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Апстракт: Анализирајући природу и карактер медијске праксе, рад показује 
како медији могу да постану основни политички инструмент манипулативне 
социјалне контроле. Политика и медији никада неће имати однос који ће једнако 
одговарати једнима и другима. Уз кратку историју развоја медија и њиховог све 
већег утицаја, аутор приказује на примеру случаја Рачак, као повода за НАТО 
бомбардовање СР Југославије, колику манипулативну моћ могу имати ова средства 
информисања. Случај Рачак био је прекретница која је послужила као реторички 
аргумент усмерен против СР Југославије и као „легално покриће за почетак рата” 
(НАТО интервенције против СРЈ). Непосредно пре бомбардовања СР Југославије 
1999. године, медији из западних земаља цензурисали су одређене податке и 
чињенице, бавили су се манипулацијама и дезинформацијама, замагљујући или 
скривајући истинитост догађаја, што је онемогућавало слободу информисања и 
изношење истинитих информација. Многи новинари западних агенција у овом 
случају понели су се супротно новинарском кодексу.

Кључне речи: медији, пропаганда, медијске манипулације, случај Рачак, Нато 
бомбардовање, дезинформације.

УВOД

Двадесети век јесте период настанка и развоја медијске области 
у којој електронски медији доживљавају програмску и технолошку 
експанзију. Настанак радија двадесетих година прошлог века и 
каснији настанак телевизије, приморали су државе да им посвећују 
велику пажњу, будући да је одмах било јасно колико су велике 
њихове могућности и колико велики друштвени утицај они могу 
имати. Медији су комплексни појам – примарно означава систем 

1 popgoranpopovic@gmail.com
2 Универзитет одбране, Војна академија Београд.
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јавног информисања који служи за ширење вести и аудио-визуелних 
садржаја у сврху информисања, образовања и забаве најширих 
слојева становништва. Међутим, његова примарна намена с годинама 
се променила, те утицај који медији могу да имају на примаоце 
информација може да буде велики и може да остави далекосежне 
последице.

Захваљујући технолошком развоју, медији су постали стратешки 
ресурси политичких, војних, економских и других интереса. Због 
специфичних утицаја развијена је парадигма „медијско-пропагандни 
рат” којим је остваривао снажан утицај на јавно мњење. Ранија 
искуства медијског рата вешто су коришћена у дејствима медија 
против српског народа током рата у Босни и Херцеговини. На 
велике злоупотребе медија у југословенској кризи упозоравао је 
аустријски писац Петер Хандке, када је рекао: „Медији су четврти 
Рајх данашњице”. Медијско-пропагандна дејства, за разлику од 
досадашњих ратова, била су у стању да брже и коренитије мењају 
индивидуалне и групне ставове и социјална понашања. Под утицајем 
медијских кампања понашање се директно трансформисало из 
стања деценијског „братства–јединства” југословенских народа у 
екстремно жесток међунационални и верски сукоб чије последице 
деценијама трпе народи Босне и Херцеговине, посебно српски народ 
(Милутиновић, 2013: 74). 

На примеру случаја у Рачку, који је од антитерористичког напада, 
медијски претворен у масакр – можемо видети колико манипулативна 
моћ медија може бити погубна за један народ. Поменути случај 
био је повод за тромесечно бомбардовање СР Југославије. Разни 
извештаји (Хjуман рајтс воча, ОЕБС-а и других) догађаје у Рачку 
карактеришу као масакр које су починиле српске снаге на албанским 
цивилима. Контроверзе су углавном настале око броја лица убијених 
по кратком поступку у односу на оне који су погинули у борби. 
Савет безбедности Уједињених нација осудио је масакр косовских 
Албанаца у Рачку. Поменути случај изазвао је битан преокрет у 
односу међународне заједнице према рату на Косову и довео је до 
НАТО интервенције исте године.

Још пре две хиљаде година кинески мислилац Сун Цу Вуа, 
написао је: „Потчињавање непријатељеве воље без борбе врхунац 
је војне вештине”, што је остао смисао припремања и планског 
вођења политичке – ратне пропаганде, посебно током оружаних 
сукоба (Милутиновић, 2013: 77).
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ПОЈАМ МЕДИЈА И ЊЕГОВ ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

Под медијем,3 као елементом комуникације, подразумева се 
свако средство чијим се деловањем остварује комуницирање, чије 
су претпоставке, мотиви, садржај, ефекти и последице у мањој 
или већој мери одређени самим медијем. Најшира подела медија 
јесте према начину дистрибуције. Ту спадају: штампани медији 
(новине, часописи, проспекти и друга повремена издања која 
излазе у размацима од највише шест месеци) и електронски медији 
(телевизија, радио и интернетски портали). Они имају велики утицај 
у друштву и служе повезивању света. Развитком технологије, лакше 
и брже преносе се вести широм света, омогућавајући нам лакши 
приступ жељеним информацијама. Сви имају право на информације 
и слободу говора, што је веома важно. Но, неретко путем медија 
добијамо и погрешне информације, као и информације које битно 
мењају нашу стварност. 

Према некима, историја медија почиње с грчком агором.4 
Данашње медијске индустрије можемо одредити као: средства 
масовних комуникација која користе штампану реч, звуке и слике да 
би пренели информације, забаву, а требало би и образовање (што је 
све мање и мање случај), али то су истовремено и индустрије, то јест 
институције које непрекидно усавршавају свој процес производње 
стремећи ка циљу свих индустрија – сталном увећању профита 
минимализацијом трошкова и повећања промета. 

