте. У истој земљи се медијски магнат Руперт Мардок појавио 
на суду због прислушкивања грађана које је вршила његова медијска корпо-
рација у сарадњи са неким службеницима Скотланд јарда (еклатантан пример 
сарадње структура које представљају мас-медије и електронски надзор у једном 
друштву). Руска Федерација је најавила универзални идентификациони доку-
мент који би објединио и системе плаћања, чиме је бацила у засенак постојеће 
системе личне идентификације обухваћене у овом раду, осим можда кинеског 
модела који је још увек у разради. Wikileaks афера је постала глобални фено-
мен који је само на почетку био потврда слободе интернета, али је после неког 
времена показао како функционише спрега контролних механизама када је по-
требно цензурисати одређени сајт, попут укидања банкарских рачуна његовог 
власника. Друштвене мреже попут Facebook-а и Twitter-а су означиле нови вид 
друштвене иницијативе и акције први пут испробан на Блиском истоку (тзв. 
„Арапско пролеће“), а недуго потом и у нередима у Лондону, што је са друге 
стране покренуло политичке центре моћи да иду у правцу онемогућавања при-
ступа тим мрежама уколико сматрају за потребно. У Србији се појавио „Покрет 
за електронску приватност“, који својим првим активностима прилично обећа-
ва... Овакви и слични догађаји ће се највероватније и даље низати у периоду 
који је пред нама и давати повода за нове опсервације, али суштина остаје иста.

Током израде овог рада је постојала и једна тешкоћа личног карактера 
коју сматрам да треба да поделим са читаоцима. Она се односила на природу 
мог животног, свештеничког позива, тачније на саму могућност уклапања бо-
гослужбене сфере са темељним проучавањем једне девијације каква је ИКД. То 
је поготово био случај када је требало разматрати политиколошке теме, које су 
саме по себи веома тешко спојиве са умном сфером свештенослужења. С тим у 
вези, желим да нагласим да сам овим радом на неки начин заокружио свој став у 
погледу друштва под надзором и тиме означио свој престанак бављења том те-
матиком. Такву одлуку сам донео не зато што је ова област неважна, напротив, 
већ зато што сматрам да њоме по природи ствари треба пре свега да се баве они 
који су призвани на ту врсту делатности (грађанске иницијативе и академске 
институције), а не свештеници. 

У истом погледу посматрам и улогу Српске Православне Цркве, која је 
у једном критичном периоду нашег друштва изнела добар део терета борбе за 
приватност у Србији (управо као што је током своје тегобне историје више пута 
износила народни крст када то нико други није могао или није хтео). Сматрам 
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да од ње не треба очекивати да своју енергију и даље усмерава ка овим питањи-
ма, поготово не у погледу друштвених активности и стручних опсервација. Ово 
стога што Црква преображај света не чини „институционалним“ деловањем, 
већ превасходно својом подвижничко-литургијском сфером којом формира 
здраве, чврсте, критичке свести оних личности које живе у њеном окриљу. Так-
ве личности су само по себи највећа брана свему што је лоше, па и информа-
ционо-контролисаном друштву. Ово не значи да Црква „званично“ не треба да 
има свој став, него да је то другостепена активност у њеном животу. У том 
смислу добар пример данас даје Руска Православна Црква која је проблематику 
друштва под надзором критички обухватила у неколико синодских саопштења 
и у једном одељку нове верзије своје званичне социјалне концепције, чиме је 
дала до знања да ова тема спада у поље друштвене одговорности савремених 
хришћана. Цркви свакако није свеједно у каквом ћемо свету живети, али се не 
сме заборавити да је њен природни циљ Небески Јерусалим. 

Још нешто је веома важно када је реч о улози Цркве, а то је значај заузи-
мања заједничког, саборног, јединственог става међу православним хришћани-
ма. Наиме, приметно је да савремени хришћани често имају радикално супро-
тстављена мишљења када је реч о проблематици друштва под надзором, што 
може водити ка негативним појавама, па чак и ка расколничким идејама. Те 
крајности су најчешће псеудоапокалиптичке приче и ширење претераног стра-
ха са једне стране, а крајњи либерализам, површан прогресивизам и конфор-
мизам са друге. Ни једно ни друго није резултат здравог хришћанског расуђи-
вања, мудрости, смирења и одважности. Стога треба инсистирати на саборном 
виђењу ове проблематике, имајући притом у виду да су се православни хришћа-
ни, историјски гледано, показали као противници свих система и идеологија 
које су гушиле човекову личност, слободу и достојанство. Такав став ће једнако 
имати своју јачину у погледу спречавања друштвених девијација и биће јака 
препрека уношењу смутњи и раздора.

И на крају, следујући научној лојалности, дужан сам да поименице наве-
дем и допринос других људи када је реч о овом раду. Ђакону мр Ненаду Идризо-
вићу, стручном сараднику Народне библиотеке Србије у области монографских 
публикација, захваљујем на труду око физичког прикупљања и достављања 
великог броја научних чланака, студија и монографија на српском језику које 
су ми биле потребне. Мр Филипу Ејдусу, асистенту Факултета политичких на-
ука, захваљујем на уступању личне библиотеке из области политичке теорије 
и омогућавању приступа једној веома богатој електронској бази релевантних 
научних публикација на енглеском језику. Ивану и Маји Јовановић, службени-
цима Православног богословског факултета, захваљујем на уступању личних 
приступних шифара академској бази страних научних часописа из хуманистич-
ких области. Лектору Оливери Дуњић захваљујем на корекцијама и сугестијама 
у погледу мог стила писања. Александру Загорцу, предавачу енглеског језика, 
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сам захвалан за стручну помоћ приликом превођења абстракта овог рада на ен-
глески језик.

У стручном смислу несумњиво највећу захвалност дугујем људима који 
су своје знање и искуство несебично поделили са мном и умели да укажу на 
грешке које је требало исправити. Човек се учи док је жив и током рада на овој 
дисертацији (а и после тога) много тога сам научио од оних људи који су умели 
да критикују са добром мером и намером. На првом месту бих истакао ментор-
ски труд професора Слободана Антонића и веома важне критике које је упутио 
током израде овог рада. Такође, веома су ми значиле критичке опсервације и 
сугестије професорâ Младена Лазића, Владимира Вулетића и Слободана Мила-
диновића – како оне које су изнете на самој одбрани рада, тако и оне у накнад-
ним консултацијама. Трудио сам се да уважим велики број њихових примедби и 
овом приликом им се још једном срдачно захваљујем на доброј вољи. 

У материјалном смислу, захвалност дугујем Регистру националног ин-
тернет домена (РНИДС), који је ову књигу сматрао доприносом у погледу ос-
ветљавања проблематике Интернета као новог медија и приватности на њему, и 
у складу са тиме био финансијски покровитељ овог издања.

На крају, највећу моралну захвалност дугујем својој породици – овде 
првенствено мислим на своје родитеље и своју супругу – за безрезервну подр-
шку и хришћанско разумевање, за време, енергију и ресурсе утрошене у израду 
овог рада. 

ПрезвитерОливерСуботић
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ИНФОРМАЦИОНО 
КОНТРОЛИСАНО ДРУШТВО

Апстракт:
Електронски надзор становништва помоћу информационо-комуникационих 
техно логија је у једном броју развијених земаља света вишедеценијска реал-
ност, и та активност је –  у име заштите безбедности – значајно интензивирана у 
21. веку. Тај надзор је масован, рутинског карактера и широког опсега, базира се 
на аутоматској обради података и укључује различите субјекте. Оваква парадиг-
ма доноси низ друштвених импликација, међу којима је једна од најзначајнијих 
конформизам у деловању код људи који се налазе под електронским надзором 
или имају свест о његовом постојању. Тај конформизам се првенствено огле-
да у уздржавању од различитих активности које могу бити погрешно протума-
чене и у улагању труда за уклапање у идеалан електронски профил. Упоредо 
са „паноптичким“ утицајем надзора на понашање грађана делује и феномен 
„синоптизма“, који се огледа кроз утицај мас-медија на наметање одређених 
ставова и посредно усмеравање популације ка пожељном моделу понашања. 
Паралелно деловање електронског надзора и мас-медија показује и испреплете-
ност структура моћи које стоје иза паноптичке и синоптичке делатности, а које 
су доминантно везане за државне агенције и коропоративни капитал. У овом 
раду такву сложену парадигму упоредног деловања електронског надзора и 
контролисане мас-медијске дисеминације порука спровођених зарад постизања 
високог степена контроле и усмеравања понашања становништва карактерише-
мо синтагмом информационо-контролисано друштво (ИКД). Поред теоријског 
разматрања узрокā и условā за настанак ИКД, историјских аналогија, односа са 
информационим друштвом и студија случаја на примеру релевантних земаља 
света, у раду су проучене и најбитније друштвене импликације таквог модела 
друштва, као и могућност отпора његовој матрици. 

Кључне речи: електронски надзор, паноптизам, синоптизам, безбедност, 
приватност, мас-медији, глобализација, потрошачко друштво, конформизам
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INFORMATIONALLY 
CONTROLLED SOCIETY 

Abstract:
In a number of developed countries, electronic surveillance of the population through 
information and communication technologies is a decades old reality. This activity 
has been significantly intensified in 21st century, in the name of public safety. The 
surveillance is widespread, routine and of a wide scope. It is based on automatic data 
processing and involves different subjects. Such a paradigm introduces a series of 
social implications, amongst which conformity in the actions of people subjected to, 
or having the awareness of, the electronic surveillance is one of the most significant. 
The conformity in question is primarily reflected in restraint from various activities 
which might be misinterpreted and in putting efforts into conforming to an ideal 
electronic profile. Side by side with the “panoptic” influence of the surveillance on 
citizens’ behaviour acts the phenomenon of “synopticism”, which represents the 
influence of mass-media in imposing certain attitudes, as well as on indirect governing 
of the population towards the desired model of behaviour. The simultaneous action 
of electronic surveillance and mass-media also shows the intertwining of power 
structures in the background of panoptic and synoptic activity, which are mainly tied 
to government agencies and corporate capital. In this dissertation such a complex 
paradigm of the parallel actions of electronic surveillance and controlled mass-media 
dissemination of messages, which aims to achieve a high level of control over, and 
direction of people’s behaviour, is characterized by the syntagm: Informationally 
Controlled Society (ICS). Besides theoretical considerations of the causes and 
conditions which enabled the genesis of ICS, historical analogies, relations to 
information society and case studies of relevant countries, this dissertation also deals 
with the most important social implications of this kind of society model, as well as 
the possibility of resistance to its matrix.

