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ЕЛЕКТРОНСКАДЕМОКРАТИЈА
(E-DEMOCRACY)КАОМОГУЋНОСТ

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ

Резиме
Кон цепт елек трон ске де мо кра ти је (е-де мо кра ти ја, сај бер де-

мо кра ти ја, те ле де мо кра ти ја), иако ни је до кра ја раз ја шњен у окви-
ру по ли тич ке те о ри је, не рас ки ди во је по ве зан са кон цеп том де мо-
кра ти за ци је. У до са да шњој на уч ној об ра ди овог фе но ме на из ва ја ју 
се тех но цен трич на и со ци о цен трич на схва та ња. За ступ ни ци пр вог 
при сту па сма тра ју да ће но ве ди ги тал не ин фор ма ци о но-ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги ја са ме по се би не из бе жно до ве сти до од ре ђе-
них про ме на у до ме ну де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је, док ауто ри 
ко ји за сту па ју со ци о цен трич на схва та ња ин си сти ра ју на то ме да 
по сле ди це тех но ло ги је за ви се пре све га од дру штве них чи ни ла ца. 
У окви ру де мо крат ске те о ри је све глав не стру је – ли бе рал на, ко му-
ни тар на и де ли бе ра тив на – сма тра ју да би елек трон ска де мо кра-
ти ја мо гла да уна пре ди де мо крат ски про цес. Они се углав ном раз-
ли ку ју по схва та њу основ них пред но сти елек трон ске де мо кра ти је 
и по жељ них пра ва ца ње ног раз во ја. За јед нич ки је та ко ђе став да 
елек трон ска де мо кра ти ја пред ста вља зна ча јан по тен ци јал за де мо-
кра ти за ци ју на свим ни во и ма – од де мо крат ске тран зи ци је, пре ко 
да ље де мо кра ти за ци је ста бил них по ли ар хи ја, до де мо кра ти за ци је 
дру штва на ло кал ном, али и гло бал ном пла ну.
Кључ не ре чи: елек трон ска де мо кра ти ја, сај бер де мо кра ти ја, те ле де мо-

кра ти ја, де мо кра ти за ци ја, де мо крат ска те о ри ја, ди ги тал не 
ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је

На гли раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја отво рио је још 
јед но пот пу но но во по ље ис тра жи ва ња – од нос из ме ђу но вих тех-
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но ло ги ја и ме ди ја, на пр вом ме сту Ин тер не та, и про це са де мо кра-
ти за ци је. Ме ди ји су увек има ли зна чај но ме сто у раз ма тра њи ма 
де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је. Ка ко Дал берг (LincolnDahlberg) 
при ме ћу је, “сва ка но ва ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја, од те ле гра фа 
до ка блов ске те ле ви зи је, из гле да је би ла оки дач за та лас ен ту зи ја-
зма ка да је реч о по тен ци ја лу ко му ни ка ци о не тех но ло ги је да тран-
сфор ми ше де мо кра ти ју.”1) Функ ци о ни са ње са вре ме не де мо кра-
ти је не мо же се по сма тра ти пот пу но одво је но од функ ци о ни са ња 
ма сов них ко му ни ка ци ја, ако ни због че га дру гог због то га што је 
јед но од основ них пра ва ко је де мо кра ти ја под ра зу ме ва и без ко јих 
је не мо гу ћа пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма и то ал тер на тив ним 
из во ри ма ин фор ма ци ја. У том сми слу, Ин тер нет, због бро ја сво јих 
са др жа ја и њи хо вих из во ра (што за по сле ди цу има прак тич но пот-
пу но од су ство би ло ка кве цен зу ре), сва ка ко пру жа мо гућ но сти ко је 
су да ле ко из над мо гућ но сти би ло ког дру гог ме ди ја. Ин тер нет се 
ме ђу тим, раз ли ку је још ни зом спе ци фич но сти, од ко јих су нај ва-
жни је ин тер ак тив ност и бр зи на ко ја омо гу ћа ва до би ја ње по тврд не 
ин фо р ма ци је у ре ал ном вре ме ну.2)

По твр ђу ју ћи Ма клу а но ву (MarshallMcLuhan) те зу да ме диј 
је сте по ру ка, Ин тер нет са мим сво јим по сто ја њем ме ња дру штве не 
од но се. За ни мљи во је да упо ре до са раз во јем Ин тер не та, од се дам-
де се тих го ди на 20. ве ка до да нас, у дру штве ним на у ка ма све цен-
трал ни је ме сто за у зи ма по јам мре же. Пре ма не ким ауто ри ма, мре-
жа ће, би ти сле де ћи во де ћи об лик ор га ни зо ва ња – по сле пле ме на, 
хи је рар хи ја, и тр жи шта – ко ји ће ре де фи ни са ти дру штва, и при том 
при ро ду кон флик та и са рад ње. Пре ма дру ги ма, мре жа је основ ни 
обра зац ко је се мо же пре по зна ти у свим дру гим об ли ци ма ор га ни-
зо ва ња.3) У кон тек сту де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је тре ба на гла-
си ти да је мре жа су штин ски не-хи је рар хиј ски об лик ор га ни зо ва ња 
(што још увек не зна чи да је су штин ски де мо крат ска).

