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ТРАДИЦИОНАЛНИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 
У ОБЈАШЊЕЊУ МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак: У раду аутор разматра традиционални теоријски при-
ступ у објашњењу процеса моралне панике, нарочито у контексту 
етапа кроз које пролази у свом настанку. Размотрена су три теоријска 
приступа: модел широких маса, елитистички конструисан модел и 
модел нестручних интересних група или друштвених покрета. Модел 
широких маса полази од става да је шира јавност основно полазиште 
у настанку већине моралних паника. Другим речима, корени сваке мо-
ралне панике налазе се у претходно активираној забринутости опште 
јавности. С друге стране, елитистички конструисан модел тврди да 
владајућа елита проузрокује, ствара, односно усмерава моралну панику. 
Најчешћи мотив којим се руководи елита у процесу настанка моралне 
панике јесте скретање пажње јавности са стварних проблема, а кри-
миналитет је једна од погодних тема за постизање тог циља. Трећа 
теорија о моралној паници даје предност интересним групама, односно 
друштвеним покретима, и сматра да ти субјекти имају одлучујућу уло-
гу у настанку већине моралних паника. У том смислу у раду се посебно 
истиче разлика између интересних група и друштвених покрета. На 
крају рада аутор указује на значај укључивања и модернијих приступа 
у објашњењу моралне панике како би се тој проблематици приступило 
на свеобухватан начин.

Кључне речи: морална паника, теорије, јавност, елита, интерес-
не групе
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УВОД

Морална паника се може дефинисати кроз навођење етапа у који-
ма се она одвија. На почетку процеса настанка моралне панике, неко 
или нешто се дефинише као претња вредностима или интересима коју 
затим медији приказују у лако препознатљивој форми (Томпсон, 2003: 
16). Вредности или интереси морају бити општи по својој природи јер 
морална паника настаје на колективном нивоу, односно погађа оно што 
је заједничко већини људи. Претња је усмерена према нечему што се 
сматра светим или изузетно важним за друштво. Та претња и њени уз-
рочници доживљавају се као зли „народни демони“ и они буде снажно 
осећање правичности (Томпсон, 2003: 17). 

Форма у којој медији приказују ту моралну претњу треба да испуни све 
оне захтеве које медијске организације установљавају као правила произ-
водње вести. Као резултат таквог медијског приказивања долази до на-
глог пораста забринутости јавности, а то доводи до реакције власти или 
оних који утичу на стварање јавног мишљења. На крају процеса паника се 
повлачи или резултира друштвеним променама (Томпсон, 2003: 17).

Прво истраживање које је усмерило пажњу на потребу разјашњења 
моралне панике јесте оно које је урадио Џок Јанг (Jock Joung) о улози 
полиције у том процесу (Игњатовић, 2009: 416). Након Jанга, један дру-
ги теоретичар заокружио је концепте „моралне панике“ и „појачавања 
девијације“. У питању је Стенли Коен (Staenly Cohen) који је своје ис-
траживање представио у делу Folk Devils and Moral Panic. Он је први 
употребио термине народни демони и морална паника (Cohen, 2011a). 

Да би се разумео феномен моралне панике, односно етапе кроз које 
она настаје, неопходно је размотрити неколико теоријских приступа 
заснованих на критеријуму извора моралне панике, односно субјеката 
од којих она потиче. У основи постоје три теорије о моралној паници: 
модел широких маса (grassroots model), елитистички конструисан модел 
(the elite-engineered model) и модел нестручних интересних група или 
друштвених покрета (interest-group model). Изложену теоријску поделу 
установили су Гуд (Goode) и Бен-Јахуда (Ben-Yahuda), а у својим раз-
матрањима били су најближи „средњем“ објашњењу, односно моделу 
нестручних интересних група или друштвених покрета (Goode, Ben-
Yehuda, 2009: 54−69). Овде ће бити размотрена сва три приступа уз на-
вођење неких најважнијих примера за сваки приступ посебно како би 
се што боље разумео механизам настанка моралне панике сагледан из 
различитих углова.
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МОДЕЛ ШИРОКИХ МАСА 