Key words: electronic surveillance, panopticism, synopticism, security, privacy,
mass-media,globalization,consumers’society,conformity
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УВОД

Процес интензивног стварања, обраде и преноса информација коришћењем 
информационо-комуникационих технологија представља једну од кључних од-
лика развијених земаља савремене цивилизације. Оне се због тога често ка рак-
теришу као информационадруштва и наводе као пример употребе савремених 
технологија за револуционарне помаке у привреди, науци и обра зовању и, уоп-
ште, у унапређењу животних услова. Тај прогрес, међутим, има и своју тамну 
страну. 

Једна од изразито негативних тенденција које карактеришу информатич-
ку цивилизацију јесте електронски надзор становништва који поприма забри-
њавајуће размере. Масовно нарушавање приватности грађана уз помоћ сложе-
них технологија електронског надзора, радикално повећање опсега података 
које о становништву прикупља државна управа, условљавање учешћа у друш-
твеним токовима преко давања осетљивих личних података и огроман проток 
података о личности у приватном сектору су у савременом свету толико изра-
жене појаве да се уместо синтагме информационо друштво све чешће користи 
синтагма друштвоподнадзором (уп. Surveillance StudieS 2006).

Прецизни показатељи степена наведене девијације су подаци из изве-
штајā организација и институција које се баве проблематиком заштите при-
ватности грађана. Они махом указују на драстичну ерозију приватности на 
нивоу целог света, при чему је индикативно да у томе предњаче најмоћније 
државе данашњице (ср. Privacy international 2007a), у којима се електронски 
надзор спроводи од стране различитих друштвених структура. У последњој 
деценији надзор грађана је нарочито интензивиран због феномена такозваног 
глобалног тероризма. Масовни надзор позиције, трансакција и комуникација 
грађана – уз приметну тежњу ка укидању анонимности у друштвеним токовима 
и наметања што прецизније идентификације учесника у њима – у индустријски 
најразвијениjим друштвима представља реалност. Посебно забрињава чињени-
ца да – када је реч о примени технологија електронског надзора – практично 
нестају „методолошке“ разлике између демократских и ауторитарних режима, 
будући да се технологије надзора базирају на истим методама прикупљања и 
обраде података. Једина реално присутна разлика је у могућности законске од-
бране права на приватност и слободног јавног ангажмана грађана у том погледу. 
Ситуацију додатно усложњава чињеница да профит компанија све више зави-
си од информација о куповним навикама грађана, због чега је приметно да се 
тежиште надзора у савременом свету са државних органа све више помера на 
корпорације и приватни сектор.

Наведена парадигма покреће велики број питања, а најважнија се односе 
на слободу, дигнитет и приватност грађана у друштвима под надзором. Које су 
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импликације надзора свакодневних активности грађана на њихово слободно 
деловање и спонтано понашање? Да ли масовни електронски надзор грађане 
у већој мери чини сигурним или забринутим? Да ли се и савремено друштво 
трансформише упоредо са масовном применом технолошких решења усме-
рених ка надзору? Колико таква парадигма угрожава цивилизацијске темеље 
на којима почивају друштва која негују грађанска права и слободе?... Да би се 
добио одговор на наведена и друга важна питања, неопходно је анализирати 
најважније видове електронског надзора у конкретном друштвено-политич-
ком амбијенту и спровести истраживање које се односи на понашање грађана 
који су директно изложени надзору или су свесни његовог постојања. 

Целовит одговор на питање понашања грађана у наведеном окружењу захте-
ва и упоредно испитивање утицаја који су комплементарни са делатношћу елек-
тронског надзора. Међу тим утицајима кључан је онај који има сфера мас-меди ја, 
која и сама представља веома важан део информационог друштва. У том погле ду 
је веома важно питање колико је и какво преплитање доминантних друштвених
структурамоћи – превасходно политичких, економских и безбедносних елита у 
једном друштву (уп. MillS 2000: 8) – које имају утицаја на мас-медијску сферу и на 
поље електронског надзора. То преплитање може бити директно, уколико се у обе 
делатности (мас-медијској и надзорној) поклапа власничка структура капитала 
или уколико иза обе делатности стоји државни апарат, или, пак, индиректно – уко-
лико постоје уговори о сарадњи, заједнички интереси корпоративног капитала или 
комбиновани утицај политичких и економских структура моћи. У таквој парадиг-
ми мас-медијска сфера у односу на деловање електронског надзора може, у мањој 
или већој мери, имати кумулативан ефекат: она се може користити резултатима 
надзора за усмеравање својих порука, али и деловати независно од њега у правцу 
масовног обликовања ставова популације. Уколико постоје јаки интереси државе 
и крупног капитала, мас-медијске поруке могу и сугерисати друштвену потребу за 
електронским надзором. 

Улога мас-медија је, међутим, далеко значајнија када је реч о инди-
ректном и комплементарном утицају у односу на дејство електронског над-
зора. То је посебно важно када је реч о убеђивању грађана да прихвате одре-
ђене ставове односно „постулирању“ мишљења и понашања према по жељном 
моделу у скла ду са интересима напред наведених структура моћи у друштву. 
Одређивање степена могућности таквог утицаја мас-медија и њихове синер-
гије са утицајем електронског надзора на конформистичко понашање пове-
зано је са проблемом медијске концентрације, утицајем политичких и кор-
поративних структура на мас-медије и проблематиком нових медија попут 
Интернета. 

Основни истраживачки проблем у испитивању ове сложене парадигме 
упоредног деловања електронског надзора и мас-медијске сфере јесте одре-
ђивање степена контроле популације у тоталитету, према циљевима и инте ре-
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сима структура моћи (превасходно политичких, економских и без бедносних) 
које их користе као своје полуге друштвеног утицаја. Контрола која се спро-
води преко електронског надзора је суштински заснована на реактивном ка-
пацитету структура моћи које стоје иза њега. Надзор у том погледу грађа-
нима шаље поруку да треба избегавати понашање које – услед негативних 
резултата електронског надзора – може довести до репресије. Мас-медијска 
сфера, са друге стране, није доминантно усмерена ка моделовању понашања 
грађана преко њиховог уздржавања, већ преко усвајања одређених ставова и 
активаци је у складу са њима. Ове две активности су идеално уклопљене уко-
лико постоји поклапање интереса структура моћи које их спроводе или имају 
утицаја на поља електронског надзора и мас-медијске дисеминације порука. 
Основна теза овог рада се састоји у томе да се у условима овакве делатности у 
ма совном виду конформизам међу грађанима драстично повећава и испољава 
кроз различите облике прилагођавања пожељној матрици понашања, зависно 
од тога да ли је условљен изложеношћу електронском надзору, утицајем мас-
медијских порука или, пак, комбинованом делатношћу обе сфере.

Структура упоредног паноптичког (свеобухватни електронски надзор 
– уп. Фуко 1997) и синоптичког (мас-медијске поруке – уп. MathieSen 1997) 
дејства открива постојање два основна информациона тока. Први се односи на 
електронски надзор и контролу токова података о личности: он је усмерен од 
личности ка систему надзора (односно ка конкретним структурама моћи које 
стоје иза њега) и испољава се кроз прикупљање и обраду података о грађани-
ма. Други информациони ток се односи на контролисану дисеминацију мас-
медијских порука, и он је у класичном виду усмерен од центра мас-медијског 
генерисања и прослеђивања порука ка грађанима односно примаоцима инфор-
мација. С обзиром на то да такозвани „нови медији“ попут Интернета омогућа-
вају интеракцију са емитером и праћење активности свих учесника у комуни-
кацији, претходно наведена парадигма је трансформисана у двосмерни ток ин-
формација. То је кључна трансформација нових медија која је значајна за наше 
истраживање: могућност да својим деловањем обједине електронски надзор и 
мас-медијско деловање. 

Сложени феномен упоредног деловања електронског надзора и мас-ме-
дијске сфере, који се очитује у високом степену контроле популације и об-
ликовању одређеног модела њеног понашања у масовном виду, у овом раду 
означавамо синтагмом информационо-контролисано друштво. Прецизно 
идентификовање тог феномена захтева претходно теоријско разматрање њего-
ве полазне тачке у феноменолошком смислу, а то је информационо друштво. 
Но на самом почетку неопходно је прецизно дефинисати основну термино-
логију која се односи на ову тематику и у дефинисању поћи од самог појма 
информације.
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Значење и друштвени контекст појма информација 

Када је реч о утицају информационо-комуникационих технологија на друштво, 
у науци не постоји сагласност о конкретној природи друштвених промена, али 
није спорно да су ове промене евидентне, веома значајне и дубоке (BalSaMo 
1996: 341). Сложености ове проблематике доприноси и постојање различитих 
научних приступа одређењу самог појма информација, што ствара конфузију и 
тешкоће у проучавању феномена који су базирани на њему. 

Први научни радови који су обрађивали проблематику информација су 
били усмерени ка проблематици телекомуникационих технологија, проучавању 
алгоритама за кодирање порука, мерењу и процени квалитета њиховог преноса, 
што је, посебно, карактеристика пионирског рада Клода Шенона (Claude Elwood 
Shannon (1916–2001)) кога одликује класичан електроинжењерски приступ (ср. 
Shannon 1948). У таквом приступу информација се најчешће своди на техничке
аспекте њеног преноса од пошиљаоца до примаоца – без удубљивања у било 
какве друштвене или друге димензије. Поред преноса информација, као важна 
тема у овом погледу истичу се и услови који омогућавају несметан информаци-
они ток – попут природних закона, усвојених конвенција, лингвистичких пра-
вила и осталих контекстуално одређених фактора (devlin 1996: 12). 

Поред наведеног приступа, који задовољава потребе техничких наука, 
постоје и тежње ка проналажењу ширег контекста информације, попут ко-
ришћења методе генерализације зарад проналажења универзалне дефиниције 
информације на начин који би био задовољавајући за све научне области (ср. 
loSee 1997).1 Употребом те методе појам информације добија на ширини, али 
губи на прецизној спецификацији која се односи на конкретну научну област у 
оквиру које се изучава, што значајно сужава његову практичну употребну вред-
ност. Дијаметрално супротни приступ је метод специјализације, који се често 
користи ради прецизнијег утврђивања улоге информације у тачно одређеном 
оквиру,2 но ни тај приступ није без мањкавости: проблем настаје код упоредног 
коришћења научних радова из различитих области. 