Индустријска револуција, започета у Великој Британији 
половином осамнаестог века, који су иницирала два наизглед 
„обична” изума – Ватова парна машина и Жакаров разбој, донела 
је битне промене у друштву. То су, пре свега, брз раст градског 
становништва (као последица нових индустрија којима је требало 
више радника но што су градови с почетка осамнаестог века могли да 
пруже), пораст броја писмених (последица индустријализације јер су 

3 Лат. medium – средство, посредник; средство комуникације и изражавања (нпр. речи, музика, 
карикатура); средство јавног информисања (новине, радио, ТВ, интернет итд). Извор: Veliki 
rečnik stranih reči i izraza (2006). Novi Sad: Prometej.
4 Агора – у старогрчким градовима отворени простор окупљања и место одвијања трговачких, 
грађанских, друштвених и верских активности; она је имала двојну функцију: истовремено је 
била главна тржница и место окупљања становника полиса на коме се објављују саопштења 
или расправљају питања од заједничког интереса. Полазећи од агоре, можемо сматрати да је 
први медиј масовног комуницирања био скуп становника на неком тргу где се саопштавају и 
расправљају световна питања или у неком светилишту где разматрају духовна питања или се 
преко посредника – свештеника општи с трансцедентним. Међутим, масовни медији у смислу 
у коме их данас подразумевамо рађају се тек после XV века, то јест после Гутенберговог 
изума штампе.



Научно-стручни часопис  СВАРОГ бр. 21., октобар 2020. (201-219)

204

индустријски радници морали да буду бар елементарно описмењени), 
као и појава нових потреба. Такође, рађају се масовни медији као 
одговор на пораст писмености и увећања градског становништва. 
Као што добро знамо, новине јесу биле први прави медиј масовних 
комуникација, али су му се током деветнаестог и двадесетог века 
прикључивали и други. 

Радио као медиј веома је брзо постао изузетно популаран и 
породице су се увече окупљале око радио-пријемника да заједно 
слушају преносе концерата, радио-драме, вести, итд. На радију 
је објављена абдикација енглеског краља Едварда VIII, на радију 
је Черчил подстакао своје сународнике да – упркос томе што им 
нуди само „зној, крв и сузе” – не посустану никад у борби против 
агресора. Такође, путем радио-пријемника, Шарл де Гол позвао је 
Французе да се супротставе квислиншкој Петеновој влади и боре 
се против немачког окупатора. Једном речју, радио је избио у први 
план медијских индустрија, а њена примарна функција – да преноси 
информације – с временом се променила.

Многи су сматрали да радију недостаје слика да би био идеални 
електронски медиј. Телевизијска мрежа Би-Би-Сија 1936. године 
започела је први редовни телевизијски програм у свету. Нажалост, 
тај програм није био дугог века. Три године касније избио је Други 
светски рат и редовни програм (на коме је управо емитован један 
цртани Дизнијев филм) прекинут је и појавио се спикер који је 
објавио да је почео рат и да се емитовање телевизије прекида до 
даљњег. После капитулације Немачке, 1945. године, програм Би-Би-
Сија настављен је и то емитовањем истог оног Дизнијевог филма 
од места на коме је шест година раније прекинут.

Један крвави рат се таман завршио, али убрзо започео је други, 
познат као Хладни рат између Совјетског Савеза и његових сателита 
– на једној страни и западних сила – на другој страни. Атомска бомба, 
развијена крајем Другог светског рата, била је главно страшило 
овог рата. И једна и друга страна живеле су у некој врсти параноје 
условљене страхом од тог стравичног оружја. Један од резултата те 
параноје била је и одлука америчких власти да покрену развој новог 
комуникационог система који би – без обзира на оштећења која би му 
нанела нека атомска бомба – могао да настави да ради с преосталим 
делом система. Била је то Арпанет мрежа међусобно и унакрсно 
повезаних рачунара.5 Међутим, права експлозија развоја ове светске 

5 Године 1968. прва четири рачунара са Универзитета Станфорд, Универзитета Калифорније 
у Лос Анђелесу, Универзитета Калифорније у Сан Бернардину и Универзитета државе Јута 
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мреже наступа 1993. године, када Тим Бернерс Ли из европског 
центра атомских истраживања – ЦЕРН, уз сагласност дирекције 
центра, ставља на слободно располагање систем индексирања адреса 
који је он развио и који је познат као www (од World Wide Web – Велика 
светска мрежа). Данас је ова комуникациона мрежа досегла такве 
размере да се чини да је цео свет ухваћен у њу као у неку невероватну 
паукову мрежу и да више нисмо у стању ни да замислимо свет без 
интернета. Чини се да штампане дневне новине у облику какав данас 
познајемо, незаустављиво нестају. Делом их мењају нови медији 
попут кабловске телевизије или интернета, делом бесплатне новине 
чији се приход темељи на подршци оглашивача. 

Сведоци смо снажне експанзије медијских садржаја откако су 
бројне новине, радио и телевизијски програми постали присутни у 
готово свакоме домаћинству. Како се масовним медијима придружио 
и интернет који је отворио могућност двосмерне комуникације, 
медијске поруке креирале су врло динамичан и комплексан однос 
између пошиљаоца и примаоца порука. Другим речима, можемо рећи 
како постепеним уласком у наш свакодневни живот, медији битно 
утичу на формирање мишљења људи у друштву и то у свим фазама 
живота, укључујући и најранију доб. Историја је показала колика је 
моћ медија, а њиховим ширењем и осавремењавањем, њихов утицај 
на нове генерације све је већи и опаснији.

МАНИПУЛАТИВНА МОЋ МЕДИЈА

У свету у ком медији прожимају сваки аспект индивидуалног 
и друштвеног живота, јавља се потреба за разумевањем начина 
на који медијски садржаји уређују свест, управљају емоцијама, 
потребама и активностима чланова публике. Савремени медији 
за масовно комуницирање моћно су средство утицаја на јавност 
и обликовања свести људи. Медији одавно немају само своју 
основну – информативну улогу. Они више не информишу о само о 
стварности, већ почињу да ту стварност и креирају. Медији поседују 
велике могућности за злоупотребу и психолошку манипулацију. 
Посредством медија може се утицати на диспозиције понашања 
као што су ставови, мишљења, веровања, убеђења, вредности и сл. 