Као де лат ност ко ја ре гу ли ше све дру ге де лат но сти по ли ти-
ка не мо же оста ти не за хва ће на про ме на ма ко је је Ин тер нет унео 
у дру штво. Ин тер ак тив ност Ин тер не та мо жда је отво ри ла је но ве 
мо гућ но сти за пар ти ци па ци ју гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. 
1)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 158

2) Ин тер нет се нај че шће де фи ни ше као ве ли ки број ме ђу по ве за них ра чу нар ских мре жа 
ко је све ко ри сте ТЦП/ИП про то ко ле (TCP/IP је скра ће ни ца за Tran smis sion Con trol Rro-
to col/In ter net Pro to col). Ова ‘фи зич ка’ де фи ни ци ја ни је ло ша по ла зна тач ка за ис тра-
жи ва ње са Ин тер не том по ве за них дру штве них фе но ме на, али је ње на упо тре бљи вост 
ипак огра ни че на. У на уч ној и струч ној ли те ра ту ри још увек, чи ни се, ни је фор му ли са на 
де фи ни ци ја ко ја би об у хва ти ла и кључ не аспек те Ин тер не та као со ци јал ног фе но ме на.

3)  John Ar qil la and Da vid Ron feldt, Networks,NetwarsandtheFightforFuture, First Mon day, 
vo lu me 6, Num ber 10 (Oc to ber), http://first mon day.org/htbin/cgiw rap/bin/ojs/in dex.php/fm/
ar tic le/vi ew/889/798, 10.03.2009.
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Елек трон ска де мо кра ти ја (e-democracy)4) је ре ла тив но нов 
по јам ко ји још увек у ма њој ме ри опи су је по сто је ћу прак су, а у 
ве ћој по тен ци јал но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у ства ра њу 
мо гућ но сти за спро во ђе ње, про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње де мо-
кра ти је.

Ра ди што пре ци зни јег од ре ђе ња пој ма елек трон ске де мо-
кра ти је нео п ход но је раз ли ко ва ти га од елек трон ске вла да ви не, тј. 
упра вља ња (e-government, e-governance). Кон цепт елек трон ског 
упра вља ња по ја вио се то ком ра них 1990-их, али је прак тич но по-
чео да се при ме њу је кра јем те де це ни је, на ро чи то у ин ду стриј ски 
раз ви је ним зе мља ма. Да нас мно ге зе мље на све ту има ју е-го верн-
мент про јек те, при че му, на рав но, пред ња че еко ном ски нај на пред-
ни је зе мље. Елек трон ско упра вља ње под ра зу ме ва пребацивање ак-
тив но сти вла де у он лајн (online) об ли ке, са пр вен стве ним ци љем 
да се по ве ћа ефи ка сност ра да. Уво ђе ње елек трон ског упра вља ња 
под ра зу ме ва не ко ли ко ни воа:

1. фор ми ра ње он лајн сај то ва ми ни стар ста ва и вла ди них 
аген ци ја и оде ље ња

2. уво ђе ње ин тер ак тив но сти на ове веб сај то ве ка ко на ло-
кал ном та ко и на др жав ном ни воу (од го во ри на нај че шће 
по ста вља ња пи та ња; мо гућ ност сла ња имејл по ру ка)

3. пру жа ње мо гућ но сти ко ри сни ци ма да уче ству ју на фо-
ру ми ма или ан ке та ма

4. вла да и ње не слу жбе ну де он лајн услу ге, ка ко што је мо-
гућ ност пла ћа ња ка зни, об но ва до зво ла, ре ги стра ци ја 
ко ла, при ја ва бо рав ка и слич но

5. сва оде ље ња, слу жбе и вла ди не ор га ни за ци је се об је ди-
ња ва ју у је дин стве ни вла дин пор тал, ко ји ну ди ком плекс 
раз ли чи тих услу га за по пу ла ци ју. Пор тал та ко ђе пру жа 
гра ђа ни ма мо гућ ност да уче ству ју у он лајн ди ску си ја-
ма, ко мен та ри шу по ли тич ке ме ре и пред ло ге за ко на, и да 
гла са ју пре ко Ин тер не та5)

Очи глед но је да се елек трон ско упра вља ње пре све га ори-
јен ти ше на што ефи ка сни је пру жа ње услу га гра ђа ни ма, и да не ма 
ну жно ве зе (осим евен ту ал но у по след њој фа зи) са оним што се 
под ра зу ме ва под еле мен ти ма де мо крат ског про це са. Са дру ге стра-
4)  У упо тре би су и тер ми ни дигиталнадемократија(digitaldemcracy), теледемократија

(teledemokcracy)исајбердемократија(cyberdemocracy)

5)  Iri na Netcha e va, E-government andE-democracy:AComparison ofOpportunities in the
NorthandSouth, Gaz ze te: the in ter na ti o nal jo ur nal for com mu ni ca tion stu di es, Vol. 64, No. 
5, стр. 467-468
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не, е-го верн мент мо же, у свом крај њем об ли ку, под ра зу ме ва ти и 
не ки или све об ли ке елек трон ске де мо кра ти је.

