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Сажетак: Од самог настанка интернету су, често некритички и крајње спекула-
тивно, приписиване различите моћи у погледу решавања нагомиланих друштвених про-
блема с краја XX и почетка XXI века али, можда и чешће, одрицала било каква заслуга
за грађански активизам и побуне које су се у овом периоду дешавале. У складу са тим,
циљ овог текста јесте да се истраже и сагледају реални потенцијали интернета као
средства грађанског активизма. На теоријском нивоу интернет се одређује као техно-
логија која може бити у функцији одржавања али и подривања друштвене хијерахије,
што по Финбергу (Feenberg, 2002) представља два темељна принципа функционисања
сваке технологије. С тим у вези, полази се од Кастелсове (2014) идеје да путем интер-
нета грађани могу поткопати један од два основна извора моћи-моћ комуникација. На
аналитичком нивоу активистичка улога интернета се разлаже на информативну, ор-
ганизациону и јавно-сферску, да би се кроз емпиријску студију испитало деловање само-
никлих грађанских покрета на онлајн платформама за друштвено умрежавање у Србији.

Кључне речи: онлајн активизам, самоникли покрети, Фејсбук, јавна сфера

1. Увод3

У саме корене интернета, и то не само због чињенице да његов заметак у
форми ARPANET-а настаје у оквиру истраживачке агенције америчког минис-
тарства одбране (DARPA), уграђена је један врста политичког набоја, субвер-
зивности и контроверзе. Практично од дана када је настао па све до данашњих
дана развој интернета је обележен сукобима између оних који су га перманентно
реконфигуришу у жељи да сачувају његов слободарски дух и оних који га пер-
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2 Текст је представљен на конференцији “Деполитизовани грађани. Умрежене организације.

Грађанско друштво у Србији: између оспоравања и овладавања” која је одржана 11. децембра 2015.
године у Београду у организацији Секонс-Групе за развојну иницијативу и Српског удружења за
правну и социјалну филозофију.

3 Овај рад је настао као део пројекта ТР36022, који је финасиран од стране Министраства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



манентно подривају у жељи да га подвргну својој контроли. Кључна разлика из-
међу ове борбе у односу на, рецимо, борбу за слободу мејнстрим медија огледа
се у томе што је мејнстрим медије требало и још увек их треба ослобађати од
оних који их држе у својим рукама, док интернет, као самониклу комуникациону
мрежу коју су створили њени корисници, треба бранити од покушаја стављања
под контролу оних који ту контролу покушавају да успоставе. Оно што је зајед-
ничко у овој борби јесте противник било да је реч о државама или корпорацијама,
појединачно или у сарадњи.

Са експанзијом бурних догађаја у другој деценији XXI века у виду бројних
протеста, побуна, револуција, терористичких акција и локалних ратних сукоба,
расла је и улога интернета у њиховом презентовању, документовању, конструи-
сању, провоцирању, организовању, реализацији а неки ће устврдити и креирању.
Свакако, истовремено се умножавао и број, за улогу интернета заинтересованих,
актера било да је реч о владама и њиховим противницима, формалним и нефор-
малним политичким организацијама и покретима, локалним ентузијастима или
сајбер револуционарима. Можда и због разноврсности и супростављености по-
менутих интереса или разорности и несагледивости актуелних догађаја, а свакако
конструкцијске моћи мејнстрим медија, али и природе самог интернета, раз-
новрсне су и често супротстављене оцене друштвено-активистичког потенцијала
нових комуникационих технологија (НКТ).4 Сви поменути фактори додатно
отежавају покушај разложног сагледавања друштвене и политичке улоге НКТ
што је задатак који би требало да падне на плећа друштвених теоретичара раз-
личитих профила и разноврсних (а)теоријских утемељења. Самим тим тежи је,
или практично неостварив, задатак који смо овим радом пред себе поставили
јер смо сигурни да је потребно да прође још доста времена пре него што ћемо
бити у стању да пружимо коначне одговоре када је реч о друштвеним послед-
ицама употребе НКТ. Због тога ће наша оцена потенцијала ових технологија
као средства друштвеног и политичког активизма свакако бити привремена
имају ће пре свега у виду контекст, описан на почетка текста, у који је она уро-
њена.

2. Партиципативни интернет-између слављења и оспоравања

Од дана када се појавио интернету су, често некритички и крајње спекула-
тивно, приписиване различите моћи у погледу решавања нагомиланих друшт-
вених проблема с краја XX и почетка XXI века. Тако је, између осталог, овај
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4  Под НКТ имамо у виду све технолошке направе, хардвер и софтвер, апликације, платформе,
алгоритме, итд. који не би могли функционисати без употребе интернета. Због тога ће се у раду
појам НКТ и интернет употребљавати као синоними.



нови умрежени свет компјутера био виђен као последњи спасилац посустале
грађанске партиципације и друштвеног ангажмана либералном демократијом
разочараних грађана, односно као нови комуникациони прозор у свет у неде-
мократским режимима (Ayres, 1999). Највећа нада је полагана у то да ће интернет,
доносећи нове или откривајући пре тога скривене информације, успостављајући
нове начине политичког комуницирања и деловања, као и извлачећи на површину
разочаране или сасвим нове политичке актере, заувек променити обрасце поли-
тичке борбе у XXI веку. У годинама које су следиле чини се да је овај оптимизма
лагано копнио да би своју ревитализацију доживео са настанком веб (WEB) 2.0
платформи,5 пре свега оних које су подстицале друштвено умрежавање попут
Фејсбука (Facebook) или Твитера (Twitter). Није требало да прође пуно времена
да се покаже да нове онлајн платформе за комуникацију и праћење, попут Тви-
тера, појачавају осећај непосредности и директније везе са политичарима, што
је опет имало за последицу појачавање наклоности и одлуке да се за датог поли-
тичара или опцију гласа на изборима (Lee and Shin, 2014).

Бројна су истраживања, још из периода када употреба онлајн платформи за
друштвено умрежавање (ОПДУ)6 није узела маха, која говоре у прилог позитивне
везе или макар негирају негативну везу између употребе НКТ и политичке пар-
тиципације грађана. Тако, Шели Боулиен (Shelley Boulianne, 2009) у својој мета
студији кроз коју је обрадила 166 ефеката нађених у 38 различитих истраживања
спроведених до 2009. године налази чврсте доказе у прилог оспоравања тезе да
интернет има негативни ефекат на политичко ангажовање грађана. Међутим,
треба додати и то да њени налази не говоре ни у прилог тога да употреба НКТ
има значајан утицај на грађански активизам.

Са интензивирањем употребе ОПДУ, порастао је и интерес за истраживање
везе између употребе ових платформи, пре свега Фејсбука и Твитера, и њиховог
утицаја на друштвено-политички активизам грађана. У једној од раних студија
Џесике Физел и сарадника (Feezel Jessica et al, 2009) долази се до закључка да
партиципација у онлајн политичким групама на ОПДУ снажно посредује офлајн
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5  Чедвик (Chadwick) и Хауард (Howard) дефинишу WЕB 2.0 у контексту политичке употребе
интернета кроз следеће елементе: интернет као платформа за политички дискурс; колективно ин-
формисање као последица политичке употребе web-a; важност података кроз употребу специјали-
зованих софтвера и хардвера; трајни експериментализам у домену јавне сфере; креирање политичког
ангажмана малог обима и домашаја кроз конзумеризам; пропагирање политичких садржаја кроз
бројне апликације; богато искуство корисника на политичким wеб сајтовима (Нав. прем Chadwick,
2012).

6 Под ОПДУ подразумевамо специјализоване платформе на интернету које су дизајниране у
сврху умрежавања његових корисника попут Фејсбука, Твитера, Кју зоун (Qzone - најпопуларнија
ОПДУ у Кини), ВКонтакте (најпопуларнија ОПДУ у Русији), итд.



политичку партиципацију тиме што се кроз ове платформе активирају нови чла-
нови. До још занимљивијих налаза долазе Бонд и сарадници (Bond et al., 2012)
спроводећи једно од најобухватнијих експерименталних истраживања икада,
а чији су резултати објављени у чувеном часопису Nature. Наиме ова група на-
учника била је у прилици да манипулише садржајем профилне странице за 61
милион корисника који су се улоговали на Фејсбук на дан избора за амерички
Конгрес 2010. године. Циљ експеримента је био да се утврди да ли гласачко
понашање пријатеља на мрежи може утицати на сопствену одлуку да се гласа
на изборима. Резултати истраживања су показали да они појединци који су
кроз вести (news feed) добили информацију са сликама својих пријатеља који
су рекли да су управо гласали на изборима били и сами спремнији да гласају
у односу на оне који нису добили ову информацију на својим профилима или
су је добили без слика пријатеља. Иако су уочене разлике између група биле
процентуално веома мале када су се оне апроксимирале на огромно бирачко
тело попут америчког показало се да је као директна последица овог експери-
мента око 60.000 корисника Фејcбука одлучило да изађе на изборе уз додатних
280.000 њихових блиских пријатеља које су они сами индиректно активирали
да гласају. Због тога аутори закључују да су јаке везе7 кључне за ширење како
онлајн тако и офлајн политичког понашања било у онлајн или офлајн друшт-
веним мрежама.

