
 

 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

NATAŠA GJURIČIĆ 

KOPER, 2017 

MAGISTRSKA NALOGA 

 
 

 





 

 

Koper, 2017 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

EDWARD BERNAYS: PROPAGANDA IN 

ODNOSI Z JAVNOSTJO 

 
Nataša Gjuričić 

Magistrska naloga 

Mentor: prof. dr. Tonči Kuzmanić 

 



 

 III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je analiza in historični pregled propagande in odnosov z javnostmi 

skozi delo Edwarda Bernaysa, ki je poznan kot oče moderne propagande in PR-ja. Po uvodni 

predstavitvi njegovega dela in dosežkov sledi historični pregled in analiza moderne 

propagande in odnosov z javnostmi. V nadaljevanju so prikazane tehnike manipulacije 

javnega mnenja skozi različne pristope in vloga medijev. Predstavljena je tudi tehnika 

izdelovanje privolitve, ki usmerja naše mišljenje tudi v sedanjosti. V zadnjem delu naloge 

sledi analiza in razprava o vplivu propagande in odnosov z javnostmi na demokracijo, 

današnjo družbo in zaznavanje slike sveta. Skozi nalogo je ugotovljeno, da je naša slika sveta 

ukrivljenja zaradi vdora manipulacije, da je demokracija samo PR fraza in da so pri vodenju 

korporacije močnejše od politike.  

Ključne besede: propaganda, PR, Edward Bernays, manipulacija, javno mnenje, demokracija. 

SUMMARY 

The aim of this master's thesis is to analyze and historically pinpoint the propaganda and 

public relations pertaining to the work of Edward Bernays, also known as the father of 

modern propaganda and public relations. Following the introductory overview of his 

extensive work and achievements, are the analysis and historical overview of modern 

propaganda and public relations. Then comes a discussion on various techniques of 

manipulating public relations thorough different approaches and on the role of the media. 

Also presented is the engineering of consent technique which reflects on our thinking in the 

present. The final part of the thesis contains an analysis of and discussion on the impact of 

propaganda and public relations on democracy, the contemporary society, and our perception 

of the image of the world. The thesis finds that our image of the world is distorted due to the 

impacts of manipulation which dictates that democracy is just a PR phrase and that 

corporatoons are more powerful at leading than than politics is. 

Keywords: propaganda, PR, Edward Bernays, manipulation, public opinion, democracy. 
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1 UVOD 

Naš namen skozi magistrsko nalogo ni iskanje resnice, ker je ne poznamo in je preveč zakrita, 

da bi jo lahko odkrili v tako kratkem času, kot je nastajala ta naloga. Potrebovali bi leta in leta 

študija, znanja in raziskovanja, da bi se prebili do posameznih koščkov zakrite resnice. Naš 

namen je prikazati laž, ki jo producirata propaganda in PR, kako deluje današnji kapitalistični 

sistem, politični sistem in konec koncev tudi družbeni svet. Lahko prikažemo, kako deluje, 

kakšne tehnike uporablja in kako so nastale. Skušali bomo prikazati, kaj pravzaprav pomenijo 

PR-tehnike, ki se dnevno uporabljajo, in kako vplivajo na naše celotno zaznavanje sveta. 

Zanimala sta nas predvsem njihov nastanek in razlog za njihovo uporabo. 

Skozi analizo propagande smo ugotovili, da za njeno uspešno izvedbo stojijo velika 

kapitalistična podjetja, ki s pomočjo njenih mehanizmov dosegajo svoj en in edini cilj - 

večanje svojega dobička. Vsekakor pa so tukaj na delu tudi politični interesi, ki ravno tako z  

njenimi prijemi uveljavljajo svoje strateške cilje. Odnosi z javnostmi so tako postali 

dobičkonosen posel, ki za svojega naročnika skozi zahodne in globalne medije ustvarjajo 

neresnične ter zavajajoče novice, slike in informacije, s katerimi vplivajo na javno mnenje po 

celem svetu.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Naše želje po zabavi in materialnih dobrinah so postale neustavljive. V današnji družbi so 

ljudje, ki se zanimajo za trpljenje, onesnaževanje in vojne na svetu, prej izjema kot pravilo. V 

večini primerov skoraj nikogar več ne zanima trpljenje na svetu ali nikoli končane vojne, 

zanima jih samo naslednja odmerjena doza nakupovanja in zabave. Družbeno življenje se 

podreja tehniki. Vrednote in morala pa so izbrisane iz naše vesti, ravno tako kot zanimanje za 

svet. Zakaj naj bi nas nekaj zanimalo, ko pa imamo svoje okno v svet kar doma in lahko iz 

naslonjača spremljamo dogajanje po svetu? Tam dobimo vse potrebne informacije, večino 

zabave in doživimo lahko ves svet. Ampak, ali je temu res tako? So informacije, ki jih 

dobimo, res verodostojne in ali so te informacije res vse, kar potrebujemo, da si ustvarimo 

sliko družbenega dogajanja po svetu? Kaj predstavlja propagandno gradivo, ki nas dan za 

dnem čaka v poštnem nabiralniku, ali pa nam je postreženo na kavč iz okna sveta? So to res 

informacije o novih in uporabnih izdelkih, ali je to manipulativno sredstvo, ki nam nenehno 

ustvarja nove in nove želje, ki nas pehajo v finančne zadolžitve in nas na koncu privedejo do 

stanja, kjer postanemo sužnji lastnih želja in korporacij, ki jih proizvajajo? Ne nazadnje, 

kakšni so širši rezultati tovrstnega PR-ja in propagandnega delovanja v pomenu 

demokratičnosti današnje družbe? 

Skozi nalogo želimo poiskati odgovore na zastavljena vprašanja in analizirati ter kritično 

oceniti propagandne tehnike, ki danes vodijo politiko in gospodarstvo. Za to se moramo vrniti 

nazaj v 20. stoletje, kjer je moderno propagandno in PR-tehnike zasnoval Edward Bernays, s 
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pomočjo psihoanalize svojega javnosti dobro znanega strica Sigmunda Freuda. Bernays je 

stričeve ideje o psihologiji množice uporabil za manipulacijo z ljudmi za interese in potrebe 

velikih korporacij ter političnih strank. S tem načinom je ameriškim korporacijam pokazal, 

kako lahko potrošnike prepričajo, da si želijo stvari, ki jih ne potrebujejo. 

Pri svojem delu ni poznal omejitev, saj ga je vodilo prepričanje, da so množice ljudi neumne 

in jih je treba voditi, tako politično kot gospodarsko, saj same ne vedo, kaj si želijo in kaj je za 

državo ali za njih najboljše. Zato je skozi moderno propagando in PR, s pomočjo 

psihoanalize, zasnoval učinkovite manipulativne tehnike, s katerimi naj poteka nemoteno 

delovanje kapitalističnih multinacionalk in demokracije. Njegove tehnike so (in še) vedno 

dosegale zastavljene cilje.  

Ena med prvimi in verjetno najodmevnejših njegovih tehnik družbenega inženiringa se je 

zgodila leta 1929 na velikonočni paradi, kjer so ženske prižgale cigarete, imenovane »bakla 

svobode«. Ameriška tobačna multinacionalka se je na Bernaysa obrnila zaradi upada prodaje 

cigaret, saj do tega leta ženskam v javnosti ni bilo dovoljeno kaditi. Bernays je pri ameriškem 

psihoanalitiku izvedel, kaj ženskam pomeni cigareta. Po besedah psihoanalitika je moral 

poiskati povezavo cigarete z izzivanjem moške moči. Tako bodo ženske začele kaditi, saj 

bodo s tem imele svoj lasten penis. Na velikonočni paradi je izvedel skrbno načrtovan 

dogodek. Lepa dekleta, ki jim je za to dejanje tudi plačal, so si v prvi vrsti te parade prižgale 

cigarete. Naslednji dan je bilo v vseh časopisih objavljeno, da so si ženske na paradi prižgale 

cigarete, poimenovane »bakla svobode«. S tem so ženske pridobile svojo svobodo, saj so od 

tega dogodka naprej v javnosti začele kaditi (Pust 2012, 68).  

Ampak, ali so s tem res postale bolj svobodne? Menimo, da ne, samo počutile so se  tako in to 

je bistvena razlika. S tem so postale odvisnice od tobaka, dobiček ameriških tobačnih 

korporacij pa se je močno povečal. To je le ena od Bernaysovih tehnik, ki so zavedle celotno 

družbo, saj v ozadju ni bilo nič več kot povečanje dobička korporacijam. Dogodek je bil 

speljan na čustveni podlagi, saj naj bi ženske zdaj povezovale cigarete s svobodo. Hkrati je 

bila tu uporabljena, tudi danes dobro znana, tehnika propagande kot novice, poudarjena 

čustvena simbolika izdelka in tehnika privolitve. Navedene tehnike pa potrošnike zavajajo in 

jim dajejo občutke sreče, ki se jih polastijo ob nakupu izdelka, ki tega sam po sebi ne pomeni, 

temveč je posledica PR-ja in propagande.  

Na začetnih straneh njegove najbolj znane in odmevne knjige Propaganda lahko zasledimo 

citat (Bernays, 1928, 9):  

Zavestna ter inteligentna manipulacija navad in mnenj množic je pomemben element 

demokratične družbe. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim družbenim mehanizmom, 

predstavljajo nevidno vlado, ki predstavlja resnično vladajočo moč naše države.  

Glede na to, da živimo v tako imenovani demokratični družbi, nam je samoumevno, da naj bi 

vodenje države temeljilo na volji ljudstva. To je doseženo na podlagi javnega mnenja, ki ga 
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izrazijo državljani demokratične države. Iz navedenega citata je razvidno, da govori o 

zavestni manipulaciji navad in mnenj množice ter o »nevidni vladi«, ki po njegovih besedah 

predstavlja resnično vladajočo moč naše države. Ob takšni opredelitvi se nam zastavlja 

vprašanje, kaj se zgodi s konceptom tako imenovane demokracije. Vodenje demokratične 

države temelji na podlagi javnega mnenja, a če je tudi javno mnenje element manipulacije, 

kdo potem vodi državo, in ali še vedno govorimo o demokraciji, kot jo poznamo še iz časa 

Aristotela? Pri tem delu nameravamo raziskati, kaj se v demokratični družbi, ki je vodena na 

podlagi manipulativnega programa, zgodi z javnim mnenjem. Pri tem se bomo pri 

raziskovanju posvetili tudi definiciji zasnove demokracije ter si pomagali tudi z drugo 

strokovno literaturo s tega časa. Seveda, ne moremo spregledati tudi dejstva, ki ga navaja sam 

Bernays, da državo vodi nevidna vlada. Kdo predstavlja nevidno vlado, ki ima vladajočo moč, 

katera bi po definiciji demokracije morala pripadati ljudstvu?  

Pri vsem tem se odpira vprašanje, kdo vodi nas, naše gospodarstvo in politiko, če to niso 

državljani demokratične države. Navajamo še en citat iz Propagande (Bernays 1928, 10):  

Naše ume, okuse in ideje oblikujejo ter krojijo ljudje, za katere večinoma še nikoli nismo slišali. 

To je logična posledica načina organiziranosti naše demokratične družbe. Na ta način morajo 

funkcionirati ogromne ljudske množice, če naj bi umirjeno živele skupaj v gladko utečeni družbi. 

V skoraj vsakem aspektu našega vsakdana, naj gre za področje politike, poslovanja, za naše 

vedenje ali našo etiko, nam vlada majhno število oseb. To so osebe, ki razumejo miselne procese 

in socialne vzorce ljudskih množic. Oni so tisti, ki upravljajo z vrvicami, ki nadzirajo javno 

mnenje. 

Iz navedka je moč razbrati, da govori o osebah, ki vodijo demokratično družbo in posedujejo 

posebna razumevanja v »miselne procese in socialne vzorce ljudskih množic«. To so v večini 

osebe iz ozadja, ki pomembno vplivajo na našo zaznavo sveta, v katerem živimo. Bernays jih 

poimenuje družbeni inženirji, kar so osebe, ki pomagajo inteligentni manjšini, da vodi večino, 

ki po Bernaysovem mnenju ni sposobna sama odločati o stvareh, ki bi bile v dobrobit 

demokracije in kapitalizma (Bernays 1955, 32).  

Tehnike  in prijeme moderne propagande bomo interpretirali s pomočjo strokovne literature 

Edwarda Bernaysa, ki je tudi postavil mejnik moderne propagande. Pri raziskovanju nastanka 

tehnik si bomo pomagali še z deli drugih avtorjev iz tistega obdobja. Ideje in tehnike bomo 

sproti kritično ocenili. Na koncu, ko bo sestavljen koncept moderne propagande in PR-ja ter 

njun vpliv na gospodarstvo in politiko, nas bo zanimalo tudi, kakšen vpliv ima moderna 

propaganda na kakovost družbenega življenja.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen, ki ga zasledujemo pri izdelavi teoretične magistrske naloge, je opisati in kritično 

oceniti tehnike ter prijeme moderne propagande in PR-ja ter pri tem izpostaviti morebitno 

škodljivost teh tehnik na koncept demokracije, gospodarstva in na današnjo družbo v celoti.  
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Cilj raziskovalne naloge je skozi pregled in kritično presojo tehnik moderne propagande 

ugotoviti morebitni vpliv propagande na gospodarstvo in družbeno življenje, kot ga poznamo 

danes.   

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Ta je vsebovana v trditvi, ki jo bomo skušali dokazati skozi raziskovanje: PR s svojimi 

tehnikami in vsebino ne le oblikuje in usmerja naše okuse ter potrebe in proizvaja vedno nove 

želje, pač pa tudi regulira in vodi celotno družbeno življenje v post-moderni dobi.  

PR je potemtakem bistveno več, kot smo v danem trenutku pripravljeni videti. Skozi njegove 

prijeme in tehnike se uspešno oblikuje videz demokratičnosti, ki nam ga tako manipulativno 

zapakiranega vstavljajo v naš um. Vendar je realnost drugačna od videza, saj se ravno skozi 

nenehno propagiranje tako imenovane demokratične družbe inštalira nekaj predvsem anti-

demokratičnega in močno vprašljivega, kar vpliva na naš proces mišljenja in zaznavanja, 

kakor tudi na vsebino ter kakovost življenja vsakega med nami.   

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev magistrske naloge  

Magistrska naloga temelji na teoretični (in konceptualni) raziskavi, v kateri bomo z analitično 

metodo opravili kritični pregled ključnih del Edwarda Bernaysa in nekaterih drugih avtorjev  

tistega časa, s področja novinarstva, marketinga in psihologije, ki so prispevali k snovanju ter 

oblikovanju modela moderne propagande in odnosov z javnostmi. S konstruktivistično 

metodo bomo naredili sintezo in ugotovili, na kakšen način in s katerimi tehnikami je bil 

zasnovan koncept propagande, kot jo poznamo danes.  

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Živimo v času postkapitalizma in množičnega potrošništva, kjer nas propaganda zasleduje na 

vsakem koraku. Pred njeno prisotnostjo nismo varni niti za stenami našega doma. V raziskavi 

bomo analizirali razvoj koncepta moderne propagande, saj predpostavljamo, da je eden od 

dejavnikov, ki vpliva na potek razvoja današnje družbe.  

Omejitve pri obravnavani tematiki vidimo predvsem v pomanjkanju slovenske literature, saj 

je s stališča razvoja ta zelo malo preučevana.  
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2 ŽIVLJENJE IN DELO EDWARDA BERNAYSA 

Oseba iz ozadja moderne zgodovine in eden največjih manipulativnih umov prejšnjega 

stoletja, Edward Bernays (22. november 1891, 9. marec 1995), je znan tudi kot oče moderne 

propagande in PR-ja. Njegove storitve so uporabljale različne ameriške korporacije in politiki, 

vlade in tajne službe. Z njegovim znanjem in tehnikami so upravljali (in še vedno) s čustvi 

ameriških državljanov, namen tega je bil doseganje lastnih dobičkonosnih ali političnih ciljev, 

ki delujejo v dobrobit elite, hkrati pa v škodo tako imenovanih navadnih državljanov. Bernays 

je bil poznan kot izreden mojster personalnega PR-ja. Večino časa aktivne poklicne kariere je 

svoje ideje in praktične napotke uresničeval v najvišjih administrativnih krogih ter pri 

ameriških korporacijah. Svoje delo je vedno dobro unovčil (Bijuklić 2010, 185). 