повезани су у мрежу. Већ годину дана касније почиње да расте комуникциона мрежа Арпанет 
да би се већ 1984. састојала од преко четири хиљаде чворишта и више од хиљаду прикључених 
рачунара широм света. Назив интернет први пут се појављује 1983. године, када долази до 
спајања Арпанета и неколико других комуникационих мрежа.
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Тај утицај све више остварују не само на свесном већ и несвесном 
делу човекове личности. 

„Архитектура моћи савремене владавине почива на таквом 
обрасцу и техници управљања у коме ће сила моћи да се осети али 
не и да се види. Сила остаје јака само у тами, кад је изложена светлу 
дана, она почиње испаравати.” (Ђукић, 2012: 234) Потребно је да се 
јавност држи у мраку, да се води рачуна о њеној искључености, да 
се контролише њена партикуларна перцепција и заокупља пажња, 
јер тиме носиоци моћи стичу прилику самосталног, ничим спутаног 
и контролисаног креирања и спровођења политике.6

Улога медија у савременом друштву јесте да доврше разарање 
традиционалних форми друштвене организације (које је започело 
индустријализацијом и урбанизацијом) и да продукују јавност, 
јавно мњење, публику, тржиште и остале социјалне конструкте као 
референтне, доминантне и једино валидне форме друштвености. 
У том процесу социјалне конструкције нове друштвености медији 
имају улогу социјализатора који треба да допринесе упоједињавању 
(атомизацији) појединаца и њиховом социјалном изоловању. У 
стању социјалне изолације еманциповани и упоједињени појединци 
(еманциповани од традиције и тиме изузети из њене интегративне 
и кохезивне снаге, без традиционалних веза и традиционалних 
образаца друштвености) постају доступни манипулацији оних елита 
које контролишу медије и тако напокон потпуно функционализовани 
према њиховим интересима (Ђукић, 2012: 232)

При одређивању улога медија треба узети у обзир друштвени 
односно политички систем у којем се медији налазе. Фредерик 
Сиберт, Вилбур Шрам и Теодор Петерсон у свом утицајном делу 
Четири теорије о штампи (1956), развили су нормативне представе 
о томе како масовни медији функционишу у различитим типовима 
друштва. Аутори полазе од тезе да масовни медији увек попримају 
облик и колорит одређених социјалних и политичких структура. 
На људе се гледало као на рационална бића која знају разликовати 
истину од неистине. У потрази за истином, требало је новине да 
делују као партнер у дискусији, а не као инструмент утицаја власти. 
Захтев штампе да надзире владу настао је у контексту те теорије. 

6 Можда најбољи пример који илуструје архитектонику медијске контроле јавности јесте 
стара персијска прича под називом „Слон у тами”. У њој се говори о томе како је неколицини 
људи којима су очи повезане, речено да додирује слона и само на основу додира одгонетне 
шта би то могло бити. Један додирне уво и каже: „лепеза”, други додирне реп и каже: „о па 
то је конопац”, следећи дирне ногу и каже: „стуб” и тако даље. Поука приче јесте у томе да 
људи дају погрешне одговоре јер немају способност посматрања целине.
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Уобичајила се ознака новина као „четврте власти” (уз законодавну, 
извршну и судску власт).

Односи медија и друштва, а тиме медија и политике, одувек су 
изазивали пажњу владајућих, стручних и научних кругова. Сведоци 
смо великих злоупотреба друштвене функције медија. За објашњење 
односа политике и медија, неки теоретичари полазе од прожетости 
политике и деловања медија, док други то виде као два одвојена 
система која сарађују. Kомуниколог Новак Поповић сматра да је 
тешко доказати притиске политике на медије, будући да су они на 
Западу у власништву мултинационалних корпорација. Међутим, 
имајући у виду праксу извештавања током југословенске кризе, 
они се не могу ни одбацити, нити оповргнути. „Дисфункције су 
израженије у неразвијеним земљама и земљама у развоју где се 
одговарајуће структуре боре за доминацију над медијима. Поред 
тога, може се запазити да се на Западу појављују двојаки стандарди, 
једни према улози медија у информисању унутар земље, а други 
при деловању медија у свету где се остварује интерес и доминација 
крупног капитала и центара политичке моћи” (Милутиновић, 2013: 
74). 

Хајнрих Оберројтер сматра да медијатизација политике значи „да 
су медији, а нарочито телевизија, у великој мери подвргнули политику 
својим законитостима”. Према његовом мишљењу, драматуршке 
законитости иду на рачун политичке супстанције – не само у 
медијском приказу него и у стварности, па се политика прилагођава 
медијским присилама. Такође, он сматра да „Медијатизирана 
политика значи потчињавање и инструментализацију: политика и 
медији жртве су једно другога вођења политике” (Kunczik, Zipfel, 
2006: 59).

Увек је рат, а савремени посебно, имао потребу за важним 
средством подршке, а то је – пропаганда. Њен циљ јесте поткопавање 
борбеног морала и уношење неслоге код непријатеља. Реч је о 
„ширењу идеја, информација и гласина у циљу помоћи или наношења 
штете особи, институцији или ствари за коју се неко залаже” (Речник 
Матице српске, 2007: 1070). Такође, под овим појмом подразумевају 
се и идеје, чињенице или оптужбе које се намерно шире да би се 
потпомогао свој циљ, или да би се нанела штета опоненту. Филип 
Котлер (Philip Kotler)7 дефинише пропаганду као форму посредног 

7 Филип Котлер је маркетиншки стручњак. Проглашен је за четвртог менаџмент гуруа 
свих времена, после Џека Велча, Била Гејтса и Питера Друкера. Професор је међународног 
маркетинга на универзитету у Илиноису. Сматра се пиониром друштвеног маркетинга. Дао 
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комуницирања која се води путем плаћених медија и од стране 
познатог наручиоца. Пропаганда је масовно плаћено комуницирање, 
а њен крајњи циљ јесте изазивање пажње и акције корисних за 
оглашивача. То је чин убеђивања којим се особама мењају њихови 
погледи, мишљења, осећања и ставови, као и настојање да се створе, 
контролишу или промене ставови групе према којој је пропагандна 
информација усмерена. Пропаганда користи различите методе и 
технике, дезинформације посебно, као технике лагања, варања, и 
манипулисања јавним мњењем ширењем лажних информација. У 
пропаганди је још актуелна она Гебелсова мисао: „Лаж поновљена 
хиљаду пута остаје лаж, лаж поновљена милион пута постаје 
истина” (Ковачевић, 2011: 21).