Оно што је додатно потакнуло интересовање за друштвено-активистички
потенцијал ОПДУ били су преврати и протести широких размера који су се
десили у великом броју земаља од 2009. године на овамо. Овде мислимо на
револуционарне догађаје у јавности познате под називом „Арапско пролеће“8

или широке протесте против политичких и економских елита у САД (Occupy
Wall Street), Шпанији (los Indignados), Мексику (The #YoSoy132), Турској (Gezi
Park), а који се у мањој или већој мери повезују и са активизмом на ОПДУ.
Истраживања показују да су ове платформе одиграле значајну улогу, пре свега,
у производњи и дељењу информација и, потом, организацији и координацији
самониклих покрета. Тако аутори који су истраживали велике протесте у Шпа-
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7 Подела на јаке и слабе везе настала је у оквиру друштвено мрежних теорија. Под јаким
везама се пре свега мисли на чланове породице и друге блиске особе док се слабе везе односе на
даље рођаке, комшије, колеге, познанике. За више детаља о друштвеној функцији јаких и слабих
веза погледати у Granovetter, 1973.

8 Под Арапским пролећем реферирамо на низ масовних протеста и свргавања ауторитарних
политичких режима, прво у Тунису, а потом и у Египту, Либији као и у другим арапским земљама
где су се одиграли протести различитог интензитета и домашаја. Овде ваља додати да је ово обједи-
њавање поменутих догађаја више практичне него суштинске природе будући да е улога интернета
и ОПДУ била различитог интензитета и од различитог значаја у свакој од појединачних арапских
земаља.



нији започете 15. маја 2011. године (отуда и назив Покрет 15М, мада је пара-
лелно у оптицају био и назив los Indignados-Огорчени) закључују да су у
друштвени медији9 били од кључног значаја за прибављање информација и
мобилизацију чланова током овог протеста (Fernandez-Planells, Figueras-Maz,
and Pàmpols, 2014). До сличног закључка долазе и истраживачи који су се ба-
вили мексичким покретом The #YoSoy132. Они истичу да друштвени медији
играју водећу улогу због тога што обезбеђују онлајн просторе за циркулацију
информација и организовање путем креирања анти-хегемонских места борбе,
као и кроз подизање свести и комуникационо оснаживање грађана. Међутим,
ови аутор запажају да носиоци протеста имају тенденцију да пренаглашавају
значај онлајн медија на рачун мејнстрим медија, чиме битно ограничавају мо-
гућност да идеје покрета пренесу већини грађана који се још увек доминантно
информишу кроз мејнстрим медије (Garcia and Treré, 2014). Линдгрен (Lindgren,
2013), након истраживања улоге Твитера током преврата у Либији 2011. године
одбацујући идеје о тзв. Фејсбук или Твитер револуцији као технодетерминис-
тичке, идентификује постојање образаца друштвеног умрежавања и садржаја
објава на онлајн медијима који су у складу са Енценсбергеровим (Enzensberger,
1970) схватањем „еманципаторске употребе медија“. Он истиче да будући да
је архитектура ОПДУ децентрализована, а да су везе у мрежи широко распро-
страњене, то омогућава да се путем њих одвија мобилизација и само-органи-
зација учесника протеста. Поред тога, ове мреже могу функционисати као ал-
терантивни медији у околностима снажне контроле корпоративних или
режимских медија. Ипак, треба имати на уму, закључује Линдгрен, да ова
еманципаторска улога не искључује могућност репресивне употребе онлајн
медија.

Са друге стране, када је о оспоравањима активистичког потенцијала НКТ
реч, она су пре била теоријско-хипотетичког карактера него што су своју
потврду прибавила кроз емпиријска истраживања, иако наравно постоје ист-
раживања и са оваквим налазима (Faraon, Stenberg, and Kaipainen, 2014). Други
снажан извор оспоравања чинили су и још увек чине мејнстрим медији, због
чега и данас у јавном дискурсу убедљиво доминира псеудоактивистичка слика
интернета.

Једна од најчешће истицаних бојазни јесте она да активизам на интернету
доводи до псеудо активизма, односно слактивизма (slacktivism) (Christensen,
2012; Morozov, 2009) или кликтивизма (White, 2010). Ови појмови указују на
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9 Под друштвеним медијима се обично подразумевају сва места на интернету путем којих
грађани могу креирати, пласирати и конзумирати информације попут Фејсбука, Твитера, Јутјуба
(You Tube), блогова, итд.



постојање политичког или друштвеног активизам, пре свега на интернету, који
нема никакав реални утицај на политичке и друштвене догађаје већ, пре, служи
томе да пружи лажну слику о нечијој заинтересованости за друштвене и по-
литичке проблеме или да је, са друге стране, њихова улога да се „анестезирају“
фрустрирани грађани. Кристенсен идентификује три доминантне перспективе
слактивизма (Christensen, 2012). Прва се тиче идеје да је настанак виртуелне
партиципације у ствари показатељ повећаног одвајања од реалне политичке
сфере. Друга перспектива је на трагу изворног поимања слактивизма, који
уводи Морoзов (Morozov, 2009) означавајући га као идеалан тип активизма за
модерну лењу генерацију која више нема жељу да протестује у реалним прос-
торима јер им је далеко угодније да то раде путем интернета. Трећа перспектива
указује на то да иако сами активисти могу бити искрени у својим намерама,
услед децентрализоване и неуређене структуре интернета или недостатка
знања и вештина, они постају неефикасни бесциљно лутајући по сајбер-прос-
тору, због чега они који доносе одлуке не виде ове активисте па је и њихов
утицај на јавну сферу неприметан. Ипак, у истраживању које је вођен овим
перспективама спровео, Кристенсен не налази пуно доказа у прилог постојања
слактивизма, закључујући да су и они који су склони виртуелном активизму
такође активни и компетентни грађани у офлајн сфери (Christensen, 2012). До
сличног налаза долазе и Барбера и сарадници (Barberá et al., 2015) који су ист-
раживали комуникацију путем Твитера у три одвојена протеста на различитим
странама света. Они истичу да независно од друштвених и материјалних ог-
раничења која могу ограничити мобилизацију, активисти ниског профила,
често називани слактивисти, играју врло важну улогу у животу једног онлајн
покрета или реалног протеста. Они служе као нека врста појачивача који
поруке које одашиљу активисти високог профила који се налазе у центру зби-
вања, ре-одашиљу много ширем аудиторијуму, посебно у околностима кон-
тролисаних масовних медија, чиме на себе преузимају веома важну улогу у
организацији, мобилизацију и животу (трајности) једног покрета или про-
теста.

Друга, често помињана бојазан у погледу негативних последица интернет
активизма је она чије су основне карактеристике још 1996. године описали
Ван Алстин и Бринјолфсон (van Alstyne and Brynjolfsson, 1996), указујући на
такозвани феномен сајбербалканизације. Основна претпоставка која стоји иза
овог схватања је да ако интернет омогућава да људи задовољавају своје потребе
без обзира на ограничења физичког простора, онда то може довести до атоми-
зације сајбер-простора, односно до све већег и прецизнијег задовољења тих
потреба што ће у коначници имати за последицу све суженију не-виртуелну
међуљудску комуникацију. Консеквенце тога могу бити такве да појединци
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могу формирати виртуелне клике, изолујући се од супротстављених погледа и
ојачавајући своју пристрасност. Надовезујући се на ове идеје, Патнам (2008)
упозорава на могућност тоталне специјализације или уситњавања виртуелних
група по врло уским интересним сферама што може представљати значајан
проблем будући да су, по њему, интеракције у сајбер-простору типично једно-
димензионалне што чини и поменуте заједнице таквим. Међутим, једно од не-
давних истраживања (Bakshy, Messing, and Adamic, 2015), спроведено на узорку
од преко 10 милиона корисника Фејсбука, сугерише да нема сувише простора
за овакве тврдње. Наиме, иако се друштвене мреже, било да говоримо о офлајн
или онлајн свету, у значајној мери хомофилне,10 занимљиво је да када је реч о
идеолошким уверењима на Фејсбуку не влада једноумље међу пријатељима,
које би чинило основ за феномен сајбербалканизације. Наиме, ово истраживање
је показало да било да се ради о конзервативно или либерално оријентисаним
корисницима Фејсбука, они се не либе да у својој мрежи пријатеља задрже
око петине особа која имају супротна политичка уверења. Иако на овом месту
не можемо понудити упоредни податак о степену политичке хомофилије у
мрежама офлајн пријатеља, мишљења смо да показатељи не би значајно одс-
тупали од ових који су везани за онлајн свет.