Po njegovi zaslugi je nastalo kapitalistično potrošništvo, ki vlada svetu in nad katerim 

nimamo več osebnega nadzora. S pomočjo psihološkega znanja in izkušenj svojega slavnega 

strica psihoanalitika Sigmunda Freuda mu je uspelo prodreti v kolektivni um množice ter 

razumeti moč nezavednega, univerzalnih hrepenenj, čustev in instinkta (Mostegel 2016, 42). S 

tem so se odprla vrata do usmerjanja in ustvarjanja javnega mnenja ter nezavednih želja 

potrošnikov. Freudove teorije je Bernays kombiniral z idejami, ki sta jih o psihologiji 

množice izpeljala predvsem Francoz Gustavo Le Bon in Anglež Wilfred Trotter. Vedel je, 

kako s pomočjo propagande ljudi usmeriti v želeno smer na podlagi njihovih potlačenih želja 

in strahov. Težnje političnih elit je vodil v smer vzpona na oblast in njenega utrjevanja. Ko pa 

so njegovo pomoč potrebovale velike korporacije, je deloval s smeri spodbujanja 

potrošništva, s spodbujanjem hitro minljivih občutkov potešitve želja pri posamezniku (Pust 

2012, 34). Na takšen način je spodbujal notranje želje ljudi in jih zadovoljeval s 

potrošniškimi izdelki. 

V času prve svetovne vojne je Edward Bernays že sedel v Wilsonovem državnem uradu CPI 

(Committee on Public Information), kjer so izvajala aktivno propagando proti Nemčiji in so 

odločilno pripomogli k vključitvi Združenih držav Amerike v oborožen spopad. S tem je bila 

moderna propaganda prvič uporabljena na širši ravni. Bernays je skoval slogan »Ustvariti 

varen svet za demokracijo« (»To make world safe for democracy«) (Bijuklić 2010, 186). 

Sistem propagande iz prve svetovne vojne in urad CPI, katerega član je bil, dokazujeta, da je 

mogoče sistematizirati človeške misli na način, s katerim vojska organizira svoje enote 

(Chomsky 2003, 18). Tako je Wilson opravičeval vključitev ameriške vojske v vojno kot boj 

za demokracijo. Bernaysovo politično parolo o izvozu demokracije pa so ZDA v prejšnjem 

stoletju uporabile praktično v vsaki vojni, in v sporu zunaj svojih meja, v katere so se vpletle. 

Z magično besedno zvezo o širjenju demokracije je zaigral na podzavestno željo ljudi po 

neomejeni svobodi (Pust 2012, 4). Vendar pa, ta parabola tudi do danes še ni poniknila. Še 

vedno lahko spremljamo vojne, ki se dogajajo v imenu demokracije.  
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Po končani prvi svetovni vojni, kjer so bile ZDA na strani zmagovalcev, je Bernays spoznal, 

da če propaganda deluje v času vojne, bo tudi v času mira. Na Broadwayu je v majhni pisarni 

vzpostavil »svet za odnose z javnostmi« (»Council of Public Relations«). Tako je bil izraz 

odnosi z javnostmi v zgodovini tudi prvič uporabljen (Curtis 2002).  

Bernays je bil prvi, ki je prevzel Freudove ideje in jih je uporabil za manipulacijo z množico. 

To ga je razlikovalo od večine drugih v tistem času, ki so delovali na njegovem področju. 

Ameriškim korporacijam je prvi pokazal, da lahko povežejo izdelke množične proizvodnje s 

podzavestnimi željami ljudi in jih s tem pripravijo, da kupujejo izdelke, ki jih ne potrebujejo 

(Curtis 2002). S tem je bila rojena nova antipolitična ideja o nadzoru množic, ki je izrazito 

antidemokratična, saj je zasnovana na ideji, kako nadzorovati miselne procese ljudi in jih 

voditi k želenim ciljem, ki obetajo korist za politično elito, korporacije, tajne službe ali druge 

naročnike. S tem se je koncept demokracije, kot vladavine ljudstva, podrl.  

Ljudje so začeli kupovati izdelke na podlagi podzavestnih želja in ne iz resničnih potreb. Tako 

je bil rojen potrošniški jaz, ki danes vlada v svetu. Ameriškim državljanom je postalo to, da so 

potrošniki, pomembnejše od funkcije državljana. Z naraščanjem vala potrošništva se je začel 

razvijati tudi trg vrednostnih papirjev. Edward Bernays je ponovno stopil na sceno s 

spodbujanjem ideje, da bi navadni ljudje morali kupovati delnice na bankah in si od njih 

začeti sposojati denar, saj bi s tem trošili še več (Curtis 2002). S tem je začel spreminjati 

državljane v sužnje svojih lastnih podzavestnih želja.  

Paul Maser, vodilni investicijski bankir z Wall Streeta, je v enem od svojih zapisov podal 

strašljivo izjavo (Curtis 2002):  

Deželo je treba spremeniti tako, da ljudje ne bodo več kupovali zaradi potreb, temveč zaradi želja. 

Vzgojiti jih je treba, da si želijo in da si želijo vedno več. Želeti si morajo novih stvari, novih 

avtomobilov in novih oblek. In zaželeti si jih morajo prej, preden izrabijo in ponosijo stare. 

Izoblikovati moramo novo mentaliteto, v kateri bodo človekove želje preglasile njegovo potrebo.  

Bernays je Maserjevo izjavo spremenil v resničnost. Posamezne blagovne znamke je v 

holivudskih filmih predstavil tako, da so izdelke po naključju uporabljale slavne filmske 

zvezde. Množice, ki so jih oboževale in se z njimi identificirale, so začele kupovati iste 

izdelke in jih s tem posnemati. Ravno tako je plačeval slavnim osebam, da so izjavile, da neki 

izdelek uporabljajo zato, ker izraža njihovo osebnost. Skozi odvijajoči se proces 

preoblikovanja kupca, se je začela vse bolj uporabljati beseda potrošnik. Korporacije in 

politične elite so začele vlogo aktivnega razmišljajočega državljana spreminjati v pasivne 

državljane in vodljive potrošnike. Besede potrošnik, potrošnja in potrošniška družba so se 

ukoreninile in kot takšne veljajo še danes (Pust 2012, 810). 

Ameriška demokracija se je skozi njegove ideje začela spreminjati v nenehno potrošniško 

kampanjo, s katero je bilo treba ljudi prepričati, da se morajo vedno počutiti dobro. Pot do 

sreče pa je izpolnitev želja. Tako je bil v središče quasi demokracije postavljen potrošnik, ki 
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je zaradi neprestane težnje po zadovoljevanju želja polno zaposlen in srečen, s tem pa je 

postal trden člen stabilne potrošniške družbe brez nesoglasij (Pust 2012, 10) 

Kljub temu da je bil Bernays vplivna in znana oseba, je imel ljudi in množice za neumne. 

Demokracijo je jemal za čudovit koncept, vendar ni verjel, da javnost poseduje sposobnost 

presoje, vredne zaupanja. Zaradi svojega pogleda na ljudi je verjel, da bi lahko glasovali za 

napačno osebo ali si želeli napačno stvar, zato jih je bilo treba voditi od zgoraj. Jasno mu je 

bilo, da lahko z množico manipulira in da je vodljiva (Curtis, 2002). Tako je manjšina odkrila 

silno sredstvo v vplivanju na množico. Začeli so oblikovati um in dušo množice, tako je zdaj 

mogoče na novo pridobljene sile usmerjati v želeno smer. V današnji strukturi demokracije je 

ta praksa postala neizogibna (Bijuklić 2014, 213).  V eni od svojih najbolj odmevnih knjig, ki 

je nastala leta 1928, je Bernays (1982/2005, 37) zapisal:  

Inteligentna in zavestna manipulacija z javnim mnenjem in navad množice je pomemben element 

demokratične družbe. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim družbenim mehanizmom, v resnici 

vodijo državo. 

Z napisanim je jasno nakazal, da je manipulacija javnega mnenja neizpodbiten element quasi 

demokracije. Bernays je bil v svojem času delovanja poznan po manipulaciji javnega mnenja, 

ustvaril pa je tudi veliko osupljivih tehnik za spreminjanje mnenja ter v celoti spremenil način 

uporabe množičnih medijev. Navedene tehnike so v uporabi in uspešno učinkujejo še danes, 

oziroma so danes postale sestavni element našega vsakdana in se širijo s procesom 

globalizacije.  

Vsebina knjige »Propaganda« hkrati tudi dokazuje, da že v začetku 20. stoletja ameriška elita 

ni več verjela v demokracijo, kakor je bila zasnovana od njenih ustanovitvenih očetov. Že v 

knjigi je navedena nevidna vlada, ki vleče niti človeštva in hkrati zatrjuje, da je to naravna pot 

evolucije. V »Propagandi« je na samoumeven način prikazano, kako so ljudje vodljiva čreda, 

kakor bi bilo to nekaj naravnega in vsakdanjega, »da je država veliko podjetje, da je politika 

upravni management, politično delovanje pa stvar potrošniške izbire« (Bernays 1928/2005). 

Knjiga je odraz ene največjih revolucij, ki se je tiho in mehko zgodila v 20. stoletju na 

ameriških tleh in je zagotovo ter počasi pokončala demokracijo in kapitalizem (Bijuklić 

2008). 

Bernays je poleg »Propagande« napisal še več drugih knjig. V njih je opisoval svoje tehnike 

vodenja množic s pomočjo vplivanja na njihove najgloblje želje in strahove ter jih ponazoril s 

konkretnimi primeri iz prakse. V knjigi »Biografija neke ideje« (»Biography of an idea: 

Memories of Public Relations Counsel«) je utemeljil, da je človekove nagonske energije in 

impulze moč usmeriti v potrošništvo in s tem je korporacijam ter gospodarstvu zagotovil 

razvoj in dobiček (Pust 2012, 10). V svoji knjigi »Kristaliziranje javnega mnenja« 

(»Crystallizing Public Opinion«, 1923) je opredelil delovanje odnosov z javnostjo in jih 

prikazal kot rezultat resne intelektualne tradicije. Pri izbiranju naslova knjige je posegel v 

jezik znanosti. »Kristaliziranje« na področju fizikalne kemije, še prej alkimije, opisuje kot 
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proces, s katerim se amorfna zmes, plin ali raztopina v tekočem stanju pretvarjajo v čvrsto 

povezano maso. Za Bernaysa je »Kristaliziranje javnega mnenja« pomenilo vzeti 

»neodrejeno, neobstoječo in spremenljivo skupino individualnih mišljenj« (Bernays 2013, po 

Ewen 2011, 24) in jih pretvoriti v obliko, ki je skladna ter je z njo moč upravljati. S to knjigo 

je Bernays postavil temelje vzajemnega odnosa med psihologijo množice in individualno 

psihologijo ter med korporacijskim in političnim prepričevanjem (prav tam, 24). Hitlerjev 

propagandist Joseph Goebbels je v svoji knjižnici hranil več del Bernaysa. Med drugim tudi 

knjigi »Crystallizing Public Opinion« in »Propaganda«, slednja je bila več kot le inspiracija 

poznejšim Goebbelsovim propagandnim akcijam. Bila je naravnost njihova teoretična in 

idejna podlaga (Bijuklić 2010, 182). Vsebina knjige »Kristaliziranje javnega mnenja« pa je 

bila uporabljena kot podlaga za fašistično destruktivno propagandno kampanjo tudi proti 

Judom (Mostegel 2016, 44).   

Bernays je bil s strani revije Life uvrščen med 100 najvplivnejših ljudi 20. stoletja. Ta naziv si 

je prislužil »z vizijo, da lahko propaganda reši svet pred kaosom gomazečih množic« (Bijuklič 

2008). 

Bernays je svojo pot začel z uprizarjanjem medijskega dogodka v kampanji proti spolnim 

boleznim in istospolno usmerjenostjo. Ustvaril je modo španskih glavnikov. Oglaševal je 

Litvansko neodvisnost in poskrbel, da uporabljamo solatne prelive. Bil je odličen v 

modeliranju navdušenja in vedno je bil oseba, ki je iz ozadja vlekla strune. Bil je dirigent in 

glavni organizator ter promotor dogodka Nationwide Light Golden Jubilee v čast Thomasa 

Edisona ob 50. obletnici izuma električne žarnice (leta 1929). Proslavo so znotraj krogov 

poimenovali kot »ena izmed najimpresivnejših izdelkov propagande, ki jo je inženirstvo 

proizvedlo v času mira« (Justman 1994, 459). V pripravah na ta dogodek je Bernays zahteval, 

da je treba skozi dogodek na vse načine poudarjati, da je koncept demokracije tesno povezan s 

kapitalizmom. Trdil je, da sta kapitalizem in demokracija eno in isto, da sta povezana kot 

»ženin in nevesta«. S tem sejmom je dosegel dokončen preobrat in aktivne ameriške 

državljane spremenil v pasivne potrošnike pod pretvezo, da lahko le korporacije odgovorijo 

na želje ljudi na način, ki ga ni v političnih zmožnostih (Pust 2012, 1314).   

Številni legendarni Bernaysovi dosežki, ki jih je opravil za svoje stranke in jih danes 

sprejemamo kot »normalne in naravne«, so bili ( po Turney 2015):  

- prepričati ameriške moške, da prezrejo ženski stereotip zapestnice in začnejo uporabljati 

zapestne ure, ki so bolj praktične od žepne ure in bolj »možate«; 

- opraviti s tabuji kajenja žensk v javnosti (leta 1920); 

- promovirati prvo NAACP konvencijo v Atlanti, ne da bi se zgodilo kakršnokoli nasilje ali 

nasprotne demonstracije;  

- priljubljenost mila znamke Ivory;  

- pomagati ponovno izvoljenemu Calvinu Coolidgeju;  
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- prepričati Američane, ki so bili zaskrbljeni zaradi uživanja alkoholnih pijač, da je pivo 

»pijača zmernosti«; 

- predstaviti Američanom jajca in slanino kot zdrav ameriški zajtrk;   

- družbeni inženiring pri strmoglavljenju socialistične vlade v Gvatemali;  

- ozavestiti potrošnika, da so plastenke za enkratno uporabo najbolj higienske za pitje 

vode; 

- prepričati Američane, da je fluorid varen in koristen za njihovo zdravje;  

- spodbujanje državnega  zdravstvenega zavarovanja.  

Za Bernaysa je bilo oglaševanje sredstvo za pospeševanje dosežkov vse do konca. Verjel je, 

da  konec vključuje enake pravice, osvoboditev od arhaičnih odnosov, spolno razsvetljenje in 

enovito, vodeno družbo. V liberalizmu je videl srečen konec konfliktov med zasebnim 

kapitalom in javnim dobrim. Videl je predvsem tudi uskladitev javnih in zasebnih interesov, 

ki je hkrati rešitev uganke iz preteklosti. Bernays je verjel, da z oblikovanjem javnega mnenja 

kaže javnosti, kako se izraziti in z vlečenjem niti, tj. usmerjanjem javnosti, ohranja svobodo. 

V bistvu je verjel, da uči ljudi, kako naj bodo svobodni (Justman 1994, 460). Njegove storitve 

so uporabljale različne korporacije, vlade in predsedniki, da je javnosti prikazal njihove 

interese kot javno dobro. Naloga je bila zanj enostavna, saj je verjel v prepletanje javnega in 

zasebnega interesa. Ista »etika« je še danes prisotna, kjer na primer lesne lobije prikazujejo 

kot lesne skrbnike ali izobraževalne lobije kot silo za odličnost (prav tam, 463464). 

Skozi raziskovalno nalogo bomo prikazali, da je Bernays, kot se je izrazil Ewans, »morilec 

demokracije« in manipulator novic. Vrhovno sodišče Justice Felix Frankfurter je opisalo 

Bernaysa kot: strokovnega zastrupljevalca javnega uma, izkoriščevalca človeške neumnosti in 

zastrupljevalca množice s fanatizmom za delovanje lastnega interesa« (Evans 2010, 35). 
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Slika 1: Propaganda CPI - izdelovanje privolitve za vstop ameriške vojske v prvo 

svetovno vojno 
Vir: USEntersWWI 2016. 
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3 MODERNA PROPAGANDA IN PR 

»Propaganda is one of the most powerfull instrumentalities in the world.« 

(Lasswell 1927) 

Še pred kratkim je bila religija tista, ki je predstavljala orodje socialnega nadzora. Vendar je 

danes, v času kapitalistične ekonomije, omenjeno zamenjal religiozen odnos do garaškega 

dela in potrošnje kot nagrade ali še bolje, kar nebes samih. V današnjih časih, ko zaradi 

prekomernega dela, ki lahko privede tudi do izgorelosti, velikokrat trpi posameznikovo 

zdravje, zasebno in socialno življenje, ostaja delo še vedno njegova edina prava pot do 

odrešenja, osmislitve in sreče. V času kapitalizma je vsakdo poklican k delu in trošenju kot 

nagradi, v kateri preži past v obliki nastajanja konformistično-apatičnega posameznika. 

Slednji je ob preostanku svoje omejene energije (veliko svoje energije porabi za opravljanje 

svojega dela in brezciljno tavanje po nakupovalnih središčih) lahko vodljiv.  