Модел широких маса ставља акценат на ширу јавност као узрочника 
појаве панике. Морална паника на овај начин настаје када је забринутост, 
коју јавност осећа, општа, чак иако је погрешна. Према овој теорији, мо-
рална паника представља директан и спонтан израз забринутости и анк-
сиозности широких размера због запажене опасности (Томпсон, 2003: 
27). Та забринутост се јавља због осећаја да је нека општедруштвена вред-
ност угрожена. Постепено се та општа забринутост повећава и доводи 
до активирања организованијих и специјализованих сектора као што су 
медији, политичари и органи формалне социјалне контроле (Goode, Ben-
Yehuda, 2009: 55, 56). Поменути актери од постојеће забринутости ства-
рају моралну панику. Према поставкама модела широких маса, корени 
сваке моралне панике налазе се у претходно активираној забринутости 
опште јавности. Таква активирана забринутост само је тињајућа ватри-
ца која се лако распламса и прерасте у пожар уколико се у то умешају с 
једне стране медији својим извештавањем, а с друге политичари, морал-
ни активисти и слични субјекти са својим јавним наступима и говорима. 
Може протећи доста времена од момента настанка те слабе ватре до тре-
нутка експлозије. На експлозију утиче мноштво фактора, односно морају 
се испунити сви услови да би настала морална паника.

Страх од вештица је добар и често цитиран пример моралне панике, 
настале у складу са поставкама модела широких маса. Тај страх је довео 
до салемског суђења вештицама у XVII у Масачусетсу. Нису постојале 
интересне групе или елите које су имале корист од конструисања так-
вих страхова, мада је резултат окупљања био кажњавање преступника и 
буђење осећања друштвене и моралне солидарности у времену промена 
и несигурности (Томпсон, 2003: 27).  

За разумевање приступа модела широких маса о извору моралне па-
нике треба се осврнути на међу обичним људима добро познату и увек 
популарну теорију „завере“. Негативне појаве у друштву, попут крими-
налитета, обични људи, а нарочито припадници нижих слојева, често 
доводе у везу с онима који су богати и моћни, односно припадницима 
елите. У складу с тим, постоји мишљење да богати и моћни угњетавају 
обичан свет да би задовољили своју похлепу и стекли што више профи-
та. У Сједињеним Америчким Државама (у даљем тексту: САД) крајем 
осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века у сиромаш-
ним мањинским заједницама кренула је да кружи гласина о томе да 
америчке корпорације (као и тајне безбедносне службе, попут CIA или 
FBI) дистрибуирају хероин и кокаин у гетa да би отровали и уништили 
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Афроамериканце. Та гласина се нашироко препричавала тако да је по-
стала урбана легенда. Услед тога је створена забринутост међу људима 
који су живели у тим гетима, а један од најважнијих разлога за успех 
јесте то што су негативци у причи богати и/или моћни (и белци). Исто-
ријски гледано, такав страх је разумљив. У прошлим временима, али и 
данас постоје такви примери, белци су малтрeтирали црнце на различи-
те начине (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 57).

ЕЛИТИСТИЧКИ КОНСТРУИСАН МОДЕЛ 

Теорија „елитистичке“ моралне панике тврди да владајућа елита про-
узрокује, ствара, пројектује или „оркестрира“ моралном паником. Најбо-
гатији и најмоћнији чланови друштва свесно предузимају кампање које 
генеришу и одржавају забринутост, страх и панику међу делом јавности 
у вези с појавама које нису генерално означене као изразито штетне за 
друштво као целину. Најчешће елита проузрокује моралну панику како 
би скренула пажњу са стварних друштвених проблема за чије решавање 
није претерано заинтересована јер је у супротности са њеним интересима 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 62). У циљу одвраћања пажње са егзистенцијал-
них проблема људи у условима економске кризе, велике незапослености 
и сиромаштва, као и низа других пропратних проблема, елита свесно 
предузима неопходне кораке у циљу стварања моралне панике око појава 
које нису у толикој мери алармантне и не заслужују такав публицитет. 