Елек трон ска де мо кра ти ја се мо же де фи ни са ти као ко ри шће-
ње ин фор ма ци о них и ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја и стра те ги ја од 
стра не ак те ра де мо крат ског про це са (вла да, иза бра них зва нич ни ка, 
ме ди ја, по ли тич ких ор га ни за ци ја, гра ђа на/би ра ча) у по ли тич ким и 
упра вљач ким про це си ма на ни воу ло кал них за јед ни ца, др жа ва или 
на ме ђу на род ном пла ну.6) Већ из ова кве де фи ни ци је ви дљи во је да 
се уло га Ин тер не та у про це су де мо кра ти за ци је мо же ис тра жи ва ти 
у свим кон тек сти ма де мо кра ти за ци је – про це су де мо крат ске тран-
зи ци је, де мо кра ти за ци ји дру штва у нај ши рем сми слу, као и де мо-
кра ти за ци ји сфе ре ме ђу на род них од но са. 

Из на ве де не де фи ни ци је мо же се уочи ти још је дан би тан 
аспект елек трон ске де мо кра ти је – иако се нај че шће у овом кон-
тек сту спо ми ње упо тре ба Ин тер не та елек трон ска де мо кра ти ја 
под ра зу ме ва и упо тре бу дру гих тех но ло ги ја, по пут мо бил не те ле-
фо ни је или ка блов ске те ле ви зи је. За пра во, са ма по ја ва кон цеп та 
елек трон ске де мо кра ти је, у об ли ку теледемократије и ве зу је се 
за раз вој ка блов ске те ле ви зи је се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Овај 
мо дел елек трон ске де мо кра ти је под ра зу ме вао је “по је дин це ко ји 
ди рект но вла да ју из сво јих фо те ља пре ко упо тре бе те ле ко му ни ка-
ци о них ме ди ја”.7) Да ља ана ли за ће се ипак у нај ве ћој ме ри ба ви ти 
мо гућ но сти ма ко је за де мо кра ти за ци ју има Ин тер нет, јер је на то 
ори јен ти сан, ка ко ће се ви де ти, нај ве ћи део ака дем ске (и не са мо 
ака дем ске) рас пра ве о овом пи та њу.

Иако не ки ауто ри из ри чи то твр де да “не ма е-де мо кра ти је и 
да мо же по сто ја ти са мо де мо кра ти ја као та ква,”8) ути цај Ин тер не-
та на по ли ти ку и пре све га об ли ке по ли тич ког де ло ва ња по стао 
је те ма ши ро ке рас пра ве у ака дем ским кру го ви ма. Пре ма ре чи ма 
Хен да и Сен ди ве ла (MartinHand,BarrySandywell), “да нас је све-
га не ко ли ко обла сти јав ног и при ват ног жи во та и са њим по ве за-
них ‘дру штве них про бле ма’ о ко ји ма се не рас пра вља у тер ми ни ма 
‘ути ца ја’ Ин тер не та на њих”.9)

6) Де фи ни ци ја Сти ве на Клиф та, http://www.pu bli cus.net/ar tic les/ede mre so ur ces.html

7) Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia аnd So ci ety, Vol.3(2), стр. 158

8) Iri na Netcha e va, E-government and E-democracy: A Comparison of Opportunities in the
NorthandSouth, Gaz ze te: the in ter na ti o nal jo ur nal for com mu ni ca tion stu di es, Vol. 64, No. 
5, стр. 470

9) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 204
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Ми шље ња ис тра жи ва ча о де мо крат ском по тен ци ја лу Ин тер-
не та и мо гућ но сти ма за ус по ста вља ње елек трон ске де мо кра ти је у 
раз ли чи том оби му и фор ма ма у ве ли кој ме ри се раз ли ку ју. Чи ни 
се да је дан број ауто ра за сту па став ко ји Хенд и Сен ди вел на зи ва-
ју “но вим тех но ло шким фе ти ши змом”10) Основ на гре шка ова квог 
при сту па, по њи хо вом ми шље њу, је сте по на вља ње по зи ци ја тех но-
де тер ми ни зма, тј. у исто ри ји на уч не ми сли о дру штву већ ви ђе не 
те зе да су ма ши не, од но сно тех но ло ги ја, од но сно “про из вод не сна-
ге” ка у зал но од ре ђу ју ћи услов људ ске ег зи стен ци је.11)

Ова ква схва та ња, сма тра ју Хенд и Сан ди вел, мо гу се по де-
ли ти на оне ко ји сма тра ју да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти до 
де мо кра ти за ци је свих сфе ра по ли тич ког и дру штве ног жи во та, и 
оне ко ји ми сле да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти до де-де мо кра-
ти за ци је, по ве ћа ња вла ди не кон тро ле над гра ђа ни ма и пот пу ног 
по вла че ња јав ног у ко рист при ват ног. Ове су прот ста вље не уто пи је 
(то јест, ка ко их до ми шља то на зи ва ју, Е-топије) они озна ча ва ју као 
Ко смо по лис (Cosmopolis) и Утвр ду (Citadel) и сво ју упе ча тљи ву 
ана ли зу су ми ра ју пре гле дом ста во ва при ка за них у та бе ли:

Табела1–Основневаријантесхватања
демократизујућихиде-демократизујућих
одликаИнтернета(КосмополисиУтврда)

Ко смо по ли ти ски мо дел  
Ин тер нет де мо кра ти за ци је

Ис кљу чи ви мо дел  
Ин тер нет де-де мо кра ти за ци је

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је по се ду ју интристичноде-
мо кра ти зу ју ћа свој ства

Ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
по се ду ју интристичноде-де-
мо кра ти зу ју ћа свој ства

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је су ин три стич но не у трал не 
али неизбежно се ста вља ју у 
слу жбу де мо кра ти зу ју ћих гло-
бал них сна га ства ра ња, тран-
сфе ра и ши ре ња ин фор ма ци ја

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је су ин три стич но не у трал не, 
али ће неизбежнобитиста-
вље на под кон тро лу де-де-
мо кра ти зу ју ћих сна га

Сај бер – по ли ти ка је су штин ски 
праг ма ти чан или ин стру мен тал ни 
за да так мак си ма ли за ци је јавног
приступа хар две ру и софт ве ру за 
ко ји се ми сли да ис црп но де фи-
ни ше тех но ло ги ју о ко јој је реч

Сај бер – по ли ти ка је су штин-
ски отпор и извртање ан-
ти-де мо крат ских ефе ка та 
тех но ло ги је о ко јој је реч

10) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 198

11) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 198
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Оду ше вље ње де мо кра ти зу ју ћим мо гућ но сти ма Ин тер не та 
ве ро ват но де ли мич но во ди по ре кло од та ко зва ног “осни вач ког ми-
та” свет ске мре же. Овај мит су ге ри ше да су Ин тер нет ство ри ли 
љу ди ко ји су де ло ва ли из ван кон тро ле вла сти и ме ђу на род ног по-
рет ка, и ко ји у бу дућ но сти не ће би ти под врг ну ти ста рим за ко ни-
ма на ци ја-др жа ва и ра ни јим пра ви ли ма тр го ви не и ди пло ма ти је.12) 
Овај мит (као уоста лом и сви ми то ви) има ве о ма тан ку пот по ру 
у ствар но сти с об зи ром на то да је Ин тер нет на стао ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка у окви ру про јек та Ми ни стар ства од бра не Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва, чи ји је циљ био кон стру и са ње мре же за 
пре нос по да та ка, ко ја би мо гла да пре жи ви евен ту ал ни со вјет ски 
ну кле ар ни удар. Ста вља ње Мре же на рас по ла га ње јав но сти (пр во 
ака дем ској, а по том и ши рој), је сте до ве ло до ње ног до не кле анар-
хич ног ши ре ња и раз во ја. Не ки ауто ри до во де у пи та ње мо гућ ност 
др жа ва да кон тро ли шу Ин тер нет због ве ли ког оби ма са др жа ја и 
ње го вих стал них про ме на, као и због ве о ма бр зог тех но ло шког раз-
во ја за ко јим уну тра шње и ме ђу на род но за ко но дав ство кон стант но 
ка ска.13)

По ред “тех но ло шког фе ти ши зма” сна жна је у дру штве ним 
на у ка ма и стру ја ко ја не сма тра да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти 
до дра стич них про ме на у дру штве ној и по ли тич кој струк ту ри и по-
на ша њу (би ло у сме ру де мо кра ти за ци је би ло у су прот ном сме ру), 
али је спрем на да се упу сти у ис тра жи ва ње могућности Ин тер не та 
у про це си ма де мо кра ти за ци је или де-де мо кра ти за ци је. За раз ли-
ку од прет ход но из ло же ног техноцентричногпри сту па, социоцен-
тричнипри лаз ин си сти ра на то ме да тех но ло ги ју ко ри сте љу ди и 
то љу ди у сво јим дру штве ним уло га ма, и да раз вој дру штве них, па 
и по ли тич ких про це са, ни је усло вљен по сто ја њем и ка рак те ри сти-
ка ма тех но ло ги је, већ ин тен ци ја ма и по на ша њем по је ди на ца и дру-
штве них гру па ко је је ко ри сте. Ве ро ват но је нај бо ља илу стра ци ја 
овог прав ца став Ро бер та Да ла (RobertDahl): “Све ин тен зив ни ји 
раз вој тех но ло ги је ће на овај или онај на чин би ти ис ко ри шћен – на 
до бро или на зло. Она мо же би ти упо тре бље на на ште ту де мо крат-
ских вред но сти и де мо крат ског про це са, а мо же се и ко ри сти ти 
и за њи хо во уна пре ђе ње. И за то без све сног на по ра усме ре ног ка 
ко ри шће њу но ве тех но ло ги је те ле ко му ни ка ци ја за до бро де мо кра-
ти је, она мо же би ти упо тре бље на на на чин ко ји би био ште тан по 
12) TheInternet:FoundingMyths, Eco no mist, 17. јун 2000. го ди не, стр. 4. Ци ти ра но пре ма: 

Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 1

13) Ви де ти, на при мер, Ан то ан Ирис, Информационемагистрале, Clio, Бе о град, 1999, стр. 
83-84
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де мо кра ти ју.”14) Је дан од пи о ни ра прак тич не при ме не е-де мо кра-
ти је у САД, Сти вен Клифт (StevenClift), вр ло је згро ви то из ра жа ва 
ма ње-ви ше сли чан став: “Ко ли ко је те ле ви зи ја спа сла де мо кра ти ју, 
то ли ко ће је спа сти и Ин тер нет.”15)