Potrošništvo je zelo nadzorovana sila, ki z nenehnim ustvarjanjem potrošniških želja  

nadzoruje svoje ovčice. Zmožnost trošenja je tako postala vrelec motivacije, za katerokoli 

obliko razpoložljivega dela. Naprej nam potrošništvo predstavlja nadomestek in zdravilo za 

zdravljenje občutka odtujenosti, ki ga ustvari heteronomno delo. V okvir vpet posameznik 

potrebuje izdelke, »ki vsaj delno ali začasno omilijo občutek odtujenosti, pričarajo privid 

bivanjske smiselnosti, zapolnijo skelečo praznino v duši in zadovoljujejo potrebe po 

relaksaciji,…, samovšečnem videzu, zabavi, večno mladostnem videzu,…« (Kanduč 2003, 

143). Tako je Kanduč opisal današnjo družbo, kjer vladata postkapitalizem in tako imenovana 

demokracija. Lahko bi rekli, da je osrednji steber in osnovno gonilo današnje družbe 

potrošnja. Tako je začrtana potrošniška ideologija, katere del smo postali. In kaj je tisto, kar 

nam nenehno ustvarja nove in nove potrebe, kljub temu da so naše osnovne potrebe 

zadovoljene? Kdo nas vodi in zakaj se v besedilu pojavljajo ovčice, ki se tako rade pasejo s 

svojo čredo? Obstaja orodje, ki upravlja z nami, in vodi naš svet. Imenuje se moderna 

propaganda.  

3.1 Nastanek moderne propagande 

Propagando so uporabljale verjetno vse predhodne civilizacije in je stara kot človeštvo.  

Uspešno so je uporabljali že zgodovinski voditelji in pretekle civilizacije, kot so Aleksander 

Veliki, Rimljani in tudi kristjani (Jowett in O ́Donnell 1999, 47). Skozi zgodovino so na njen 

razvoj vplivali trije prepletajoči se elementi (prav tam, 48): 

- z večanjem človeške populacije in z razvojem nacionalnih držav je nastala potreba po 

»bitki za naklonjenost ljudstva«; 

- z razvojem komunikacijskih sredstev in razvojem tehnologije se je širila možnost 

propagandistov za objavljanje propagandnih sporočil; 

- razumevanje psihologije propagande.  
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Navedene elemente so propagandisti skozi čas uporabljali na različne načine, da bi 

spreminjali vedenje, širili ideje ali razširjali poglede.  

Prvič se pojem propaganda pojavi že v 17. stoletju, natančneje leta 1622, ko je papež Gregor 

XV. za potrebe širjenja katoliške vere ustanovil kolegij z nazivom Sacara Congrentatio de 

propaganda Fide. Zunaj cerkvenih zidov pa je bila beseda propaganda prvič v uporabi v 

začetku 20. stoletja (Splichal 1975, 16), ko se je na ameriških tleh prvič pojavila moderna 

propaganda, ki je navzoča še danes. 

Propaganda je tehnika oziroma orodje za manipulacijo z ljudmi in je potrebna predvsem v 

tehnološki družbi. Prav tehnologija pa je tista, ki skozi množične medije omogoča integracijo 

propagande. Pri tem je treba poudariti, da propaganda najmočnejše deluje med izobraženo 

populacijo, saj ta največ prebere in si tudi ustvari mnenje prav na podlagi prebrane literature, 

ki pa je največkrat propagandnega izvora. Potreba za njeno nemoteno delovanje je razbitje 

manjših skupnosti iz preteklosti (tradicije, vasic, družin, skupnosti ...) in z željo posameznike 

vključiti v množično družbo, kjer so v bistvu izolirani in podvrženi ločenosti ter samoti. 

Osamljen individuum, ki je prepuščen samemu sebi, je torej lahek plen za propagando, ki mu 

preda v resničnem izobilju vse, kar potrebuje za navidezen občutek vključenosti: prek 

televizije mu poda osebno vključenost in sodelovanje pri pomembnih dogodkih, izhod in 

izgovor za nekatere njegove bolj dvomljive impulze … - vse to je izumetničeno in bolj ali 

manj lažno. Vendar osamljena oseba spije vse in hoče še (Ellul 1965, vivii). Ena temeljnih 

značilnosti propagande je, da mora trajati skozi ves čas/dan, ne sme popustiti svojega prijema 

na posameznika. Na nek način mu ne sme pustiti svobodno zadihati brez navzočnosti njenega 

prijema. Propaganda ni stimulant, ki izgine hitro, ampak je nenehna akcija, brez napake in 

prekinjanja. Kakor hitro en efekt izgine, se že pojavi novi (prav tam, 1718). 

Propaganda je danes vsesplošno razširjena v naši kulturi. Težave, ki se pojavljajo z njenim 

delovanjem, so resničnost prejetih informacij. Vse težje je ločiti resnico od laži, celo s 

pomočjo interneta je to zelo težko. Čas, ki je bil dan umom manipulatorjev od nastanka 

moderne propagande do danes, jim je omogočil veliko prakse, s katero so izboljšali in 

izpopolnili svoje tehnike. Preteklo stoletje je bilo pomembno za uresničitev obsega 

manipulacije, ki se s svojimi tehnikami proti človeštvu uresničuje še danes in to še bolj 

intenzivno. Zaradi uporabe tehnik moderne propagande lahko rečemo, da stvari niso takšne, 

kot se zdijo.  

Propaganda, kot bomo dokazali v nadaljevanju, je danes znana pod olepševalnim imenom 

»odnosi z javnostmi« (»public relations«), ki je v bistvu izdelovanje privolitve 

(»manufacturing of consent«). Pri tej tehniki govorimo o izkrivljanju podatkov, ki so 

prilagojeni tako, da ustrezajo določenemu namenu. Pravilna uporaba te tehnike je sposobnost 

za nadzor množice, ki je z redno uporabo že kot plesen zasidrana v kolektivni um.  
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Propaganda, kot jo poznamo danes, ni nekaj, kar je v družbi navzoče že od vekomaj in ni 

samoumeven pojav, ki od praveka po naravni poti spremlja človeški razvoj, spreminja pa se le 

njena pojavna oblika, tako kot nas želijo prepričati današnji strokovnjaki za PR, saj ni naravna 

in samoumevna stvar (Bijuklič 2008). Do obdobja po prvi svetovni vojni ne moremo govoriti 

o propagandi kot profesionalni dejavnosti, ampak zgolj kot nekakšni obliki splošnega početja, 

ki ga lahko uporablja kdorkoli, ki želi tako ali drugače razširjati ideje, mnenja in prepričanja 

zunaj krogov nastanka le-teh. Razvoj in intenzivnost moderne propagande, kot jo poznamo 

danes, sta nastala v času med obema svetovnima vojnama na ameriških tleh. Ta tehnika je 

tako zaznamovala prejšnje stoletje, da so jo sodobni avtorji označili kot »dobo propagande« 

(Bijuklić 2014, 2223). 

V času prve svetovne vojne je bila moderna propaganda prvič sistematično uporabljena za 

izdelovanje privolitve Američanov pri vključitvi ameriške vojske v prvo svetovno vojno.  Ta 

izkušnja je razkrila prvinsko moč propagande »kot organizirane, načrtovane in centralno 

vodene ter na znanstvenih izsledkih utemeljene tehnike, s katero so dejansko usmerili javno 

mnenje milijonov državljanov ter jih s tem pahnili v oboroženi spopad« (Bijuklić 2010, 185). 

V tem primeru je bila moderna propaganda prvič organizirana in strateško načrtovana 

dejavnost za boj na dveh frontah, da bi opravili z nasprotnikovo moralo in hkrati z domačo 

skeptičnostjo. To je bil tako rekoč prvi tovrstni napor vladnega in strokovnega vodenja 

zavoljo širjenja »resničnih« dejstev, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. Kljub začetnemu 

nestrinjanju za vstop Združenih držav Amerike v vojno so skozi tri leta aktivnega delovanja 

ustvarili skorajda histerično podporo za vključitev v vojno. S tem je ameriškim 

propagandistom in vladni ter ekonomski eliti tistega časa postalo jasno, da je to, kar so 

poznali kot »javno mnenje«, dejansko neskončna potencialna sila, ki jo je treba izkoristiti in 

začeti načrtovano upravljati (prav tam). »Z izbruhom prve svetovne vojne so vpletene in 

nevtralne nacije spoznale, kako pomembno je javno mnenje pri uspešnem izidu njihovih 

prizadevanj. Ideje in njihovo razširjenje so postali orožje in besede krogle.« (Bernays 2013, 

71). Propaganda se je razvila in delovala kot temeljna vojna umetnost. Vendar je ravno vojna 

dala Bernaysu uvid v to, če lahko propaganda za množično prepričevanje deluje v času vojne, 

jo lahko »prenese tudi za premagovanje problemov, ki izvirajo iz miru.« (Bernays 1928/2005, 

55).  

Po končani drugi svetovni vojni se je izraza propaganda, ki so ga eksplicitno uporabljali prav 

Nemci, posebej Goebbels, prijel slab sloves. V Curtisovi dokumentarni seriji je Bernays 

povedal, kako je izraz propaganda zamenjal z »odnosi z javnostmi« (»Public Relations«). S 

tem se izraza izenačita in tako postane PR samo drugo ime za propagando.  

Kot izumitelj propagande je skozi zgodovino naveden tudi Goebbels. Vendar je bilo skozi 

nalogo že izpostavljeno dejstvo, da so v kabinetu propagandista Goebbelsa našli knjige 

Edwarda Bernaysa ravno tako kot Freuda. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je Hitlerjev 

propagandist črpal znanje in tehnike avtorja Bernaysa, ki so tako postale vodilo za vodenje 
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množice nacistične Nemčije skozi drugo svetovno vojno in ne obratno. Vsekakor pa je bil 

Goebbels prvi najbolj prepoznaven propagandist, ki ga poznamo iz splošne šolske zgodovine. 

Prav propaganda pa je zaslužna tudi za to, da Bernaysa ne poznamo kot izumitelja moderne 

propagande, temveč se naše razumevanje slednje prične šele z Goebbelsom.    

Američani so torej pionirji industrije za odnose z javnostjo. Njihova glavna naloga je bila 

»kontroliranje mišljenja javnosti« (Chomsky 2003, 111). To se tudi pozneje ni spremenilo, 

postali so ogromna industrija, ki letno potroši preko milijarde dolarjev. Njihovo vodilo pa je 

še vedno  voditi in nadzirati razmišljanje javnosti (prav tam). 

3.2  Opredelitev pojma 

»Kaj pa je propaganda, če ne trud, da bi spremenili sliko sveta, na katero se ljudje odzovejo, 

in zamenjali en družbeni vzorec z drugim?« (Lippmann 1999, po Splichal 1999, 48). 

Lippmann opredeljuje propagando kot skupino ljudi, ki ima moč preprečiti neodvisen dostop 

do dogajanja in prirediti poročilo o tem v skladu s svojimi interesi.  

»Propaganda obstaja povsod okoli nas in spreminja našo mentalno sliko sveta« (Bernays 

1928/2005, 26) ter »obljublja docela logično sliko sveta in ima odgovor na vsa vprašanja.« 

(Bijuklić 2014, 5). Propaganda je izraz, ki označuje določeno tehnično izvajanje, s katerim se 

s pomočjo človeške psihologije pogojenosti in njihovimi miselnimi zmožnostmi upravlja z 

ljudmi. Javno mnenje je zaradi njenega vpliva razumljeno kot eden od človeških resursov v 

obliki »javnih prepričanj in odnosov, ki jih je moč upravljati in manipulirati« (Cunningham 

2002, 9). Propaganda cilja na to, da »prilagaja posameznika družbi, življenjskim normam in 

aktivnostim le-te ter ga vodi v konformnost« (Elull 1965, XIII). Bernays pa jo je zaznamoval 

tudi kot neizpodbiten element predvsem antidemokratičnega razumevanja demokracije. Pri 

tem navaja: »Zavestna ter inteligentna manipulacija navad in mnenj množic je pomemben 

element demokratične družbe.« (Bernays 1928/2005, 9). 

Novice so tiste, ki nam ustvarjajo sliko sveta, usmerjajo naše misli in dirigirajo teme za 

pogovore. Vendar, od kod te novice pridejo in kaj pravzaprav predstavljajo? Bernays pravi: 

»PR ni dobavitelj novic, temveč, bolj logično, ustvarjalec novic /…/ Ta funkcija ustvarjanja 

novic je celo pomembnejša od vseh ostalih.« (Bijuklić 2014, 226). Več kot 50 % vsega, kar 

mislimo, da je novica, so zasnovali v PR-oddelkih po navodilih naročnikov, ali če povemo 

drugače, je več kot polovica vseh novic propaganda. Novica je še vedno boljša od reklame za 

informiranje in zavajanje ljudi (Rampton 2002). Pri tem lahko uporabimo Bernaysovo razlago 

(2013, 11), ki pravi:  

Da bi lahko apelirali na instinkte in osnove emocije javnosti, mora svetovalec za odnose z 

javnostmi ustvarjati novice okoli svoje ideje /…/. Izolirati mora ideje in jih razviti v dogodke 

tako, da bi bili le-ti hitro razumljivi in bi vzbujali pozornost, kot da bi šlo za novico.  



 

15 

Propagandist torej ne samo, da pozna vrednost novic, slednje lahko tudi ustvarja. On je 

ustvarjalec novic in dogodkov, te pa posledično oblikujejo stališča in dejanja ljudi. Razvijanje 

dogodkov in okoliščin, ki niso vsakdanje, je ena od osnovnih nalog inženiringa privolitve 

(Bernays 1955, 119). Primer, kako ustvariti dogodek in ga promovirati kot novico, bomo v 

petem poglavju tudi ponazorili z dejanskim primerom.  

Bernays propagandno manipulacijo opravičuje kot sredstvo za nemoteno delovanje 

konkurence s smiselno gladkostjo. Po njegovih besedah sodeč, je družba privolila, da je 

svobodna konkurenca urejena s strani voditeljev in propagande. Zagovarja nujnost 

manipulacije novic, zavajanje posameznika in splošni »ballyhoo«
1
, s katerimi so politiki, 

komercialni izdelki in socialne ideje privedene k zavesti množice. Instrumente, s katerimi je 

javno mnenje organizirano in usmerjeno, je moč zlorabiti, vendar zagovarja, da sta takšna 

organizacija in usmerjanje potrebni za urejeno življenje (Bernays 1982/2005, 39). Tako je 

nastala struktura, po kateri je organizirana današnja (ne)demokracija, v kateri je organiziran 

skupinski um (čredni nagon) in se je tako poenostavilo množično razmišljanje (Bernays 

1982/2005, 44). 

Za učinkovito propagando se morajo manipuliranci izročiti in sami predati. V današnjem 

družbenem položaju, kjer prevladuje množična zapuščenost, kjer so ljudje izvzeti iz 

prisostvovanja v svetu in so oropani dejanskosti, je predaja zagotovljena s tem, da se ljudje še 

vedno ozirajo za smislom ter so pripravljeni prisluhniti kateremu koli viru, ki ponudi že 

izgotovljeno sliko sveta, ne da bi jim bilo pri tem treba zapustiti cono privatnosti, kjer so 

prikrajšani ravno za to udejstvovanje v nekoč skupnem svetu. Zaradi tega lahko propaganda 

ponuja lažen nadomestek slike sveta, v kateri je vse skladno. Posamezniki so tako integrirani 

v orjaške številčno močne kolektive, kjer si to lažno sliko sveta delijo z mnogimi drugimi. »O 

svetu mu spregovori tako, kot ga vidi iz svoje privatne prikrajšanosti, v perspektivi »malih« 

skrbi, strahov, golega obstoja in obratno, to perspektivo in njeno vsebino prevaja v javno reč 

in jo izreka kot obče.« (Bijuklić 2014, 116). 

Kot je navedel Ewen v svojem delu, je Bernays ponazarjal in zastopal »nastajajoči razred 

strokovnjakov propagande«  (Ewen 1996, 173) in pri svojem delu črpal ideje od Le Bona in 

Trottera ter to poimenoval kot vodenje elite, ki nadzoruje množice ljudi skozi družboslovne 

metode. Tudi drugi avtorji so videli Bernaysa kot poglavitnega akterja vse bolj naraščajoče 

dejavnosti propagande, ki je bila zaznamovana kot »izbor osebja, ki ne dela nič drugega, kot 

preučuje načine in sredstva za spreminjanje misli množice in njihovo povezavo s prepričanji« 

(Lasswell 1927, 34). 

Propaganda torej temelji na podrobni analizi psihologije in tudi sociologije človeka kot 

družbenega bitja. Korak za korakom so propagandisti nadgrajevali tehnike, ki jih je zasnoval 

Bernays, in temeljijo na poznavanju človekovih teženj, želja, potreb ter delovanja njegovega 

                                                 
1
 Pretirana ali senzacionalna promocija ali publiciteta.  
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psihičnega mehanizma. Ravno tako kot temelji na poznavanju socioloških potreb, pa 

propagandist potrebuje za oblikovanje svojih postopkov poznavanje skupin in njihove zakone 

oblikovanja in razpadanja, poznavanje delovanja množice in njihovih vplivov ter omejitve 

okolja. Slednje temeljijo na poznavanju psihološke znanosti. Brez analize in združenja teh 

dveh znanosti v vedo propagande, bi slednja ostala še vedno takšna, kot smo jo poznali v času 

zgodovine, s svojo primitivno zasnovo (Ellul 1965, 4). Moderna propaganda je s 

poznavanjem omenjenih modernih družbenih znanosti spremenila tudi svoje delovanje. Njen 

cilj ni več spreminjati ideje, temveč spodbuditi ukrepanje. Njen namen ni več spremeniti 

opiranje na doktrino, ampak posameznikovo neracionalno oklepanje procesa delovanja. Njena 

vloga ni več vodenje k izbiri, ampak ublažitev povratnih refleksov. Njena naloga ni več 

preoblikovati mnenje, temveč vzbuditi aktivno in mitološko prepričanje (prav tam, 25).  