На који начин владајућа елита ствара и одржава моралну панику? Ели-
тистички конструисан модел моралне панике заступа схватање о елити 
која доминира медијима, одређује како ће изгледати закони које ће зако-
нодавно тело само обликовати у одговарајућу форму и потом усвојити, 
контролише машинерију која служи за спровођење закона, снажно утиче 
на обликовање ставова у јавном мњењу и у великој мери руководи изво-
рима прихода од којих зависе групе за акцију и друштвени покрети, као и 
сфером интересовања тих група и покрета (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 62). 
Да би се разумео механизам настанка елитистички конструисане морал-
не панике, треба се усредсредити на питања као што су: Које силе имају 
корист од ње? Какву улогу у њеном стварању игра држава? Које истинске 
страхове она покреће? (Томпсон, 2003: 28) Одговори на ова питања пру-
жају објашњење моралне панике у складу са елитистичким моделом. 

У литератури се може пронаћи став о три различита објашњења 
односа елите и панике: елита која се плаши панике, елита која про-
узрокује панику и елита која сама по себи представља панику (Clarke, 
Chess, 2008: 993−1014).
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Сматра се да су заговорници елитистички конструисаног модела кри-
тични према становишту које истиче утицај широких маса, јер заступају 
гледиште о важности његовог сузбијања за „стварање могућности вла-
дајућем слоју да одржи свој привилеговани положај“ (Томпсон, 2003: 
28). Чини се да је за припаднике владајуће елите најлакши и најбржи на-
чин стварања моралне панике управо у вези с криминалитетом, односно 
неким његовим аспектом. Насиље у породици, силовање, наркоманија, 
насиље међу младима у школама или на спортским теренима − само су 
неки од примера. Такође, треба поменути предимензионирање пробле-
ма корупције у просвети, здравству или правосуђу како би се скренула 
пажња с много значајнијег и већег проблема корупције који постоји у 
области привреде, сфери пословања, банкарским пословима или оси-
гурању, које доноси много веће губитке и проузрокује озбиљну штету 
за државу и њене грађане. Успех у креирању моралне панике зависи и 
од тога да ли је елита погодила нерв већине грађана. Познавање психо-
логије масе веома је важно и владајућа елита то добро зна. За стварање 
моралне панике посебно су погодне оне појаве које код већине људи 
изазивају снажну емоционалну реакцију. Довољан је само један такав 
догађај, па да се успешно покрене механизам настанка моралне панике.

Значајна улоге елите у настанку моралне панике истиче се кад је у 
питању проблем злоупотребе дроге. У том смислу, у литератури се наво-
ди пример САД крајем осамдесетих година прошлог века када је, према 
истраживању New York Times/CBS News poll из септембра 1989. године, 
две трећине Американаца означило злоупотребу дроге као најважнији 
проблем са којим се нација сусреће у то време (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 
62).2 Представници елитистичке теорије верују да се толика забрину-
тост америчке нације није могла појавити као резултат неког већ по-
стојећег страха или забринутости, што би било у складу са објашњењем 
модела широких маса. Уместо тога наглашава се улога владајуће елите 
у њеном настанку. Елита изазива страхове и забринутост међу грађани-
ма како би постигла своје сопствене циљеве и наставила да профитира 
одржавањем status quo, што подразумева стварање одређене менталне 
дистанце од стварних проблема у друштву – економске и политичке 
неједнакости (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63).3 С друге стране, представ-
ници модела широких маса као контрааргумент наводе чињеницу да су 
и раније, током седамдесетих година прошлог века, постојали покушаји 

2  Сматра се да су говори америчког председника Роналда Регана из 1986. године о „рату против дрога“ 
припремили терен за настанак моралне панике у вези с дрогама крајем осамдесетих година прошлог 
века, уз значајан допринос јаке подршке коју је добио за своју акцију.