Постоје и теоријски покушаји да се обједине принцип генерализације (у 
погледу аспеката информација који су заједнички за све системе) и принцип 
специјализације (у оквиру специфичних аспеката за сваки појединачни систем) 

1 Лозе овај обласно-независан приступ користи за дефинисање информације у смислу ње-
ног настајања „током свих процеса“, при чему су „вредности карактеристика у процесном излазу 
оно што називамо информацијама“ (loSee 1997: 256). 

2 Један од таквих специјализованих приступа информацији налази се код Ворена Вивера 
(Warren Weaver (1894–1978)), који је, уз Шенона, један од пионира на пољу проучавања инфор-
мације. Вивер користи различит приступ информацијама у зависности од конкретне области, и 
информације дели на доментехничкихнаука (везан за проблеме који се могу квантификовати), 
семантички домен (примењив у погледу значења) и проблематику утицаја информација на пона-
шање људи (нав. према Floridi 2004: 41). 
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да би се добила нека врста универзалнедефиниције појма информације (FuchS 
2002: 225-226).3 И такви покушаји помирења дијаметрално супротних приступа 
су, међутим, са више аспеката подложни критици, поготово због ширине самог 
појма информације (уп. Floridi 2004: 40-41).4

У оквиру нашег рада у дефинисању информације као такве начелно 
прихватамо теоријски приступ који заступа Лућиано Флориди (Luciano Floridi 
(1964)), према коме се информација дефинише као објективни, декларативнии
семантичкисадржајразличитевеличине,типаформатаиносиоца,којиможе
битипроизведен,обрађен,складиштен,прослеђеникомесеможеприступити
наразличитеначине,узнаглашавањедајеприликомодређивањаразликеизмеђу
информацијеидезинформацијекључанпараметаристинитости (Floridi 2005a: 
352).5 Флориди тако проширује приступе дефинисању информације уводећи па-
раметар истинитости као релевантан и апсолутан у разликовању информације 
и дезинформације. Додатно, када је реч о дезинформацији као феномену који се 
односи на друштвени живот, сматрамо да Флоридијев концепт разликовања ин-
формације и дезинформације треба додатно проширити тако да се дезинформа-
ција примарно посматра кроз свесну и намерну дистрибуцију лажног исказа зарад 
тачно одређеног циља обмане (ср. Fetzer 2004: 232). У ширем смислу, међутим, 
дезинформација свакако представља лажни семантички исказ у чијем настанку и 
не мора постојати свестан и намеран циљ обмане. Поред наведеног, појам инфор-
мације је у практичном погледу потребно повезати и са обрадомподатака и са 
знањем, због чињенице да обрада података води као добијању информација, док 
обрађене информације дају знање (Soete et al. 1997: 17).6 

3 Овај приступ је карактеристичан за присталице такозване јединственетеорије ин-
формација (Unified Theory of Information – UTI). Посебна специфичност UTI-концепта јесте 
тројаки приступ информацији, који се разликује од троструког оквира који даје Вивер. UTI-
мислиоци информацију смештају у домен спознаје, у оквиру кога се информација креира као 
„садржај свести појединца“, у домен комуникација, у односу на „разумевање порука креира-
них интеракцијом између појединаца“ и у домен сарадње, где се „осећај уграђен у друштве-
не структуре ствара колективно од стране индивидуа које делују на балансиран начин“ (в. 
hoFkirchner & Stockinger 1999).

4 Да би указао на ширину појма информације, Флориди га на датом месту пореди са пој-
мом бића у философији, противећи се „не-редукционистичким“ приступима који по његовом 
мишљењу покушавају да реше проблем „доктринарне дихотомије између редукциониста и анти-
редукциониста“ тако што ће „заменити хијерархијски модел редукциониста са дистрибуираном 
мрежом повезаних концепата, увезаних међусобним и динамичким утицајима“.

5 Очигледно је да се овај приступ темељи на две основне премисе: прва се односи на 
такозвани објективни, декларативниисемантички садржај, који је „добро формиран и смис-
лен податак“, а друга се односи на критеријумистинитости зарад разликовања информације и 
дезинформације: уколико је исказ истинит, у питању је информација, док је у супротном реч о 
дезинформацији (в. Floridi 2005a: 366-367).

6 Суштинска одредница у том смислу јесте да информација сама за себе не представља 
знање – она мора бити интерпретирана, повезана са другим информацијама и уклопљена у 
смислену конструкцију да би се добило знање (BalSaMo 1996: 344).
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Информације утичу на наше поимање стварности, али у исто време до-
носе и повратни утицај (са наше стране) на промену те исте стварности (уп. 
Floridi 2004: 40). Такав, двоструки пол информационог утицаја веома је важан 
за друштвену улогу информација, која се може разматрати вишеструко, али је 
пре свега везана за феномен информационог друштва. Но, као што је појам 
информација млад, широк и често дефинисан на различите начине (понекад 
у зависности од потребе и контекста), такав је случај и са синтагмом „инфор-
мационо друштво“, која указује на феномен за који такође постоји више раз-
личитих теоријских приступа који описују његов настанак, кључне особине и 
друштвене импликације.

Информационо друштво: 
различити теоријски приступи

Претеча савременог концепта информационог друштва може се пронаћи већ 
у идејама које се јављају средином 19. века, а повезане су са комуникацио-
ним проналасцима тог доба и предвиђањима будуће друштвене стварности 
(в. hoFkirchner&FuchS n.d: 1-2).7 У конкретном виду, информационо друш-
тво се појављује знатно касније – с обзиром на да је било условљено појавом 
дигитал них, информационо-комуникационих технологија и њихове масовне 
примене. 

Сама синтагма „информационо друштво“ се први пут у академским ра-
довима јавља шездесетих година 20. века (в. duFF 2000: 3-4; WeBSter 2002: 24).8 
Упоредо се појављују и друге синтагме, попут „економија знања“, „техноло-
шко друштво“, „компјутеризовано друштво“, „информационо доба“, „инду-
стријско-технолошко друштво“, „телематичко друштво“, „умрежено друштво“ 
(Beniger 1986: 5), док, временом, информационо друштво није пос та ло широко 
прихваћен terminus technicus. Од тада до данас у теоријским расправама се о 
феномену информационог друштва говори са различитих ас пе ката, а најчешће 
са економског и социолошког (уп. WinSeck 2002: 94-95). 

7 Хофкирхнер и Фухс на истом месту као примере наводе радове Натаниела Хауторна 
(Nathaniel Hawthorne (1804–1864)) и његову идеју „света са главом и мозгом“ у вези са телеграф-
ском машином, као и нешто касније идеје језуитског свештеника Тијара де Шардена (Teilhard de 
Chardin (1881–1955)) у погледу израде својеврсног „нервног система човечанства“ који би се, 
коришћењем поштанских и радио-веза распростирао преко целе земаљске кугле. Аутори на да-
том месту наводе и размишљања Владимира Ивановича Вернадског (Владимир Иванович Верна-
дский (1863–1945)) о „потпуној хабитацији биосфере од стране људи“ помоћу комуникационих 
технологија и могућности „тренутног слања мисли“. 

8 Даф наводи да се ова синтагма у литератури на јапанском језику појављује већ 1964. 
године, док Вебстер указује да је на Западу први користи Данијел Бел (Daniel Bell (1919)) у делу 
TheComingofPost-IndustrialSociety (1973) у коме се, ипак, одлучује за примарно коришћење 
термина „постиндустријско друштво“. 
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Заједничка црта првих академских радова на тему информационог друш-
тва (под тим или неким другим именом) јесте упоређивање са индустријским 
друштвом. Првенац таквог приступа је студија о монополу америчког стручња-
ка за економију Фрица Махлупа (Fritz Machlup (1902–1983)).9 Махлуп у својој 
студији уводи појам „економија знања“, с обзиром да је приликом проучавања 
пет категорија на нивоу целог друштва уочио огроман раст информационог сек-
тора у бруто националном производу (Beniger 1986: 21-22).10 Упоредо са Мах-
луповим радом, међу јапанским научницима се такође појављују студије које 
указују на промишљање информационог друштва на сличан начин, то јест у 
односу на нове индустријске гране које се убрзано развијају.11 Махлупов при-
ступ је остао присутан у научном свету још неколико деценија након његовог 
дела, што се јасно уочава из потоњих дефиниција информационог друштва, које 
су се мање или више ослањале на раст и развој информационог сектора,12 чиме 
је настављена заједничка теоријска нит посматрања информационог друштва у
оквиримаиндустријскогдруштва, односно кроз развој информатичког сектора 
у њему.

Деценију након Махлупове студије Јапански институт за развој ко м-
пјутерске употребе доноси План за информационо друштво наводећи као циљ 
стварање „друштва које доноси просперитетну државу људске интелектуалне 
креативности уместо обилне материјалне потрошње“ (MaSuda 1981: 3). То је 
један од првих доктринарних ставова према информационом друштву који га 
отворено дефинише као супституента дотадашњег индустријског друштва. 
У таквом приступу индустријско и информационо друштво се идентификују 
као структурно потпуно различити ентитети, при чему су „ограничена потро-
шња добара од стране потрошача и велика потрошња везана за моторизацију“ 
одлике индустријског, док је „друштво креативне интелектуалне активности“ 
одлика информационог друштва (MaSuda 1981: 3). Један од првих и највећих 
јапанских теоретичара информационог друштва, Јонеји Масуда (Yoneji Masuda 
(1905–1995)) наводи да је информационо друштво нови тип људског друштва, 

9 У питању је студија TheProduction andDistribution ofKnowledge in theUnited States 
(1962) (в. craWFord 1983: 381).

10 На датом месту се наводи да су категорије које је Фриц проучавао биле образовање, 
истраживање и развој, комуникациони медији, информационе машине и информациони сервиси.

11 С тим у вези, јапански антрополог Тодао Умесао (Todao Umesao (1920)) у својим радо-
вима наводи „значај електронских индустрија за структурну промену индустријског друштва“ 
поредећи тај утицај са оним који је „тешка индустрија учинила код преласка са пољопривредног 
на индустријско друштво“ (нав. према SchienStock et al.1999: 6). 