Још један значајан проблем када је реч о домашајима политичког деловања
у сајбер-простору јесте његова затвореност за већину светског становништва.11

Иако се може очекивати да ће у наредним годинама, пре свега због експанзије
паметних телефона и бежичне инфраструктуре, број глобалних корисника ин-
тернета премашити 50% светског становништва, биће потребно да протекне
још доста времена пре него што ћемо моћи да говоримо демократском, неспу-
таном и отвореном простору за грађански активизам. Основни проблем јесте
то што многе друштвено стигматизоване или маргинализоване групе нису,
уопште или макар довољној мери, заступљене на интернету. Ако је интернет
заиста нова јавна сфера, он би у идеалном случају требало да пружа подједнаку
шансу свима да у њој партиципирају, али се то услед дигиталног јаза не дешава
(Dean, 2003). Међутим, не ради се овде само о приступу, који се сматра диги-
талном поделом првог нивоа, већ и о информатичким вештинама, али и моти-
вацији оног ко приступа јавној сфери интернета, што ствара услове за диги-
тални јаз другог нивоа (Min, 2010). По Мину, интернет вештине и мотивација
за политичку партиципацију могу бити главни узроци новог демократског
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10 Тенденција међусобног повезивања појединаца који заузимају сличне позиције у друштвеној
структури.

11  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2015/ITU_Key_2005-2015_ICT_data.xls
(децембар, 2015.)



јаза, будући да праве разлику између оних који су у стању или мотивисани да
употребљавају интернет за политички активизам и оних који то нису. У складу
са тим су и схватања која указују на феномен појачавања (reinforcement) од-
носно на то да је употреба интернета као извора политичке комуникације и
партиципације још увек веома ограничена те да су њој склони само они који
су већ јасно политички опредељени (Kruikemeier et al., 2014).

3. Технологија „омоћавања“

Ма колико борба око контроле интернета рефлектује његову инхерентно
политичку природу, она је такође уроњена у шири контекст односа технологије
и друштвеног развоја, који Финберг (Feenberg, 2002:92) сагледава кроз два ба-
зична принципа. Први од њих Финберг назива „принцип конзервације хијерар-
хије“ који одсликава тежњу носилаца моћи за очувањем и репродуковањем пос-
тојеће друштвене хијерархија. Тако, дигитализација чувања података представља
ситуацију која потпомаже интензификацију надгледања и контроле грађана.
Други је „принцип демократске рационализације“ који се заснива на идеји да
нове технологије могу бити употребљене за подривање постојеће друштвене
структуре. Многе технологије, па тако и интернет, отварају могућности за де-
мократизацију које могу али и не морају бити реализоване у зависности од
датих друштвених околности.

Поред поменутих принципа Финберг уводи још један појам који теоријски
може бити користан за разумевање друштвено-активистичке улоге интернета
као технологије. Реч је о феномену креативне апропријације технологије (Feen-
berg, 1999:121) која, чини се, посебно долази до изражаја у случају употребе ин-
тернета. Наиме, оно што је кључна специфичност интернета као технологије
јесте његова флексибилност због чега корисници изнова могу креирати нове на-
чине његове употребе кроз процес његове креативне апропријације. На овај
начин они бивају „омоћени“ да константно изналазе нове начине употребе НКТ
у сврхе отпора владајућим структурама. На том трагу, Кастелс (2014) сматра да
интернет отвара могућност његове употребе као аутономног средства масовне
самокомуникације грађана. Иако је овај аспект комуникације препознат већ са
почецима ширења интернета, Кастелс га не дефинише само комуниколошки
кроз призму интерактивности већ и делатно. Он истиче да је масовна самокому-
никација самокреирана у погледу садржаја, самоусмерена када је реч о емито-
вању, и самоизабрана у пријему, од многих који комуницирају са многима.
Кључно је то да у основи самокомуникације лежи аутономије без преседана за
субјекте комуникације која, међутим, није имуна на изазове од стране медијских
конгломерата и државних регулатора. Другим речима, кроз аутономну масовну
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самокомуникацију грађани су „омоћени“ да перманентно подривају један од
два кључна извора моћи оних који владају, а то је моћ комуникације.12

Као што је савремено друштво, захваљујући НКТ, доминантно структу-
рирано кроз многобројне међусобно испреплетане мреже, тако је и моћ мул-
тидимензионална и организована око мрежа програмираних у сваком домену
људске активности у складу са интересима и вредности кључних актера. Ово
мреже моћи врше свој утицај на људе, у највећој мери, кроз мултимедијалне
мреже масовне комуникације, због чега се комуникационе мреже успостављају
као одлучујући извор за креирање моћи у модерном умреженом друштву (Cas-
tells, 2012:7).

Будући да процес друштвене промене захтева репрограмирање мрежа у
смислу културних кодова, те друштвених и политичких вредности и интереса
које они обезбеђују, услед развоја масовне самокомуникације друштвени пок-
рети и политика бунта имају могућност да се инфилтрирају у ове мреже кроз
различите канале. Кастелс истиче да је код савремених друштвених покрета
употреба интернета и мобилних телефона од суштинског значаја, зато што
ове технологије обезбеђују платформу за континуирано и експанзивно умре-
жавање које еволуира са променама облика покрета. Иако су покрети и акције
везани за реални простор, њихова егзистенција је једино непрекидна у кому-
никационим мрежама. Због своје мрежне структуре, ови покрети могу фун-
кционисати без видљивог центра, немају потребу за класичним вођством или
централизованим управљањем, а опет могу бити једноставно координирани и
организовани (Castell, 2012). Ово, наравно, не значи да иза завесе нико не пов-
лачи конце, али сада носиоци политичких акција могу сачувати своју аноним-
ност, што ће обезбедити њихову једноставну заменљивост у случају њиховог
привременог или трајног одстрањивања са политичке сцене. Технологија ин-
тернета је та која сада омогућава да основни покретач политичке акције буде
сама идеја или организација као целина а не лидер као неприкосновени носилац
свих активности.

Међутим, ма колико било неспорно да су НКТ допринеле развоју новог
обрасца комуникације, чини се да се аутономија на којој би он требало да
почива може довести у питање (Петровић, 2014). Тачно је, корисници сада
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потом Хабермаса, Фукоа, Парсонса и других, Кастелс истиче да су насиље и дискурс два главна
механизма формирања моћи, закључујући да се „уставом регулисани приступ средствима принуде
и комуникативни ресурси који омогућују заједничку производњу значења, међусобно допуњују у
успостављању односа моћи“ (Кастелс, 2014:34). 



могу креирати и делити вести, као и што могу тражити алтернативне изворе
информисања, али колико се корисника односи проактивно када је о инфор-
мисању реч, колико њих заиста трага за алтернативним изворима информи-
сања? Уосталом, сам Кастелс наводи да сајтови мејнстрим медија попут BBC-
ја и даље остају основни извори информисања на интернету (Кастелс,
2014:237). У том смислу ни Србија није изузетак што се лако може проверити
на специјализованим сајтовима који прате рејтинг wеб страница.13

Такође, тачно је да људи користе ОПДУ како би међусобно комуницирали
или организовали протесте, али ове платформе заузврат то скупо наплаћују
тргујући њиховом слободом и приватношћу (Della Porta and Mattoni, 2014). На
страну то што се већина ових платформи, односно њихових централа, налази
у САД, што говори о великој централизацији глобалне комуникационе мреже.
Надаље, иако Кастелс полаже много вере у способност људи да креативно ко-
ристе нове технологије он ништа не говори о њиховим вештинама. Сва је при-
лика да ће у наредном годинама информатичке вештине, а не приступ НКТ,
бити основна вододелница дигиталног јаза, вештине којима данас барата мали
број људи. У будућности ће посебно на цени бити вештине „пробијања“ кроз
различите алгоритме на глобалним претраживачима и онлајн мрежама који
све више одлучују о подобности садржаја на интернету. Рецимо, Фејсбук, који
је једна од кључних платформи која би требала да обезбеђује аутономну само-
комуникацију, својим корисницима, у складу са критеријумима који су уграђени
у његов алгоритам,14 приказује само делић садржаја који креирају његови
пријатељи на мрежи (Кардон, 2013).15 Управо из тих разлога, по мишљењу
Керин Нахон (Nahon, 2016.) илузија је да су друштвени медији неутрални,
егалитарни, објективни и демократични. Она сматра да је немогуће да ОПДУ
досегну ове идеале зато што је њихова архитектура и динамика политичка и
недемократска како у дизајну тако и у пракси и стандардима. Другим речима,
у саме основе ОПДУ су уграђени интереси кључних актера који усмеравају
понашање корисника ових мрежа у складу са својим интересима, нормама и
вредностима (Nahon, 2016:5). Ипак, једно скорашње истраживање показује да
корисници нису толико пасивни колико се страхује будући да исказују намеру
да се, кроз алгоритам, пробију до садржаја који их интересују. Аутори ове сту-
дије закључују да индивидуалне жеље, пре него алгоритми, одређују које ће

Далибор Петровић, Друштвено-активистички потенцијал онлајн платформи...

406

13 Путем www.alexa.com може се утврдити да су најважнији информативни портали у Србији
они које уређују мејнстрим медији (Блиц, Б92, Курир, итд).

14 По неким проценама овај алгоритам при одређивању садржаја који ће имати приоритет на
мрежи узима у обзир близу 100.000 тежинских фактора http://marketingland.com/edgerank-is-dead-
facebooks-news-feed-algorithm-now-has-close-to-100k-weight-factors-55908

15 http://techcrunch.com/2014/04/03/the-filtered-feed-problem/



садржаје на ОПДУ корисници конзумирати (Bakshy, Messing, and Adamic,
2015).