У окви ру са вре ме не те о ри је де мо кра ти је, сма тра Дал берг, 
при сту пи про бле ма ти ци елек трон ске де мо кра ти је се по кла па ју са 
три глав не те о риј ске стру је: ли бе рал ном, ко му ни тар ном и де ли бе-
ра тив ном. За ступ ни ци ових те о риј ских пра ва ца ста вља ју на гла сак 
на оне аспек те е-де мо кра ти је ко ји се у нај ве ћој ме ри сла жу са оним 
што сма тра ју из во ром де мо крат ског ле ги ти ми те та. За ли бе ра ле је 
то мо гућ ност из ра жа ва ња по је ди нач них ин те ре са, за ко му ни тар-
це уна пре ђе ње ду ха за јед ни це и ње них вред но сти, а за за ступ ни ке 
де ли бе ра тив не де мо кра ти је омо гу ћа ва ње ра ци о нал ног дис кур са у 
јав ној сфе ри.16) 

След стве но то ме, за ли бе ра ле је ка рак те ри стич но ис тра жи ва-
ње прак тич них мо гућ но сти Ин тер не та на два на чи на: као сред ства 
не по сред ног из ра жа ва ња ин те ре са по је дин ца у про це су до но ше ња 
ко лек тив но оба ве зу ју ћих од лу ка (на при мер ди рект но пра ће ње за-
ко но дав ног про це са, мо гућ ност да ва ња пред ло га и гла са ње пу тем 
ком пју те ра) и као ме ди ја, ко ји уве ћа ва ко ли чи ну и до ступ ност ин-
фор ма ци ја нео п ход них по је дин цу да би се опре де лио за нај бо љу 
од по ну ђе них оп ци ја. У ли бе рал ној ви зи ји, “де мо кра ти ја се по но во 
по сма тра као ком па ти бил на (и че сто ис пре пле та на) са по тро шач-
ким ка пи та ли змом. Сај бер-де мо кра ти ја зна чи да по тро ша чи има ју 
сло бо ду да се сло бод но кре ћу по сај бер спеј су и чи не из бо ре ко је 
же ле без огра ни че ња на ко ја на и ла зе у 'ствар ном' про сто ру, би ла 
она фи зич ка, ге о граф ска, кул тур на или по ли тич ка.”17)

Те о ре ти ча ри ко ји за сту па ју ко му ни тар ну кон цеп ци ју де мо-
кра ти је ин си сти ра ју на по тен ци јал ној уло зи но вих ме ди ја и тех но-
ло ги ја у очу ва њу и учвр шћи ва њу за јед нич ких вред но сти за јед ни-
це, као и про мо ви са њу де ба те, ко ја би слу жи ла ње ном за јед нич ком 
жи во ту. Ов де је на гла сак на су прот ста вље но сти Ин тер не та цен-
тра ли зо ва ним ме ди ји ма ко ји про мо ви шу ко мер ци јал не и вла ди не 
ин те ре се. Та ко ђе, ана ли зи ра се ства ра ње “вир ту ел них за јед ни ца”, 
ко је, иако мо гу би ти ге о граф ски ра су те, раз ви ја ју сна жан осе ћај 
при пад но сти и по ве за но сти истим про бле ми ма, ин те ре си ма, иде о-
ло ги јом и вред но сти ма, и дру штве них мре жа (communitynetworks) 
14)  Ро берт Дал, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр.440

15)  Сти вен Клифт, http://www.pu bli cus.net

16)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 158

17)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр.163
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ко је де лу ју у “фи зич ком све ту” али ко ри сте Ин тер нет као сред ство 
ко му ни ка ци је и ко ор ди на ци је. Не ки од ових ауто ра сма тра ју да 
сај бер про стор по ста је но во “тре ће ме сто”,18) од но сно да за ме њу је 
тра ди ци о нал на тре ћа ме ста ко ја је се по вла че пред про ме на ма ко је 
до но си мо дер ни за ци ја. Са дру ге стра не у окви ру ко му ни тар не те-
о ри је, ја вља се су прот но ми шље ње – да ак тив ност у “вир ту ел ним 
за јед ни ца ма” пру жа са мо при вид ан га жо ва ња и сла би ве зе са за јед-
ни ца ма, ко је по сто је у “фи зич ком све ту” и оту ђу је љу де од њи хо-
вог дру штве ног и ге о граф ског окру же ња.19)

Не ки ауто ри сма тра ју да про те клу де це ни ју, ка да је о де мо-
крат ској те о ри ји реч, де фи ни ше “де ли бе ра тив ни за о крет”.20) Ни је 
ис кљу че но да је ово по сле ди ца, из ме ђу оста лог, и но вог прав ца 
про ми шља ња де ли бе ра тив не де мо кра ти је ко ји укљу чу је раз ма тра-
ње Ин тер не та у овом кон тек сту. Број об ја вље них ра до ва на ту те му 
го во ри у при лог овој те зи. Нај кра ће го во ре ћи, ауто ри ко ји при па-
да ју овом прав цу сма тра ју да Ин тер нет пру жа но ве мо гућ но сти за 
де мо крат ску рас пра ву, омо гу ћа ва ју ћи ства ра ње јед не но ве јав не 
сфе ре. Иако се те о ре ти ча ри де ли бе ра тив не де мо кра ти је у сво јим 
ста во ви ма при лич но раз ли ку ју, по ме ни мо да су фор мал ни усло ви 
за функ ци о ни са ње де ли бе ра тив не јав не сфе ре сло бо дан при ступ, 
јед на ко уче шће и пра ви ла про це ду ре у пот пу но сти об зна ње на уче-
сни ци ма. Ин тер нет, твр де не ки од ових ауто ра, ис пу ња ва ове зах те-
ве у под јед на кој ме ри као и ко му ни ка ци ја ли цем у ли це.21)