12 Тако немачки научник Карл Дојч (Karl Deutsch (1912–1992)) почетком осамдесетих го-
дина за информациона друштва наводи да су то „националне економије у којима је више од поло-
вине радне снаге упошљено примарно у информационо-оријентисаним запослењима, при чему 
је нето доходак ових активности већи од половине укупног националног дохотка“ (цит. према 
SchienStock 1999: 7).
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„потпуно различит од индустријског“, за који сматра да није прикладан чак ни 
назив постиндустријско с обзиром да ће „производња информационих, а не ма-
теријалних вредности бити његова главна покретачка снага“ (MaSuda 1981: 29). 
Масуда развија дискурс разлика између индустријског и информационог друш-
тва у домену иновативне технологије, социоекономске структуре и вредности 
које та два система остварују (ср. MaSuda 1981: 30).13 

Када је реч о вези између информационог и индустријског друштва нај-
већи број савремених теоретичара ипак не заговара став радикалног раскида са 
индустријском епохом, већ више трансформацију њене структуре уз задржа-
вање кључних особености. Једна од органских веза са индустријским друштвом 
се, тако, налази и у коришћењу нових информационо-комуникационих техноло-
гија зарад контроле производног процеса, дистрибуције и потрошње производа 
(Beniger 1986: 16-19).14 Нешто шири приступ информационо друштво посматра 
као информатизовано индустријско друштво, са претпоставком коришћења 
информационих технологија у смислу обраде података који се односе на про-
изводњу роба, али уз упоредно уочавање независног утицаја технологије коме 
савремено друштво треба да се прилагоди односно акцента на информацији као 
таквој (ср. SchienStock et al. 1999: 13-15). 

Информационо друштво је проучавано и од стране различитих ин ституција, 
и често је дефинисано у зависности од актуелне историјске парадигме и конкрет-
них циљева онога ко дефинише. Висока експертска група (High Level Expert Group) 
Европске уније је 1997. године информационо друштво дефинисала као „друштво 
које се формира у садашњем тренутку и укључује општу примену техника склади-
штења и слања информација и података по ниским трошковима“, при чему се „ге-
нерализација таквог коришћења информација и података повезује са организацио-
ним, економским, друштвеним и правним иновацијама које ће значајно изменити 
живот на послу и у друштву“ (Soete et al. 1997: 16). Уједињене нације су такође 

13 У погледу иновативне технологије, Масуда у упоредној табели на датом месту за индус-
тријско друштво наводи парну машину, замену физичког рада и повећање материјалне производње, 
док за информационо наводи рачунарску технологију, замену умног рада и повећање производње 
информација. Код социо-економске структуре Масуда, између осталог, набраја материјална добра и 
услуге, модерне фабрике, производну индустрију, закон цене, класно друштво, парламентарну де-
мократију, радничке покрете и незапосленост као одлике индустријског друштва, а аналогно томе, 
технологију и знање, информационе мреже, интелектуалну индустрију, закон циљева, функционал-
но друштво, партиципациону демократију, грађанске покрете и проблем приватности као социо-
економске одлике информационог друштва. Масуда у истој табели истиче и вредносне разлике, 
тако да на страну индустријског друштва наводи материјалне вредности, основна људска права и 
ренесансни дух, док на страну информационог друштва поставља временски повезане вредности у 
зависности од циља, самоконтролу и глобализам као поглед на свет.

14 Бенигер на истом месту наводи да информационо друштво није феномен који је јед-
ноставно настао на темељу скорашњих промена, већ да корен његовог настанка треба тражити у 
повећању брзине материјалне обраде и токова који су почели далеко раније. Он кључну промену 
смешта у другу половину деветнаестог века – у погледу „решавања кризе контроле, која је гене-
рисана индустријском револуцијом у производњи и транспорту“ (Beniger 1986: 6).
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дале једну строго функционалну дефиницију информационог друштва као друш-
тва у коме „свако може да створи, приступи и размењује информације и знање, што 
појединцима, заједницама и народима омогућава да остваре пун потенцијал у про-
мовисању значајног развоја и унапређења квалитета живота“ према принципа УН 
и Универзалној Декларацији о људским правима (в. un 2003). Постоје и генера-
лизоване институционалне дефиниције информационог друштва које имају шири 
и циљно независнији приступ, попут оне да је то „креативно друштво базирано на 
интеракцији“, при чему „најважнија ствар за такво друштво није нова технологија, 
већ нов начин да се ствари ураде“ (hiManen 2004: 1). 

Информационо друштво се често ближе одређује и дескриптивно. Као 
основне карактеристике информационог друштва се у том погледу наводе: а) 
превазилажење државних граница, б) развој који није могуће предвидети, в) изу-
зетно повећање базе знања, г) појачавање хоризонталних веза и међузависности 
друштвених ентитета и д) повећан степен основних економских добара која су 
везана за информације које су саме по себи нематеријалног карактера (BovenS& 
looS 2002: 189-190).15 

Неки приступи информационом друштву зависе и од специфичних док-
тринарних ставова према друштву уопште. Такав је приступ присталица UTI-
концепта, где се информационо друштво посматра као још један „информаци-
оно-генерисан систем“ (упоредо се наводи и термин „самоорганизован систем“ 
у складу са еволуционистичким друштвеним претпоставкама ове школе миш-
љења) (ср. hoFkirchner&FuchS n.d.: 2-5).16 Припадници овог теоријског приступа 
користе термин друштвенеинформације, који се односи на информације које се 
конституишу у друштвеном односу, при чему одређују да је „друштвено дело-
вање неопходан, али не и довољан услов за постојање друштвеног односа“ и да 
креирање друштвене информације подразумева процес у оквиру кога су обух-
ваћена три међусобно повезана подсистема друштва – економски, политички и 
културни (FuchS 2002: 225-229).17 Ова три подсистема су у наведеном виђењу 
друштвене информације укључена у интеракцију не само у оквиру класичне 
производње, размене и обраде информација, већ и кроз коришћење информаци-

15 Може се приметити и одређена сличност са концепцијом такозваног „виртуелног 
друштва“, у оквиру кога се време и простор донекле превазилазе употребом савремених инфор-
мационо-комуникационих технологија, при чему се као основне одлике таквог друштва наводе: 
а) глобална економија, б) трансформација политичке сфере, в) просвећеност популације и г) тех-
нолошки напредак (ср. agreS et al. 1998: 72-75).

16 Хофкирхнер и Фухс на истом месту наводе да структура друштва у себи агрегира три 
система: техносферу (у оквиру које „учесници друштва изводе инструменталне активности“ које 
подразумевају производњу и употребу технологије), екосферу (која обухвата „токове материје 
и енергије зарад омогућавања физичког живота њених учесника“) и социосферу (у оквиру које 
учесници у друштвеном животу ступају у различите односе).

17 Фухс сматра да ресурсе можемо назвати економским, одлуке политичким, а друштвене 
норме и вредности културним информацијама, што све заједно по њему сачињава друштвену 
информацију (в. FuchS 2002: 227-228). 
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оно-комуникационе инфраструктуре потребне за функционисање сваког под-
система понаособ и друштва у целини (уп. hoFkirchner&FuchS n.d.: 5-6).

Поред дефинисања односа информационог и индустријског друштва, 
приметни су и теоријски покушаји повезивања информационог друштва са 
осталим друштвеним концептима. Добар пример је прављење корелације са 
идејом социјалне државе, што је – због различих концептуалних основа и науч-
ног порекла – доста тежи задатак него у случају формирања везе и аналогије са 
индустријским друштвом (ср. SkayanniS 1999).18 

Приступ информационом друштву као друштвузнања такође је посебно 
питање, при чему је паралела са Махлуповом економијом знања само термино-
лошка, с обзиром на то да је акценат на едукативном, а не економском аспекту. У 
информационом друштву процес образовања траје током целог живота и одвија 
се не само у школи, већ и „на радном месту и у кући“ (Soete et al. 1997: 19), док се 
информационо друштво као друштво знања огледа кроз параметре драстичног по-
већања базе знања и развоја рачунара као технолошког супстрата за прикупљање 
знања (SchienStock et al. 1999: 16). И у овом погледу постоје одређене критичке 
опсервације, поготово када је реч о оправданости поистовећивања друштва знања 
и информационог друштва (в. UNESCO 2003: 21).19

Значајан теоријски продор у погледу дефинисања, структурирања и им-
пликација информационог друштва учинио је Мануел Кастелс (Manuel Castells 
(1942)), један од водећих савремених теоретичара ове области. Он прави на-
челну разлику између информационог и информатичког друштва истичући да 
„прво наглашава улогу информација у друштву“, док друго наглашава „специ-
фичан вид друштвене организације у оквиру које производња, обрада и дистри-
бицуја информација јесу главни извори продуктивности и моћи“ у складу са но-
вом технолошком парадигмом (в. caStellS 2000: 21). Разматрајући транзицију 
од индустријализације ка информатизацији, Кастелс примећује да је у њеној 
основи обрада информација као центар свих активности које се односе на про-
изводњу, дистрибуцију и потрошњу производа (в. caStellS 1991: 17-19).20 

18 Скајанис указује на то да се „информационо друштво појављује као концепт у оквиру 
позитивних наука повезаних са технологијом, док је социјална држава социо-философски конц-
епт повезан са друштвеним наукама“, при чему сматра да је за њихово повезивање потребно ићи 
ка „вишим нивоима апстракције“ (SkayanniS 1999: 373). О комбинацији модела информационог 
друштва и социјалне државе код финске владе видети код hiManen 2004.

19 Абдул В. Хан (Abdul W. Khan), заменик генералног директора UNESCO-а за комуни-
кације и информације, на датом месту тврди да друштво знања и информационо друштво не 
треба поистовећивати, већ да се они морају посматрати у „комплементарном“ виду. Он сматра 
да је „информационо друштво градивни материјал за друштво знања“ и да се „информационо 
друштво више повезује са технолошким иновацијама“, док „друштво знања укључује друштвене, 
културне, економске, политичке и институционалне трансформације“.