3  Goode E. and Ben-Yehuda N., op. cit., стр. 63.  
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елите да утичу на јавност у погледу мобилизације свих снага у циљу су-
простављања проблему у вези с дрогама, али да нису имали успеха јер 
тада није постојао иницијални страх међу људима који је требало само 
на одговарајући начин активирати.4 

У теоријским разматрањима о моралној паници може се пронаћи и 
нешто другачије тумачење учешћа елите у креирању и одржавању мо-
ралне панике. Иако се може чинити да елита свесно предузима кораке у 
циљу одржања своје моћи и привилегија, с обзиром на карактер јавних 
наступа и употребљене речи, као и утицаја који има на остатак друштва 
– медије, општу јавност, судство и законодавца, настанак моралне па-
нике може имати другачији ток. У том смислу, Стјуарт Хол наглашава 
структурне тенденције у објашњењу настанка моралне панике, однос-
но склоност институција ка онаквом тумачењу догађаја које утиче на 
одржавање друштвеног реда (Томпсон, 2003: 28). Превасходну улогу у 
таквом тумачењу догађаја имају медији који верно и непристрасно ре-
продукују постојећу структуру моћи у институционалном друштвеном 
поретку. То не значи да су медији увек свесни своје улоге у настанку мо-
ралне панике и да намерно скрећу пажњу с горућих проблема у друштву, 
попут незапослености или сиромаштва. Ипак, с обзиром на то да еко-
номски проблеми стварају напетост, медији својим извештавањем о 
неким другим појавама појачавају те симптоме ширећи страхове због 
нарушавања јавног реда и мира. 

Сличан став о улози медија у настанку моралне панике има Ралф Не-
грин (Ralph Negrine) који у својим теоријским разматрањима помиње 
Хола и његове сараднике. Наиме, новинари су сигурни да ће им инсти-
туције као што су парламент, судови, војска и службе за ванредне ситуа-
ције обезбедити редован прилив новости (Мек Квин, 2000: 145). Стално 
ослањање медија на поменуте званичне изворе информација може до-
вести до тога да због осећаја захвалности новинари изгубе неопходну 
дозу објективности у извештавању. Новинари доводе у питање своју 
независност тиме што се прекомерно ослањају на своје изворе инфор-
мација и с њима успостављају исувише близак однос. Последица тако 
успостављене блискости јесте постепено усвајање вредности и гледишта 
тих извора (Мек Квин, 2000: 145).

Негрин тврди да анализа доминације новинарства, које је у тес-
ној сарадњи са изворима, садржи претпоставку да јавним мњењем 
„управљају“ моћници у служби остварења политичких и друштвених 

4  Амерички председник Ричард Никсон је почетком седамдесетих година прошлог века на сличан 
начин као и председник Реган позвао на рат против дрога, али није имао успеха јер је изостала 
одговарајућа реакција јавности.
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циљева. Да би боље објаснио тај механизам, користи појмове примарних 
и секундарних одредитеља. Примарни одредитељи су извори информа-
ција, нпр. политичари или полиција. Они одређују опасност и медијима 
(секундарни одредитељи) указују на неки посебан догађај. Након тога 
медији увећавају опасност, а полиција и судови тада настоје да је одстра-
не (Мек Квин, 2000: 145).

Као један од најбољих примера моралне панике створене захваљујући 
улози медија у служби интереса владајуће елите капиталиста Стјуарт 
Хол наводи ширење и повећање страха и забринутости у Великој Бри-
танији почетком седамдесетих година прошлог века због уличног кри-
миналитета, пре свега пљачки (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63). Тај страх 
није имао упориште у званичним статистичким подацима који су пока-
зивали да улични криминалитет није у порасту. Међутим, реакција пра-
восудних органа и медија била је у потпуности диспропорционална у 
односу на стварну опасност која је постојала од те врсте криминалитета. 
Када се догоди овакав случај моралне панике, неизбежно се намећу мно-
га питања како би се утврдили узроци који су довели до тога. Једно од 
њих се тиче разлога за такву екстремну реакцију у вези са уличним кри-
миналитетом и пљачкама. У вези с тим се могу поставити следећа пи-
тања: зашто су судови изрицали претерано строге казне; зашто је дошло 
до мобилизације полиције против стварних и потенцијалних пљачкаша; 
због чега су разноразни експерти и коментатори почели да указују на 
неопходност измене законских решења у правцу њиховог пооштравања 
како би се допринело решавању проблема и, коначно, зашто је медијско 
извештавање било у толикој мери пренаглашено и искривљено. Било је 
неопходно дати одговор ко се у ствари крио иза такве реакције јавности, 
односно ко је могао да има или је имао корист од таквог поступања, као 
и какву је улогу држава имала у конструкцији уличног криминалитета 
као једног од највећих проблема британског друштва почетком седам-
десетих година прошлог века (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63). Попут мно-
гих других примера моралне панике и овај је послужио да замаскира 
стварне друштвене проблеме, пре свега економске природе, услед пада 
извоза, слабијих инвестиција и све веће инфлације која је достигла не-
прихватљив ниво (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 64). 