МЕДИЈСКА ПРОПАГАНДА У СЛУЧАЈУ РАЧАК

О медијским манипулацијама, различитим мерилима, као и о 
прећуткивању појединих чињеница, многи су писали и објављене 
су многе студије. Француски пуковник Жак Огар, који је био сведок 
с терена Косова, написао је да је имао истинско гађење према 
дезинформацијама које су владале на Западу, иако су касније људи 
постајали све свеснији размера вашингтонске манипулације. Речима 
главног актера агресије на СР Југославију, тада главнокомандујућег 
НАТО генерала Веслија Кларка: „Милошевић, говорећи отворено, 
никад није стварно схватио да овај рат није стриктно био везан за 
Косово. То, коначно, није био ни конфликт због етничког чишћења. 
То је била битка за будућност НАТО-а, битка за кредибилитет 
Сједињених Држава као силе у међународним односима” (Bjelajac, 
2019:16).

На примеру Косова и Метохије потврђено је да „у политици 
често нису важне чињенице, већ њихова интерпретација. Чињенице 
су биле и остале на српској страни, али су превагнули интереси 
моћних и њихове интерпретације. „Медији су, производећи истину 
каква је одговарала светским моћницима, у томе одиграли готово 
пресудну улогу. Посезање за истинама и чињеницама у свету 
немилосрдних интереса и различитих интерпретација, постаје све 
више донкихотски посао” (Арацки, 2010: 109).

је велики допринос маркетингу и његовом развоју. Изменио је поглед на маркетинг давајући 
му посебно место. Први је апеловао на потребу другачијег и озбиљнијег погледа бизниса на 
маркетинг, јер маркетинг, према његовим речима, није само један лукзуан начин продаје, већ 
је један он најважнијих и најкритичнијих функција предузећа.
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Случај Рачак био је прекретница која је послужила као реторички 
аргумент усмерен против СР Југославије и као „легално покриће 
за почетак рата” (НАТО интервенције против СРЈ). То је назив за 
оружани сукоб између српске полиције и терориста Албанаца током 
полицијске акције 15. јануара 1999. године у косовско-метохијском 
селу Рачак, као и за истражна и политичка догађања које је изазвао. 
Контроверзност дешавањима у Рачку дају још увек супротстављени 
ставови, као и различити закључци аутопсија, контрадикторне 
и пристрасне информације у медијима и проистекле значајне 
политичке последице.

Акција полиције у Рачку била је последица појачаних 
терористичких активности ОВК. Ова организација основана је 1994. 
године, а од 1996. године почиње са озбиљнијим оружаним нападима 
на полицију, цивиле и државне објекте на Косову и Метохији, борећи 
се за независност Косова и Метохије од Србије и Југославије и за 
стварање такозване Велике Албаније.

У периоду од 1996. до 1998. године, ОВК је преузела одговорност 
за убиство 21 особе (пет полицајаца и 16 цивила, од којих су њих 
пет били Срби, а 11 Албанаци које су припадници ОВК сматрали 
колабораторима). Активности ОВК посебно су интензивиране 
половином 1998. Године, што је проузроковало озбиљније сукобе 
ОВК с полицијом.8 Поводом ових сукоба, 2. јула 1998. године, Савет 
НАТО-а одржао је седницу иза затворених врата и у изјавама за 
јавност истакао да се убрзано довршава планирање за могућу војну 
интервенцију НАТО-а на Косову и Метохији; да је у току израда 
планова за размештај трупа на граници Албаније и евентуално 
Македоније са СРЈ; да ће се усагласити политички с војним 
циљевима, као и то да ће НАТО бити спреман да дејствује и да ће 
ступити у акцију, ако стање постане такво да је нужно да се употреби 
сила.

Непосредан повод за акцију полиције у Рачку биле су акције 
групе припадника ОВК из села Рачак, који су 8. јануара 1999. убили 
три полицајца код села Дуља и једног полицајца 10. јануара, у заседи 
коју су поставили у селу Сливово. О планираној акцији обавештени 
су посматрачи Косовске верификационе мисије који су с петнаестак 

8 Неродимска оперативна зона ОВК у свом саставу имала је 161, 162. и 163. (у оснивању) 
бригаду. На подручју деловања 161. бригаде ОВК „Агим Целеј Цоли”, које је обухватало 
подручје Штимља, од јула 1998. до 10. јануара 1999. године убијено је 24 полицајца Републике 
Србије, војника Војске Југославије и цивила, а рањено око 25. Највише убистава било је на 
путу Штимље – Дуља – Сува Река. Од октобра 1998. до 15. јануара 1999. године припадници 
ОВК на подручју Рачка убили су пет полицајаца и два цивила. 
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џипова дошли на брдашце крај пута који од магистралног пута 
води ка Рачку. Ту су биле и телевизијске екипе Асошијетед преса 
и Ројтерса. Екипа Асошијетед преса пратила је и снимала акцију 
полиције. Према оперативним подацима српске полиције, у селу 
Рачак налазио се штаб ОВК и у њему није било цивила. 