20 Кастелс на истом месту тврди да информациона револуција води до посве новог, „ин-
формационог модуса развоја“, у коме се старе организационе форме доводе у питање, традицио-
нални друштвени концепти губе на значају, а улога државе доживљава велику транс формацију. 
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Кључно место Кастелсовог теоријског приступа односи се на термин 
мрежно друштво (network society), које настаје под утицајем „информацио-
но-технолошке револуције и преструктурирањем капитализма“ (в. caStellS 
2004: 1).21 Он мрежно друштво дефинише као „друштвену структуру засновану 
на мрежама које раде на принципу информационо-комуникационих техноло-
гија базираних на микроелектронској технологији и дигиталним рачунарским 
мрежама које генеришу, обрађују и дистрибуирају информације на бази знања 
акумулираног на чворовима мреже“, при чему је мрежа „формална структура 
и систем међусобно повезаних чворова“, а чворови су тачке пресека мреже 
(caStellS 2005: 7). 

Мрежно друштво по Кастелсу појачава индивидуализам као тековину – 
оно није ништа друго него друштво „умрежених индивидуа“ (caStellS 2005: 
12). Кастелс указује да оно доноси трансформације како на политичкој, тако 
и на економској равни: пробијају се баријере државних граница, релативизује 
се класични модел државног суверенитета, ствара се могућност ефикаснијег 
и продуктивнијег рада и појављују се нови видови запослења (caStellS 2005: 
8-10, 15). Феномен „умрежених индивидуа“ имплицира још једну од кључних 
одредница Кастелсовог приступа мрежног друштва, а то је трансформација ко-
муникација и медијског подручја (caStellS 2005: 12-13).22 Као кључни задатак 
у оквиру мрежног друштва у коме живимо, Кастелс одређује проналажење што 
бољег начина за „остваривање колективних и индивидуалних пројеката који из-
ражавају друштвене потребе и вредности у оквиру нових структурних услова“ 
(caStellS 2005: 16).23 

Поред Кастелса постоји још неколико савремених теоретичара ове обла-
сти, чији је научни допринос ипак нешто мањи. Међу њима је Френк Вебстер 
(Frank Webster (1950)), један од значајних савремених истраживача феномена 
информационог друштва, који наводи пет суштинских одредница информа-
ционог друштва: технолошкудифузијуииновацију, променеупословнојсфе-

21 Као неке од основних одлика таквог друштва Кастелс на истом месту наводи, између ос-
талог, мрежне типове организације, нестабилност посла и индивидуализацију рада, затим „кул-
туру виртуелности креирану међусобно повезаним и диверзификованим медијским системима“ 
и другачије поимање времена и простора. 

22 Кастелс на истом месту истиче да су данашњи комуникациони системи дефинисани 
„медијским конгломератима који су истовремено локалног и глобалног карактера“, тенденцијом 
ка процесима дигитализације (тј. замене аналогног сигнала дигиталним), интерактивности (у 
погледу могућности комуникације између емитера сигнала и примаоца), дифузности и интегра-
ције различитих технологија, као и повећањем „хоризонталних“ мрежа комуникације (Интернет 
се наводи као најбољи пример).

23 Међу наведене задатке Кастелс сврстава и реформу јавног сектора према могућностима 
умреженог друштва (електронска управа, здравство, ...) и преобликовање школског система у 
вези са новим начинима учења (учење на даљину је класичан пример), садржајима (попут мул-
тимедијалног, који обједињује текст, слику и звук) и педагошким приступима (в. caStellS 2005: 
17-20).
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ри, економску вредност,токове информацијаи експанзију симбола и знако-
ва (WeBSter 2002: 23). Вебстер указује на промене које доноси информационо 
друштво, али држи до става да то није суштински ново друштво, већ „континуи-
тет садашњег времена са прошлим друштвено-економским односима“ при чему 
су информационе технологије само појачале интензитет тих односа уз задржа-
вање основних принципа (WeBSter 2002: 31-32).

*
Очигледно је да се информационо друштво, начелно гледано, може де-

финисати на три начина. Први, шири приступ у дефинисању информационог 
друштва би био заснован на самом појму обраде информација. У складу са 
тим, свако уређено друштво које на рутински и систематичан начин прикупља 
и обрађује информације могло би бити названо информационим – независно 
од постојања или степена ангажовања информационо-комуникационих техно-
логија (ср. WeBSter 2002: 26).24 Други приступ у дефинисању је такође квали-
тативног типа, али је ужег опсега, с обзиром на услов адекватне употребе ин-
формационо-комуникационих технологија. Коришћењем таквог приступа ин-
формационо друштво се схвата као такав тип друштва у коме је систематично 
стварање, обрада и прослеђивање информација ослоњено на интензивну упо-
требу информационо-комуникационих технологија које притом представљају 
важну погонску снагу у културном, образовном, економском и политичком 
смислу.25 Трећи приступ у дефинисању информационог друштва би био кван-
титативног типа и помоћу њега се конкретно друштво може окарактерисати као 
информационо уколико испуњава одређене мерљивепараметре који показују 
степен примене информационо-комуникационих технологија у различитим 
друштвеним процесима. У овом погледу постоји мноштво различитих методо-
логија којима се одређује употреба информационо-комуникационих техноло-
гија у једном друштву (уп. UN 2008a; OECD n.d; PMD 2008: 7-8).

Веома је важно нагласити да информационо друштво, посматрано у ужем 
смислу друштва прожетог систематичном употребом информационо-комуни-
кационих технологија, није радикално ново друштво у односу на индустријско, 
већ је његов органски наследник. У исто време је потребно уочити и да се оно 
од класичног индустријског друштва у великој мери разликује. Неке од разлика 
јесу начин његовог функционисања који се примарно ослања на коришћење 
информационо-комуникационих технологија, трансформација класичних хије-
рархијских организационих форми у децентрализоване и мре жне структуре, 
као и потпуно нови приступи информисању и стицању знања. У оквиру инфор-

24 Вебстер на датом месту парафразира Гиденсову мисао наводећи да „сва друштва која 
су формирана у виду националних држава јесу информациона друштва с обзиром на рутинско 
прикупљање, обраду и контролу информација о становништву и ресурсима“.

25 У нашем раду надаље користимо овакав приступ када говоримо о информационом 
друштву (прим. аут.).
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мационог друштва је приметно и доследно задржавање постулата потрошачког 
друштва и додатно наглашавање феномена „човека у покрету“,26 уз одређене 
промене на феноменолошкој равни које се односе на појаву нових роба и услуга 
и начина њиховог пласирања и добављања. 

Информационо друштво, као сложен феномен који је још увек у развоју, 
доноси и један број специфичних проблема. Најједноставнији проблеми инфор-
мационог друштва јесу они који су планског карактера и односе се на развој 
технологије и постављање краткорочних и дугорочних циљева за унапређење 
информационе инфраструктуре. Економски развијене државе света у том по-
гледу редовно развијају стратегије развоја. С тим у вези, Европска Унија је већ 
током 90-тих година донела план под називом „Паневропска информациона ин-
фраструктура“, у коме се дају смернице за даљи развој (в. hanSeth 1996: 409),27 
а неколико година касније се појављују и званичне студије о степену коришћења 
сервиса информационог друштва (ср. INRA 1999). 

Друга врста проблема информационог друштва је нешто сложенија за ре-
шавање и односи се на специфичне видове друштвеног искључења (ексклузије). 
Један од најчешће помињаних проблема у том погледу јесте потреба за прева-
зилажењем јаза (digital divide) између различитих друштвених група у погледу 
степена коришћења и доступности информационих технологија, с обзиром да је 
један од основних идеала информационог друштва општа укљученост у друш-
твене процесе. Основна идеја ове друштвене инклузије се односи на могућност 
учешћа сваког човека у информационом друштву, независно од имовног статуса 
и територијалног положаја, уз омогућавање нових видова учешћа у друштвеном 
животу групама које су подложне депривацији (Soete et al. 1997: 56-57).28 

Посебно је уочено да дематеријализација, као једна од особина инфор-
мационог друштва, може водити ка друштвеном искључењу оних слојева друш-
тва који немају приступ потребној информационој инфраструктури (BovenS& 
looS 2002: 193). С тим у вези, UNESCO као основне задатке савременог инфор-

26 Потрошачкодруштво је такав модалитет друштвене организације који обликује људе 
да буду првенствено и императивно у улози потрошача, по чему се мери и степен њиховог личног 
и друштвеног успеха (в. BauMan 2003: 252). Зигмунд Бауман веома добро примећује да конзу-
меристички етос своју суштину не показује толико у реализацији куповине и трошењу колико у 
„узбуђењу због још недоживљених сензација“ и указује на то да је потрошач „особа у покрету и 
обавезан је да остане такав“ (в. BauMan 2003: 256-258).

27 Аутор на истом месту наводи да се у том документу предвиђају: рад и учење на даљину, 
универзитетско-научне рачунарске мреже, напредни сервиси за мала и средња предузећа, упра-
вљање саобраћајем, рачунарске мреже здравствених установа, електронски конкурси, трансев-
ропска мрежа јавне администрације и градски „информациони аутопутеви“. 

28 Аутори на истом месту указују и на опасност друге врсте, да информационо друштво 
„може повећати индивидуалну изолацију“ у погледу реалног, физичког односа између конкрет-
них личности. О проблему учешћа у друштвеним процесима, самоизолацији и учешћу различи-
тих старосних група у контексту савремених информационо-комуникационих технологија виде-
ти додатно код haddon (2000).
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мационог друштва наводи смањење технолошког јаза који велики број друш-
твених група, па чак и целих земаља „искључује из добробити које доносе ин-
формације и знање“, затим омогућавање „слободног протока“ информација и, 
на крају, потребу за „изградњом глобалног консензуса у погледу нових норми 
и принципа“ (в. UNESCO 2003: 5). На ову проблематику друштвене ексклузије 
се надовезује шира проблематика односа људских права и слобода у сфери ин-
формационог друштва – УН су том погледу организовале и посебан Светски са-
мит о информационом друштву и донеле званични документ са великим бројем 
упутстава и принципа (ср. UN 2003).29

Поред наведених проблема, актуелна су и питања „одрживости“ инфор-
мационог друштва, посматрана у еколошком, друштвеном, економском и кул-
турном погледу (в. Shauer 2003: 6).30 Истичу се и специфични проблеми, попут 
оног да је то „друштво столице и екрана“, при чему се указује на чињеницу да 
се највећи број активности у њему спроводи у седећем положају (испред мо-
ниторског екрана), што отвара и низ проблема везаних за здрав начин живота 
(в. Soete et al. 1997: 35). Приметна је и све већа отуђеност од људи из најближе 
околине која се, сасвим парадоксално, појављује упоредо са порастом такозва-
них социјалних мрежа које се користе за лакши контакт са просторно удаљеним 
људима (уп. Суботић 2010: 2-3). 