И на крају, најважније питање у вези са аутономијом јесте колико је данас
интернет заправо оруђе у рукама власти, а не грађана. Иако се приликом де-
финисања моћи позива на Фукоа и његову књигу Надзирати и кажњавати
(Фуко, 1997). Кастелс пропушта да помене и Фукоову анализу доктрине па-
ноптицизма која се забрињавајуће добро уклапа у концепт контроле и надгле-
дања којем су данас изложени грађани. Докази који пристижу сваког дана, по-
менимо само Едварда Сноудена, најбоље говоре о томе. Имајући све ово у
виду, поставља се питање да ли нове технологије комуницирања постају Да-
моклов мач који виси над главама, наизглед, слободних грађана. Да, они заиста
по први пут имају моћ да контролишу токове комуникације али се, истовремено,
сваки њихов покрет темељно надгледа и пажљиво анализира, да би се предви-
дело и спречило свако њихово, по властодршце, потенцијално штетно дело-
вање.

4. Студија друштвеног активизма на ОПДУ у Србији

4.1. Разумевање активистичке основе интернета

У контексту нашег теоријског оквира, ми интернет видимо као средство
које омогућава да одређене грађанске акције буду видљивије, понекад, можда
и подстакнуте, а често ефикасније организоване и реализоване. Међутим,
какви ће бити исходи ових акција, на крају крајева, неће зависти од технологија,
већ најпре од њихових корисника. Због тога ћемо друштвено-политички акти-
визам на интернету одредити широко, као генератор самониклих ad hoc гра-
ђанских акција и покрета који делују у јавном онлајн простору са циљем из-
азивања друштвених и политичких промена у офлајн простору. Имајући у
виду њихов аморфни облик, непредвидљивост настанка и трајања, често из-
останак хијерархије и структуре, чини се да је исправно становиште Дела
Порта и Матонијеве (Della Porta and Mattoni, 2014) по коме самоникле органи-
зације грађана на интернету не треба посматрати као неки, у времену и прос-
тору, стабилан објекат, већ пре као процесе који се укрштају са друштвом на
различитим нивоима. Због тога, по овим ауторкама, у основи њихове емпи-
ријске анализе треба обратити пажњу на две димензије-темпоралну и рела-
циону, чега смо се и ми, постављајући нашу емпиријску студију, држали.

Имајући ово у виду, уколико желимо разумемо функцију и структуру интер-
нета у друштвено-активистичком кључу потребно га је анализирати на три разли-
чита нивоа: 1) као средство за прикупљање, обраду и дисеминацију информација,
2) као средство за организацију друштвене акције и 3) као комуникациони простор,
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односно јавну сферу (Polat, 2005). У складу са тим, ако интернет анализирамо из
перспективе његових ефеката или домашаја у сфери друштвено-политичког ак-
тивизма, онда се му се може прићи као средству за пропаганду, мобилизацију
постојећих и регрутацију нових присталица (Петровић, 2013).

4.2. Медији и интернет у Србији

Према подацима Републичког завода за статистику (2015) средином 2015.
године интернет у Србији користило је близу две трећине a ОПДУ (Фејсбук и
Твитер) око половине грађана Србије, старијих од 16 година. Генерално су упот-
реби интернета а посебно ОПДУ склоније млађе особе било да је реч о Србији
или остатку света. Рецимо, 88,2% оних који су стари између 25 и 34 године и
чак 97,4% оних који имају између 16 и 24 године имају профил на Фејсбуку или
Твитеру док међу старијом популацијом њихова употреба сразмерно опада.
Имајући ове податке у виду можемо запазити да још увек ни половина бирачког
тела у Србији није активна на ОПДУ и да су на овим мрежама активни пре
свега млади људи па се и активистички потенцијал ових мрежа мора сагледавати
у том контексту.

Негативни фактори када је реч даљем тренду ширења активистичке употребе
ОПДУ у Србији произилазе, пре свега, из изразито неповољне старосне структуре
становништва у Србији (Девеџић и Стојилковић-Гњатовић, 2015). Ово значи да је
база за ширење употребе ОПДУ веома ограничена будући да старије становништво,
као што смо показали, није склоно употреби ових технологија. Још један фактор
који не иде у прилог друштвено-активистичкој употреби ОПДУ јесте изразито
негативна слика ових платформи која се кроз мејнстрим медије одашиље. Због
тога се ОПДУ у јавности углавном перципирају као места псеудоактивизма који
нема никакве реалне реперкусије на догађаје на политичкој сцени Србије.16

Трендови који иду у прилог ширењу активистичке употребе ОПДУ су они
који произилазе из општег тренда информатизације савременог друштва па и
Србије али и из потребе проналажења алтернативних извора информисања и
комуникације у ситуацији када су медијски канали све затворенији. Практично
од увођења вишестраначја у Србији на мејнстрим медије се гледа као на поли-
тички плен чије је поседовање у функцији опстанка на власти владајућих елита.
Могло би се рећи да Кастелсова теза о моћи комуникација најбољу верификацију
може наћи у односу који према медијима влада у Србији у последњих 25 го-
дина.
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16 Александар Апостоловски, Оља Бећковић и твитетаршка опозиција, Политика, 2.10.2015
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Анализом више стотина различитих медијских садржаја из штампаних и
електронских медија и упоређивањем доступних службених података, Савет
за борбу против корупције (2015) је закључио да проблем функционисања медија
у Србији у основи почиње питањем нерегулисане власничке структуре медија и
њиховим нетранспарентним финансирањем те паралелизмом између медијских
кућа, политичких структура и крупног бизниса што генерише цензуру, аутоцен-
зуру и таблоидизацију домаћих медија.

Поред тога, на овако неповољну медијску основу надовезује се глобални
тренд који се огледа у све израженијој медијатизацији и информатизацији поли-
тике у Србији (Ћирјаковић, 2014), односно о чињеници да велики број грађана
политичке активности доживљава, како то дефинишу Анстед и Јенсен (Anstead
and Jensen, 2011) “првенствено преко стратешки комуницираних токова инфор-
мација”, који “трансформишу когнитивни пејзаж политичког живота”.

У таквим околностима мејнстрим медији постају практично неосвојива
тврђава за све оне идеје које одударају од агенди које се креирају и репродукују
у центрима моћи, што повратно, поготово у периодима бурних политичких до-
гађаја или избора, отвара простор за алтернативне канале информисања и кому-
никације, пре свега оне који су базирани на интернету.

4.3. Мала студија друштвеног активизма на Фејсбуку

У циљу обогаћивања увида у друштвено-активистички потенцијал ОПДУ
обављено је емпиријско истраживање на најпопуларнијој платформи за друшт-
вено умрежавање у Србији - Фејсбуку. Истраживање је обављено у две фазе и
на два нивоа анализе у темпоралној и релационој равни на које смо раније
указали (Della Porta and Mattoni, 2014). Прва фаза је подразумевала квалита-
тивну анализу која се заснивала на свакодневном детаљном праћењу и беле-
жењу активности на страницама (Facebook pages) пет одабраних самониклих
покрета током марта 2015 године. Предмет анализе су чиниле њихове објаве
(постови), у смислу контекста, актера, врсте, коментара итд. У другој фази,
која се базирала на квантитативној анализи, уз употребу Netvizz17 алата при-
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17 Netvizz је, колико је нама познато, једина бесплатна апликација којој се може прићи путем
Фејсбука али није део Фејсбукових алата, већ је креирана од стране једног од корисника (https://apps.fa-
cebook.com/netvizz/). Поред тога што је бесплатна ова апликација је oдабрана и зато што омогућава на
врло једноставан начин прикупљање обиља квантитативног, али и квалитативног материјала, односно
различитих информација о активности страница (pages) и група на овој онлајн мрежи попут објава,
лајкова, коментара, образаца умрежавања итд. Још једна предност овог алата јесте та што он обезбеђује
и улазне податке за спровођење мрежне анализе уз помоћ Gephi софтвера (http://gephi.org/), који пред-
ставља отворену интерактивну платформу за визуелизиацију и анализирање различитих мрежа и ком-
плексних система, уз помоћ динамичких и хијерахијских графичких приказа.



купљен је материјал који се односио на шестомесечни период употребе Фејсбук
страница одабраних покрета (март-септембар 2015.године), у виду броја објава
(posts), лајкова (likes), коментара (comments), шерова (shares), типа објава,
итд.18 Друштвено-политички активизам је истраживан преко праћења пет са-
мониклих друштвених покрета који су одабрани на основу следећих крите-
ријума: нивоа на коме делују (национални vs. локални), циљева за које се
залажу (општи vs. специфични), као и дужине постојања (постојећи vs. нови).
На тај начин су одабрана два покрета који делују на националном нивоу од
којих је један активан неколико година - Грађани имају моћ19 (национални,
општи, постојећи), док је други оформљен у тренутку када је истраживање за-
почело, дакле у марту 2015. године - Подржи и одбрани20 (национални, општи,
нови). По истом критеријуму су одабрана и два покрета који делују на локалном
нивоу од којих један делује већ неколико година - 99% Београд21 (локални,
општи, постојећи), док је други формиран током 2014 године - Не давимо Бе-
оград22 (локални, специфични, нови). Оно што је битна разлика између ова
два покрета је и то што 99% Београд третира све градске проблеме док је Не
давимо Београд настао као директна последица спорења у вези се једним ур-
банистичким решењем у Београду које друштвеним и политичким значајем
увелико превазилази локални ниво.23 Овом узорку придодатa је и домаћа ва-
ријанта најпознатијег глобалног друштвено-политичког покрета – Анонимус
Србија24 (Anonymous Srbija) (национални, општи, постојећи), пре свега у циљу
поређења начина на који делује овај покрет у односу на остале домаће пок-
рете.