Полицијска акција Рачак најпре је требало да се изведе 13. јануара, 
али је српска полиција сазнала да је ОВК већ унапред информисана 
о планираној акцији. Полиција је поседовала обавештајне податке о 
сарадњи Косовске верификационе мисије и штаба ОВК у Рачку, као и 
то да је штаб ОВК био снабдеван оружјем, подацима и да им је била 
организована обука. Полицијску акцију Рачак извели су припадници 
посебних снага полиције. Највећи део полицијских докумената у 
вези са акцијом уништено је у НАТО бомбардовању Приштине.

У ноћи између 14. и 15. јануара 1999. године српска полиција 
кренула је у акцију против припадника 161. бригаде ОВК. Према 
подацима српске полиције, у селу се налазило око стотину припадника 
ОВК. Антитерористичку акцију извела је група полицајаца од 135 
људи, 105 полицајаца припадника Посебне јединице полиције 
(Урошевац), Шесте чете Посебне јединице полиције и 30 припадника 
оперативно-потерне групе. Према подацима полиције, сви погинули 
били су припадници ОВК. У заробљеној свесци команданта 
специјалне јединице, написано је да су три рањеника извукли из 
Рачка и одвезли их у своју болницу у Парагуши.

Хјуман рајтс воч, 29. јануара 1999. године, објавио је извештај 
о догађајима у Рачку под називом: „Југословенске снаге криве за 
ратни злочин у Рачку, Косово”, на основу четрнаест одвојених 
интервјуа са сведоцима напада, од којих су се многи крили, као 
и са страним новинарима и посматрачима који су посетили Рачак 
16. јануара.9 Закључено је да је био у питању добро планиран и 
организован напад владиних снага на цивиле у Рачку, где је био 
присутан ОВК у значајним снагама и починио је неке заседе на 
полицијским патролама.

О акцији српске полиције постоје ставови, с једне стране 
превасходно засновани на изјавама Вилијама Вокера, у то време шефа 
Косовске верификационе мисије (КВМ) ОЕБС.10 Наиме, он је изјавио 

9 „Напад на цивиле у Рачку је само један у серији ратних злочина почињених од стране 
југословенске војске и српске полиције током косовског конфликта. Од фебруара 1998, владине 
трупе су систематски уништавале цивилну имовину, нападале цивиле и починиле групна 
погубљења.” – Извештај Хјуман рајтс воча 29. јануара 1999.
10 Вокер је одмах осудио акцију полиције означивши је као „неописив злочин”, који је 
„умногоме злочин против човечанства”. Рекао је новинарима који су га пратили: „Не оклевам 
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да је српска полиција, уз подршку Војске Југославије (ВЈ), извршила 
масакр над недужним цивилима албанске националности. Другу 
групу чине ставови о томе да је то била легитимна антитерористичка 
акција полиције против наоружаних припадника терористичке 
организације Ослободилачке војске Косова (ОВК) која је политички 
искоришћена као повод да се исконструишу наводи о масакру 
цивила ради стварања легитимитета за НАТО бомбардовање СРЈ. 
У зависности од става, случај се карактерише као Масакр у Рачку, 
као Инцидент у Рачку или као Обмана Рачак (енгл. The Racak Hoax). 

Закључак из извештаја и документације обдукције који су 
извршили фински медицински вештаци, а до којих су успели да дођу 
медији иако је био дуго скриван, гласи: није било погубљења; није 
било сакаћења тела; није било пуцњаве из непосредне близине. Код 
39 од 40 прегледаних тела не постоје докази прислоњене пуцњаве 
или пуцњаве из непосредне близине. У једном случају је један од два 
метка испаљен с релативно кратког растојања, али не из прислоњеног 
оружја. Ако се погубљење врши под командом, пролази зрна морали 
би да теку паралелно. Обдукција на телима погинулих с више метака 
показала је да су меци испаљени из потпуно различитих, делимично 
и супротних позиција – типично за оружани окршај. Извештач Би-
Би-Сија Џеки Роланд известила је о томе да су убијени „обични 
људи; фармери, радници. Свима је пуцано у главу.” Према њеним 
речима, убијени су имали од 14 до 99 година. 

Дописник ITN-a Бил Нили, описао је како су остали КВМ 
верификатори реаговали на сцену: „Шведски верификатор је записао 
да су мртви сви имали цивилну одећу и да није било трагова борбе... 
Након два сата један верификатор, лондонски полицајац ми је рекао 
да он верује да је много жртава убијено из близине.”11 

Већ 17. јануара 1999. године, Њујорк тајмс на насловној страници 
имао је наслов: „Унакажена тела пронађена на Косову после српског 
напада”, без навођења информација о томе да је Ослободилачка 
војска Косова користила Рачак као базу из које је нападала полицију. 
Вашингтон пост је 28. јануара објавио чланак „Срби покушали да 
прикрију масакр”, у коме стоји да је ЦИА снимила разговор између 

да оптужим (југословенске) владине снаге безбедности. Хоћемо да знамо ко је издао наређење 
и ко га је спровео. Ја ћу инсистирати на томе да се правда изврши. Они свакако не заслужују 
да умру у околностима као што су ове.” Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије, 
2005. године изјавио је да је Вокерова изјава подстакла многе владе које су планирале да 
користе оружје како би довеле ред у Југославију, да кажу „наше стрпљење је потрошено, 
сада користимо оружје”.(Случај Рачак, Википедија)
11 Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Случај_Рачак#Хронологија, посећено 15. јула 2020.
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високих државних службеника Николе Шаиновића и генерала 
Сретена Лукића у коме је Шаиновић започео разговор и показао 
забринутост поводом акције у Рачку. Југословенска и српска власт 
одбацила је ову верзију догађаја. Дан након убистава, МУП Србије 
изнео је саопштење у којем је тврдио да су се његове полицијске 
јединице нашле под ватром/паљбом „албанских терористичких 
јединица ... на путевима ка селу Рачак у општини Штимље”. У 
противнападу који је следио „у сукобима с полицијом је убијено 
неколико десетина терориста. Већина њих су били у униформама и 
носили су обележја албанске терористичке организације, која себе 
назива Ослободилачка војска Косова (ОВК)”.12

Занимљиво је и то што је Рачак био једини случај у оптужници 
против Слободана Милошевића који се односи на дешавања пре 
почетка НАТО бомбардовања СР Југославије, који га је теретио 
за убијање 45 од укупно 600 цивила у целој оптужници. Ниједан 
припадник КВМ-а који је надгледао полицијску акцију није био 
сведок у вези са случајем Рачак. 