Овако велики број проблема у вези са информационим друштвом отвара 
питање дубље анализе девијација информационог друштва. С тим у вези, у на-
учном дискурсу већ дуже време не постоји консензус када је реч о правилној 
примени информационих технологија у друштву у начелном смислу, напротив, 
присутна је крајња поларизација ставова: однос друштва и технологије се са 
једне стране перципира идеалистички, док се са друге посматра крајње антиу-
топистички (в. BeckWith 1989: 325-326).31 Нескривени ентузијазам једног дела 

29 Прва сесија Самита одржана је 2003. године у Женеви, а друга 2005. у Тунису. У доку-
менту из Женеве неки од најважнијих задатака јесу омогућавање свим људима да имају корист 
од савремених технологија (чл. 19), могућност повезивања (connectivity) као основне полуге која 
омогућава информационо друштво (ИД) (чл. 21), могућност свима да „приступе и допринесу ин-
формацијама, идејама и знању“ (чл. 24), обогаћивање јавног простора преко ИД (чл. 26), контину-
ално и доживотно образовање (чл. 31). Када су у питању етичке импликације ИД наводи се, између 
осталог, да оно треба да буде у складу са фундаменталним вредностима и људским правима (чл. 
58), уз борбу против разних видова девијантних делатности (чл. 59).

30 Решење проблема „еколошки одрживог“ информационог друштва (ИД) Шауер проналази у 
смањењу потрошње природних ресурса (Shauer 2003: 7), решење „друштвено одрживог“ ИД посма-
тра кроз укидање дигиталног јаза на планетарном нивоу тако да „сви људи имају знања и могућности 
да користе информационе технологије“ (Shauer 2003: 21), решење „економски одрживог“ ИД види у 
погледу информационих технологија као кључног катализатора напретка и смањења незапослености 
(Shauer 2003: 32), док је решавање проблема „културно одрживог“ ИД парадигма у оквиру које све 
културе треба да буду присутне у „избалансираном погледу“ (Shauer 2003: 49).

31 Као идеалистичке приступе аутор на датом месту наводи представе о „златном добу“ 
омогућеном технолошким напретком, док као дијаметрално супротне ставове наводи критике 
дехуманизованог технолошког друштва које се „измакло контроли“.
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популације према информационом друштву отвара простор за питање колико 
у томе има „митолошког“ предзнака (в. MoSco 1998; BalSaMo 1996),32 да ли су 
у питању псеудорелигијске наде које обећавају уклањање несигурности кроз 
иделистичку визију савршених информација и месијански однос према техно-
логији (WinSeck 2002: 94-97; BalSaMo 1996: 342) и у којој мери су илузорне 
медијске тврдње да шира доступност информационих технологија повећава 
слободан избор у друштву (BalSaMo 1996: 342). 

Суштина проблема није само у динамици промена у уско технолошкој 
сфери која сама по себи није склона предвиђању, већ у ширим друштвеним 
импликацијама које већ сада постоје и које је потребно објективно и критички 
сагледати. Поље информационе етике је у том погледу само један од одговора, 
а сама информациона етика као област је још увек у повоју, с обзиром да прет-
ходеће „стандардне“ етичке теорије не могу адекватно одговорити на ширину 
изазова у оквиру информационог друштва који захтевају нове философске при-
ступе (в. Floridi 1999: 43-47).

Једна од основних дилема у том погледу јесу друштвено-политичке коно-
тације и рефлексије примене информационо-комуникационих технологија (уп. 
BeckWith 1989: 323-324). Ово питање је посебно важно код негативних друш-
твених стремљења која су била добро позната у оквиру претходних епоха, а 
која у оквирима информационог друштва добијају нову форму, поготово када је 
реч о друштвеној моћи која се информационо-комуникационим технологијама 
отвара у новом виду. 

32 Моско сматра да су идеје „информационог аутопута“ (information highway) у принципу 
„митолошког“ карактера, пре свега у погледу идеје универзалног и директног приступа информа-
цијама без утрошка енергије и новца, повећањa демократичности друштва, безбедног глобалног 
комуницирањa и очувањa енергије с обзиром на могућност виртуелне мобилности. Насупрот тим 
гледиштима он указује да данас сваки човек нема приступ савременим технологијамa нити су све 
информације доступне (поготово не бесплатно), док проблем угрожавања приватности по њему 
негира идеју идиличне електронске комуникације (MoSco 1998: 59). Моско посебно напомиње да 
је утопијска идеја трансендирања политичке парадигме у смислу потпуно новог информационог 
света који даје свима моћ, што је у нескладу са огромном моћи коју у информационом добу држе 
медијски магнати и велике корпорације (MoSco 1998: 60).
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Информационо друштво осетно повећава моћ оних његових чланова који имају 
привилегован приступ ресурсима информационе инфраструктуре. Једна од нај-
видљивијих девијација савременог информационог друштва односи се управо 
на употребу поменуте технолошке инфраструктуре за остваривање интереса 
који су често у супротности са основним начелима људских права и слобода. 
Еклатантан пример је свеприсутност електронског надзора у друштву, што је, 
с обзиром на више пута поновљене историјске тежње политичких и безбедно-
сних елита за што већом контролом становништва, веома забрињавајућа појава. 
Те старе тежње се у оквирима информационог друштва пројављују првенстве-
но кроз процес праћења и контроле великог броја података који се односе на 
функционисање његових грађана. Важно је истаћи да су слични подаци о грађа-
нима прикупљани вековима уназад, али је њихов опсег био ужи, квантитативни 
ниво далеко мањи, брзина преноса неупоредиво спорија, а могућност обраде 
рудиментарног карактера. 

Kао вид организоване и систематичне делатности, надзор није оригинал-
на одлика савременог друштва: прво помињање термина надзор (surveillance) 
потиче с краја 18. века, и он би се могао окарактерисати као „систематично 
истраживање или праћење акција или комуникацијa једне или више особа“ 
(Wigan & clarke 2006: 391). Своје корене надзор има у потребама развоја ев-
ропских националних држава и њених војних, економских и, посебно, адми-
нистративнихструктура, које су саме по себи захтевале неку врсту органи-
зованог сакупљања и класификовања документације и података о грађанима, 
уз индустријализацију као додатни фактор (lyon 1994: 29-33).33 Претходно су, 
свакако, постојале и друге врсте надзора, али су оне биле далеко мањег опсега у 
односу на потоње активности прикупљања података о грађанима у политичкој 
и бирократској сфери, које су убрзо постале доминатне (ср. Marx 2002: 17-18).34 
Критичари концепта информационе револуције и информационог друштва као 
потпуно новог вида друштва тако с прaвом истичу да су процеси прикупљања 
података о грађанима у оквиру различитих друштвених система током историје 
извођени са „минималном технолошком подлогом“ (в. WeBSter&roBinS 1989: 
325-326). 

Поседовање и обрада информација су били и саставни део сваког капита-
листичког друштва, такође без употребе информационо-комуникационих тех-

33 Лајон посебно наглашава парадокс да је надзор у исто време „резултат потраге за 
грађанством и веће централизације државне контроле“ (lyon 1994: 38).

34 Гери Маркс на истом месту указује на постојање неке врсте религијског надзора у 15. 
веку, понајпре у погледу инквизиторских метода Римокатоличке цркве и начина вођења њених 
архива, наводећи да већ у 16. и 17. веку – због успона националних држава – политички надзор 
преузима примат, а да у 19. и 20. веку процес прикупљања података добија убрзање због пораста 
бирократског апарата и спровођења идеје социјалне државе.
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нологија.35 Исто важи и за тоталитарне режиме прве половине 20. века, који су 
угњетавали народ користећи информације о грађанима добијене на различите 
начине. За такве активности није постојала могућност аутоматске обраде по-
датака, која је омогућена тек у другој половини 20. века, када је дигитална тех-
нолошка подлога омогућила трансформацију, аутоматизацију и убрзање про-
цеса обраде огромног броја података. Поред мотива који су постојали у прет-
ходним епохама, у оквирима информационог друштва мотивација за скупљање 
великог броја података о личности у виду институционалног надзора може се 
пронаћи и у покушајима различитих организација да „смање неизвесност и по-
већају контролу“ (нав. према Fitzgerald-Moore 1996: 4). 

Није спорно да је одређени степен надзора за функционисање сваког друш-
тва као уређеног система апсолутно потребан – без такве активности анархија 
би била извесна. Оно што је спорно и проблематично јесте масовна пролифера-
ција надзора и настанак друштва у коме је једна од доминантних карактеристи-
ка надзор као такав. Динамика и опсег скупљања података о личностима зарад 
рационализације и бољег уређења друштва пре информатичке револуције нису 
упућивали на било какву већу девијацију, мада је свакако постојала сумња међу 
неким научницима у погледу крајњих резултата бирократског система скупљања 
података о грађанима (ср. Surveillance StudieS netWork 2006: 5-6).36 

Данас је проблем постојања електронског надзора становништва и нару-
шавања приватности сувише очигледан да би се игнорисао, а тренутно стање 
поткрепљује критике идеализоване форме информационог друштва. Извештаји 
најпознатијих светских организација које се баве овом проблематиком указују 
на драстичну ерозију приватности грађана на нивоу целе планете уз приметно 
повећање концентрације информационе моћи међу политичким структурама и 
власницима корпоративног капитала, при чему тренду масовног надзора грађа-
на доприноси и феномен глобално формиране културе безбедности и својеврсне 
„политике застрашивања“, које су резултат „глобалне борбе против тероризма“ 
(уп. Privacy international 2007a; TIS 2009). 

Приликом опсервације проблема израженог надзора у савременом ин-
формационом друштву најчешће се користи синтагма „друштво под надзо-
ром“ (surveillance society). Ову синтагму је први употребио Гери Маркс (Gary 
T. Marx) 1985. године,37 да би је касније прихватио велики број научника, али и 
државних институција (уп. houSe oF coMMonS 2008; Surveillance StudieS 2006). 
Дејвид Лајон (David Lyon) овакво друштво карактерише кроз појаву „прику-

35 Најбољи пример су првобитне тејлористичке и фордистичке методе оптимизације про-
изводње (ср. lyon 1994: 120).

36 Аутори извештаја у том погледу указују на Макса Вебера и његову критику бирократ-
ског модела управљања.