Као што је већ наглашено, криминалитет је погодна тема за скретање 
пажње грађанима. Међутим, није свеједно која врста криминалитета се 
користи у ту сврху. Погодни су само они облици који могу погодити 
већину грађана, односно у којем се многи људи могу препознати као по-
тенцијалне жртве. Другим речима, елита углавном подстиче традици-
оналне моралне панике за разлику од неких новијих паника које често 
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иницирају други субјекти (Cohen, 2011: 242). Када се пронађе такав „по-
годан“ криминалитет, о чему сведочи британски пример, остаје да се јав-
ност убеди у постојање свакодневне и озбиљне опасности од тих уличних 
пљачкаша. Убеђивање се одвија путем медија који играју улогу на основу 
смерница које је установила елита: да улични криминалитет има вредност 
да буде објављен као вест, да наноси штету целом британском друштву, да 
је постао свакодневна појава која је достигла епидемијске и кризне разме-
ре, и да је решење проблема друштво „закона и реда“ у којем се полиција 
мора обрачунати са свим учиниоцима (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 65). Иста 
очекивања су усмерена и ка тужилаштву и суду. А све то је потпомогну-
то медијским извештавањем које ствара притисак јавности на рад пра-
восудних органа, услед чега се доносе одлуке које можда нису у складу 
сa околностима конкретних случајева. Правосудни органи углавном иду 
линијом мањег отпора и препуштају се стихији, испуњавају очекивања 
владајуће елите када се ради о прогону и кажњавању. Онај ко одоли при-
тиску обично бива медијски прогоњен јер није одговорио очекивањима 
јавности која су настала под утицајем елите. Циљ је изазвати свеопшти 
страх и држати под контролом ситуацију, а медији својим извештавањем 
доприносе стварању такве „културе контроле“ која је елити очајнички 
потребна да би прегурала период кризе и самим тим осигурала своју по-
зицију, као и све погодности које из ње произилазе.

МОДЕЛ НЕСТРУЧНИХ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА ИЛИ 
ДРУШТВЕНИХ ПОКРЕТА 

Трећа теорија о моралној паници даје предност интересним група-
ма, односно друштвеним покретима и сматра да ти субјекти имају одлу-
чујућу улогу у настанку већине моралних паника. Иако су установили 
поделу теорија о моралној паници која се овде у овом раду разрађује, Гуд 
и Бен-Јахуда присталице су баш овог теоријског приступа, јер сматрају 
да најреалније објашњава процес настанка моралне панике. Они тврде 
да ће морална паника пре потећи од средњих слојева у оквиру статусних 
хијерархија и хијерархије моћи (Томпсон, 2003: 28). Из ове перспективе 
различите интересне групе могу да имају независну улогу у скретању 
пажње јавности на одређену тему или у обликовању већ постојеће за-
интересованости на начин који одговара одређеној интересној групи. 
Морална паника може послужити за остварење различитих циљева ин-
тересних група. То може да буде утицај на законодавца у правцу измене 
постојећих законских решења у одређеној области или доношење неких 
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нових закона. У литератури постоји став да је кључна одлика савреме-
ног друштва пораст учешћа друштвених покрета, политике идентитета 
и адвоката жртава у процесу настанка моралне панике, обухватајући и 
повећан број нових моралних активиста, укључујући социологе и феми-
нисте, као и растуће присуство тих нетрадиционалних моралних акти-
виста у медијима (David et al., 2011: 217).