Пропаганда је инсистирала на термину „албански цивили”, иако 
је од самог почетка било јасно да су припадници или помагачи 
ОВК чинили најмање половину убијених. Хелена Ранта, фински 
патолог форензичар и члан међународне истражне комисије, која 
је била формирана да би утврдила шта се дешавало у селу Рачак, 
презентовала је резултате на конференцији за штампу, одржаној 17. 
марта 1999. године у Приштини, у просторијама ОЕБС-а.13 Изјаву да 
је реч о ненаоружаним цивилима базирала је на томе да погинули у 
џеповима нису имали муницију. Професор Славиша Добричанин, 
тадашњи шеф форензичког тима СРЈ, замерио је Хелени Ранте на 
закључку да на телима из Рачка „није било ничег што би указивало 
да су ти људи било шта друго осим ненаоружани цивили” и тврди да 
су жртве из Рачка били борци ОВК који су погинули у сукобима са 

12 Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Случај_Рачак#Хронологија, посећено 15. јула 2020.
13 У свом излагању на конференцији за штампу Хеленa Рантa није одговорила на питање о 
начину на који су жртве убијене. Убиства етничких Албанаца назвала је „злочином против 
човечности”, али није назвала „масакром”. Негирала је српске извештаје да је реч о борцима. 
Рекла је да је већина тела погођено с више пројектила, при чему није утврђена даљина с које 
је гађано. Одећа на телима погинулих највероватније није накнадно мењана, а сви су били 
у цивилним оделима. Из тестирања на барутне остатке закључено је да су ненаоружани. 
Новинари су уочили нејасноћу да се уместо „парафинске рукавице” користили модернији 
SEM-EDX тест који је, према речима Хелене Ранте, поузданији. Није било накнадног сакаћења. 
Нека тела су накнадно окретана, преношена у кући и сеоску џамију и на крају на Институт 
за судску медицину у Приштину што је отежало обдукцију. „Вероватно” и „највероватније” 
биле су честе речи током конференције за медије, што имплицира њихову несигурност.
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српским снагама безбедности. Ту тврдњу заснива на четири фактора: 
„вишеслојној одећи” жртава, „тамној боји” јакни и панталона које су 
носили, „парафинским тестовима” којима су на рукама пронађени 
трагови нитрата што може да указује да су пуцали, те коначно на 
„различитим правцима метака” којима су погођени. 

Године 2004. Хелена Ранта изјавила је да је Вилијам Вокер вршио 
притисак на њу пред конференцију за штампу у Приштини, када је 
тражио да потврди његову причу о догађајима, а она је на конференцији 
за штампу рекла да је реч о „злочину против човечности” и да су 
убијени „ненаоружани сељаци” упркос извештајима патолога који 
су доказивали супротно. Оригинални извештај је тек 2004. године 
дала на увид листу Франкфутер Зидојчецајтунг. Много година 
каније, у ексклузивном интервјуу за Инсајдер, Ранта је исказала 
жаљење због, како каже, њене формулације на конференцији за 
новинаре 1999. када је Рачак оквалификовала као „злочин против 
човечности”. „Ја сам патолог и назвала сам случај Рачак злочином 
против човечности као човек, а не као правник јер то и нисам. Свако 
убиство је злочин против човечности. Жао ми је што је моја изјава 
протумачена другачије”, рекла је тада Ранта.14

НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије – кодно 
име операција Савезничка сила (енгл. Operation Allied Force) или у 
САД – Операција Племенити наковањ (енгл. Operation Noble Anvil)), 
у Србији познато и као НАТО агресија или погрешно Милосрдни 
анђео, била је завршна фаза рата, која је трајала од 24. марта до 10. 
јуна 1999. године. То је било друго важније војно уплитање НАТО-а, 
након бомбардовања Републике Српске у операцији Намерна сила 
1995. и највећи војни сукоб на простору Србије и Црне Горе од 
периода Другог светског рата. Интервенција НАТО-а извршена 
је без одобрења Савета безбедности због оптужби да српске 
снаге безбедности врше етничко чишћење косовских Албанаца. 
Непосредан повод за акцију била су дешавања у Рачку и одбијање 
југословенске делегације да потпише Споразум из Рамбујеа.

У политичком смислу – то је била подршка сепаратистичком 
покрету усмереном ка рушењу теритoријалног интегритета суверене 
државе, а у етичком погледу – та интервенција представљала 
је злочин. С правног аспекта, НАТО интервенција против СР 
Југославије била је агресија. Савет безбедности није донео одлуку о 
бомбардовању, већ су ту одлуку донеле државе чланице НАТО-а иако 

14 https://insajder.net/sr/sajt/tema/4644/ Posećeno 19. avgusta 2020.
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та одлука није имала никакво упориште у међународном праву. Из 
аспекта међународног права, бомбардовање Републике Српске и СР 
Југославије било је „илегално” и као такво је, добро примећује Ноам 
Чомски (Noam Chomsky)15 „променило природу права” (Чомски, 
2006). НАТО се показао као „војна мафија” а бомбардовање СР 
Југославије је „криминални акт”. Као што су медијске манипулације 
на Маркалама послужиле као „аргумент оправдања бомбардовања 
Републике Српске 1995. године, тако су и медијске манипулације 
у селу Рачак, послужиле као „аргумент” оправдања бомбардовања 
СР Југославије 1999. године. „Тако се НАТО мијешао у унутрашње 
сукобе и бомбардовањем СР Југославије отео Косово и Метохију. 
Уједињене нације су требале реаговати, јер НАТО није имао право да 
бомбардује Србију; био је то – НАТО геноцид” (Ковачевић, 2011:27).