3.3  Psihologija množice 

Propaganda ne temelji na posamezniku, kot se zdi, ampak na množici/čredi. Skozi različne 

interesne skupine vpliva na množico. Nasprotno pa, ko je propaganda usmerjena na čredo, se 

mora dotakniti vsakega posameznika v čredi te celotne skupine. Vsak posameznik v množici 

se mora počutiti kot odrasel individuum in ne kot otrok (čeprav je v množici, ker ne razmišlja 

kot posameznik, ampak skozi ideologijo skupine in je vodljiv kot otrok), drugače se ne 

podredi vodji, saj se bo počutil užaljenega (Ellul 1965, 78). 

Prvi teoretiki psihologije množice, ki jih zasledimo tudi v Bernaysovih delih, so bili: Le Bon, 

Tarde in Freud. Njihove tri klasične teorije, ki analizirajo iracionalne, čustvene sestavine 

vedenja ljudi v množici in pojavov močnih vodij, so nastale ob koncu devetnajstega in v 

začetku dvajsetega stoletja. Razvoj in vedenje množic Le Bon prikazuje skozi fazo množične 

hipnoze, Tarde skozi socialno sugestijo in Freud skozi identifikacijo z vodjo (Ule 2004, 394). 

Le Bonov prijatelj Gabriel Tarde je leta 1898 v svoji knjigi »Študij socialne psihologije« 

zaključil, da je »množica družbena skupina prihodnosti« in da so njene zasebne misli in 

pogovori samo proizvod javne moči tiska in mednarodnih služb za informiranje, ki so 

ustvarjale vse bolj homogeno sliko sveta. To trditev je potrdil tudi Bernays: »Tisk usklajuje in 

osvežuje pogovore …. Časopisi vsako jutro javnosti dostavijo dnevne teme za pogovore … 

Vse večja enakost istočasnih pogovorov na širšem zemljepisnem področju je ena od največjih 

značilnosti današnjega časa« (Bernays 2013, po Ewan 2011, 6). Tako razmišlja tudi Lee, ki 

pravi: »Publiciteta je pravzaprav zadeva množične psihologije. Moramo si zapomniti, da so 

ljudje vodeni bolj skozi čustva kot skozi razum« (Ewen 1996, po Lee 1921, 132).  

Najprej se je »rodila« množica. S tem pojmom je mišljena »prisotna množica« (the crowd) in 

nato z razvojem množičnih medijev »razpršena množica« (the mass) (Splichal 1996, 384). 

Trotter in Le Bon sta zaključila, da množica pravzaprav ne razmišlja, vodijo pa jo impulzi, 
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tradicija in čustva. Pri odločanju je prvi impulz javnosti slediti zanesljivemu vodji, kar je eden 

od temeljnih načel psihologije množice (Bernays 2013, po Ewen 2011, 17). 

Le Bon je videl čredo kot grožnjo družbenemu redu, ki je sestavljen iz podobno mislečih 

politično aktivnih posameznikov s skupno, vendar ozko vizijo. Trotter in Lippmann sta trdila, 

da je posameznik skladen s čredo, ker je bil slep za težave zunaj svoje črede, ali pa se odziva 

le na tista dejstva, izbire in simbole, ki so skladna z njegovim mnenjem oziroma zaznavo 

(Burton in Lamme 2011, 226). 

Le Bon je v svoji knjigi »Psihologija množice« izpostavil naslednje lastnosti množice: 

- Individuumi, ki se preoblikujejo v množico, pridobijo kolektivno dušo, zaradi katere se 

njihova čustva, misli in delovanje preoblikujejo v kolektivno, to pa je navadno drugačno, 

kot bi posamezen individuum čutil, mislil in deloval  zase.  

- Posameznik v množici zaradi njene številčnosti pridobi občutek nepremagljive moči. 

- Zaradi posameznikove anonimnosti, ki nastopi v množici, uplahne občutek odgovornosti 

in vesti, ki sta zasidrana v posamezniku, ko nastopa kot samostojen subjekt.  

- Ko je subjekt sestavni del množice, je vsako čustvo, vsako dejanje nalezljivo v tolikšni 

meri, da je oseba pripravljena žrtvovati lastne interese za interese množice.  

- Med glavnimi znaki posameznika v množici je izpostavil:  

slabitev zavestne osebnosti, prevlada nezavestne osebnosti, orientacija misli in čustev v isto smer 

zaradi sugestije in okuženja, nagnjenost k takojšnjemu uresničenju sugeriranih idej. Posameznik 

ni več on sam, postal je brezvoljen avtomat (Freud 2007, po Le Bon 1895, 256258). 

Vedenje množice spominja na vedenje »nespodobnega otroka ali strastnega, 

nenadzorovanega divjaka v tujem mu položaju; v najslabših primerih pa je bolj podobno 

zadržanju tropa divjih živali kot človeških bitij« (Freud 2007, po Mc Dougall 1925, 267). 

3.3.1 Sigmund Freud 

Bernaysov stric Sigmund Freud (18561939) je uvedel novi teoretični pojem, s katerim je 

razjasnil proces oboževanja vodij. Govori o mehanizmu identifikacije posameznika z osebo, 

ki velja za njegov ideal jaza. Njegova ideja temelji na ideji o prav taminalnem (erotskem, 

gonskem) značaju, s katerim je posameznik povezan z množico in vodjo. In prav to je za 

Freuda substanca duševnosti, ki povezuje množico. Ta strast posameznika izhaja iz njegovega 

narcizma (ljubezni do sebe), ki ga naredi neobčutljivega za želje drugega in postane 

netoleranten do vsega, kar ni on sam. Narcistični odnos se lahko razširi tudi navzven v 

povezavi z vsem, kar  imamo za »naše«  (naše mesto, naša stranka, športni klub, naš narod, 

naši fantje ...). Simpatija vsega »našega« se po drugem polu razvije do antipatije vsega 

»tujega«. Vodje množice potemtakem lahko ljubijo le same sebe. Njihov narcizem jim 

omogoča, da preživijo celo brez ljubezni drugih oziroma jih ljubijo samo do zadovoljitve 

lastnih potreb (Ule 2004, 397). Razmerje med množico in vodjo lahko po Freudu razumemo: 
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»Vodje ljubijo sami sebe, ne da bi ljubili druge, medtem ko posamezniki v množicah ljubijo 

druge, ne da bi zmogli ljubiti sami sebe« (Moscovici 1984, 314).   

Freud je v knjigi »Nelagodje v kulturi« ovrgel splošno sprejeto teorijo, ki govori o tem, da je 

človeška civilizacija nastala zaradi omogočanja hitrejšega razvoja družbe. Tezo je nadomestil 

s trditvijo, »da je človeška civilizacija razvojna posledica dejstva, da zgolj organizirana 

družba lahko nadzoruje posameznikove agresivne težnje«. Freud je nadalje argumentiral, da je 

ideja o posameznikovi svobodi le del iluzije. Prosto izražanje človeškim bitjem v družbi ni 

bilo nikoli dovoljeno. Vedno so bili ljudje v svoji delujoči skupnosti bolj ali manj prikrito 

nadzorovani. Iz tega je moč razbrati, da je civilizacija pogoj njenega preživetja (Pust 2012, 

11). 

Bernays je povzemal Freudove ideje o prav taminalnih investicijah, pri katerih se pozitivna 

energija in ljubezen vežeta na občudovanega voditelja, negativna čustva in sovraštvo pa na 

pripadnike drugih obstoječih skupin. Goebbels (Hitlerjev propagandist) je idejo, ki je 

podrobneje razčlenjena v Freudovi knjigi »Nelagodje v kulturi«, udejanjil v praksi. Pozitivno 

energijo množice je na množičnih shodih vezal na idealiziranega vodjo Hitlerja, njihovo 

negativno in sovražno energijo pa je vezal na program nad Judi in naprej v vojni nad drugimi 

evropskimi narodi (Pust 2012, 12). 

Dogaja se, da množice ogrožajo veliko vrednot, predvsem sposobnost kritičnega razmišljanja 

in odgovornosti. V svoji knjigi, Group Psyhology and the Analysis of the Ego (1922), Freud 

opisuje delovanje/vplivanje na množice skozi družbene informacije, ki so povezane z 

ukinitvijo kritičnega razmišljanja, predajo vesti, vznemirjanjem močnih čustev in zatemnitvijo 

višje sposobnosti uma (Justman 1994, 471). Praktičen primer iz zgodovine vplivanja na 

množico lahko opazimo pri Hitlerju, čigar knjiga Mein Kampf je bila objavljena skoraj 

istočasno kot že omenjena Freudova knjiga. Vsekakor pa je zanimivo tudi dejstvo, da je 

Freud, zaradi navdušenja nad fašistično propagando, leta 1933 Mussoliniju podaril svojo 

knjigo s posvetilom, v katerem ga je imenoval za »Junaka kulture« (Kara-Murza 2011, 83). 

Bernays je uveljavil stričevo delo v Ameriki, njegovo delo uspešno predstavljal in tržil. 

Objava njegovih del v ZDA je imela močan vpliv na novinarje in intelektualce. Fascinirale in 

hkrati strašile so jih podobe, ki jih je Freud predstavil o skritih in nevarnih silah, ki krožijo 

pod površjem sodobne družbe. V primeru izbruha bi se ustvarile nevarne sile, ki bi lahko 

uničile celotno oblast. Mnogim je to pomenilo, da je glavno načelo množične demokracije 

napačno – prepričanje o sprejemanju odločitev s strani državljanov. Vodilni politični mislec, 

ki ga bomo navajali tudi v naslednjem poglavju, je bil prepričan, da je na podlagi ugotovitev o 

delovanju ljudi skozi njihove podzavestne in nerazumne sile treba premisliti o ideji 

demokracije. Menil je, da je potrebna nova elita, ki bi lahko obvladala »podivjano drhal« (kot 

je sam poimenoval navadne ljudi) skozi psihološke metode, ki bi nadzirala podzavestna 

čustva množic. S pomočjo psihološke znanosti, kot razumevanja mehanizmov, po katerih 

deluje človeški um. Njihov glavni cilj je bil ugotoviti, kako vključiti te mehanizme v 
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strategijo družbenega nadzora. Pričakovano je bil Bernays nad Lippmannovimi trditvami 

navdušen, v njih je uvidel način za promocijo samega sebe. Začel je pisati knjige na to temo 

in si prisvojil iznajdbo Lippmannovih idej (Curtis 2002).  

Po Freudovi smrti (1939) je začela njegova hčerka Anna Freud sodelovati z Bernaysom. 

Politiki in vodilni so se strinjali, da je imel Freud prav v svoji predpostavki o skritih, nevarnih 

in neracionalnih željah ter strahovih, ki se skrivajo v vsakem posamezniku. Hčerka Sigmunda 

Freuda in Edward Bernays sta ameriški oblasti in njihovim kontraobveščevalnim službam 

ponudila pomoč pri iskanju rešitve, ki je izhajala iz omenjene Freudove filozofije. Skupaj so 

razvili tehnike, s katerimi so začeli nadzorovati in manipulirati ameriško prebivalstvo na 

makro ravneh. Tako so njune ideje začele uporabljati vlada ZDA, korporacije in Centralna 

obveščevalna agencija (CIA). Vodilni so verjeli, da je edini možen način, ki omogoča 

demokracijo in stabilno družbo, zatiranje barbarstva, ki tli pod površjem vsakega 

posameznika. Tako so nastale tehnike, s katerimi so začeli nadzorovati in upravljati z 

ameriškim prebivalstvom (prav tam).  

V nadaljevanju bomo v poglavju o javnem mnenju povzeli trditve tako Bernaysa kot 

Lippmanna, saj so te dopolnjujoče in tudi Bernays se je v svojih delih veliko ukvarjal prav z 

Lippmanovimi idejami. 
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4 JAVNO MNENJE IN MNOŽIČNI MEDIJI 

»»Tisti, ki v naši družbi nadzirajo poglede in prepričanja, se manj zatekajo k fizičnemu 

nasilju in bolj k množičnemu vplivanju. Radijski (in televizijski) programi in oglasi so 

zamenjali ustrahovanje in nasilje.« 

(Lazarsfeld in Merton v Murza)   

Bernays (2013, 53) opredeljuje javno mnenje, na katerem dela propagandist, kot na svojem 

predmetu dela:  

kot produkt nejasne, slabo razumljive in nedoločene množice ljudi. Pojem javno mnenje opisuje 

nedefinirano, nepredvidljivo in nestanovitno skupino individualne presoje. Javno mnenje je 

skupni rezultat individualnih razmišljanj moških in žensk – včasih enotna, včasih si nasprotujoča 

– ki tvorijo družbo ali katerokoli družbeno skupino. Da bi razumeli javno mnenje, se moramo 

vrniti na posameznike, ki tvorijo skupino. 

Mentalne sposobnosti povprečnega posameznika so sestavljene iz skupinske presoje o temah, 

ki se nanašajo na njegovo vsakodnevno fizično in psihično življenje. Te presoje so njegovo 

orodje, vendar ne temeljijo na raziskavah in logičnih sklepanjih, temveč na dogmah, ki jih 

dajo avtoritete – učitelji, starši, cerkev in ostali družabni, poslovni in drugi voditelji. 

Propagandist mora razumeti te družbene implikacije razmišljanja in proces pri posamezniku 

(prav tam, 53).  

Pri opredelitvi javnega mnenja in njegovi manipulaciji bomo uporabljali tudi teze Walterja 

Lippmanna (1889-1974), ki je bil v preteklem stoletju najvplivnejši in verjetno 

najpomembnejši novinar vseh časov (Lippmann 1999, po Splichal 1999, 5). S svojimi deli 

»Javno mnenje« (»Public Opinion«, 1925) in »The Phantom Public« (1922) je postal 

najvidnejši predstavnik tako imenovane »kritike tiranije večine« v 20. stoletju. Njegove 

kritike o participaciji posameznikov v demokratični družbi so bile podprte s konkretnimi 

predlogi za korenite spremembe, ne le v razumevanju javnega mnenja, ampak tudi pri 

regulaciji javnomnenjskih procesov (prav tam, 10).  

Lippmann je zavrgel demokratično prepričanje, »da bo politična moč uporabljena smotrno, če 

le izhaja iz ljudstva«. Za javnost, ki jo je poimenoval »fantom« ali privid, je trdil, da živi v 

svetu, ki ga ne vidi, ne razume in s katerim ne more upravljati (Lippmann 1999, po Splichal 

1999, 8 9). Navadni državljani so po njegovih besedah podobni »gluhemu gledalcu v zadnji 

vrsti, ki naj bi pozorno spremljal misterij pred seboj, pa mu ne uspeva najbolje ostati buden« 

(Lippmann 1925, 13). Zavračal je idejo zagotavljanja racionalne oblasti v rokah ljudstva in 

dokazoval, da je bolje, če je politika prepuščena strokovnjakom (prav tam, 13).  

Kot neutemeljeno je označil prepričanje, da bo politična moč, ki izhaja iz ljudstva, 

uporabljena smotrno. Temeljni problem pri razvoju in obstoju demokracije je videl v 

neustreznosti sporočanja informacij o političnih procesih državljanom ter pomanjkanju 

razpoložljivih informacij in znanja za odločanje in delovanje (prav tam, 68). Poudarjal je, 
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»da se demokracija v svoji prvotni obliki nikoli ni resno spoprijela s problemom, ki nastaja, 

ker podobe v človeških glavah ne ustrezajo avtomatično zunanjemu svetu« (Lippmann 

1922/1960, 31). S tem je zavrgel idejo o možnosti demokracije kot vladavine ljudstva. 

Njegova trditev navaja nezmožnost verodostojnega odločanja ljudstva, saj jih vodijo 

stereotipi, ki so jim bili dodeljeni skozi življenje in jim ukrivljajo dejansko sliko o svetu. 

Zaradi doslej navedenega je bila ideja o vladajoči eliti edina rešitev. Elita je skozi 

manipulacijo ljudi prevzela oblast in ljudstvo pustila v prepričanju o življenju v demokraciji. 

S tem je bila vzpostavljena »diktatura manjšine nad večino« (Lippmann 1999, po Splichal 

1999, 20). Idejo o demokraciji in vladavini ljudstva je zavrgel tudi Bernays, ki je v svoji 

knjigi »Propaganda« (Bernays 1928/2005, 37-38) že uvodoma zapisal, da nas v vsakdanjem 

življenju, tako v poslovnem, političnem kot zasebnem, vodi manjše število oseb. Skozi 

»poznavanje miselnih procesov in družbenih vzorcev množice vlečejo vrvice javnega uma«, 

tako da izkoriščajo stare družbene vzorce, vstavljajo nove in na takšen način vodijo družbo v 

njihovo želeno smer.  