Централно питање које се поставља у оквиру ове теорије јесте: cui 
bono? Другим речима, ко има корист од стварања моралне панике? Ко 
ће победити уколико се одређени феномен препозна као опасан по 
друштво? Коме иде на руку широко распрострањена паника у вези с од-
ређеним понашањем или институцијом? Одговори на ова и слична пи-
тања расветљавају процес настанка моралне панике према становишту 
теорије о интересним групама (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Разлика између интересних група и друштвених покрета

Да би се разумео овај теоријски приступ, потребно је најпре одреди-
ти појмове интересне групе и друштвеног покрета. С тим у вези, треба 
рећи да сви друштвени покрети и организације друштвених покрета 
јесу интересне групе, с обзиром на то да теже остварењу одређених ин-
тереса које сматрају као важне, али нису све интересне групе друштвени 
покрети (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 143). 

Интересне групе се састоје од утицајних појединаца који се удру-
жују ради остварења низа интереса, материјалних или идеолошких. 
Материјални и идеолошки циљеви се традиционално раздвајају, сма-
трају се потпуно различитим видовима мотивације који групе, односно 
појединце подстичу на одређену акцију (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67). 
Међутим, понекад их није лако раздвојити. У јавности се деловање ин-
тересних група углавном посматра кроз призму материјалне користи. 
Чак иако постоје прокламовани идеолошки циљеви, њени припадни-
ци се доживљавају као цинични, себични, без искрене посвећености. С 
друге стране, чланови интересних група могу искрено веровати у про-
кламоване идеолошке циљеве групе и тежити њеном остварењу. Међу-
тим, чињеница је да су интересне групе свесне да је битна претпоставка 
успешног функционисања групе и остварења моралних и идеолошких 
циљева, достизање статусних и материјалних интереса, па би требало 
тежити истовременом остварењу обе ствари, што би вероватно пред-
стављало идеално решење за одређену интересну групу. Најчешће ин-
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тересне групе су: професионалне организације, полицијски одсеци, 
одређене медијске организације, религиозне групе и образовне органи-
зације (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67). 

Било је речи да нису све интересне групе истовремено и друштвени 
покрети. Постоје интересне групе које представљају званичне лобије 
или званичне групе за притисак. Ове интересне групе су „инсајдери“ 
у политичком процесу, с обзиром на то да имају директан приступ 
креаторима државне политике, тј. политичарима и законодавцима. У 
питању су професионалне интересне групе које запошљавају стручно 
особље које представља колективне интересе или појединачне 
интересе чланова групе. Представници званичних лобија или група 
за притисак имају „отворен пут“ до функционера (у Америци то може 
бити сенатор, гувернер неке области или особа која се налази на челу 
неке државне или федералне агенције), с којима врло брзо могу да 
уговоре састанак на којем износе своје виђење одређеног питања и, 
по правилу, остварују утицај на доношење неких политичких одлука. 
У складу са утицајем којим располажу, званични лобији или групе за 
притисак имају отворен приступ медијима тако да се њихове изјаве 
често емитују на телевизији или објављују у штампи (Goode, Ben-Ye-
huda, 2009: 143). Неке од најпознатијих званичних група за притисак 
у САД јесу: Национално удружење наоружаних грађана основано 
још 1871. године, које промовише легалну употребу оружја у САД и 
брани уставно право грађана САД да поседују и носе оружје,5 затим 
Америчко медицинско удружење и Сијера клуб (Sierra Club). С 
друге стране, треба поменути постојање панике од стране америчке 
јавности у вези с „нападачким“ оружјем (Kopel, 1993: 29−66).

Узимајући у обзир снагу утицаја коју имају на уобичајене политичке 
процесе у неком друштву, званичне групе за притисак суштински пред-
стављају „четврту грану власти“, поред законодавне, извршне и судске 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Друштвени покрети дефинишу се као организовани напор већег 
броја људи да изврше или спрече промену у неком важном сегменту 
друштвеног живота, а главни циљ им је да обезбеде легитимност не-
ког посебног захтева. Друштвени покрети се од званичних „група за 
притисак“ или лобија разликују по томе што окупљају углавном лаи-
ке који немају директан приступ политици и законодавству, и њихове 
изјаве не добијају аутоматски простор у медијима (Томпсон, 2003: 28). 