Иако је овде реч о разнородним покретима, заједнички им је изразит ан-
тагонизам спрам носилаца извршне власти у Србији, а посебно чланова вла-
дајуће Српске Напредне Странке (СНС) и њених челника попут председника
Владе Александра Вучића, председника Републике Србије Томислава Николића,
градоначелника Београда Синише Малог и других. Међутим, њихова оштрица
је често окренута и према представницима бивше власти и генерално поли-
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18 У оквиру сваке странице на Фејсбуку њен уредник може објављивати текстуалне, сликовне,
аудио и видео записе. Ове објаве остали корисници могу одобравати (лајковати), коментарисати и
даље шеровати (делити) путем својих профила.

19 https://www.facebook.com/GradjaniImajuMoc99Srbije/?fref=ts
20 https://www.facebook.com/odbranipodrzi/?fref=ts
21 https://www.facebook.com/99postoBeograd/?fref=ts
22 https://www.facebook.com/nedavimobeograd/?fref=ts
23 Реч је о пројекту „Београд на води“ кога активно промовишу влада и премијер Србије

Александар Вучић.
24 https://www.facebook.com/anonymoussrbija/?fref=ts



тичким елитама у Србији које се сматрају некомпетентним, корумпираним и
подложним утицају па и директивама страних центара моћи. Ни један од ових
покрета не подржава актуелне политичке опције у Србији, али ни они сами
немају јасно дефинисане платформе и програме, нити се често баве глобалним
питањима политичког или економског подсистема. Међутим, није двојбено да
су они противници неолибералног капиталистичког концепта и либерално-де-
мократског политичког уређења и да делују на трагу левичарских покрета
који су у експанзији у другим земљама Западне Европе и света.

Основни показатељи друштвено-активистичке улоге ових покрета бази-
рали су се на анализи раста броја лајкова које су добијали, врсти и садржају
материјала који су објављивали као и на анализи утицајности њихових објава.25

Овде ваља напоменути да будући да ми нисмо били у администраторској по-
зицији, наш увид у утицајност анализираних објава био је веома ограничен.
Једини показатељ до кога смо кроз употребу Netvizz алата могли да дођемо
била је апсолутна ангажованост, која сама по себи није добра за поређење
утицајности објава различитих покрета јер је директно зависна од укупног
броја људи који су лајковали одређену Фејсбук страницу. Због тога смо, у
циљу упоредне анализе утицајности објава између покрета, мерили и просечну
ангажованост објаве у односу на укупан број објава. Затим смо мерили и рела-
тивну ангажованост објава, тако што смо процентуално изразили учешће ап-
солутне ангажованости у укупној потенцијалној ангажованости, односно броју
лајкова странице.26 На крају, за четврту меру утицајности објава увели смо
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25 Постоје два једноставна начина да се одреди утицајност неке објаве. Први је преко домашаја
(reach) објаве, односно учешћа оних који су кликнули на одређену објаву у укупном броју оних
који су лајковали одређену Фејсбук страницу. Овде ваља разликовати тзв. органске објаве од про-
мовисаних објава, односно објаве за које није плаћена никаква надокнада у циљу повећања њиховог
домашаја. Генерално говорећи, што је већи број пратилаца (фанова) односно лајкова на једној
страници то је већи укупан, а мањи њен релативни домашај. Другим речима, што страна има више
лајкова, то је мање учешће оних који ће кликнути на одређену објаву. Неке процене говоре да је
просечан домашај органских објава за странице које броје преко милион лајкова 2.3%, насупрот
22.8% за странице са мање од хиљаду лајкова (http://www.adweek.com/socialtimes/locowise-march-
2015/619104). Наравно на домашај утиче и сферу делатности којој дата страница припада. Друга
мера утицајности неке објаве јесте њена ангажованост. У апсолутном износу ангажованост пред-
ставља укупан број лајкова, шерова и коментара на једну објаву, односно све оне људе који су
активно реаговали на одређену објаву. Поред апсолутне ангажованости постоји и стварна ангажо-
ваност објаве (engagement rate) која се добија када се апсолутна ангажованост објаве подели са
бројем фанова који су потенцијално могли реаговати на тај пост, односно људима који су лајковали
одређену страницу и затим помножи са сто.

26 Овде треба нагласити то да се кроз досадашњу употребу Фејсбука показало да што једна
страница има више лајкова то је релативна ангажованост њених објава мања  (http://www.michael-
leander.me/blog/facebook-engagement-rate-benchmark/).



тзв. јаку ангажованост коју смо мерили тако што смо из ангажованости иск-
ључили лајкове, а оставили шерове и коментаре, сматрајући да потоњи пред-
стављају снажнији тип ангажованости од пуког давања лајка. Како би и ова
мера бира упоредива одлучили смо да и њу изразимо у максималном, просеч-
ном и релативном односу.

4.3.1. Општи показатељи активности на Фејсбуку 
анализираних покрета

Будући да се покрети које смо анализирали разликују по дужини трајања,
циљевима и нивоу на коме делују, било је и за очекивати да ће постајати значајне
разлике у погледу њиховог утицаја. Као што се из табеле 1. може уочити, покрет
који се издваја са убедљиво највише лајкова, односно потенцијалних пратилаца,
јесте Анонимус Србија који је крајем септембра 2015. године бројао 186.000
лајкова. Ово је за домаће прилике изузетно велики број лајкова за друштвени
или политички покрет имајући у виду да Фејсбук страница тренутно најзначајније
политичке партије у Србији, СНС27 премијера Вучића, у том тренутку имала
скоро дупло мање лајкова (око 100.000), док су остале политичке партије и ор-
ганизације имале неупоредиво мање лајкова. Несумњиво да овај покрет, поред
других маркетиншких тактика на Фејсбуку, своју популарност дугује и глобалном
бренду који баштини, а који слови за најзначајнији онлајн самоникли друштвени
покрет.28 На другом месту по популарности се налазио Не давимо Београд са
26.000 лајкова. То је такође значајан број пратилаца, имајући у виду да је ово
нови покрет, локалног карактера, који је фокус своје активности поставио веома
уско, на критику пројекта “Београд на води”. На зачељу по популарности налазио
се новоформирани покрет Одбрани и подржи који је практично и настао у тре-
нутку започињања нашег истраживања, али је после почетне експанзије прак-
тично замро, па је и број лајкова у другој половини истраживања стагнирао.
Због тога није било могуће применити неке сегменте анализе на овај покрет,
док друге налазе у вези с њим треба узети са одређеном резервом.
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27 https://www.facebook.com/snssrbija/
28 За више информација о покрету Анонимус погледати овде - http://www.theguardian.com/me-

dia/2010/dec/08/anonymous-4chan-wikileaks-mastercard-paypal



Табела 1. Активност анализираних покрета на Фејсбуку 

(март - септембар 2015.)

Сви покрети које смо пратили забележили су раст популарности у истражи-
ваном периоду (табела 1). Свакако да се део овог раста може се приписати „ор-
ганском“ умножавању лајкова кроз време, али он објашњава само мањи део овог
раста који смо током истраживања забележили.29 Другим речима, ови покрети су
кроз своје активности на Фејсбуку успели да привуку значајан број нових пратилаца
у посматраном периоду. Ипак, покрет Не давимо Београд забележио је неупоредиво
интензивнији раст у односу на друге покрете, будући да је на почетку посматраног
период имао нешто више од 7.000 лајкова. По нашем суду, неколико је фактора
који су утицали на овакав раст популарности овог покрета. Пре свега ово је једини
покрет, од оних које смо ми проучавали, који је организовао јавне протесте у пе-
риоду када је вршено истраживање. Управо су њихове објаве у вези са организо-
вањем протесних активности имале и највећу ангажованост у односу на друге
објаве овог покрета, што посредно показује да су протесне активности привлачиле
и највише лајкова.30 Друго, за разлику од осталих покрета који немају јасно ис-
такнуте циљеве и очекиване ефекте, овај покрет је поставио веома уско и прецизно
своје идеје који би се могли свести на борбу за обустављање пројекта “Београд на
води”. У складу са циљевима, дефинисана је и јасна стратегија која се огледа у
праћењу и критиковању свих активности око “Београда на води”, као и за органи-
зовање јавних протеста у случају неких значајнијих активности у вези са овим
пројектом, попут потписивања уговора или постављања камена темељца. Трећи
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29 Органско умножавање лајкова представља спонтани раст лајкова насупрот њиховом сон-
зорисаном (плаћеном) расту  http://locowise.com/blog/facebook-is-a-juggernaut-but-hows-organic-
growth-and-engagement

30 У наставку ће бити прецизније објашњено како се рачуна ангажованост објава и у каквој
су оне вези са бројем лајкова.
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важан фактор огледа се у томе што овај пројекат има далеко већи симболички
значај од једног, назовимо га, незграпног или нестручног и недовољно законски
регулисаног, архитектонског решења.31

Покрети које смо истраживали значајно се разликују и по креирању и пласи-
рању објава на својим страницама. Две су кључне разлике које се овде могу
уочити. Прво, док су покрети Одбрани и подржи и Грађани имају моћ просечно
објављивали једном дневно, са друге стране, Анонимуси су просечно имали више
од 15 објава дневно. Друга кључна разлика односила се на удео изворно креираних
објава, где се може запазити да постоји обрнуто сразмерна веза у односу на укупан
број објава. Што један покрет просечно има више објава дневно, то је мање учешће
изворних објава и vice versa. Ово је и логично, будући да је много лакше само под-
елити нечију туђу објаву, него самостално произвести неколико објава дневно,
али се објашњење може тражити и у садржајности идеја и циљева одређеног пок-
рета.