Čas je pokazal ne samo (ne)pravilnost, pač pa tudi nevarnost te odločitve. Iz današnje slike 

sveta je razvidno, da ima tudi vladajoča elita svoje stereotipe in jih še kako vodijo lastni 

interesi ter želje, njihove odločitve pa niso nepristranske in objektivne. Pri vsem tem se nam 

postavlja tudi naslednje vprašanje: Če je javno mnenje možno samo v demokratični družbi, ali 

potemtakem v današnjem času lahko govorimo o javnem mnenju, ki je osnovno gibalo 

demokracije, če je manipulirano in izoblikovano s strani tiska in televizije? O kakšnem 

javnem mnenju potem govorimo? Ljudstvo v današnjih časih lahko le gleda, kako vodilni 

sprejemajo odločitve in vse, kar je, jim lahko samo nemo prikimavajo ali odkimavajo. Toda 

kljub vsem omejitvam demokracija še vedno temelji na predpostavki, »da posamezniki in 

skupine sodelujejo v dejanskem odločanju« (Lippmann 1999, po Splichal 1999, 20). Brez tega 

je javno mnenje »zgolj negativno načelo, saj je potem le še priznanje dejstva, da se mora 

ljudstvo podrejati oblasti« (Lippmann 1999, po Wilson 1962, 28). Vendar za Lippmanna je 

bilo vredno žrtvovati participacijo posameznika v politiki, torej omejitev pristojnosti javnosti 

za nemoteno delovanje tako imenovane demokracije (Lippmann 1999, po Splichal 1999, 28). 

Po vojni je torej Lippmann močno zastopal izrazito in torej vidno paternalistično in 

antidemokratično tezo, da je ameriški narod nesposoben samoupravljanja in odločanja. Da bi 

demokracija delovala, mora javno mnenje razumeti in z njim opravljati za to izobražena elita. 

To je bila tudi osrednja misel Lippmannove najodmevnejše knjige »Javno mnenje«, čigar 

vpliv je viden v naslovu Bernaysove knjige »Kristaliziranje javnega mnenja«. Diagnoza 

»javnega mnenja« z idejo, kako ga lahko voditelj upravlja, nakazuje na pomembnost 

»izdelovanja privolitve« (engineering of consent), kot je to poimenoval Lippmann (Ewan v 

Bernays 2013, 8). Kot bo razvidno iz nadaljevanja magistrske naloge, je bila ta tehnika med 

poglavitnimi prijemi Bernaysovega dela. Tehniko »izdelovanje privolitve« je Bernays skozi 
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svoje delovanje izpopolnil in z njo dosegal neverjetne rezultate, s katerimi je za vedno 

spremenil naše zaznavanje in delovanje sveta.  

Bernays je pri definiciji propagandista uporabil dve Lippmannovi ideji. Prva je bila, da s 

človeško zaznavo sveta upravljajo »slike v njihovih glavah« (Bernays 2013, po Ewan 2011, 

8). Iz Lippmannovega pogleda živijo ljudje v okviru svojega zasebnega življenja, z 

minimalnim neposrednim dostopom do zaznavanja zunanjega sveta, občutek za realnost pa 

pri ljudeh oblikuje »navidezno okolje« (prav tam). To pomeni, da navadni državljani ne 

morejo celostno in razsodno razumeti resničnih problemov njihovega sveta, naslanjanje na 

»navidezno okolje« pa je izobraženi eliti dalo močno orodje za učinkovito vodenje (prav tam). 

Druga ideja, ki jo lahko zasledimo v Bernaysovem razmišljanju in je plod Lippmannovega 

dela, je bila določena uporaba besede stereotip, opisuje jo kot »repertoar določenih prikazov«, 

ki jih »nosimo v svojih glavah« (Bernays 2013, po Ewan 2011, 8), kot toge kovinske 

podložke, ki ukrivljajo individualno izkušnjo vse manj poznanega sveta (prav tam). 

4.1 Usmerjanje – manipulacija javnega mnenja 

Lippmann je v svojem delu navedel, da je »misel funkcija organizma, množica pa ni 

organizem« (Lippmann 1999, 164). Izhajajoč iz te trditve, ki je oblikovana na predpostavki, 

da družba kot množica ni sposobna misliti, vodena pa je s pomočjo lastnih čustev in črednega 

nagona in ni sposobna realnega zaznavanja sveta ter razumnega razmišljanja, jo je treba voditi 

oziroma z njo manipulirati. Iz iste predpostavke je izhajal tudi Bernays, ki je trdil, da je 

propagandist specializiran za poznavanje javnega mnenja in ustvarjanja okoliščin, s katerim 

lahko to javno mnenje prilagaja in usmerja (Bernays 2013, po Ewan 2011, 4). 

Pri opisovanju talenta propagandista je Bernays trdil, da je neprecenljivo delo njegova 

sposobnost, da lahko kristalizira dvoumno javno mnenje, preden doseže svojo končno obliko.  

Prispevek propagandista se odraža v sposobnosti za ustvarjanje simbolov, na katere se 

občinstvo odziva, sposobnost prepoznavanja in analiziranja reakcij, kako se javnost na 

simbole odziva, sposobnost za iskanje posameznih in skupnih stereotipov, ki bodo sprožili 

pozitivne reakcije, in sposobnost, da govori jezik, ki je širši javnosti razumljiv ter ga ta 

sprejema. Apeliranje na nagone in univerzalne želje je temeljna metoda vsakega 

propagandista  (Bernays 2013, po Ewan 2011, 10). 

Bernays je opozoril, da propagandist brez etičnih načel lahko propagando uporablja za 

uresničevanje nevarnih ciljev: »Stereotipi, ki jih ustvarja propagandist, so lahko nevarni, saj 

lahko na vsakem družbenem področju izkoristijo ume javnosti v svojo korist« (Bernays 2013, 

po Ewan 2011, 10). 

Lippmann je v svoji knjigi »Javno mnenje« ugotavljal, da je treba javno mnenje urediti za tisk 

in ne, da ga ureja tisk, kot je to v navadi (Lippmann 1999, 49). Iz vsega navedenega lahko 
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razumemo, da tisto, čemur danes rečemo javno mnenje oziroma prikazujejo kot takšno, je 

praktično izdelek tehničnosti (inženiring, izdelovanje privolitve) današnje dobe. Javnost, kot 

družbena struktura, je izničena, namesto nje je navzoče medijsko občinstvo, kjer kraljuje 

enosmerna komunikacija, kjer ni izmenjave mnenj in drugačnih pogledov.  

Tudi Price (1992, 16-21) je že v 20. stoletju izpostavil probleme javnega mnenja, ki so 

povezani z razsežnostjo »elita - množica«, katerega historični izvor je prikazan v tem 

poglavju. 

 Kot »trajne probleme javnega mnenja« je navedel:  

- odsotnost atribucije in interesa ljudstva za politične zadeve; 

- pomanjkanje virov in sredstev za pridobitev relevantnih informacij; 

- tiranijo večine, ki manjšini preprečuje izražanje mnenj, ki ne sovpadajo z mnenjem 

večine; 

- podvrženost javnosti k prepričevalnemu in emocionalnemu komuniciranju; 

- prevlada elit nad javnostjo, ki  postaja vse bolj pasivna. 

Zgodovinski pregled razvoja moderne propagande in PR prikaže izvor navedene problematike 

javnega mnenja. Pri večini navedenega najdemo izvor kot posledico uporabe Bernaysovih in 

Lippmannovih tehnik manipulacije (inženiringa). Saj je njuna potrošniška in politična 

ideologija vzgojila iz državljanov srečne ter pootročene potrošnike in s tem vzpostavila svoj 

koncept tako imenovane demokracije, ki je sestavljena predvsem iz industrijske ideologije in 

ne političnega mišljenja ter delovanja, kot je bila prvotno zasnovana še od Aristotela. 

Če primerjamo navedene primere problematike javnega mnenja iz raziskovalne naloge, lahko 

ugotovimo, da so z Bernaysovimi prijemi iz državljanov izoblikovali srečne potrošnike, pri 

katerih je zanimanje za politične stvari izginilo, saj stremijo samo še k nakupovanju in zabavi. 

Tudi, če se potrošnik (ne več državljan, kaj šele dejavni, politično aktivni državljan) zanima 

za politično dogajanje, mu propaganda in PR preprečujeta dostop do relevantnih ter celovitih 

informacij, saj je že več kot 60 % vseh člankov in informacij v medijih PR. Kot smo že 

omenili, je javno mnenje potemtakem postalo izdelek tehničnosti. Izoblikovano in vodeno je 

skozi tehniko propagande in njej podrejenih medijev in je postalo samo še fikcija, po kateri 

naj bi delovala demokracija.    

Pojavlja se tudi dilema o nepristranskosti vodenja, kar izvaja elita. Bernays in Lippmann sta 

zagovarjala manipulacijo večine elite ravno zaradi naše čustvene osnove pri odločanju, naših 

interesov, ki nas vodijo pri odločitvi, in naše zaslepljenosti zaradi podedovane simbolike ter 

ostalih klišejev. Vendar se nam zdaj zastavlja vprašanje o tem, ali je tako imenovana 

izobražena elita tudi brez vseh omenjenih notranjih ovir, ki bi ji omogočali nepristransko 

odločanje in vodenje. Ali so pri svojih odločitvah res nepristranski? Ali na njih ne vplivajo 

tradicija in njihova lastna prepričanja, stereotipi, interesi, cilji …, ki jih zasledujejo …? Tudi 

elita so ljudje, ki so samo izobraženi, ne pa brez čustvene osnove. Menimo, da ima tako 
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imenovana elita s svojimi tehnikami, zasnovanimi na psihologiji množice, moč usmerjati 

javno mnenje k ciljem, zasnovanim na lastnih interesih in ne za dobrobit ljudstva, saj njihova 

dela govorijo o neumnih množicah, ki jih je treba voditi in manipulirati.  

4.2  Tehnike usmerjanja javnega mnenja 

Prva knjiga, ki je bila izdana na temo manipulacije z zavestjo, je knjiga nemškega sociologa 

Herberta Frankeja, z naslovom Der manipulierte Mensch (1964). Omenjeni avtor 

manipulacijo opredeljuje kot »psihično delovanje, ki se izvaja skrivoma in, seveda, na škodo 

oseb, proti katerim je usmerjeno. Preprost primer za to je lahko oglasno sporočilo«. Danes je 

v to načelo vstopila »tehnologija upravljanja vedenja z ljudmi«, kar razumemo kot 

»programiranje mnenj in usmeritev množic, njihovih razpoloženj in celo psihičnega stanja s 

ciljem, da se zagotovi vedenje, ki je potrebno upraviteljem« (Kara-Murza 2011, 2425). 

Manipulacija vsebuje dva pomembna znaka (prav tam):  

- govorimo o duhovno psihološkem vplivanju in ne fizičnem nasilju; 

- vplivanje je prikrito, saj ga objekt manipulacije ne sme opaziti.  

Manipulacija torej mora ostati neopažena. Njen uspeh pa je zagotovljen, ko subjekt verjame, 

da je vse, kar se dogaja, plod realnosti in je neizbežno. Ali z drugimi besedami, za uspeh 

manipulacije je potrebna »ponarejena resničnost«, zaradi katere le-ta ne bo opažena. Seveda, 

pa to ponarejeno resničnost ustvarjajo javna občila (prav tam, 26). 

V nadaljevanju bomo predstavili tri najpomembnejše tehnike manipulacije, ki jih je uporabljal 

Bernays in so še danes navzoče ter učinkujejo. Opozorili pa bi radi tudi na rabo jezika 

oziroma besed, ki imajo v manipulaciji veliko moč ali, kot navaja Šušnjič (1984, 5556), da 

lahko s pomočjo besed vladamo množicam, medtem ko se same tega niti ne zavedajo.  

4.2.1  Stereotipi 

Lippmannove ideje o »psevdookolju«, »podobah v naših glavah« ali »stereotipih«, ki človeku 

omogočajo ustvarjanje lastne realnosti v skladu z njegovimi lastnimi interesi, pričakovanji in 

s potrebo po samoizpolnitvi, še danes odmevajo predvsem v družboslovnih obravnavah. Prav 

njemu gre zasluga, da se je pojem »stereotip« uveljavil v družbenih vedah (Lippmann 1999, 

po Splichal 1999, 14). 

»Stereotipi so urejena in bolj ali manj trdna slika o svetu, ki smo ji prilagodili svoje navade, 

okus, zmožnosti, udobje in upe« (Lippmann 1999, 86). Niso popolna slika o svetu, so pa 

prilagojena slika o možnem svetu. Temu svetu pripadamo in tukaj se znajdemo. In čeprav 

smo zaradi tega morali opustiti mnoge mamljive skušnjave, preden smo se ugnezdili v ta 

kalup, se nam potem, ko smo se namestili, »prilega tako udobno kot star čevelj«. Stereotipi so 
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močno nabiti z občutki in so »trdnjava naše tradicije« (Lippmann 1999, 86). So »način 

percepcije, ki podatkom, še preden dosežejo razum, vsili določene čustvene značilnosti« (prav 

tam, 88). S pomočjo stereotipov nastane presoja še pred dokazi in se vanjo ne more vključiti 

pravičnost, usmiljenje ali resnica (prav tam, 99). Na podlagi tega je Lippmann dokazal, da je 

od vzorca stereotipa odvisno, katera dejstva in v kakšni luči jih bomo videli (prav tam, 102). 

Bernays se je zavedal, da propagandist brez etičnih načel lahko propagando koristi za 

uresničevanje nevarnih ciljev: »Stereotipi, ki jih ustvarja propagandist, so lahko nevarni, saj 

lahko na vsakem družbenem področju izkoristijo ume javnosti v svojo korist« (Bernays 2013, 

po Ewan 2011, 10). Lippmann (1999, 9394) v svoji knjigi »Javno mnenje« navaja dva 

stereotipa: »napredek« in »popolnost«, s katerima se srečujemo tudi danes. Oba izhajata iz 

naslova tehničnih iznajdb, vendar smo danes kot tehnološka družba postali prav zaslepljeni z 

njima. Saj s pogledom, uprtim v »napredek«, ne vidimo vseh posledic, ki prihajajo skupaj s 

tehnološkim napredkom. Kot to ponazori Lippmann s konkretnimi primeri, kjer vidimo širitev 

mest, ki so del tega napredka, vendar ne opazimo revnih četrti, ki rastejo hkrati s tem 

napredkom. Ponosni smo na širitev industrije in velikanskih korporacij, nočemo pa videti 

nepremišljenega ravnanja z naravnimi viri in neetične odnose delodajalcev do delavcev. 

4.2.2 Simboli 

»Simbol preusmerja čustva v skupni cilj, posebnosti resničnih idej pa izbriše« (Lippmann 

1999, 160). Zaradi svoje moči, da pritisne na določeno čustvo ob določeni ideji, je simbol 

hkrati »solidarnostni in izkoriščevalski mehanizem«. Za urejanje kritičnih stvari, ko so 

potrebni hitri rezultati, je manipulacija množic s pomočjo simbola najhitrejša pot (prav tam, 

161). Učinkoviti so v negotovem in turbulentnem okolju, kjer je potrebna enotnost delovanja 

javnosti. Njihova značilnost je, da zamegli osebni namen oziroma omrtviči osebnost, hkrati pa 

izostri skupni cilj in pripravi skupino za akcijo (prav tam, 162). Mobilizira množico prav s 

tem in tako, da imobilizira posameznika.   

Učinkovita racionalna propaganda bi bila možna le, če bi vsi vpleteni v resničnost razumeli 

pomen simbolov in njihovih povezav s stvarmi ter dogodki. Vendar v večini primerov 

govorimo o iracionalni propagandi, saj večina ne uspe razvozlati pomena uporabljenih 

simbolov. Ljudje prepogosto enačijo simbol s tistim, kar ta predstavlja v realnosti, s tem 

pripisujejo dogodkom in stvarem lastnosti besed, ki jim jih je dodelil propagandist po svoji 

volji in za lastno korist (Huxley 2005, 48).  

V komercialni propagandi lahko brez večjega truda opazimo rabo udarnih simbolov, ki jih za  

propagandiste oblikujejo v umetniških oddelkih, kjer dopolnjujejo oglasne plakate ter 

oglaševalske strani v revijah z navdihujočimi risbami in fotografijami. Tukaj ne govorimo o 

mojstrovini oziroma umetnosti, saj je umetnost namenjena le določenemu delu občinstva, 

medtem ko je cilj komercialne umetnosti zajeti večino, predvsem tiste, ki jim je umetnost tuja. 
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Tistim, ki je všeč ta ne preveč kakovostna večinoma šokantna umetnost, bodo všeč tudi 

produkti, ki jih ta umetnost simbolizira (Huxley 1958). 