Нема сумње да су медији веома моћна средства утицаја. У 
мултиетничким заједницама могу допринети ширењу идеја мира, 
поверења и толеранције, али исто тако могу пропагандно ширити 
и нетолеранцију, стереотипе и говор мржње. У протеклом рату на 
глобалном, као и регионалном подручју Балкана, бивше Југославије 
и Босне и Херцеговине, медији су били подстрекачи мржње јер 
су у балканском сукобу „постали једна од зараћених страна која 
се више није приказивала као неутрална и непристрасна” (Питер 
Брок). У свом раду Запад и конфликти, Брацо Ковачевић истиче да 
је војнички рат у Босни и Херцеговини престао, али да је настављен 
рат другим средствима: пропагандним, симболичким, политичким, 
идеолошким, едукативним, верским, медијским, породичним. Према 
његовом мишљењу, пред почетак војничког рата, у току њега, као и 
после њега, медији су играли и још увек играју велику пропагандну 
улогу. Медији снажно учествују у обављању критичког односа према 
некој појави, тако што се баве поступком идеолошког и политичког 
вредновања и класификовања света. То се односи на непрестано 
„манихеистичко подвлачење линије разликовања: исправног од 
неисправног, нормалног од ненормалног, правилног од неправилног, 
доброг од лошег”. У овом рату, медијском рату, разликовања ових 
дихотомија, медији често изазивају моралну панику на стварна, али и 
измишљена стања и догађаје. Примера за оправдање ове тврдње има 

15 Аврам Ноам Чомски је амерички лингвиста, филозоф, писац, професор лингвистике на 
Масачусетском институту за технологију и дисидент. Чомски је данас најутицајнији критички 
мислисац у свету, чије поље деловања и интересовања обухвата лингвистику, информационе 
технологије, идеологију, савремено друштво, политички систем, образовање и низ других са 
овим феноменима повезаних тема. 
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много. Рат, а савремени посебно, има потребу за важним средством 
подршке, а то је – пропаганда (Ковачевић, 2011:21). 

Рат у бившој Југославији и БиХ је показао да је „медијски 
макијавелизам” дотле био изражен да су за своје лажи којима су 
демонизовали и сатанизовали једну страну, а другу приказивали 
као „невине жртве”, новинари и уредници добијали „престижне” 
награде за „мир” и „хумност”, иако су, кршећи професионалну 
етику, људска права и међународно право, манипулисали јавним 
мњењем подстичући рат и мржњу. Када је 1999. године, без одлуке 
Савета безбедности, НАТО започео рат против СР Југославије 
све су информације које су долазиле „од друге стране” биле 
цензурисане. „Све информације о рату НАТО против Југославије 
које до нас стижу, морају прво да прођу цензуру алијансе”, изјавио 
је тадашњи уредник недељника Тренд Франц Бауер. Он је уједно био 
и функционер организације Репортери без граница, организације 
која се – како су они за себе говорили – бори за слободу медија 
у оним земљама у којима она не постоји. Међутим, десило се то 
да и у својој земљи нису могли да слободно информишу јавност. 
„Слободно информисање је немогуће”, рекао је тада Бауер, 
додајући да то исто важи и за Аустрију, која често „целом свету 
држи лекције”. Као и у другим земљама, и у Аустрији су издавачи и 
уредници медија веома дисциплиновано и кооперативно прихватили 
упутства о пропагандном рату. Оно што је у свему томе најгоре, 
тих чињеница свесни су били и гледаоци и читаоци. Међутим, они 
се нису превише бунили. Управо је то доказ фарсе и лажи у вези с 
причом о „независним” и „слободним медијима”, као и о „слободи 
медија” на Западу. Политику полтронства и подаништва „Великом 
Брату”, показивао је и захтев Ноје кронен цајтунга фоторепортерима 
и камерманима на Косову да више не сликају и не снимају „сваки 
погођени трактор” и „колатералне грешке”, јер то помаже српску 
пропаганду. „Још неколико оваквих слика и НАТО ће изгубити 
пропагандни рат”, изјавио је тада репортер Аустријске радио-
телевизије у тренуцима када су „хуманитарни” бомбардери из 
ваздуха бацали смртоносне и еколошки загађујуће и контаминиране 
„тепихе бомби” (Ковачевић, 2011: 30). 

Антисрпски медијски рат вођен је научно разрађеним методама 
и концептима високих, технолошки усавршених ефеката. 
Карактеристичан је и по спрези медија и војно-политичке моћи, 
која је добила димензије међународног савеза под управом САД-а и 
Европске заједнице, путем НАТО-a. „Малициозна ратна пропаганда, 
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антисрпска мржња и саме лажи преплавиле су америчке медије. То је 
било финансирано и проведено кроз кампање агенција и група које 
се баве заштитом људских права под покровитељством влада, и то 
све да се јавно мњење мобилише на страни босанских муслимана 
и Хрвата, а против Срба” (Питер Џенингс). Анализом садржаја и 
наслова светских медија који су извештавали о НАТО агресији на 
Југославију, уочавамо примену концепта хибридног ратовања, где 
се дејством пропаганде утицало на психолошку дестабилизацију 
становништва и ширење панике. Стигматизацијом Срба кривица за 
разбијање државе приписивана је само једној страни, а циљ је био да 
се смањи могућност за отпор становништва. Деловањем на емоције, 
подстицала се унутрашња нестабилност. Бомбардовањем националне 
телевизије тежило се уништењу комуникационог суверенитета, чиме 
би медијски рат био политички оправдан. Уз пласирано мишљење 
да је Југославија историјски савезник Русије и земља комунистичког 
карактера, изграђиван је мит о српској непокорности и фатализму 
с којим се што пре ваљало обрачунати. Суверенитет државе прво 
је рушен у медијима, а тек, касније бомбардовањем и оружаном 
агресијом. „Укрштањем војних, безбедоносних, економских, 
дипломатских и информативних метода и техника креирана је 
стратешка подлога за ратове пете генерације, у којима глобално 
конструисана манипулација постаје легитимни део конвенционалног 
ратовања. Циљ агресора био је да сломи дух нападнутог народа, 
стварност заменити дехуманизујућим фалсификованим сликама, а 
последице реалности преточити у узроке ангажовања” (Јевтовић, 
Арацки, 2019: 175). 