Утицајност32 објава мерена кроз њихову ангажованост се може видети у та-

бели 2. Оно што се на први поглед уочава је то да што један покрет има више пра-
тилаца, то је и његов апсолутни утицај, односно ангажованост већа. Међутим,
када је реч о рецепцији самих објава, много је прецизнија мера релативне ангажо-
ваности постова, будући да говори о томе колико је учешће оних који су одреаговали
на одређену објаву у односу на укупан број пратилаца неког покрета.

Табела 2. Ангажованост објава анализираних покрета на Фејсбуку 

(март-септембар 2015.

*Највећа апсолутна ангажованост објаве у посматраном периоду; ** Просечна ангажованост једне
објаве; ***Просечна ангажованост једне објаве у односу на укупан број лајкова;
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31 За разлоге оспоравања овог пројекта осим Фејсбук стране овог покрета може се погледати
и њихов сајт https://nedavimobeograd.wordpress.com/

32 Утицајност у овом случају треба искључиво схватити као квантитативно-компаративни а
не квалитативни показатељ.
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Примера ради, када се ради о просечној ангажованости по једној објави
Грађани имају моћ су на трећем месту иза Анонимуса Србија, али је у релативном
смислу њихове објаве су три пута утицајније од оних које објављују Анонимуси.
Ова разлика у утицајности је још израженија код релативне јаке ангажованости
где су објаве покрета Грађани имају моћ десет пута утицајније од оних које
имају Анонимуси. Ово практично значи да иако Анонимуси имају десетоструко
више лајкова, односно потенцијално ангажованих пратилаца, од покрета Грађани
имају моћ број оних који шерују и коментаришу објаве ове две организације је
готово идентичан. То говори у прилог класичне тезе о односу квантитета и ква-
литета, где критички утемељене објаве које имају јасан циљ и фокус доприносе
већој утицајности у односу на затрпавање сопствене странице бројним објавама
без јасног утемељења, циља и фокуса. Овде ваља додати и то да иако наизглед
покрет Одбрани и подржи има најбоље скорове релативних ангажованости, то
је пре свега последица малог број лајкова странице и релативно снажног узлета
странице у првим недељама и месецима по његовом оснивању.

Када говоримо о врсти и садржају објава, ту смо у прилици да укрстимо
налазе из дубинске анализе коју смо спровели током марта 2015. године и кван-
титативне податке које смо прикупили за шестомесечни период (март-септембар
2015). Као што се из табеле 3. може видети посматрани покрети најчешће објав-
љују фотографије и линкове. Број објављених слика је заправо већи, будући да
многи од њих и кроз објављивање статуса додају фотографије. Поред тога, у та-

бели 1. видели смо да је заправо само мали број објава без фотографије, односно
чисто текстуалне природе. Видео објаве су умерено популарне, док су ови пок-
рети, што је зачуђујуће, најмање склони да организују своје или промовишу
туђе догађаје. Заправо једини покрет који је организовао догађаје у посматраном
периоду је Не давимо Београд, док су остали покрети само делили позив за туђе
догађаје.

Табела 3. Врста објаве анализираних покрета на Фејсбуку 

(март – септембар 2015.)
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У складу са мањим учешћем изворно креираних објава (табела 1.), Анони-
муси и 99% Београд више су сконцентрисани на објављивање туђих линкова и
видео материјала, док је учешће статуса у укупном броју њихових објава рела-
тивно мало. Са друге стране, Не давимо Београд, који смо више пута помињали
као покрет који има јасно дефинисане идеје и циљеве, има највеће учешће
статуса и догађаја међу својим објавама. Од овог обрасца једино одступа покрет
Грађани имају моћ, чије су све објаве током марта 2015. биле изворне, али као
што видимо на шестомесечном узорку, број објављених статуса је био веома
мали. Ово може бити последица промене начина њиховог деловања у посматра-
ном периоду, али и тога да су статуси које они објављују уклопљени у објаве са
сликом, па су зато на неки начин постали невидљиви за наш инструмент. Додатна
потврда ове тврдње може се наћи у табели 4, која се додуше односи само на ду-
бинску анализу током марта 2015. године, где можемо да видимо да овај покрет
има највеће учешће објава које се базирају на неком критичком тексту, односно
дубљој анализи. И код других покрета, изузев Анонимуса, критички текстови
заузимају највећи део објава, додуше у нешто мањој процентуалној заступље-
ности него што је то случај са Грађани имају моћ. Оно што је такође заједничко
за све ове покрете јесте да у структури објава на другом месту налазе информа-
тивне објаве, док су остали садржаји различито распоређени.

Потпуно другачија је ситуација са покретом Анонимуси који пре свега објав-
љују критичке поруке кратке форме и сатиричне материјале, док су остали садр-
жаји мање заступљени. Као што смо већ истакли, садржаји који директно про-
мовишу протесне активности су ретки и најчешће се односе на дељење позива
на туђе протесте. Највећи број „протесних“ објава током месеца марта имао је
покрет Одбрани и подржи, али треба нагласити да је овај покрет тек формиран
током овог месеца, те да је практично и формиран у циљу организовању будућег
протеста против актуелне власти.33 Због тога су у релативно малом броју објава
ове објаве добиле запажено место.

Како је једини покрет који је у датом периоду организовао сопствене про-
тесте био покрет Не давимо Београд, то нас може упутити на закључак да је ве-
ћина активности на страницама истраживаних покрета окренута ка виртуелном
простору, док се само изузетно мали део активности прелива у реалност.
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33 Након неколико одлагања овај протест се никада није одиграо, а сам покрет је изгубио по-
четни замах и ушао у потпуну стагнацију.



Табела 4. Садржај објава анализираних покрета на Фејсбуку (март 2015.)

Употреба Netivzz апликације и Gephi софтвера нам је омогућило и да при-
кажемо мрежу организација које гравитирају једна другој на основу међусобно
размењених лајкова. То практично значи да се због сличних образаца лајковања
покрети смештају у неколико заједница које окружују покрет са кога се мрежа
“плете”.

Слика 1: Заједнице приказане кроз мрежу лајкова око покрета 

Не давимо Београд

На слици 1 приказана је мрежа лајкова организација у односу на покрет Не
давимо Београд. Мрежна анализа коју смо уз помоћ поменутих алата спровели
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показала је да се у овој мрежи издваја 60 тачака са 138 веза међу њима и 5 дефи-
нисаних заједница (Modularity 0.395). Ипак, као што се може виде са горње
слике две покрета окупљају највише лајкова (Министарство простора и Ака-
демија архитектуре Србије). Другим речима, мрежна анализа коју смо спровели
указала је да иза покрета Не давимо Београд стоје и други слични покрети који
вероватно међусобно размењују ресурсе, дају једни другима подршку и помажу
у организовању протесних и осталих активности.34

4.3.2. Сатира као вид онлајн активизма

Сатиричне објаве представљају важан облик друштвено-политичког акти-
визма на ОПДУ. Овде је реч о једном виду умрежене друштвене праксе која се
заснива на самониклом критичком изражавању путем динамичке циркулације
сатиричних садржаја насталих кроз интеракцију значењских мрежа (Yang and
Jiang, 2015). Заправо, онлајн друштвено-активистичка сатира није пуко средство
критике власти, што се може подвести под традиционалну улогу сатире у друшт-
веном животу, већ и значајно средство мобилизације чланова и симпатизера.
Она је усмерена на исмејавање карактера појединаца, људских особина, друшт-
вених појава са циљем да се укаже на потребу за или подстакне на друштвене
промене. Глобално ширење онлајн пародије и сатире као форми политичке и
друштвене критике издваја се како по свом садржају, тако и по новом медију
чија партиципативна структура укључује много ширу публику у процесу при-
свајања и креирања ових изражајних форми. При разумевању субверзивне моћи
пародије и сатире никако не смемо занемарити да технологија интернета која је
базирана на принципу мрежа додатно оснажује садржаје чије дељење омогућава.
Кроз употребу аватара, лажних профила и моћи анонимног објављивања, ова
форма политичке делатности постаје посебно ефективна у борби против ауто-
ритарних режима. Фрај сматра да је политичка сатира врста субверзивне праксе
која тежи да узнемири политички естаблишмент и да открије стварне идеологије
оних који су на власти (Frue 1957, нав. према Rahimi, 2015). По Дејовом миш-
љењу, политичка сатира је дискурс око кога се креира и одржава заједница кон-
тра-публике (Dau 2011, нав. Према El Marzouki, 2015). По њему, сатира као текс-
туална културна форма обезбеђује конзументима заједнички оквир који постаје
кључан за сједињавање контра-публике насупрот доминантних институција. Та-
кође, Деј сматра да се функција политичке сатире огледа у томе што она консо-
лидује однос разнородних или супротстављених заједница путем циркулисања
контра дискурса који рефлектује озлојеђене погледе њихових чланова. Ово се
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34 Због недостатка простора није било могуће приказати мреже лајкова осталих покрета
који, са мањим варијацијама, опонашају приказани модел.