4.2.3  Skupine 

Skupinska pripadnost je bistvena  pri spreminjanju stališča javnosti. Ugledne in vplivne 

skupine lahko postanejo pomembni kanali za doseganje širše javnosti (Bernays 1928, 958). 

Ko oseba sledi vodji, načeloma sledi množici (Ellul 1965, 97). 

»Množica je ubogljiva čreda, ki ne more živeti brez gospodarja. /…/. Gonska terjatev množice 

torej hlepi po vodji.« (Freud 2007, po Le Bon 1895, 263). Vsaka skupina ima tudi svoje vodje 

ali vzornike, ki jim sledi in zaupa.  

Bernaysova zelo uporabljena pot, da doseže kupca, je bila vključitev vodje ali idola določene 

skupine. Več o samem načinu in delovanju skupine je bilo že omenjeno v poglavju 3.3 

Psihologija množice.  

4.3  Množični mediji  

Namen sistema množičnih medijev je »posredovanje sporočil in simbolov najširšemu 

občinstvu« (Chomsky 1997, 71). Njihova naloga je zabava, kratkočasenje in informiranje 

posameznika, medtem ko je njihova ne toliko poznana, a vseeno enako pomembna funkcija, 

vcepljanje vrednot, prepričanj in načinov vedenja le-tega, ki jih prejemniki »vključijo v 

institucionalne strukture širše družbe. Da bi mediji v svetu zgoščenega bogastva in veliko 

sporov med razrednimi interesi izpolnili to vlogo, potrebujejo sistematično propagando« 

(prav tam). 

Dejstvo je, da se je z uvedbo dnevnega časopisa, kasneje radia, TV in nadalje še različnih 

družbenih omrežij zmanjšal vpliv govora kot medsebojnega družbenega komuniciranja. 

Najprej je izginila konverzacija iz javnosti in zasebnosti, saj se tudi družinski člani med 

gledanjem TV-programa ne pogovarjajo več med seboj in ne razvijajo pogovornega dialoga. 

Množični mediji združujejo posameznike v neki javnosti, vendar so to osamljeni 

posamezniki, ki so izpostavljeni enosmerni komunikaciji. S tem se zamenja »združena 

množica« v »razdruženo množico« - javnostjo, s katero mediji ravno tako dosežejo prenos 

sugestij, lahko celo še bolj, kot se to dogaja v vidnih množicah (Ule 2004, 401). Sugestija je 

neposredno povezana z manipulacijo z zavestjo, saj se od prepričevanja loči po tem, da 

predstavlja »vdor stranske ideje (v zavest), ne da bi pri tem bil »jaz« - subjekt udeležen« 

(Kara-Murza 2011, 81).  

Časniki in preostali tisk so za Bernaysa predstavljali igračo, z lahkoto je polnil strani občil in 

s tem usmerjal ter oblikoval javno mnenje po svojih željah in potrebah svojih naročnikov. V 
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svojem delu »The engineering of consent« (Bernays 1955, 113) jasno opredeljuje medije kot 

»odprta vrata do javnega mnenja« (prav tam) in s tem ključ do nadzora nad vedenjem in 

odzivov državljanov.  

Propagandistove besede niso več »človeške« besede, temveč tehnično izpeljane besede, ki ne 

izražajo občutkov in spontanosti, ampak odražajo premišljeno uporabo, tudi takrat, ko je 

videti, da so spontane (Ule 2004, 24). Tako je sodobno novinarstvo, ki naj bi izobraževalo in 

usmerjalo javno mnenje s poročanjem in razpravljanjem o dogodkih, običajno le mehanizem 

za nadzorovanje kolektivne pozornosti« (Park 1904/1972, 57). Tudi Lippmann ne opredeljuje 

novic »kot resnično podobo zunanjega sveta« (Lippmann 1999, 218), ampak navaja, da je 

»veliko neposrednih poti do novic zaprtih, informacije za javnost pa filtrirajo tiskovni 

predstavniki (…), ki so cenzorji in propagandisti, ki so odgovorni samo delodajalcem, resnici 

pa samo, če se sklada z delodajalčevo predstavo lastnih interesov« (Lippmann 1999, 205). 

Zanj je »funkcija novice, da opozori na dogodek, funkcija resnice pa je, da osvetli skrita 

dejstva, da jih med seboj poveže in da ustvari zanesljivo podobo stvarnosti, na katero lahko 

ljudi delujejo« (Lippmann 1922/1960, 358). Iz tega je moč razbrati, da imata novica in resnica 

popolnoma različni funkciji ter nista povezani, sta celo nasprotni. Novica še zdaleč ne pomeni 

dejanske resnice nekega stanja ali dogodka. Dejstvo je, da resnica v medijih in tisku ni 

mogoča, saj, kot navaja Tönnies (1992, 184): »Nikoli ne bomo imeli časnika, ki bo popolnoma 

neodvisno poročal o problemih javnega življenja, dokler ne bomo imeli časnika, ki bo 

neodvisen od naklade in oglasnih poslov.«  

Propagandist mora večkrat, da bi prebudil nagonske in temeljne emocije, idejo spremeniti v 

novico. Poudari osupljiva dejstva o predmetu, ki ga zastopa, in jih predstavi ljudem kot 

novico oziroma dogodek. S tem bo ideja hitreje razširjena in sprejeta med ljudmi (Bernays 

2013, 113). Bernays to v svojih delih večkrat poudari, hkrati pa tudi ne zakriva dejstva, da 

propagandist s časopisom deluje v odnosu kot dobavitelj novic (prav tam, 117).  Te so, 

seveda, prirejene ali izdelane v korist njegovega naročnika.  

Množična občila in ostali mediji so tako postali orodje za oblikovanje in nadziranje javnosti 

oziroma množice. Kot je že Lippmann nakazal, množica ni organizem in ni sposobna misliti. 

Park (1904/1972, 330) ugotavlja, da lahko s premišljeno uporabo tehnik manipulacije in 

usmerjanja javnega mnenja pridemo do točno želenih podob v glavah javnosti, kot bi ta bila 

en sam posameznik. Navaja, da v primeru »tiska in javnosti novice igrajo vlogo mentalnih 

podob v posamezniku, tako publiciranje in publiciteta izvajata takšno funkcijo za skupnost, ki 

ustreza zavesti na ravni posameznika« (prav tam). Če natančno preberemo definicijo, 

opazimo, da o javnosti govori kot o posamezniku, ki naj bi imela vse čute, vendar jih ne 

uporablja, saj z njimi krmilijo tisti, ki so za to usposobljeni. Tukaj je moč zaznati tudi način 

Lippmannovega razmišljanja o množici kot organizmu, ki ga je treba voditi in nadzirati, saj ni 

zmožna lastnega razmišljanja ter presojanja. Oba se strinjata, da pri tem nastopi tisk, ki 

usmerja pozornost in čute javnosti kot »organ družbene kontrole«.  
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Lippmann je v svoji knjigi »Javno mnenje« ugotavljal, da je treba javno mnenje urediti za tisk 

in ne, da ga ureja tisk, kot je to v navadi (Lippmann 1999, 49). Skozi poglavje smo prikazali, 

kako se javno mnenje oblikuje danes. Oblikujejo ga tisk in inženirski prijemi, skozi katere se 

manipulira z javnim mnenjem. Zgodovinsko gledano pa so na pojav javnega mnenja vplivali 

predvsem marginalni javni prostori, kot so bile različne kavarne in saloni, knjižnice, društva, 

tržnice …, tako se je oblikovalo javno mnenje v srednjem družbenem razredu. Vendar danes 

ne poznamo več javnega prostora, kjer bi lahko ljudje razpravljali, se družili in izmenjavali 

svoje poglede na svet ter različne družbene in politične tematike. Skozi medijsko 

manipulacijo so nam vsilili pogled na svet, kakršnega bi morali imeti, nam odvzeli javni 

prostor in nam s sliko sveta (televizija) vdrli v območje zasebnega, celo intimnega.  

V nadaljevanju bomo prikazali, kako tehnike usmerjanja javnega mnenja in manipulacija 

vplivajo na slovenski medijski prostor in kaj to pomeni za naš demokratični diskurz.  

4.4 Slovenski medijski prostor in demokratični diskurz 

 

V zadnjih 20 letih se je zaupanje v medije zmanjšalo tudi v Sloveniji, na to opozarjajo številne 

raziskave in publikacije. 

Nekateri ljudje so spoznali, da mediji ne ponujajo več resničnih in kakovostnih informacij, 

ampak so samo še roka politike. Internet je sicer ponudil alternativo, vendar je tudi 

pripomogel k znižanju kakovosti informacij in ponudil pravo poplavo resničnih in neresničnih 

informacij. Hkrati pa imamo veliko novinarjev, ki uporabljajo facebook in twitter kot vir za 

svoje prispevke. 

Novinarstvo, ki je vztrajalo pri preverjanju najmanj dveh ali še bolje treh ali več virih in se 

bori proti širjenju neresnic in prevar, je prenehalo obstajati s pojavom televizije CNN. S 

pojavim CNN se je uveljavilo novinarstvo trditve. Kasneje so se ji pridružile še televizije RT, 

Al Džazira in iranski Press TV. Torej, novinarstvo, ki smo ga poznali 400 let, danes več ne 

obstaja.  

Današnje novinarstvo je z ene strani propaganda, z druge pa PR nekoga, kot je to politika, 

kapital ali pa lokalni veljaki. Ravno tako prevladuje »copy-paste« novinarstvo. Svet je vse 

manj izobražen, ljudje se več ne izobražujejo skozi knjige in razprave, ampak samo še pobira 

informacije na internetu. Pri tem je potrebno opozoriti, da nam internet v večini ponuja samo 

informacije, s čimer postanemo informirani in ne znanja, ki ga ponujajo knjige, akademski 

članki,…Ljudje postajajo vse manj izobraženi in vse bolj vsevedni, hkrati pa se utapljamo v 

informacijah. Ko pa nimamo znanja, da bi kritično sprejemali dejstva, nastopi čas za 

propagando. Svet, ki nas obdaja, se vodi predvsem na podlagi interpretacij. Mediji nam 

govorijo, kako moramo misliti, saj so jim to vlogo pripisali politiki in lastniki, ki medije 

upravljajo. Moč kritičnega razmišljanja smo izgubili, in pojavili so se stereotipi kot osnovni 
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element propagande. V slovenskih medijih in političnih arenah so ljudje ostali brez 

argumentov. Namesto tega upravljajo, vzbujajo nam strahove in sebe potem predstavljajo kot 

ljudi, ki nas bodo rešili teh strahov (Frelih 2015). 

Pomembna funkcija množičnih medijev je funkcija konstrukcije realnosti. Da bi si 

posameznik lahko sam ustvaril sodbo o nekem dogajanju, bi potreboval različne politične ter 

gospodarske informacije in dostop do informacij o drugi plati sporne zadeve. A mediji 

izbirajo le med informacijami, ki se skladajo z njihovim vrednostnim sistemom in politično 

ideologijo. Tako so slovenski mediji razpeti med levo in desno politično stranjo. Njihovo 

poročanje temelji na prepričevanju, spreminjanju stališč ter cenzuri. Zaradi svoje neodvisnosti 

so tako mediji izgubili vlogo nadzorne in poročevalske funkcije nad delovanjem vlade, 

političnih strank, korporacij, sindikatov ter vse politične in ekonomske elite.  

 Če bi želeli v Sloveniji imeti demokratični diskurz, bi morali:  

- Mediji v Sloveniji vztrajati na svoji lastni »produkciji novic«, kar pomeni investiranje v 

»dopisništva«, vsaj na nekaterih ključnih točkah današnjih svetovnih dogajanj (Frankfurt, 

London, New York, Moskva, Peking…) in ne prevzemanje informacij (Reuters…).  

- Drugič, to pomeni tudi vztrajanje na lastnih komentarjih in drugačnem, bolj kvalitetnem 

izobraževanju/šolanju novinarskega kadra za to, da bo samostojno misleč, ne pa zgolj 

povzemajoč agencijske novice.  
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5 IZDELOVANJE PRIVOLITVE S POMOČJO IN NA »TERENU« JAVNEGA 

MNENJA 

Zavestna ter inteligentna manipulacija navad in mnenj množic je pomemben element demokratične 

družbe. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim družbenim mehanizmom, predstavljajo nevidno vlado, ki 

predstavlja resnično vladajočo moč naše države. 

Edward Bernays, Propaganda (1928/2005) 

Inženirski pristop – je dejanje, ki temelji na poglobljenem poznavanju stanja in uporabi 

znanstvenih načel, katerega naloga je pridobiti podporo zamisli in programov pri ljudeh. 

Vsaka oseba ali organizacija, ki je odvisna predvsem od javne odobritve in se sooča s težavo, 

lahko uporabi inženiring privolitve (Bernays 1955, 113). Izdelovanje privolitve je 

potemtakem znanstvena tehnika, s katero se v moderni (tehnični) družbi upravlja z voljo 

ljudstva za doseganje v naprej določenih ciljev. Tehnika je bila prvič uporabljena v prvi 

svetovni vojni, kjer sta sodelovala tudi Lippmann in Bernays. Danes je nemogoče preceniti  

pomen družbenega inženiringa; vpliva skoraj vsak vidik našega vsakdanjega življenja (prav 

tam, 115). 

Walter Lippmann je leta 1921, kot nujno potrebni člen demokracije, izpostavil tehniko 

izdelovanja privolitve, katere bistvo je nadzor misli. Poglavitna ideja te tehnike je, da država, 

ki ne more nadzorovati ljudi s silo, lahko nadzoruje z upravljanjem in nadzorovanjem 

njihovih misli (Chomsky 2003, 43). To tehniko je Lippmann (1999, 167) v svoji knjigi 

opisoval kot revolucijo, ki je dala manjšini pomembno orodje za vladanje. Poudaril je 

nepoznavanje posledic tega orodja za družbo, vendar je zatrjeval, da bo to oblikovalo vse 

politične predpostavke.  

5.1 Bakle svobode 

Skozi Bernaysov PR-dogodek »Bakle svobode« bomo oprijemljivo prikazali, kako je na ravni 

tehnike nastajala in kako je bila lansirana nova tehnika v odnosih z javnostjo, ki temelji na 

psihoanalizi, kot znanstvenem pristopu k analiziranju in oblikovanju človekovega vedenja. V 

jedru te inženirske tehnike se nahaja sposobnost analiziranja kulturnih vrednot in simbolov ter 

možnosti njihovega trajnega spreminjanja.  

Skozi zgodovino ženskam ni bilo dovoljeno kaditi v javnosti, saj je to vplivalo na njihovo 

celostno podobo. Ženska s cigareto v roki je lahko pomenila pomanjkanje morale, dvomljivo 

spolno vedenje ali pa je enostavno predstavljala ikono prostitutke. Kajenje med ženskami iz 

srednjega in višjega razreda je veljalo za nespodobno. Tako razširjena je bila stigmatizacija 

ženskega kajenja, da so še v poznem letu 1922, v New Yorku, aretirali žensko, ki je v javnosti 

kadila (Prasad, Prasad in Baker 2016, 231).  
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Zato je zelo presenetljivo, da je v petdesetih letih po izumu množične proizvodnje postalo 

kajenje med ženskami družbeno sprejemljivo in celo družbeno zaželeno. Tukaj imata 

pomembno vlogo predvsem dva dejavnika. Prvi je posledica dramatičnih sprememb v 

socialnem in ekonomskem položaju žensk v tem obdobju znotraj protestantskega okolja in 

drugi je način, na katerega se je tobačna industrija s kapitalističnim prijemom odzvala na 

spreminjajoč se socialni odnos do žensk ter jih spodbudila h kajenju kot simbolu 

emancipacije, poimenovan »Bakle svobode«. To sporočilo se še vedno uporablja pri 

spodbujanju uporabe tobačnih izdelkov, zlasti v državah, ki so pred kratkim opravile postopek 

hitrih družbenih sprememb, ali pa se v postopku še nahajajo (Amos in Haglund 2000, 3), kot 

so bile tiste v protestantskih ZDA med obema vojnama.  

Prva svetovna vojna se je izkazala za prelomnico v emancipaciji žensk in širjenju kajenja med 

njimi. Med vojno je veliko žensk opravljalo »moške« poklice, začele so nositi tudi hlače, 

igrati različne športe, nositi kratke frizure in kaditi. Kasneje pa se je začel spreminjati tudi 

odnos do ženskega kajenja, saj so začele uporabljati cigareto kot orožje za izziv tradicionalnih 

idej o ženskem obnašanju. Kmalu je prav cigareta tako postala simbol nove vloge in 

pričakovanega vedenja žensk. Vendar je vprašanje, ali bi se to zgodilo, če tobačna podjetja ne 

bi izkoristila te priložnosti za idejo o »osvoboditvi«, moči in drugih vrednotah, pomembnih za 

ženske. Kajenje pri ženskah je bilo kmalu sprejeto za ugledno, družabno, modno, elegantno in 

ženstveno. Cilj je bil samo en - in to je povečati oziroma potencialno podvojiti prodajo cigaret 

(prav tam, 4). 