Јед но од за са да нај че шћих, али и нај јед но став ни јих схва-
та ња уло ге Ин тер не та у де мо кра ти за ци ји је уво ђе ње не ког об ли-
ка “'ди рект не де мо кра ти је' из да шним ко ри шће њем ре фе рен ду ма 
при гла са њу елек трон ским пу тем”.22) За ни мљи во је, ме ђу тим, да 
су не ки вр ло зна чај ни ауто ри ко ји се мо гу свр ста ти у ли бе рал ни 
та бор, или бар ме ђу за ступ ни ке про це ду рал них и ми ни ма ли стич-
ких де фи ни ци ја де мо кра ти је ко је се че сто по ве зу ју са ли бе ра ли-
18)  Из раз “тре ће ме сто” увео је у дру штве ну те о ри ју увео Реј Ол ден бург у сво јој књи зи The

GreatGoodPlace:Cafes,CoffeeShops,CommunityCenters,BeautyParlors,GeneralStores,
Bars,HangoutsandHowtheyGetYoutroughttheDay (New York, 1989), да озна чи про-
сто ре за не фор мал но дру же ње, ко ји су из ме ђу по сла и ку ће, и ко ји, по овој кон цеп ци ји, 
има ју су штин ски зна чај за фор ми ра ње за јед ни це. Ин те ре сан тан при каз и ана ли за овог 
кон цеп та мо гу се на ћи у Кри сто фер Лаш, Побунаелитаииздајадемократије,Све то ви, 
Но ви Сад, 1996.

19)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 163-
166

20)  Da vid Schlos berg, John s. Dryzek, DigitalDemocracy-AuthenticorVirtual?, Or ga ni za tion 
& En vi ron ment, Vol. 15, No. 3, Sep tem ber 2002, стр. 332

21)  Ar tje Gim mler, Deliberativedemocracy,thepublicsphereandtheInternet, Phi lo sophy and 
So cial Cri ti cism, Vol. 27, No. 4, стр. 30-31

22)  Френк Ка нин гам, Теориједемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 216
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змом, из у зет но скеп тич ни ка да је реч о мо гућ но сти ма елек трон ске 
де мо кра ти је као об ли ка не по сред не де мо кра ти је (ко ја се у ве ћи ни 
слу ча је ва из јед на ча ва са ре фе рен дум ском де мо кра ти јом). Нор бер-
то Бо био (NorbertoBobio) сма тра це лу за ми сао “де ти ња стом”: “Су-
де ћи по за ко ни ма ко ји се да нас до но се у Ита ли ји, до бар гра ђа нин 
би тре ба ло да бу де по зван да да свој глас бар је дан пут днев но.”23) 
По ње го вом ми шље њу, овај об лик пре те ра не пар ти ци па ци је мо же 
про из ве сти кон тра е фе кат и до ве сти до по ра ста из бор не апа ти је. 
Ђо ва ни Сар то ри (GiovanniSartori) та ко ђе ви ди елек трон ску де мо-
кра ти ју као мо гућ ност ре фе рен дум ске де мо кра ти је, ко ја за ме њу-
је пред став нич ку и од ре ђу је је као “по ли тич ки си стем у ко ме (и) 
де мос ди рект но од лу чу је о по је ди ним пи та њи ма, не ви ше за јед-
но, већ одво је но и у са мо ћи.“24) При зна ју ћи да је та ква си ту а ци ја 
тех нич ки оствар љи ва, он је вр ло скеп ти чан пре ма мо гућ но сти ма 
(и по жељ но сти) овог (и сва ког дру гог) об ли ка ре фе рен дум ске де-
мо кра ти је, на пр вом ме сту због то га што она увек пред ста вља игру 
нул тог зби ра.

Дру га нај че шћа те ма у ана ли зи мо гућ но сти е-де мо кра ти је 
су из бо ри. У ве ћи ни зе ма ља (и од стра не ве ћи не ак те ра, пре све-
га по ли тич ких пар ти ја) Ин тер нет се по сма тра са мо у функ ци ји 
пред ста вља ња кан ди да та, и евен ту ал но омо гу ћа ва ња рас пра ве о 
њи хо вим ста во ви ма. При ме ће но је да се по ли тич ке стран ке ре ла-
тив но спо ро при ла го ђа ва ју овој но вој тех но ло ги ји. Са дру ге стра-
не, мо гућ но сти гла са ња пре ко Ин тер не та отва ра ју мно ге про бле ме 
и кон тро вер зе, по чев ши од мо гу ћег угро жа ва ња тај но сти гла са ња 
до мо гућ но сти ма ни пу ла ци је. Елек трон ско гла са ње пу тем Ин тер-
не та за са да је омо гу ће но са мо у Есто ни ји, и то са мо као јед на од 
ал тер на ти ва.25) Чак и ако се не до во ди у пи та ње сум ња у ва лид ност 
из бо ра, гла са ње пре ко Ин тер не та су сре ће се са мно го озбиљ ни јим 
струк ту рал ним про бле мом: др жа ва би, да би обез бе ди ла јед на ка 
пра ва свих, мо ра ла да обез бе ди при ступ Ин тер не ту за све гра ђа-
не, што под ра зу ме ва ве ли ке ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру. Ово је, 
ме ђу тим по ду хват на ко ји ће се ма ло др жа ва од ва жи ти, јер “су о чен 
са са те шким из бо ри ма, ве ли ки број свет ских ли де ра за кљу чу је да 
има мно го при о ри те та ве ћих од из град ње до ма ћих Ин тер нет ка па-
ци те та, до те ме ре да су мно ге си ро ма шни је зе мље чак од би ле да 
23)  Нор бер то Бо био, Будућностдемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1990, стр. 24