најбоље може видети у српском сајбер простору код дељења сатиричног мате-
ријала који за предмет поруге има актуелну владајућу структуру, где није реткост
да ове материјале шерују идеолошки међусобно сукобљени актери.

Када је реч о форми сатире на ОПДУ онда ваља посебно обратити пажњу
на један нови формат онлајн сатире који настаје као производ садејства нових
комуникационих технологија и традиционалних облика културног изражавања
као што су текст и фотографија. Овe новe културне формe познатe су под називом
интернет миме (internet memes). Најједноставније речено, интернет миме су
форме културног израза које настају и деле се уз помоћ интернета, а најчешће
се базирају на комбинацији слике и текста, мада могу укључивати видео и аудио
записе. Иако интернет миме могу попримити различите облике и изразе, оне
често представљају сатиричне исказе које имају за циљ да пародирају одређену
личност, догађај, друштвене вредности и норме, итд. Политичка димензија кул-
туре интернет мима огледа се у начину на који ове творевине циљају на полити-
чаре, као пародије или имитације произведене од стране корисника интернета,
који су истовремено и публика и учесници у широком процесу ковергенције ме-
дија (Rahimi, 2015).

Типични примери политичких сатиричних интернет мима су они где се уз
фотографију одређеног политичара, кроз једну или две реченице која је придодата
на фотографију, пародира нека његова изјава или политичко деловање. Примера
ради, у првим данима нашег истраживања, током марта 2015. постале су виралне
интернет миме које су пародирале председника Србије Томислава Николића који
је у једној емисији на националној телевизији изјавио да он и његови пријатељи
често пожеле да оставе коментар на ОПДУ али никада не могу да успоставе теле-
фонску везу.35 У сатима и данима по окончању ове емисије, путем ОПДУ почеле
су да круже многе духовите интернет миме које су пародирале непознавање начина
њихове употребе од стране председника Николића (слика 2).
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35 http://www.blic.rs/vesti/politika/nikolic-komentarisao-bih-i-ja-na-drustvenim-mrezama-ali-ne-
mogu-da-dobijem-telefonski/s94nybr



Слика 2. Пример сатиричне интернет миме

Као што се може видети из табеле 4. током марта 2015. године сатиричне
објаве су чиниле значајан део комуникације путем профила посматраних покрета,
које по правилу ангажују највећи број пратилаца (графикон 1).36 Па тако, када
је реч о најјактивнијој организацији по броју објава, Анонимусима, готово четвр-
тину њихових објава чине сатирични материјали (одмах иза парола), док је ан-
гажованост ових објава убедљиво највећи у односу на све друге објаве ове орга-
низације. Удео сатиричних објава има релативно високо учешће и код
организације 99% Београд, такође са убедљиво највећом ангажованошћу у
односу на све друге објаве. У случају остале три организације, учешће сатиричног
материјала иде од умереног до непостојећег, када је реч о организацији Одбрани
и подржи. Уколико се погледају табеле 1. и 4., може се запазити да што је већи
просечан број објава, то је веће и учешће сатиричних материјала и обрнуто али
и да се сатиричне објаве најчешће преузимају од других и деле на сопственим
страницама.
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36 Због једноставнијег поређења ангажованост објава смо рангирали релативно у односу
једних према другима, дајући ранг 5 објави са највећом просечном ангажованошћу, а ранг 1 онима
са најмањом.



Графикон 1. Ранг ангажованости објава

Највећи број сатиричног материјала у посматраном периоду односио се
на актуелну власт (преко 90%), пре свега премија Србије Александра Вучића
(половина објава овог типа), затим председника Србије Томислава Николића,
градоначелника Београда Синише Малог као и министара из СНС-а. Сати-
рични материјал је пре свега креиран у форми интернет мима, затим фото-
монтажа, карикатура и далеко ређе кроз видео материјал (хумористичке еми-
сији попут 24 минута Зорана Кесића или клипове анонимних аутора). Кроз
сатиричне материјале се пре свега указује на ауторитарну власт премијера
Вучића као и некомпетентност и полтронство његових министара и осталих
носилаца власти на републичком и локалном нивоу.

4.3.3. Три типа онлајн активизма на ОПДУ

У складу са нашим аналитичким приступом где смо интернет анализирали
на три нивоа – као средство за информисање, као средство за комуникацију и
организовање и као јавну сферу – у прилици смо да идентификујемо и три
типа активизма на ОПДУ. Наравно, овде говоримо о, веберовски речено, иде-
алним типовима који се у пракси свакако преплићу.

Први тип био би активизам порталског типа, какав се може пронаћи код
покрета Анонимус Србија и делимично 99% Београд. Овај тип активизма се од-
ликује великим бројем пратилаца, великим бројем свакодневних објава без јасног
тематског оквира базираних на изузетно оштрој и неселективној критици, рела-
тивно ниском учешћу изворно креираних објава, са акцентом на сатиричним
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садржајима и паролама, а на уштрб дубинских анализа, и изостанком претензија
за организовањем протесних активности. Апсолутна ангажованост објава је ви-
сока, како због великог броја пратилаца тако и због једноставних и често попу-
листичких садржаја који се махом објављују, али су релативна и јака ангажованост
објава веома ниске. Истина, један део ниске релативне и јаке ангажованости
може се објаснити структуром самог Фејсбука као медија, где је релативна анга-
жованост и досегљивост постова утолико нижа уколико је већи број пратилаца
неке странице. Међутим, чини се да је основни узрок ниске релативне ангажо-
ваности лежи у самом садржају постова који због своје површности не подстичу
на дискусију и евентуални протесни ангажман пратилаца.

Порталски тип активизма би се могао подвести под феномен који Чедвик
(Chadwick, 2012) назива информационо бујање. Он под тиме види све изра-
женију спремност не-елита да допринесу колективној производњи, преради
и дељењу медијских садржаја, са свесним или несвесним циљем креирања
јавних добара за формално или неформално политичко организовање, коор-
динисање и окупљање. Дакле, овде ОПДУ служе као својеврсан канал за пре-
нос информација који измиче „гејт киперима“ мејнстрим медија.

Међутим, основно питање које се овде поставља јесте да ли изложеност
порталском типу активизма може имати за последицу политички освешћенијег
и активнијег грађанина. Ако се има у виду значајно смањивање трошкова у
вези са објављивањем и приступањем информацијама, што за последицу има
измењени начин дељења политичких информација и смањење трошкова кон-
венционалних облика партиципације, питање је да ли интернет има потенцијал
да доведе од креирања нових облика low cost партиципације (Garret, 2006).
Различита истраживања показују да су саме информације важне и да за њима
чешће трагају политички освећени грађани (Gil de Zuniga, et al.,2012) , али
нема убедљивих доказа да оне заиста и подстичу политичку партиципацију
(Bimer, 2001; Polat, 2005). Поред тога, велики број, често контрадикторних
информација може довести до тога да се грађани осећају збуњено пред њихо-
вим обиљем и да се изнова окрећу мејнстрим медијима или угледним пос-
редницима и тумачима, чији је задатак да ово обиље сажму и у питкијој
форми представе грађанима.37
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37 Ово потврђује истраживање Норисове и Куртиса спроведено у време предизборне кампање
2005. године у Великој Британији, у коме се дошло до закључка да и када је реч о информисању
путем интернета уочава се постојање класичног двостепеног модела преноса информација, односно
оног који укључује тумаче изворних информација, карактеристичног за мејнстрим медије (Norris
and Curtice, 2008).



Други тип је активизам форумског типа, какав се може наћи код покрета
Грађани имају моћ. Овај тип активизма је у потпуности другачији од активизма
порталског типа, будући да се заснива на супротним принципима попут далеко
мањег броја пратилаца, малог броја дневних објава, али са фокусираним те-
мама које се континуирано прате. Практично све објаве су изворно креиране,
пре свега базиране на аналитичким текстовима и преношењу информација, а
на уштрб сатиричног материјал и порука. Критика је утемељенија и заснована
на дубљој анализи, али је број пратилаца и апсолутна ангажованост објава
релативно ниска. Међутим, управо због садржајнијих и информативнијих
објава, њихова релативна, а посебно јака ангажованост која се манифестује
кроз коментарисање и дељење објава, веома су високи. Део активности која
практично не постоји код овог типа активизма односи се на организовање
протесних окупљања, због чега би се овај начин употребе интернета могао
аналитички сврстати у јавно-сферски оквир.