Pomembna sta dva PR-prijema, ki sta bila zasnovana in izpeljana s pomočjo Edwarda 

Bernaysa za potrebe tobačne industrije in sta povečala prodajo cigaret. Ravno v tem 

časovnem okvirju je prihajala v modo, v povezavi s kratkimi frizurami in kratkimi krili, tudi 

vitka postava. V tem je bil zaznan potencial prodaje cigaret kot »ne kaloričen način za 

zadovoljitev lakote« (Amos in Haglund 2000, 4). Slogan cigaretne znamke Lucky Strike iz 

leta 1925 se je glasil: »Namesto po sladkorju posezite po Lucky Strike`s« (prav tam). 

Sporočilo je bilo učinkovito in tržni delež cigaret Lucky Strike se je povečal za več kot 200%. 

To je bila tudi ena od prvih medijskih kampanj, usmerjena v ženske (prav tam). Svojo trditev 

je Bernays podkrepil z rezultati študije o škodljivosti sladkorja na človeško telo. Z rezultati v 

roki je medijsko prikazal ugotovitev raziskave kot novico, s tem je zarisal novo mejo v 

oglaševanju. Tehnika je postala nova strategija v marketingu in je še danes aktualna (Brandt 

1996, 65). 
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Slika 2: Reklama: »S kajenjem nad odvečne kilograme« 

Vir: The society pages. 2012 

Drugi pomemben element v kampanji je bil, da se spremeni podoba kajenja oziroma se 

odpravi  socialni tabu nad kajenjem žensk v javnosti (Brandt 1996, 4). Bernays je za nasvet 

prosil newyorškega psihoanalitika. Po njegovem nasvetu je moral poiskati povezavo cigarete 

z izzivanjem moške moči in svobode. Tako bodo ženske začele kaditi, saj bodo s tem imele 

svoj lasten penis, s tem bodo postale svobodne in močne (Pust 2012, 6). Leta 1929 se je na 

velikonočno nedeljo v New Yorku odvijal na veliko oglaševan dogodek, velikonočna parada, 

kjer je Edward Bernays za kampanjo Great American Tobacco,  najel številne mlade lepotice. 

Dekleta so škatlice cigaret skrile pod obleke, na njegov znak pa so si v ospredju te parade 

javno prižgale cigareto. Pričakovano je predhodno o tem obvestil tudi novinarje, da si bodo 

dekleta prižgale »bakle svobode«.  

Besedno zvezo je izbral, ker je želel z njo aktivirati asociacijo - najpomembnejši simbol 

Amerike – newyorški kip svobode s cigareto. Ozka povezava med kajenjem cigarete in 

svobodo je bila tako vzpostavljena. Dogodek je bil, kljub temu da je bil zrežiran in plačan, 

predstavljen kot spontani protest (prav tam, 7). Poimenoval ga je simbolno »Bakla svobode«, 

kakor tudi cigarete, kar je povezal z največjo ameriško vrednoto - ikono (svobodo) in njenim 

znamenitim spomenikom (Kip svobode v New Yorku). S tem je dosegel, da so vsi, ki so 

zagovarjali svobodo ali žensko enakopravnost, hkrati zagovarjali tudi kajenje. Pri tem je 

empirično potrdil svojo trditev, da lahko ljudi prepričaš, da posežejo po neracionalnih 

produktih (cigareti), če na njih vežeš ustrezna čustva in simbole, ki zavirajo racionalno 

razmišljanje (Hočevar in Petrov 2011). Bernays je nekoliko kasneje opisoval svoje spoznanje 
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o tem, kako lahko stare običaje in navade prekineš z dramatičnim dogodkom, ki se širi prek 

medijske mreže. Ta dogodek je bil objavljen v velikem številu časopisov in je sprožil celo 

nacionalno razpravo o primernosti cigaret za ženske (Amos in  Haglund 2000, 4). 

Pisalo se je leto 1934, ko je Bernays ponovno posredoval pri marketinški tobačni akciji. 

Tokrat po naročilu direktorja, ki je prišel do rezultatov, da prodaja cigaret znamke Lucky 

Strike pada zaradi zelene barve oz. celostne podobe, ki takrat ni bila v modi. Bernays se je 

lotil akcije in je v šestih mesecih zeleno barvo naredil ponovno modno. Uporabljal je različne 

trike, med drugim je v okviru različnih dogodkov, ki jih je organiziral, prosil povabljence, naj 

nosijo zelena oblačila, v reklamah je uporabljal zeleno barvo, spodbujal in objavljal diskusije 

psihologov in umetnikov o zeleni barvi ter na takšen način uvajal modno industrijo (Brandt 

1996, 65).  

Bernays ni kadil, saj je bil prepameten, da bi nasedel lastnemu PR-ju. Kljub temu da je 

ženskam ponudil »svobodo« skozi kajenje na ulici, lastni ženi Doris ni dovolil kaditi. Če je 

pri njej našel cigarete, jih je enostavno prelomil na pol in vrgel v straniščno školjko (Bates 

2008, 13). Skozi zgodovino ženskam ni bilo dovoljeno kaditi, saj je veljalo prepričanje, da 

cigarete negativno vplivajo na njihovo zdravje in posledično na rodnost. Ravno tako je veljalo 

prepričanje, da kajenje lahko škoduje doječi materi in s tem vpliva na zdravje dojenčka 

(Prasad, Prasad in Baker 2016, 231). Torej, če se je ženske skozi zgodovino dojemalo kot 

glavne moralne razsodnike, se je to s tem dogodkom spremenilo. S tehniko inženiringa so 

skozi PR postale glavna sila v etosu potrošnje. S tem so oglaševalci dobili moč, da na naše 

ideje ne vplivajo samo začasno, pač pa jih lahko tudi trajno preoblikujejo (Brandt 1996, 65). 

 

Slika 3: Tobačna propaganda, kjer je uporabljen zdravnik, kot oseba vredna zaupanja 

Vir: Ideas matter 2013.  

Dogodek »Bakla svobode« je bil eden izmed prvih korakov, ki je Ameriko popeljal v 

potrošniško družbo in tudi eden od najodmevnejših potrošniških kampanj, začrtan s pomočjo 
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izdelovanja privolitve. Ta učinkovita tehnika manipulacije javnega mnenja, zanimanj, vrednot 

in prepričanj je z letom 1920 postala dominantna značilnost pri nastajanju potrošniške družbe.  

Zavedena je bila celotna družba, saj ženske zaradi tega niso postale nič bolj svobodne. Postale 

so še odvisnice od tobaka, odvisnost pa v nobenem primeru ni povezana s svobodo. Dogodek 

je bil speljan na podlagi čustvene simbolike, saj naj bi ženske zdaj povezovale cigareto s 

svobodo. Hkrati je bila uporabljena tudi danes dobro znana tehnika propagande kot novice, 

poudarjena čustvena simbolika na izdelek in tehnika privolitve. Uporabili pa so tudi tehniko, 

kjer ljudje sledijo slavni in zaupanja vredni osebi. 

Tobačno podjetje je plačevalo filmskim zvezdam, da so kadile, ravno tako so zdravniki 

priporočali kajenje. Različna tobačna podjetja so plačevala zdravnikom, da so v reklamah 

priporočali njihovo blagovno znamko cigaret. Isto tehniko lahko danes zasledimo, na primer, 

pri reklamiranju zobnih past in še pri številnih drugih izdelkih. Ravno tako lahko danes 

opazimo, kako mlajši kopirajo svoje zvezdne idole pri oblačenju in življenjskem stilu. Torej 

lahko Bernaysove tehnike, ki so se dobro ukoreninile, doživljamo tudi danes, saj se dogajajo 

povsod okoli nas. Vse te tehnike potrošnike zavajajo in jim dajejo občutek sreče, ki jih 

prežame ob nakupu izdelka, ki tega sam po sebi ne predstavlja, ampak je to posledica PR in 

propagande.  

Iz primera družbenega inženiringa »Bakla svobode« pa je razviden še en element, ki se 

prepleta v številnih marketinških prijemih tudi danes. Tukaj se lahko vprašamo, ali je bilo v 

tej marketinški akciji, zasnovani in izpeljani s pomočjo Bernaysa, kjerkoli izpostavljeno 

zdravje ljudi. Ne. Celo zdravniki so priporočali kajenje. Ravno tako se je zgodilo s fluorom, 

ki je še danes v uporabi, in nekateri še danes verjamejo, da je neškodljiv. Torej, korporacijski 

dobiček je postavljen pred zdravje ljudi in pred dobrobit družbe. Tako je bilo pred slabimi 

devetdesetimi leti in tako je tudi danes. Potrošniki so zavedeni prav skozi korporacijske PR-

prijeme, ki imajo škodljive posledice za družbo in kršijo najpomembnejše etične kodekse.  

V tem primeru so pometli s tabujem kajenja med ženskami, ki je bil navzoč skozi več stoletno 

človeško zgodovino. Posegli so vanjo in s pomočjo psihoanalize zlomili zgodovinski tabu v 

škodo malega človeka in v korist korporacij. Govorimo o lomljenju zgodovinskih dejstev in o 

oblikovanju nove družbene miselnosti (»mindset«), ki sledi medijskim PR-prijemom.  

Na temelju predstavljene historične analize zavračamo trditve o »dejstvu«, da je bila 

sprememba stališča do kajenja žensk naraven pojav, ki bi potekal na podlagi spontane 

odločitve žensk. Zgodovinska analiza namesto spontanosti še kako pokaže vpletenost 

korporacij v spremembo družbenega stališča. Sprememba relativno velikega števila ameriških 

žensk v aktivne kadilke je potemtakem posledica premišljenih in vztrajnih PR-potez, ki jih je 

po nasvetih Edwarda Bernaysa izvajala tobačna industrija. Izvedli so vrsto agresivnih 

promocij in uporabili domišljijo ter manipulacijo pri povezavi aktualnih družbenih dogajanj z 

odpravo tabuja kajenja med ženskami.  
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5.2 United Fruit Company  

Primer »Bakle svobode« je bil komercialni primer izdelovanja privolitve, kjer se je skozi 

tehniko inženiringa povečala prodaja cigaret. V nadaljevanju bomo predstavili politični 

primer tovrstne tehnike, kjer je zaradi politično-kapitalističnih ciljev v obdobju pol stoletja 

umrlo okoli milijon nedolžnih državljanov.  

Leta 1946 se je končala druga svetovna vojna. Pri vojnih veteranih, ki so se vračali v 

Ameriko, se je pojavljal posttravmatski vojni sindrom. Težave z duševnim zdravjem ljudi v 

Združenih državah Amerike so začele naraščati in se povzpele do številke, ki so zaskrbele 

celo politiko. Pripravili so obširen program, kako naučiti ljudi, da zavestno nadzirajo in 

regulirajo »svoje strahove in impulze« (Pust 2012, 14). Program je bil grajen na 

predpostavkah Freudove hčerke Anne Freud. Njihov namen je bil zgraditi novo družbo, kjer 

se ne bi mogla ponoviti grozljiva izkušnja iz Hitlerjeve vojne, regulirana skozi psihologijo 

množice (prav tam). Vplivati so želeli na ljudi in usmerjati njihova čustva s pomočjo 

psihoanalize ter jih tako spremeniti v primernejše in bolj poslušne državljane. V bistvu so 

uporabljali tehniko psihoanalize, kot jo je uporabljal Hitler, le da tokrat v miru in tehniko je 

zasnovala Freudova hči in ne sam Freud, čigar ugotovitve so bile uporabljene za vodenje 

nacistične Nemčije. V zgodnjih petdesetih letih je tako psihoanaliza postala pravi hit in 

psihoanalitiki so postali vplivni ter ugledni ljudje.  

Kmalu po drugi svetovni vojni so se ZDA že zapletle v hladno vojno s Sovjetsko zvezo. Okoli 

85 % Američanov se je že soočalo s strahom pred rdečo nevarnostjo in jedrsko vojno. 

Bernays je bil prepričan, da je treba kolektivno tesnobo in strah pred Rdečimi množično 

mobilizirati in to uporabiti kot orodje v hladni vojni. Konkretna priložnost za uresničenje tega 

se mu je ponudila pri eni od njegovih največjih strank United Fruit Company, in sicer v 

Gvatemali.    

5.2.1 Kratka zgodovina Gvatemale  

Gvatemala je bila pod vladavino desnih fašističnih diktatorjev od leta 1821 do 1944, ko je 

pridobila neodvisnost od Španije (Schneider 1959, 5). Glavni kapital in zemljišča so bila še 

vedno v lasti aristokracije, ki je bila na oblasti že več kot 120 let. Do sredine 20. stoletja je 

imelo 2,2 odstotka prebivalstva Gvatemale v lasti več kot 70 odstotkov zemlje. Večina 

navadnih Gvatemalcev je imela komaj za preživetje, medtem ko je bila gospodarsko 

ekonomska sestava zasnovana tako, da je omogočala le velikim lastnikom povečevati njihov 

kapital (Immerman 1982, 2728).  

Ena od tistih, ki je imela zemljišča in koristi od te gospodarske sestave, je bila tudi 

multinacionalka United Fruit Company. V lasti je imela 550.000 hektarjev zemljišč in je bila 

ena od največjih delodajalcev, posestnikov in izvoznikov te države že skoraj polovico stoletja. 
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Poleg svojih ogromnih plantaž banan je imela v lasti skoraj vse železniške proge v državi in 

ogromno število prevoznikov kamionov za lastne potrebe. Skozi večji del svoje zgodovine je 

multinacionalka uporabljala svoje tesne stike z vladajočimi veljaki za ugodne pogoje 

poslovanja. Leta 1936 se je na primer multinacionalka dogovorila za 99-letno pogodbo, po 

kateri je izvzeta notranjega davčnega plačevanja in s tem je bilo tudi zagotovljeno, da delavci 

dobijo nizka plačila (Kirch 2007, 4).   

Leta 1944 se je zgodila oktobrska revolucija v Gvatemali, ki je za posledico imela 

gospodarske in politične reforme naroda. Izvedene so bile prve demokratične volitve v državi. 

Arbenz je bil izvoljen kot drugi demokratični voditelj s 60 odstotki glasov. Njegov cilj je bil 

zaščititi delavce, jim omogočiti boljše delovne pogoje, izgradnjo infrastrukture, razvoj sistema 

socialne varnosti … Vlada je do leta 1954 zasegla 400.000 hektarjev zemljišč United Fruit 

Company, ker je podjetje imelo podcenjeno premoženje. Zaradi zmanjšane davčne osnove je 

bilo tudi plačilo, ki mu ga je država namenila, pod tržno vrednostjo. United Fruit Company se 

je zaradi nezmožnosti sodelovanja z Arbenzovo vlado obrnil na specialiste za odnose z 

javnostjo, da spremenijo stališča do vlade in zgradijo naklonjene okoliščine za težave 

multinacionalke (prav tam, 56). 

5.2.2 Kampanja za odnose z javnostmi  

Kampanjo za odnose z javnostmi je vodil Edward Bernays. Z agresivno kampanjo je želel 

prepričati novinarje, da je prava nevarnost komunizem, ki je zasidran v Gvatemali in drugih 

predelih Latinske Amerike. Bil je prepričan, če bodo ljudje v Združenih državah Amerike in 

vlada razumeli nevarnost politične ter socialne nestabilnosti v Latinski Ameriki, bodo lahko 

sprejeti tudi ukrepi za izboljšanje stanja (Kirch 2007, 6). 

Ključ do Bernaysove strategije je bil izbrati najbolj vplivna komunikacijska sredstva v 

Ameriki in jih nasičiti z različico dejstev multinacionalke oziroma njenih interesov. Tja je 

pošiljal skupine novinarjev, vse na stroške United Fruit Company, da se osebno prepričajo o 

»nevarnostih komunizma«. Novinarji so na potovanju zbirali informacije glede na to, kaj so 

videli in slišali, vendar je bilo vse zrežirano s strani gostitelja, po navodilih Bernaysa. Poleg 

tega je United Fruits Company financiral in razširjal 253 strani debelo knjigo, imenovano 

»Poročilo o Gvatemali«, ki se je nanašala na vlado Arbenza kot »komunistično zaroto«. Leta 

1953 so knjigo dali vsem članom kongresa in ljudem, ki jih je izbral Bernays. Sledilo je 

poročilo o Gvatemali, ki ga je sestavila služba za odnose z javnostmi družbe United Fruits 

Company in ga razdelili ameriškim novinarjem. Kampanja s tovrstnimi novicami je potekala 

kar osem let (prav tam, 78). 
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Slika 4: Ameriška propaganda proti komunizmu 

Vir: Pinterest 2016.  

Medtem ko je United Fruits Company stopnjeval svoj propagandni tisk, je Eisenhowerjevo 

upravo začel skrbeti komunistični režim Arbenzove vlade. Izdano je bilo poročilo, v katerem 

so bile politične razmere v Gvatemali predstavljene kot škodljive za interese Združenih držav 

Amerike. Ustrašili so se komunističnih elementov znotraj Arbenzove uprave in večanje 

njihovih vplivov (prav tam, 9). 