5  Његов утицај је очигледно јак с обзиром на законодавна решења у већини федералних држава која 
грађанима омогућавају остваривање таквог права у пуном обиму.
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Другим речима, чланови друштвених покрета су „аутсајдери“ у званич-
ном политичком процесу, па морају да се више труде како би скренули 
пажњу јавности на себе. Препозната су четири начина на која друштве-
ни покрети привлаче потенцијалне чланове, потражују средства за своје 
функционисање и постижу неке од својих циљева. То су: насиље, проте-
сти и демонстрације, приступ медијима и директно обраћање јавности 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 143). Употреба насиља свакако није адекватан 
начин остваривања циљева уопште, без обзира на врсту субјекта који 
предузима насилни акт. За већину друштвених покрета употреба насиља 
је и изузетно ризична, тако да је само мали број активиста спреман да се 
упусти у то, имајући пре свега у виду могућност хапшења и притварања 
учесника. Протести или демонстрације као други вид борбе друштвених 
покрета јесте неконвенционалан, неуобичајен и повремено нелегалан 
облик масовне акције усмерен против нежељених циљева, институција, 
организација, јавних чиновника или симбола. Иако овакав начин борбе 
понекад има успеха у остваривању циљева, углавном доводи до стварања 
непријатељстава са фракцијама на које су друштвени покрети својим 
протестовањем имали намеру да утичу (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 144). 

Непосреднији и потенцијално ефикаснији начин борбе друштве-
них покрета јесте пробијање у медијски простор који је за овакве ис-
тупе углавном затворен. Уколико успеју у томе, шира јавност добија 
увид у активности групе и циљеве за које се она залаже. На овај начин 
могу се придобити и нови чланови групе, али и обезбедити средства. 
У суштини, већу шансу за „присвајање“ медијског простора имају они 
друштвени покрети који функционишу у друштвима где су медији отво-
рени и слободни. Што је друштво затвореније, а медији контролисанији, 
мања је и могућност да јавност сазна за циљеве и проблеме одређених 
друштвених покрета. Јавне кампање као облик директног обраћања јав-
ности такође се обично одвијају путем медија, али се могу предузимати 
и кроз масовну дистрибуцију различитих издања друштвених покрета 
у којима се промовишу њихови циљеви (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 144). 

Интересне групе (друштвени покрети) и морална паника

Интересне групе се организују у циљу остварења одређених циље-
ва. Оне се међусобно могу веома разликовати. Најзначајнија разлика од 
које зависи и успех у остваривању интереса јесте поседовање или непо-
седовање утицаја на званичне друштвене токове. Утицајније интересне 
групе (међу којима су најзначајнији званични лобији) лакше остварују 
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прокламоване циљеве од оних интересних група којима недостаје ка-
рактеристика утицајности, а међу њима се свакако налазе и многоброј-
ни друштвени покрети. Остваривање утицаја није могуће без учешћа 
јавности, а најбољи начин за то јесте коришћење медија. Свим интерес-
ним групама, без обзира на „друштвени статус“, битно је да придобију 
подршку јавности путем медија, а то понекад подразумева стварање и 
одржавање моралне панике. Интереси ових организација често су кон-
традикторни или ирелевантни у односу на интересе елите. Ипак, инте-
ресне групе имају независну улогу у настанку и одржавању моралних 
паника. То значи да су интересне групе саме по себи активни покретачи 
и усмеривачи моралних паника, тако да није неопходно да елите дик-
тирају или условљавају садржај, правац или моменат избијања панике 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Званични лобији често долазе до својих циљева без неких великих 
потреса у јавности. Другим речима, представници тих интересних група 
имају могућност да у раној фази утичу на доношење одлука које су битне 
за групу коју представљају. Доспевају до већине релевантних субјеката 
и органа који одлучују у држави, па се често сав посао представника и 
завршава таквим лобирањем. Међутим, понекад то није довољно јер је 
за доношење појединих одлука неопходно убедити јавност. Обично су у 
питању неке осетљиве ствари, најчешће политичке природе, или се ради 
о значајним променама законских решења у односу на дотадашња, као 
кад је у питању супростављање одређеним облицима криминалитета. У 
таквим ситуацијама, пре доношења одговарајућих одлука неопходно је 
обезбедити пристанак јавности. Да би се то постигло, користе се медији 
и њихова способност да од безначајних или мало значајних појава на-
праве велики проблем. 