Када је о јавној сфери (Habermas, 1974) реч, посебно се у раној фази ши-
рења интернета сматрало да ће доћи до њене ревитализације, односно до
оживљавања својеврсне виртуелне јавне сфере (Kellner, 1997). Међутим, до
данас се веома мало од идеализоване слике интернета као виртуелне агоре у
коју ће приступ и подједнако право гласа имати сви грађани, без обзира на
пол, расу, нацију, социо-економски статус, у пракси заиста остварило (Dean,
2003; Papacharissi, 2009). Дин (Dean, 2003) сматра да идеал јавности заправо
производ техно-културе, која настаје у окриљу либералног капитализма. Ова
јавност је буквална јавност, јавност онога што се мисли и ради, као последица
друштвене контроле и надгледања, а нови медији, иако се покушавају прика-
зати демократскима, нису ништа друго до производ комуникативног капита-
лизма, нове парадигме лажне партиципације. Интернет, по њему, отвара свео-
бухватан простор у којем се друштвени антагонизам истовремено изражава и
поништава, где се свако може осетити повезаним са другима, али, истовремено,
то је простор мрежа у конфликту који је толико дубок и непремостив да је не-
замисливо чак и говорити о било каквом консензусу.

Заправо, јавна сфера која се креира захваљујући ОПДУ је фрагментизо-
вана око стотина милиона профила око којих настаје исти број микро јавних
сфера. Међутим, овде се не ради о „тоталној“ или „коначној“ фрагментизацији
јавне сфере будући да су оне на ОПДУ међусобно умрежене што дозвољава
садржајима да „клизе“ кроз мрежу стварајући тако око себе глобалну мета-
јавну сферу. Странице организација и покрета или профили утицајних лич-
ности потају генератори „клизања“ ових садржаја кроз мрежу дајући им оне
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елементе виралности који су неопходни за њихов трансфер из микро у макро
сферу.

Трећи тип је активизам протесног типа, какав се може наћи код покрета
Не давимо Београд и Одбрани и подржи, а делимично и код 99% Београд.
Оно што карактерише овај тип активизма јесте јасна усмереност на одређени
циљ и употреба ОПДУ да се тај циљ што боље промовише и реализује. Због
тога је за њега карактеристично високо учешће изворно креираних објава,
међу којима доминирају критички текстови и информисање. Такође, у односу
на друга два типа онлајн активизма овде су присутније објаве које позивају
на догађаје у реалном простору, пре свега протесте или су у служби органи-
зовања и координисања самостално организованих протесних активности.
Управо објаве овог типа ангажују и највећи број пратилаца ових покрета.
Апсолутна ангажованост објава је различита у односу на број пратилаца пок-
рета, али су релативна и јака ангажованост високи управо због активирања
око протесних објава које велики број људи дели и коментарише.

Истраживања показују да су ОПДУ најефикасније средство за мобили-
зацију чланова покрета и организација (Wang et al., 2014). Како се мреже
шире великом брзином њихова употреба омогућава и да се информације шире
великом брзином кроз добро повезану популацију. Овај ефекат је посебно
видљив код употребе Твитера, чија је једна од најважнијих функција такозвано
ре-твитовање, односно могућност да се оригинална порука изнова шаље кроз
твитерашко међумрежје. Густафсон овај феномен назива вирална политика
(viral politics), имајући под тиме на уму брзо дељење провокативног медијског
садржаја кроз ОПДУ у сфери политичког и друштвеног активизма (Gustaffson,
2009). Поред тога, смањењем трошкова комуникације смањују се и трошкови
координације активности организација и покрета, што би посебно требало да
иде на руку онима који немају приступ мејнстрим медијском простору.

На крају, треба нагласити да три типа активизма на ОПДУ која смо де-
тектовали не представљају чисте типове активизма већ аналитичке идеалне
типове који се у пракси могу преливати и међусобно преклапати. Типичан
пример за то је организација 99% Београд која припада и порталском и про-
тесном типу, будући да има карактеристике оба начина деловања, као што се
и код других покрета могу нађи елементи различитих типова активизма.

5. Закључна разматрања

Већ смо у уводном делу ове студије истакли да у овој фази употребе ин-
тернета практично немогуће пружити коначне оцене у погледу његовог друшт-
вено-активистичког потенцијала. Стога, оцене које овде дајемо примерене су
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актуелној заступљености и развијености нових комуникационих технологија,
односно њихових сервиса као што су ОПДУ.

Досадашња анализа употребе веб 2.0 алата показала je да интернет, ако
ништа друго, има потенцијал да мултиплицира политичке ресурсе (кроз њи-
хово ефективније ширење, већом брзином, ка широј публици и по мањој
цени), као и да перманентно развија нове апликације за политичко деловање.
Део тих нових апликација представљају и ОПДУ које се успостављају као
важно место настанка, развоја и деловања самониклих друштвених и поли-
тичких покрета. Чини се да је у овом тренутку највидљивија њихова медијска
функција, односно улога одашиљања порука које из различитих разлога не
налазе пут кроз мејнстрим медије. На другом, мање видљивом, нивоу ОПДУ
делују и као јавни простори у оквиру којих се око различитих покрета, али и
идеја, формирају микро јавне сфере. Како су ОПДУ мреже, тако су и ове
микро јавне сфере повезане и имају потенцијал трансформисања у мета јавну
сферу око питања која по својој актуелности и значају имају потенцијал да
окупе велики број заинтересованих актера. Другим речима, мета јавна сфера
на интернету представља потенцијално стање које је у сталном сажимању и
ширењу, попут милиона мехура који могу креирати огроман облак али, исто
тако, када интегративне силе престану да делују овај облак све више бледи и
нестаје. На трећем нивоу, ОПДУ имају моћ да се трансформишу у снажно
средство комуникације и координације, које због своје децентрализоване
структуре измиче покушајима ометања или пресецања канала комуникације.
У практичном смислу, ова функција ОПДУ може бити најзначајнија будући
да она омогућава да протести у реалном простору „дишу“ у тренутку док се
одвијају. Уместо статичних маса које су окупљене у класичним протестима,
захваљујући НКТ, масе постају динамичније и неухватљивије. Оне не само
да се преливају између онлајн и офлајн сфере, оне се преливају са трга на трг,
из улице у улицу у тренутку ишчезавајући и опет, наизглед ниоткуд, изви-
рући.

Међутим, када се ове особености ОПДУ уроне у актуелни друштвено-
историјски контекст остаје велико питање да ли оне са потенцијалима који су
евидентни могу донети или макар допринети редистрибуцији моћи у глобал-
ном, па и српском друштву. Данас интернет снажно нападају два кључна но-
сиоца комуникационе моћи – држава и мејнстрим медији, односно њихови
носиоци било да говоримо о властодршцима или медијским могулима а
најчешће о једнима и другима заједно. Оно што се може идентификовати на
површини огледа се у перманентним регулаторним напорима да се слобода
комуникације на интернету што више ограничи. Испод видљиве површине,
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многобројне безбедносне агенције, данас лакше него икада, јавно или тајно,
анализирају, мапирају, прислушкују, једном речју надзиру кориснике интернета
и ОПДУ практично поништавајући позитивне ефекте политичког ангажовања
и организовања путем интернета.

Са друге стране, попут државе која покушава да сузбије или надгледа ко-
муникационе токове на интернету, мејнстрим медији су окупирали информа-
ционе токове приморавајући просечног корисника да одустане од сизифовске
потраге за „незагађеним“ информацијама већ да се уморан и унезверен поји
са извора које они пуне и пречишћавају. Поред тога, ови медији перфидно
обесмишљавају и јавно-свферски потенцијал интернета перманентно репро-
дукујући мрачну слику o фрустрираним псеудоактивистима који вребају у
сајбер просторима интернета, слику на коју су многи, зачуђујуће лако,
спремни, здраво за готово, да прихвате.

Дакле, сцена је одавно постављена и она се није мењала од кад је света и
века. Данас је та сцена динамичнија, интерактивнија и флексибилнија али је
и даље само сцена и још задуго сцена неће постати актер. Међутим, на правој
сцени и потцењени актери могу засијати јаче него икада, посебно ако се ме-
ђусобно подрже и удруже, а они који су сценом гордо владали могу се, у часу,
у неме актере претворити.
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SOCIAL ACTIVISM ON SOCIAL NETWORKS SITES

Summary: From the very beginning the internet has been often perceived as a miraculous
cure for accumulated social problems of the late twentieth and early twenty-first century and,
in the same time and perhaps more often, has been denied any activistic potential. The aim of
this paper was to explore and identify the real potential of the internet as a mean of civic
activism. At the theoretical level, the internet is defined as a technology that can be used to
support but also to undermine the social hierarchy, as such representing Feenberg`s (2002)
two fundamental principles of each technology functioning. In this regard, starting from Castells
(Kastels 2014) idea that citizens via the internet may undermine one of the two fundamental
sources of power-the power of communication. At the analytic level activist role of the internet
is broken down into informational, organizational and public in order to empirically investigate
the potential of the grassroots social movements that operates on social networking sites in
Serbia.
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