37 У питању је текст „The surveillance society: the threat of 1984-style techniques“ објављен 
у часописи TheFuturist јуна 1985 (в. нап. 2 код lyon 1994: 226).
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пљања, снимања, обраде и прослеђивања великог броја детаља о нашем личном 
животу од стране компјутерских система великих корпорација и владиних аген-
ција“ – то је по њему одлика модерног друштва, које је прожето сложеним рачу-
нарским системима и електронским трансакцијама (в. lyon 1994: 3).38 Основ-
не особине електронског надзора у таквом друштву јесу циљна усмереност, 
рутинскикарактер, систематичност и фокусираностнадетаље и њихову
обраду (Surveillance StudieS netWork 2006: 4) кроз активности које укључују 
„посматрање, снимање и категоризацију информација о људима, процесима и 
институцијама“ и ослонац на „скупљање, снимање, обраду и прослеђивање ин-
формација“ (Ball&WeBSter 2003: 1). 

У случају екстремних видова надзора спорадично се користи и синтагма 
„тотални надзор“ (total surveillance – уп. Whitaker 2000). Уколико је технолош-
ка инфраструктура за надзор података постављена и контролисана од стране 
државног апарата тако да примарно укључује међусобно повезане базе по-
датака за различитим подацима, користи се и сликовит термин „држава – база“ 
(database state), који нарочито користе неке невладине организације на Западу, 
док је једна од ређе коришћених синтагми са сличним опсегом значења „друш-
тво досијеа“ (dossier society – уп. laudon 1986).

Прва парадигма која се најчешће намеће за поређење јесу позната упо-
зорења Џорџа Орвела (Eric Arthur Blair alias George Orwel (1903–1950)) изнета 
у његовој познатој антиутопији 1984. Тај роман и његова суморна предвиђања 
тоталитарног система Великог Брата који технолошким средствима надзире 
грађане често се узима као погодна илустрација критике свеприсутног елек-
тронског надзора у друштву. Основно ограничење у применљивости овог при-
ступа на електронски надзор у савременом друштву јесте што се у њему нагла-
шава строго централизован систем надзорисања становништва, који – када је 
реч о мрежној и децентрализованој структури електронског надзора у 21. веку 
– није потпуно адекватан. 

За електронски надзор у оквиру информационог друштва далеко је приме-
ренији дискурс моћи који је развио Мишел Фуко (Michel Foucault (1926–1984)) 
у контексту Бентамове представе кружног затвора – Паноптикона. Фуко ову 
метафору користи да би истакао њену главну одлику у погледу моћи: стварање 
свести о сталнојвидљивости као предуслову за „аутоматско функционисање 
власти“ (в. Фуко 1997: 195). То је приступ који само донекле има заједничке 
конотације са Орвеловом перцепцијом моноцентричне структуре власти која 
становништво надзире у амбијенту релативне „видљивости“.

Разматрајући начин спровођења моћи у модерним друштвима, Фуко раз-
вија проблематику дисциплина – дифузно и, на одређени начин, неприметно 

38 Лајон напомиње да он синтагму „друштво под надзором“ не користи да би указао на 
потпуно нову парадигму која се појавила развитком рачунарских технологија, јер су исте само 
прошириле, унапредиле и убрзале раније токове (в. нап. 7 код lyon 1994: 226).
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спровођених модела понашања кроз различите видове друштвених делатности 
са циљем да се отклоне девијантна понашања. Циљ дисциплинā је масовно 
формирање пожељног понашања, и то кроз дифузно распоређену моћ у разли-
читим и разнородним институцијама. Фуко с тим у вези указује да Пан коптикон 
није ништа друго до модел функционисања власти који илуструје начин на који 
се „дисциплине могу проширити изван затвореног простора и примењивати 
дифузно, многоструко, поливалентно у читавом телу друштва“ (в. Фуко 1997: 
203).39 

Веома је важно напоменути структурну разлику између односа дисци-
плинске власти и класичних система фунционисања (в. Фуко 1997: 188).40 Фуко 
инсистира на дифузној структури различитих власти у друштву истичући, тако, 
њену полицентричну форму и разлике у специфичностима, иако не негира 
постојање хијерархијских веза (в. Fuko 1995: 52). У односу на орвелијанско, 
централистичко виђење надзора у друштву, које је у оквирима информацио-
ног доба међусобно повезаних рачунарских мрежа превазиђено, предност Фу-
коовог приступа проблему савременог надзора јесте дифузна, полицентрична 
и поливалентна структура дистрибуције моћи. Паноптички систем надзора у 
оквирима информационог друштва тако није архитектонска грађевина нити је-
дан информациони центар, већ дифузно расута информациона инфраструктура 
надзора која омогућава интерактивно праћење разнородних информационих 
токова уз могућност успостављања корелације, при чему је процес обраде по-
датака за онога на кога се они односе најчешће невидљив, а сама личност ника-
да није сигурна да ли је „видљива“. 

Фукоов концепт паноптикона је у протекле две деценије развијан у више 
праваца, пре свега кроз савремене технолошке видове електронског надзора 
и „реалности“ које он доноси. Тако Марк Постер (Mark Poster (1941) развија 
идеју суперпаноптикона, утемељену на улози и специфичним одликама елек-
тронских база података као основне технолошке форме надзора у савременом 
друштву (в. Wong 2001: 38).41 Постер наводи да електронске базе података „де-
лују као суперпаноптикон: попут затвора оне раде континуално, систематично 
и скривено, акумулирајући информације о индивидуама и слажући их у про-

39 Фуко наводи погодност овог система „сваки пут када је реч о мноштву јединки којима тре-
ба наметнути извесни задатак, посао или облик понашања“ и његову применљивост у случајевима 
када „у ограниченом и невеликом простору треба држати под надзором одређени број особа“. Он 
примећује да паноптички модел функционисања ојачава власт, с обзиром на његову превентивну 
природу, константно дејство и аутоматизовано функционисање (в. Фуко 1997: 200). 

40 Фуко на истом месту примећује да у дисциплинском поретку власт постаје анонимнија и 
безличнија, а они над којима се она врши системом надзора постају видљивији и индивидуалнији, 
при чему је цео систем базиран на константном трагању за девијацијама, које се траже и код, сис-
темски гледано, „нормалних“. 

41 Кованица superpanopticon је први пут објављена у Постеровом делу The mode of
informationandpostmodernity (1990).



30

Информационо контролисано друштво

филе“, не захтевају зидине, надгледају без иједног чувара и имају могућност 
размене податаке на глобалном нивоу (нав. према Wong 2001: 38). 

Теоријски приступ у разумевању специфичности електронског надзора 
који је везан за технику масовног праћења разноврсних токова података о лич-
ности Роџер Кларк (Roger Clarke (1949)) назива dataveillance (скраћеница од 
Data Surveillance – надзор података) и у уској је вези са Постеровим поставкама. 
Dataveillance означава „систематичну употребу система за обраду личних по-
датака у испитивању или надзору понашања или комуникација једне или више 
особа“ (clarke 1988: 499). Овај приступ је после двадесет година проширен 
überveillance концептом, који се односи на свеприсутан и 24-часовни надзор 
кроз „намерну интеграцију личних података зарад континуалног праћења и мо-
ниторинга идентитета и локације личности у реалном времену“, што је омо-
гућено технологијама аутоматске идентификације појединца које он носи са со-
бом или чак у себи – преко микрочип-имплантата (в. Michaell&Michael 2007: 
10). Кларк прихвата überveillance као проширење dataveillance-приступа, али га 
додатно разрађује ширећи семантичко поље термина како би њиме обухватио 
не само континуалан и свеприсутан надзор у времену и простору, већ и неку 
врсту „мета-надзора“ (в. clarke 2007: 32-39).

Још једно унапређено виђење у вези са новим технологијама елект-
ронског надзора дају Кевин Хагерти (Kevin Haggerty) и Ричард Ериксон (Richard 
Ericson) уводећи синтагму надзорни склоп (surveillant assemblage). Надзорни 
склоп функционише тако што „апстрахује људска тела од њихових територијал-
них поставки и одваја их у серије дискретних токова“, који се потом „поново 
склапају у посебне двојнике састављене од стране података (data doubles)“ и као 
такви могу представљати основу за неку врсту акције од стране надзирача (в. 
haggerty& ericSon 2000: 606). Хагерти и Ериксон примећују да се на тај начин 
трансформишу и хијерархија и циљ надзора с обзиром да под удар рутинског 
електронског надзора долазе и оне друштвене групе које су раније биле изузете 
од њега (haggerty& ericSon 2000: 606). У овом приступу се наглашавају раз-
гранатост и мрежна структура надзора уз испреплетаност његовог „коренског“ 
дела – реалност је постојање хетерогених чворова у мрежи надзора и огроман 
степен децентрализације и расутости хијерархије надзора у савременом друш-
тву – уз „функционално јединство“ технолошког механизма надзора као кључ-
не разлике у односу на класичан Фукоов паноптички приступ, за који Хагерти 
и Ериксон сматрају да је утемељен на виђењу система надзора у коме су над-
зирачи релативно малобројни и „део су једног режима“ (в. haggerty& ericSon 
2000: 608, 617).