У области криминалитета интересне групе најчешће утичу на изме-
ну неких законских решења у области кривичног законодавства (мате-
ријалног, процесног или извршног), као и на одређена питања која се 
односе на правосуђе. Има примера да поједине интересне групе путем 
медија утичу на настанак моралне панике како би одвратили пажњу јав-
ности од неправилности у свом раду. 

Ретрибутивно оријентисана јавност подложна је периодичним епи-
зодама избијања моралне панике. Најопаснији облици моралне пани-
ке подразумевају активност неке интересне групе. У тим случајевима 
покретач овог процеса није видљив за већи део јавности. „Анонимно“ 
покретање и вођење моралне панике кроз медије обично има двоструки 
циљ: 1) да уздигне оне који су то покренули и 2) да нанесе штету онима 
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на које се паника односи. Добар пример је корупција која представља 
један од највећих проблема друштава у транзицији попут нашег. Иако 
не постоји сегмент друштва који није обухваћен овим проблемом, годи-
нама су у центру интересовања само одређени јавни сектори: образовни 
систем, здравство и правосуђе. Питање је због чега је то тако и коме је у 
интересу да се акценат стално ставља на ове области. Одговор указује на 
то ко је покретач моралне панике.

ЗАКЉУЧАК

Традиционални теоријски приступ у објашњењу моралне панике 
представља с једне стране заокружен поглед на субјекте који иницирају 
покретање тог специфичног процеса који се углавном одвија у медијској 
сфери. Такође, до одређене мере пружа објашњење разлога и механизама 
настанка многих моралних паника. Међутим, понекад није једноставно 
утврдити како је настала конкретна морална паника, односно чије де-
ловање представља узрок њене појаве. Без обзира на размимоилажења, 
односно различит приступ поменутих теоријских полазишта, потребно 
је понекад анализирати улогу више субјеката како би се што потпуније 
разумели механизми настанка моралних паника.

С друге стране, новија теоријска размишљања о овој теми обухватају 
и нешто другачије приступе. Наиме, неки теоретичари сматрају да би у 
перспективи у објашњење феномена моралне панике требало уврсти-
ти још две теоријске струје (Томпсон, 2003: 31). Прва потиче од појма 
друштво ризика који је установио Улрих Бек (Ulrich Beck), а друга се 
односи на рад Мишел Фукоа (Michel Foucault) о дискурзивним форма-
цијама. Појам друштва ризика повезује објашњење моралне панике с 
развојем политике анксиозности (Бек, 2011), док рад о дискурзивним 
формацијама доприноси развоју идеје о спирали значења и процесу 
конвергенције (Фуко, 2007). 

Имајући у виду карактеристике модерног друштва у којем домини-
рају одређени процеси попут глобализације, чини се да је неопходно 
уврстити и те другачије приступе у објашњењу моралне панике који 
бацају другачије светло на ову проблематику, при чему могу да пруже 
значајан основ за дубље и свестраније проучавање тог феномена.  
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Summary
In this paper, the author considers a traditional theoretical approach in 

explaining the process of moral panic, especially in the context of the stages in 
which it develops. Th ree theoretical approaches were considered: a grassroots 
model, an elite-engineered model, and an interest – groups model. Th e 
grassroots model stems from the view that the general public is a basic starting 
point for the occurrence of most moral panic. In other words, the roots of 
any moral panic are in the previously activated concern of the general public. 
On the other hand, an elite-engineered model claims that the ruling elite 
causes, creates or directs moral panic. Th e most common motivation of the 
elite in the process of creating a moral panic is to draw public attention from 
real problems, and crime is one of the most appropriate topics for achieving 
this goal. Th e third theory of moral panic gives priority to interest groups 
or social movements and believes that these subjects play a decisive role in 
the occurrence of most moral panic. In this regard, the distinction between 
interest groups and social movements is especially emphasized in the paper. 
At the end of the paper, the author points to the importance of involving and 
more modern approaches in explanation of moral panic in order to approach 
the problem in a comprehensive way.
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