Како се глобална јавност припрема за оружане акције које ће 
уследити могло се видети на примеру разбијања Југославије, а 
касније и низа других држава које су имале несрећу да се нађу на путу 
стратешких интереса САД и чланица НАТО-а. Десуверенизација не 
види се само као облик физичког запоседања територија, већ више као 
процес симболичког освајања свести грађана посредством садржаја 
глобалне медијске индустрије. Суверенитет југословенске државе 
прво је срушен у светским медијима, а тек касније бомбардовањем 
и комадањем државе (Јевтовић, Арацки, 2019: 177).



Поповић Г., Јанковић Д.: МЕДИЈСКА ПРОПАГАНДА И ПОВОД ЗА ...

217

ЗАКЉУЧАК

„Само увек добро информисан човек живи делотворно” најбоља 
је дефиниција потребе за информацијама творца кибернетике 
Норберта Винера. Право на примање и давање информација јесте 
основно људско право на основу којег је у групи медијских закона 
и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(2004).16 Овим документом обезбеђене су суштинске нормативне 
претпоставке којима се штити право грађана да на делотворан начин 
контролишу рад државног апарата. 

Манипулативна моћ медија произилази како из саме природе 
комуникације којом медији у савременом друштву суверено владају 
и над којом имају апсолутни монопол, тако и из логике саме медијске 
комуникације. Без обзира на то да ли производе нова уверења или 
појачавају постојећа, контролу друштвене реалности – као своју 
основну друштвену улогу – медији остварују производњом и 
контролом партикуларне перцепције јавности.

Медији су дубоко укорењени у све друштвене аспекте и 
нераскидиви су део свакодневнице. Масовни медији више него 
икада у историји човечанства испуњавају јавну сферу и прожимају 
целокупно друштво широм планете. Развојем комуникологије као 
друштвене науке, масовни медији постали су свеприсутни чинитељ 
друштвене стварности. Чињеница је да медији утичу на емоције, 
перцепцију и понашање људи због чега они ипак пресудно утичу 
на понашање јавности. Комуникација међу људима путем масовних 
медија и разних облика телекомуникација не зна за препреке и 
готово сваки дан прати је усавршавање технологије. Остаје да нам 
будућност да одговор на то до којих ће се висина уздићи.

Будући да је тачна латинска изрека Historia magistra vitae est 
(„Историја је учитељица живота”), морамо учити из претходних 
искустава и не смемо дозволити да се неки догађаји понове. Стога, 
морамо бити свесни добрих и лоших аспеката медија, као и његове 
манипулативне моћи. Данас примамо највећи број информација 
управо помоћу средстава масовног комуницирања – медија. То је 
у складу с једном од његових основних функција – преношење 
информација. Међутим, медији су све више контролори јавне 
сфере. Њихов задатак је да информишу заједницу о томе шта се 
дешава у свим доменима јавног живота који су у интересу грађана. 
Дакле, медији с једне стране могу допринети ширењу идеја мира, 

16 „Службени гласник Републике Србије”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
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поверења и толеранције, али уједно могу и пропагандно ширити 
нетолеранцију и говор мржње. Случај Рачак само је један од примера 
како медији могу негативно да утичу на јавност, ширењем лажне 
слике стварности. Медијски изманипулисан случај у Рачку, постао 
је повод за НАТО бомбардовање које је однело много жртава и 
нарушило економију и суверенитет СР Југославије. Последица самог 
бомбардовања нисмо у потпуности ни данас свесни. О њима и дан-
данас медији спекулишу. 

Током бомбардовања СР Југославије, а нарочито пре њега, медији 
су одиграли срамну и неморалну улогу, ширећи лаж и пропагандне 
стереотипе мржње. Да није било медија, те оних који их користе 
да би остварили профит и стратешке геополитичке интересе, не би 
се ни ратовало, расељавало, гинуло, умирало и патило. Медијска 
пропаганда у овом случају имала је далекосежне последице – 
проузроковала је миграције, разарање инфраструктура, као и 
угрожавање здравља људи на овим просторима.

MEDIA PROPAGANDA AS AN OCCASION 
FOR THE BOMBING OF FR YUGOSLAVIA

Goran Popović, Specialist in Criminology
Dušan M. Janković, Specialist in Criminology

Abstract: Analysing the nature and character of media practice, the paper shows how 
the media can become a basic political instrument of manipulative social control. Politics 
and the media will never have a relationship that suits both equally. With a short history 
of the development of the media and their growing influence, the author shows, on the 
example of the Račak case, as a cause for the NATO bombing of the Federal Republic 
of Yugoslavia, how much manipulative power these media can have. The Račak case 
was a turning point that served as a rhetorical argument against the Federal Republic of 
Yugoslavia and as a “legal cover for the start of the war” (NATO interventions against 
the FRY). Just before the bombing of the Federal Republic of Yugoslavia in 1999, the 
media from Western countries censored certain data and facts, engaged in manipulations 
and disinformation, obscuring or hiding the truth of events, which prevented freedom of 
information and presentation of true information. Many journalists from Western agencies 
in this case acted contrary to the journalistic code.

Key words: media, propaganda, media manipulations, Račak case, NATO bombing, 
disinformation.
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