Електронски надзор у оквиру савременог друштва је, са друге стране, 
повезан и са специфичном друштвеном реалношћу у 21. веку, коју у великој 
мери обликују култура безбедности и проблем терористичких напада глобалног 
карактера. Дидиер Биго (Didier Bigo) проблематику враћа на поље политичког 
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дискурса стварајући приступ баноптикона (ban – енгл, забрана). Биго првенст-
вено истиче дискриминаторни потенцијал технологија надзора, нарочито када 
је реч о пракси западних земаља која се односи на „нежељене групе“, које због 
потенцијалних будућих девијантних радњи (чије је предвиђање донето на осно-
ву одређеног профила личности и њених непожељних карактеристика) бивају 
изложене ексклузији и забранама (в. Bigo 2008: 31-32). Биго овим примером 
указује на једну од кључних особина паноптичког система надзора у друштву 
под безбедносним императивом, а то је искључење неподобних из друштвених 
токова. Он сматра да је баноптикон приступ који омогућава да се схвати „како 
мрежа хетерогених и трансверзалних пракси функционише и уобличава се као 
форма (не)сигурности на транснационалном нивоу“, при чему сматра да у 21. 
веку није на делу надзор свих, већ надзор малог броја људи према одређеним 
параметрима (в. Bigo 2008: 31-32, 37). За разлику од класичног паноптикона, 
баноптикон се ослања „на профиле који наглашавају разлике, на стварање из-
узетака у складу са нормама и на брзину евакуисања“: Биго истиче заснова-
ност баноптикона на трансформативном потенцијалу виртуелне реалности, која 
од обичног скупа података о некој особи конституше сасвим нови лик (в. Bigo 
2008: 37).42 

У односу на класично виђење друштва под надзором, које се искљу чиво 
ослања на механизме електронског надзора, највећи недостатак раз ли читих па-
ноптичких приступа јесте изостанак детаљне анализе контроле становништва 
упоредном употребом мас-медијске сфере. Теоријска надградња паноптико-
на Томаса Матизена (Thomas Mathiesen (1933)) чини помак у овом делу про-
блематике констатацијом да паноптичка делатност надзора не сме да потисне 
проблем утицаја мас-медија. Он истиче феномен друштвагледалаца и утицаја 
популарне културе која доводи до појаве да „многи гледају неколицину“ и при-
хватају оно што на шта им неколицина указује – по Матизену то је примарни 
начин дисциплиновања свести грађана и самоконтроле, чиме пребацује акценат 
са надзора на мас-медије као дисциплински механизам у савременом друштву 
(в. MathieSen 1997: 215). Матизен ову парадигму назива синоптиконом (syn 
– гр, заједно, скупа) дефинишући је као инверзију паноптичког система дис-
циплиновања (где неколицина посматра више њих), но паноптикон се ипак не 
искључује у потпуности, већ се по његовом мишљењу доводи у „паралелан“ 
и „реципрочан“ однос са синоптичким дејством (в. MathieSen 1997: 215, 219). 

Матизеново проширење паноптичког приступа је веома важно нарочи-
то када је реч о испитивању контроле популације у оквирима информационог 
друштва, будући да праћење информационих токова у масовном виду и посе-
довање информација о појединцима и групама представљају само један аспе-
кат моћи и контроле, док је други аспекат инверзног карактера и односи се на 

42 Биго на датом месту наводи пример имигранта кога систем надзора виртуелно „тран-
сформише“ у терористу на основу одређених параметара везаних за порекло и томе слично.
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могућност контролисане дисеминације (дез)информација ка популацији зарад 
медијског моделовања пожељног понашања. Овај проблем је посебно изражен 
уколико у мас-медијској сфери постоји јака концентрација капитала, нарочито 
у случајевима када се његова власничка структура преплиће са оном која се од-
носи на употребу технологија електронског надзора или, пак, уколико постоји 
изражена веза између државних структура и мас-медија и упоредна институ-
ционална употреба система електронског надзора. Такву сложену парадигму 
у овом раду карактеришемо као информационо контролисано друштво, које 
дефинишемо као појаву да се информационо-комуникационе технологије елек-
тронског надзора и мас-медијске дисеминације порука користе упоредо зарад 
што већег степена контроле становништва и обликовања пожељног модела по-
нашања грађана у масовном виду. 

Када је реч о синтагми „информационо контролисано друштво“, пот-
ребно је навести да Роџер Кларк користи сличну синтагму – „контролисано ин-
формационо друштво“ (controlled `information society`), али у другом значењу 
(уп. clarke 1997а). Кларк такво друштво не дефинише, али као услове за њего-
во успостављање наводи „формирање база података које бележе информације о 
грађанима и њиховим различитим делатностима, структуру рачунарских мрежа 
која омогућава да поменуте базе међусобно комуницирају, поуздану технолош-
ку схему која омогућава креирање виртуелног регистра за сваког становника 
преко комбинације разнородних база података и популацију која је спремна да 
све то прихвати“ (clarke 1997а). Сматрамо да је – када је реч о утицају савре-
меног технолошког надзора на популацију – синтагма „информационо контр-
олисано друштво“ из више разлога погоднија и семантички богатија од свих 
претходно наведених, укључујући и веома сличну Кларкову синтагму „контр-
олисано информационо друштво“. 

Неопходно је истаћи да информационо-контролисано друштво (у даљем 
тексту: ИКД) интегрише све атрибуте „друштва под надзором“, „друштва то-
талног надзора“ и „државе – базе“, које представљају само једну од његових 
феноменолошких равни која се односи на савремени електронски надзор при-
мењен у масовном виду. Надзор позиције, трансакција, комуникација, ... поје-
динца и групе је потребан, али не и довољан услов за друштвену контролу с 
обзиром на то да је за испуњавање овог циља потребно и контролисано мас-
медијско деловање. 

Кларков концепт „контролисаног информационог друштва“ (који је у 
практичном погледу повезан са девијацијом информационог друштва) је усме-
рен искључиво на проблем укрштених база података и као термин је мање по-
годан од синтагме „информационо контролисано друштво“. ИКД више нагла-
шава сáму контролу понашања чланова друштва у тоталитету употребом спе-
цифичног скупа информација, при чему је информациона инфраструктура само 
основно средство за успостављање такве контроле популације, док Кларкова 
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синтагма „контролисано информационо друштво“ више сугерише на проблем 
некритичког преусмеравања информационог друштва као таквог – уз посредно 
упућивање ка стављању под контролу података у руке једног или више центара 
моћи, што је само потенцијално усмерено ка контроли воље и контроли пона-
шања грађана. Осим тога, ИКД може бити развијено и независно од развоја ин-
формационог друштва, поготово у случају ауторитарних друштвених уређења. 

Кларков приступ техничком аспекту надзора преко база података при-
лично је темељан, нарочито уз надоградњу класичне dataveillanceпарадигме 
überveillance приступом и евентуалним проширењем на Ериксон-Хагерти мо-
дел „надзорног склопа“ – као такав, проширени dataveillanceу техничком сми-
слу може бити полазна основа масовног електронског надзора у друштву. Ова-
ко проширен Кларков модел треба продубити истраживањем проблема друш-
твених чинилаца, који су предуслов да би популација прихватила формирање 
технолошке инфраструктуре надзора (четврти Кларков услов за „контролисано 
информационо друштво“), што спада у поље истраживања пре свега медијског 
утицаја, које се не може односити само на технике убеђивања за прихватање 
надзора, с обзиром на то да је, како истиче Матизен, мас-медијска контрола 
популације далеко шире поље. Неопходно је, међутим, приметити да ни Мати-
зенов модел синоптикона није начелно свеобухватан јер је у њему далеко већи 
акценат стављен на улогу мас-медија у односу на електронски надзор, што до-
некле може имплицирати редукционизам и превалентност једног пола код тог 
сложеног и упоредног утицаја. Поред тога, појавом нових медија омогућено је 
да паноптички и синоптички процес буду и технички обједињени, што релати-
визује њихову одвојеност – Интернет, на пример, омогућава истовремену ди-
семинацију медијских порука и прикупљање информација о корисницима који 
преко њега прате одређени медијски садржај. Целокупна парадигма је посебно 
сложена и због специфичних друштвених феномена у 21. веку какви су терори-
стички напади глобалних размера и, како то Биго примећује, са њима повезане 
култура безбедности и императив смањења ризика и контроле „потенцијално 
девијантних“. 

Наведене констатације указују потребу за свеобухватним истраживачким 
приступом, који би спојио постојеће теоријске моделе електронског надзора у 
друштву, узео у обзир промене на феноменолошкој равни надзора у последњој 
деценији и обрадио најважније друштвене импликације. Кључно питање у овом 
погледу је у којој мери и на који начин угрожавање приватности грађана и про-
лиферација електронског надзора, у спрези за упоредним деловањем мас-ме-
дијске сфере, утиче на слободно и спонтано функционисање грађана у друштву. 

Основна теза овог истраживања је да упоредно деловање масовног елек-
тронског надзора и контролисане дисеминације мас-медијских порука има 
изразито негативан утицај на слободу грађана јер доводи до израженог кон-
формизма и то на два основна начина. Први тип конформизма је везан за ап-
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стинирање од радњи које би – уколико су регистроване електронским надзором 
– могле донети непријатности. Овај вид конформизма је усмерен на избегавање 
репресивних мера од стране структура моћи које врше надзор или су са њиме 
повезане и познат је из ранијих епоха. Други, суптилнији тип конформизма је 
примарно везан за улогу мас-медијске сфере, и он није усмерен ка апстинен-
цији, већ ка активацији, и то преко усвајања модела понашања по медијски про-
пагираној матрици. Овај тип конформизма се испољава у прихватању одређе-
них медијски популарисаних иницијатива у складу са интересима друштвених 
структура моћи: доминантних политичких, економских и безбедносних елита 
(уп. MillS 2000). У случајевима када такав вид конформизма захтева и излагање 
електронском надзору, онда синоптичко дејство даје директну подршку проли-
ферацији надзора у савременом друштву. 

Истраживање је усмерено у два основна правца. Први се односи на про-
учавање утицаја електронског надзора. То проучавање обухвата прецизне пока-
затеље понашања грађана у условима изложености константном елек тронском 
надзору у оквирима различитих савремених микро- и макросоцијалних окру-
жења, претходно обухваћених студијама случаја и по везаних са различитим со-
циопсихолошким теоријским гледиштима. Када је реч о испитивању упо редне 
улоге мас-медијске сфере на повећање степена конформизма, наше истражи-
вање – поред најпознатијих теоријских приступа друштвеној улози мас-медија 
и њиховом утицају на обликовање ставова грађана – обухвата и стање мас-ме-
дијске сфере у државама које представљају репрезентативан узорак у погледу 
електронског надзора, уз навођење употребе медија у пракси зарад формирања 
масовних ставова и активације грађана према одређеном моделу понашања. 
Посебан део рада је посвећен степену уклопљености мас-медијске дисемина-
ције порука са интересима структура моћи у потрошачком друштву и утицају 
потрошачког менталитета на добровољно излагање надзору. 

Први корак у овом истраживању је детаљно испитивање главних узрокā 
настанка првог пола ИКД-а, који се односи на масовни електронски надзор 
у друштву. У овом погледу се подразумева да су историјски узроци настанка 
систематичног надзора који се односе на потребе административних и војних 
(а касније и економских) структура у оквиру националних држава посредно 
и фактори генезе савременог, масовног електронског надзора. Поред тога је, 
међутим, потребно пронаћи и додатне факторе, с обзиром на специфичне одли-
ке масовног електронског надзора које га чине феноменом sui generis. 
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