24)  Ђо ва ни Сар то ри, Демократија-штајето, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 140

25) О ме ха ни зми ма гла са ња у Есто ни ји ви де ти http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/euro-
pe/4343374.stm, 10.03.2009.
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пла те ми нор не на док на де, ко је по тра жу је ICANN26) за одр жа ва ње 
до ме на др жа ва.”27)

У обла сти да ље де мо кра ти за ци је по ли ар хи ја мо же се ука за-
ти на још не ке мо гућ но сти Ин тер не та. Та ко се не ки ауто ри на да ју 
ко нач ном оства ри ва њу де мо крат ског обе ћа ња о тран спа рент но сти 
вла да ви не: “но ва тех но ло ги ја ће отво ри ти про це се ад ми ни стра ци-
је спо ља шњим по сма тра чи ма ефи ка сни је не го ика да ра ни је.”28) Та-
ко ђе се на во ди да би Ин тер нет мо гао по слу жи ти за ре ин те гра ци ју 
ма њи на у по ли тич ки жи вот.29)

Ми шље ња о уло зи Ин тер не та у де мо крат ској тран зи ци ји се 
раз ли ку ју. Док по јед ни ма Ин тер нет пред ста вља ду го роч ну стра-
те шку прет њу ауто ри тар ним ре жи ми ма, јер ви ше не ће мо ћи ефи-
ка сно да спре ча ва ју кон такт сво јих гра ђа на са гра ђа ни ма дру гих 
зе ма ља,30) дру ги ука зу ју да би “по ве ћан при ступ Ин тер не ту на ло-
кал ном ни воу у зе мља ма у раз во ју био 'по ли тич ки по зи ти ван фак-
тор'“, али да то не ће са мо по се би до не ти ин ди ви ду ал ну сло бо ду 
или де мо крат ску вла да ви ну.31)

Ка да је реч о де мо кра ти за ци ји на ме ђу на род ном пла ну, мно-
ги ви де Ин тер нет као је дан од глав них ме ха ни за ма по мо ћу ко јих се 
то мо же по сти ћи. Та ко Пи тер Фер ди нанд (PeterFerdinand)сма тра 
да је “је дан од нај у па дљи ви јих ефе ка та Ин тер не та ње го ва спо соб-
ност да ши ри иде је и про из во де пре ко на ци о нал них гра ни ца. Он 
је јед на од нај е фи ка сни јих сна га гло ба ли за ци је.”32) Са дру ге стра-
не, Фран да (MarcusFranda) сма тра да се ми шље ње о по тен ци ја лу 
Ин тер не та за ства ра ње гло бал не де мо кра ти је за пра во за сни ва на 
ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји не вла ди них ор га ни за ци ја чи ји је број 
у ве ћем де лу све та још увек ми но ран.33)

26) ICANN - In ter net Cor po ra tion for As sig ned Na mes and Num bers – ор га ни за ци ја у чи јој је 
над ле жно сти до де љи ва ње Ин тер нет адре са. Ви де ти: http://www.icann.org 

27) Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 234

28) Pe ter Fer di nand, The Internet,Democracy andDemocratization, De moc ra ti za tion, spe cial 
is sue, 2000, стр. 5

29) исто, стр. 7

30) исто, стр.12

31) E-Commerce at the Grass Roots, str. 34, 42-43. Pre ma: Mar cus Fran da, Launching into
Cyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorldRegions, Lynne Ri en ner Pu-
blis hers, Lon don, 2002, стр. 234

32) Pe ter Fer di nand, The Internet,Democracy andDemocratization, De moc ra ti za tion, spe cial 
is sue, 2000, стр. 11

33) Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 233
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Уоп ште, Фран да при лич но пе си ми стич но за кљу чу је да иако 
је “у те о ри ји мо гу ће за ми сли ти да Ин тер нет на кра ју оку пи љу де 
слич ног ми шље ња из мно гих зе ма ља да по мог ну из град њу отво-
ре ни јих ко му ни ка ци о них мре жа, гу шћег тка ња гло ба ли за ци је, и 
ко нач но, отво ре ни јих ци вил них дру шта ва или чак де мо кра ти је“34) 
прак са ни је ни бли зу тог прет по ста вље ног ци ља.

Основ на прет ња де мо крат ском по тен ци ја лу Ин тер не та, по 
мно гим ауто ри ма, је ње го ва ко мер ци ја ли за ци ја. Ги млер (ArtjeGim-
mler) та ко сма тра да би уво ђе ње так си за при ступ ин фор ма ци ја ма 
и пра те ће огра ни ча ва ње ин фор ма ци ја и ин тер ак ци ја, пред ста вља-
ло ве ли ку пре пре ку Ин тер не ту, као ме ди ју му јав не сфе ре.35) Мунк, 
(RonaldoMunck) са дру ге стра не, сма тра да су елек трон ске ко му ни-
ка ци је да нас пре ка пи та ли стич ки, не го де мо крат ски про је кат. По 
ње му, “ако су гло бал не ко му ни ка ци је (и нов, ма да већ по ср ћу ћи 
е-ко мерц) део гло бал ног тр жи шта, њи хов де мо крат ски по тен ци јал 
ну жно ће би ти огра ни чен.”36)

Ис тра жи ва ње елек трон ске де мо кра ти је у по ли ти ко ло ги ји 
да нас, те сно је по ве за но са ис тра жи ва њем де мо кра ти за ци је. Иако 
по сто је раз ли чи та ту ма че ња овог фе но ме на, па се чак ко ри сте и 
раз ли чи ти на зи ви, из гле да да су се до са да ис кри ста ли са ла бар два 
основ на зна че ња, ко ја су ми ра Пи тер Шејн (PeterShane): 1) ди зајн 
и раз вој ди ги тал них ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја, у ци љу уна пре ђе ња де мо крат ске по ли тич ке прак се, и 2) но ва 
ета па у раз во ју де мо кра ти је то ком ко је ће би ти про ду бље на ње-
на ле ги тим ност и ви тал ност, би ло на ло кал ном, на ци о нал ном, или 
гло бал ном пла ну.37) 

Без об зи ра на то да ли се елек трон ска де мо кра ти ја раз у ме 
са мо као сред ство или као пот пу но но ва фор ма де мо кра ти је, она 
не дво сми сле но пру жа од ре ђе не мо гућ но сти за де мо кра ти за ци ју. 
То об у хва та ка ко де мо крат ску тран зи ци ју, та ко и да љу де мо кра-
ти за ци ју са вре ме них по ли ар хи ја и де мо кра ти за ци ју свих аспе ка та 
дру штве ног и по ли тич ког жи во та на ло кал ном, али и ме ђу на род-
ном ни воу.

Оста вља ју ћи по стра ни ра ди кал ни тех но де тер ми ни зам, као 
и ин тер пре та ци је ко је се за сни ва ју на пре те ра ном оду ше вље њу 
тех но ло ги јом као та квом, мо же мо за кљу чи ти да елек трон ска де мо-

34) исто, стр. 233

35) Ar tje Gim mler, Deliberativedemocracy,thepublicsphereandtheInternet, Phi lo sophy and 
So cial Cri ti cism, Vol. 27, No. 4, стр. 33

36) Ro nal do Munck, GlobalizationandDemocracy:ANew“GreatTransformation”?, An nals, 
AAPSS, 581, May 2002, стр. 14

37) Pe ter M. Sha ne, (ur.), DemocracyOnline:TheProspectsforPoliticalRenewalthroughthe
Internet, Ro u tled ge, New York, 2004, стр. xi
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кра ти ја за са да ипак ви ше у до ме ну по тен ци јал ног не го ак ту ел ног. 
Оства ре ње тог по тен ци ја ла пр вен стве но ће зависити од дру штве-
ног и по ли тич ког кон тек ста. Да ља ис тра жи ва ња дру штве ног (и по-
ли тич ког) ути ца ја Ин тер не та, ње го вих мо гућ но сти да до при не се 
да љој де мо кра ти за ци ји на свим ни во и ма, али и огра ни ча ва ју ћи 
фак то ри и по тен ци јал ни про сто ри зло у по тре бе, сва ка ко ће и у бу-
дућ но сти би ти јед на од глав них обла сти ис тра жи ва ња по ли тич ке 
те о ри је. 
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IvanaDamnjanović

E-DEMOCRACY-APOTENTIAL
FORDEMOCRATIZATION

Summary
Con cept of e-de moc racy (cyber de moc racy, te le de moc racy), alt-

ho ugh not com ple tely cla ri fied in po li ti cal the ory, is clo sely con nec ted 
to de moc ra ti za tion. So far the re are two po ints of vi ew: tec hno cen tric 
and so ci o cen tric. Teh no cen trics cla im that new di gi tal in for ma tion and 
com mu ni ca tion tec hno lo gi es (ICTs) will ine vi tably lead to cer tain chan-
ges in the do main of de moc racy, whi le so ci o cen trics in sist that im pact 
and con se qu en ces of tec hno logy are con di ti o ned by so cial fac tors. All 
three main cur rents in de moc ra tic the ory – li be ral, com mu ni ta rian and 
de li be ra ti ve – agree that e –de moc racy co uld en han ce the de moc ra tic 
pro cess. They dif fer in con cep tion of main advan ta ges of e-de moc racy 
as well as de si ra ble di rec ti ons of its de ve lop ment. The re is con sent, ho-
we ver, that e-de moc racy be ars sig ni fi cant po ten tial for de moc ra ti za tion 
at all le vels – from de moc ra tic tran si tion and furt her de moc ra ti za tion 
of sta ble po li ar chi es, to de moc ra ti za tion of so ci ety from lo cal to glo bal 
le vel.
Keywords: e-de moc racy, cyber de moc racy, te le de moc racy, de moc ra ti sa tion, 

de moc ra tic the ory, ICTs.
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