S tem sta Bernays in United Fruit Company uspešno prepričala Belo hišo in Američane, da 

lahko Gvatemala postane »centralno-ameriška odskočna deska za vsesplošni komunistični 

napad na ZDA« (Pust 2012, 1617). Bernaysova strategija je temeljila na njegovi dobro znani 

metodi vzpostavljanja enostavnih asociacij, kjer je povezal tesnobo pred jedrsko vojno in 

strah pred rdečo pošastjo sovjetskega komunizma z Gvatemalo, čeprav Arbenz ni imel stikov 

s Sovjetsko zvezo ali Stalinom, kot so zatrjevali ameriški mediji. Pa vendar se  je Bernaysu 

rešitev ponujala na dlani in je tako izkoristil priložnost ter se poigral s prestrašenim javnim 

mnenjem Američanov. Ob naraščanju napetosti med prebivalci je morala posredovati Bela 

hiša in kmalu se je v zgodbo vpletla tudi CIA, ki je leta 1952 začela načrtovati državni udar v 

Gvatemali. Ta operacija je znana kot PBSUCCESS. V tem času je začela CIA delovati proti 

Arbenzu in izvajati proti-komunistično propagando. Slednja je v sodelovanju z United Fruit 

Company oskrbovala Arbenzove nasprotnike s puškami in jih vojaško izurila. Za stopnjevanje 

napetosti so poskrbela še ameriška letala, pobarvana z gvatemalskimi oznakami, ki so 

bombardirala in s tem ustrahovala prebivalce glavnega mesta (prav tam).  

Edward Bernays se je skozi celotno dogajanje v Gvatemali poigraval z ameriškim javnim 

mnenjem in ga usmerjal v želeno smer. Junija 1954 je Arbenz popustil in zbežal iz države. 

Ameriški predsednik Richard Nixon je pred kamerami pohvalil gvatemalske upornike, ki jih 
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je vodil Carlos Castile, da so prvi na svetu, ki jim je uspelo vreči komunistično oblast in ljudi 

osvoboditi (prav tam, 17).  

Trg banan se od začetka 20. stoletja ni spremenil, saj zgolj peščica velikih podjetij nadzoruje 

80 odstotkov celotnega trga. Ta ekskluzivnost jim omogoča, da so dobili najboljša zemljišča, 

najcenejše transportne poti in politično podporo za nemoteno opravljanje svoje dejavnosti. 

Danes poznamo dve veliki podjetji banan: Chiquita in Fyffes, ki sta v bistvu monopolista. 

Obe podjetji uporabljata čustvene note v svojih reklamah in vplivata na politiko države, v 

katerih delujejo, tako kot njihova predhodnica United Fruit Company. Niso več rasno 

nevzdržni, kot je bila to njihova že omenjena predhodnica, kjer so nebelci delali v težkih 

pogojih, najdejo pa drugačne prijeme, kjer zlorabljajo svoj vpliv in moč (Morey 2014). 

Pa vendar, kdo je bil v tem primeru res osvobojen? In kdo je res zmagal? 

Osvobojeno ni bilo ljudstvo, saj tudi ni bilo v nevarnosti. Nevarnost je bil samo izmišljen 

sovražnik, ki je bil nič drugega kot proizvod propagande in inženiringa. Nastal je zaradi 

obljube, ki jo je dal Jacobo Arbenz Gvatemalcem, da jih bo osvobodil izkoriščanja ameriških 

multinacionalk, ki so zaradi svoje moči imele odločilen vpliv na takratno politiko države. Ker 

so obljuba in njegova dejanja, ki so sledila poti uresničitve, resno ogrožali vpliv in 

premoženje multinacionalke, so se obrnili po pomoč k Bernaysu. Vse ostalo, kar se je 

dogajalo, je laž in izmišljotina, ki so produkt odnosov z javnostmi in manipulacije v medijih. 

Torej, osvobojena je bila multinacionalka, saj so ji bile s tem odstranjene vse ovire za 

nadaljnje izkoriščanje države in ljudstva. Zmagovalec te neverjetne zgodbe torej ni bilo 

ljudstvo niti Bela hiša, saj je Bernays tudi njo uspešno zapeljal na kriva pota. Edini pravi 

zmagovalec je United Fruit Company, ki je po tej zrežirani zgodbi ponovno zacvetel.  

Ravno tako kot v primeru »Bakle svobode« tudi tukaj lahko govorimo o tehniki izdelovanja 

privolitve. Oba primera delujeta v škodo malega človeka in v dobrobit velikega človeka ter 

njegovega kapitala. Tehnika je temeljila na strahu ljudi pred komunizmom, ki ga je Bernays 

izkoristil za doseženi cilj. V prvem primeru je dogodek zrežiran in predstavljen kot novica, v 

ozadju je bil podan element enakopravnosti, svobode in moderne ženske. V drugem je bil 

povod strah pred komunizmom, celotna zgodba pa je bila zlagana in plod manipulacije ter 

prijemov inženiringa.  

Zanima nas, ali so tovrstne tehnike še vedno v uporabi? Ali ljudstvo še vedno zavajajo in 

manipulirajo z njim ter izvajajo pritiske inženiringa za potrebe vojne, kot je bilo to narejeno 

za potrebe prve svetovne vojne in za primer družbe United Fruit Company? Odgovor je, 

seveda, da. Izpostavimo lahko primer zalivske vojne, kjer so z lažnimi novicami in celo 

lažnim pričanjem dosegli množično soglasje Američanov, ki so podprli Busha, da je začel 

vojno v Perzijskem zalivu. Lažno pričanje je izvedla kar hči kuvajtskega veleposlanika, ki je 

pod prisego na sodišču pripovedovala lažno zgodbo o iraških vojakih. Več deset 

novorojenčkov naj bi vzeli iz inkubatorja in jih pustili umreti. Posnetek so prikazovali po vseh 
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televizijah, navajali so ga kot dokaz o pokvarjenosti Sadama Huseina. Najeli pa so tudi 20 

pravnih in lobističnih služb, ki so ustvarjale lažne PR-novice z namenom ustvarjanja 

množične podpore ljudstva (Trampuš, 2002). S tem so ponovno dosegli privolitev ljudstva in 

Združene države Amerike so lahko ponovno začele z novo vojno. 

Kot lahko opazimo, ima tehnika veliko podobnosti s tisto, ki je bila ustvarjena za potrebe prve 

svetovne vojne. Tudi tam so uporabljali dojenčke kot dokaz o »zlobi sovražnika«. Opazimo 

pa lahko tudi Bernaysovo znano parabolo o izvozu demokracije, saj so s tem uničili 

diktatorsko vladanje in omogočili (ne)demokraciji pot do vrha.   

Iz obeh primerov je razvidno, da je Bernays deloval v odnosih z javnostmi kot glas korporacij. 

Njegovo delo je prispevalo k ideološkemu konstruiranju le-teh in vzpostavil je njihovo 

družbeno vlogo.   

Upamo si trditi, da je od Bernaysovih prvih prijemov izvajanja privolitve do danes prišla pod 

upravljanje te tehnike že celotna sodobno-tehnološka družba. Arendt (1996, 51) izpostavlja 

družbeni inženiring kot »družbeno tehniko, s katero bi celotna družba prišla pod nadzor 

znanosti«, ravno tako kot je narava pod upravljanjem naravoslovne tehnike.  

5.3 Čile eksperiment 

V nadaljevanju bomo predstavili še en primer, ki se navezuje na delovanje politike in 

korporacij. Časovno obdobje, ki se bo odvilo skozi poglavje, nakazuje nujnost 

kapitalističnega sistema kot edinega primernega sistema današnjega časa. Čile so bile še en 

primer, kjer je moral pasti socialistični sistem, da so korporacije lahko uveljavljale svoje 

interese. Primer se navezuje na leto 1960 in naprej. V njem ni neposredno sodeloval Edward 

Bernays, vendar kaže, kako so se njegovi prijemi propagande in izdelovanje privolitve 

ukoreninili ter so neizpodbiten element tudi današnjega delovanja politike in korporacij.  

5.3.1 Salvador Guillermo Allende Gossens 

Salvador Guillermo Allende Gossens je bil čilski zdravnik in politik, znan kot prvi marksist, 

ki je postal predsednik latinskoameriške države z odprtimi volitvami (News BBC 2003). 

Njegova vključenost v čilsko politično življenje je trajala skoraj štirideset let. Kot član 

Socialistične stranke je bil senator, namestnik in minister kabineta. Neuspešno je kandidiral za 

predsedovanje na volitvah leta 1952, 1958 in 1964. Leta 1970 je zmagal na volitvah s tesnimi 

rezultati. Izvolili so ga v krogu Kongresa, ker noben kandidat ni pridobil večine (Rosenberg, 

Friedrich in Olcott 2010). 

Prizadevanje ZDA za podpiranje protikomunističnih sil v Čilu segajo v pozna 50-ta leta in 

odražajo rivalstvo med ZDA in Sovjetsko zvezo za vpliv v tretjem svetu. Naraščajoča moč 
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čilske levice, skupaj z nadaljujočo razdrobljenostjo konzervativnih ter zmernih političnih 

opcij, je v 70-ih letih prejšnjega stoletja postala vse bolj zaskrbljujoča za ZDA, ki so se želele 

izogniti nastanku nove Kube na zahodni polobli (Central Intelligence Agency 2013). 

5.3.2 CIA posegi 

Razkriti dokumenti kažejo, da je CIA med letoma 1962 in 1964 porabila skupno 2,6 milijona 

dolarjev za financiranje kampanje Eduarda Freija (The national security archives 2004) in 3 

milijone dolarjev za propagando proti Allendeju, "da bi prestrašila volivce od koalicije 

Allende's FRAP". CIA  je zmago Eudarda Freija imela za svoj velik uspeh.  

V nadaljevanju CIA ni nudila nobene neposredne pomoči nobenemu kandidatu, kot je to 

naredila med volitvami leta 1964, temveč se je prednostno osredotočila na propagando proti 

Allendeju, v kateri je porabila 425.000 ameriških dolarjev. Denar je bil uporabljen v 

"prestrašeni kampanji" plakatov in brošur, ki so povezali Allendejevo zmago z nasiljem in 

zatiranjem, povezanim s Sovjetsko zvezo (Mitrokhin in Christopher 2005). Uvodnike in 

novice, ki krepijo to sporočilo, so napisali tudi s smernicami CIE, zlasti v časopisu El 

Mercurio in v drugih nacionalnih medijih. Cilj je bil prispevati ter izkoriščati politično 

polarizacijo in ustvariti finančno paniko. Poleg propagande je CIA financirala tudi poskus, da 

se radikalna stranka odstrani od koalicije Narodne enotnosti. Kampanja CIE je bila zelo 

neučinkovita. Direktor Cie Richard Helms se je pritožil, da mu je Bela hiša naročila, naj 

"premaga nekoga brez ničesar" (Wikipedia 2017).  

CIA je vpliv propagande ter PR v Čilu uporabljala že v 60-ih letih, ko so preprečevali 

Allendeju, da bi zmagal na volitvah, s podpiranjem njegovih protikandidatov. Priznani so 

naslednji prijemi ki so jih izvajali (Central Intelligence Agency 2013): 

- Aprila 1962. leta, je ˝5412 Panel Special Group˝ , zadolžena za pregled predlaganih 

prikritih dejanj, odobrila predlog za izvajanje programa prikrite finančne pomoči 

krščansko demokratski stranki (PDC) za kampanjo Eduarda Freija, za kandidaturo na 

predsedniških volitvah 1964. 

- Istega leta so začeli podpirati civilno skupino, ki je izvajala razne propagandistične 

dejavnosti, vključno z distribucijo plakatov in letakov. 

- Decembra leta 1963, je ˝5412 Panel Special Group˝ sklenila pomagati Demokratični 

fronti (democratic front), ki je bila koalicija treh zmernih do konzervativnih strank, v 

enkratnem plačilu za njihove prihajajoče kandidature na predsedniških volitvah 1964. 

- Aprila leta 1964, ˝5412 Panel Special Group˝ odobri propagandni ter politični akcijski 

načrt za prihajajoče volitve, septembra 1964. 

- Maja leta 1964 po razpadu demokratične fronte, se je “303 Committee” naslednik “5412 

Panel Special Group” strinjal, da bodo Radikalni stranki odobrili tajno pomoč. 

- Februarja 1965. leta, je “303 Committee” odobril predlog tajne pomoči, določenim 

kandidatom na kongresnih volitvah. 
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- Leta 1967, so “303 Committee” vzpostavili mehanizme za delovanje preko komercialnih 

radijskih postaj ter tiskanih medijev. 

- Julija leta 1968, je “303 Committee” odobril politični program za podporo posameznim 

zmernim kandidatom, na prihajajočih kongresnih volitvah 1969. Kot rezultat 

propagandnih dejavnosti v letu 1968 je “40 Committee”, naslednik “303 Committee”, 

potrdil ustanovitev propagandne delavnice. V času pred predsedniškimi volitvami, v letu 

1970, je “40 Committee”, CII naročil, naj izvedejo "pokvarjene operacije", ki bi 

preprečile zmago Allendeja. 

Kot del strategije "Track I", ki je blokirala Allendeja po izvolitvi 4. septembra, si je CIA 

prizadevala vplivati na kongresno glasovanje, ki ga zahteva Ustava, ker Allende ni dobil 

absolutne večine. 

Kot del strategije "Track II" je bila CIA usmerjena v prizadevanje za sprožitev državnega 

udara, da bi Allendeju preprečila prevzem funkcije. CIA je tako zagotovila pomoč 

militantnim desničarskim skupinam, da bi spodkopala predsednika in ustvarila napeto okolje 

(Central Intelligence Agency 2013). 

Po poročilu Church Committee-a so predsednik Nixon in njegov svetovalec za nacionalno 

varnost Henry Kissinger na srečanju z direktorjem CIE Richardom Helmsom in generalnim 

državnim tožilcem Johnom Mitchellom, 15. 9. 1970, usmerjali CIO, naj prepreči Allendejev 

prevzem oblasti. Po Helmsovem mnenju niso bili ˝vpleteni v nevarnost˝. Poleg političnega 

delovanja sta Nixon ter Kissinger predlagala tudi ukrepe, da bi ˝naredila gospodarstvo 

kričati˝ (Central Intelligence Agency 2013). 

Leta 1970, preden je bil izvoljen Allende, je imela družba ITT Corporation v lasti 70 % 

družbe Chitelco, čilske telefonske družbe, in financirala je El Mercurio, čilski desničarski 

časopis. Dokumenti, ki jih je leta 2000 izdala ameriška obveščevalna agencija CIA, so 

potrdili, da je ITT pred volitvami leta 1970 pri konservativnem nasprotniku Allendeju Jorgeju 

Alessandriju s pomočjo Cie pomagal varno usmerjati denar. Predsednik ITT Harold Geneen je 

CII ponudil 1 milijon ameriških dolarjev za pomoč pri premagovanju Allendeja na volitvah 

(Brandt 1998).  

Po prevzemu oblasti je Allende začel izvajati svojo platformo za izvajanje socialističnega 

programa, imenovanega La vía chilena al socialismo ("čilska pot do socializma") (Rojas 

2013). To je vključevalo nacionalizacijo velikih panog (predvsem rudarjenja bakra in 

bančništva) ter vladne uprave sistema zdravstvenega varstva, izobraževalnega sistema (s 

pomočjo vzgojitelja Združenih držav Amerike, Jane A. Hobson-Gonzalez iz Kokomo, 

Indiana), program brezplačnega mleka za otroke v šolah in skromnih mestih Čila. Namen 

Allendeja je bil tudi izboljšati socialno-ekonomsko blaginjo najrevnejših državljanov Čila, 

ključni element pa je bil zagotoviti zaposlitev bodisi v novih nacionaliziranih podjetjih bodisi 

v javnih projektih (Cristóbal 1976, 220-231). 



 

42 

Vendar je Čilsko gospodarstvo trpelo tudi zaradi ameriške kampanje proti vladi Allendeja. Ta 

je napovedala, da bo odplačala dolgove do mednarodnih upnikov in tujih vlad. Allende je tudi 

zamrznil vse cene in zvišal plače. Njegovemu izvajanju te politike so močno nasprotovali 

lastniki zemljišč, delodajalci, podjetniki in združenja prevoznikov ter nekateri javni 

uslužbenci in poklicni sindikati. Desničarsko opozicijo je vodila nacionalna stranka, 

rimokatoliška cerkev (ki je bila leta 1973 nezadovoljna s smerjo izobraževalne politike) in 

sčasoma krščanskih demokratov. Med tujimi večnacionalnimi korporacijami in vlado 

Združenih držav se je povečevala napetost (Larrain in Meller 1991).  

5.3.3 Augusto Pinochet - diktaura 

11. septembra 1963. pride do državnega udara, general Pinochet s pomočjo vojske, policije ter 

bombardiranja ameriških sil prevzame oblast. Allende poziv, da se varno umakne iz države, 

zavrne, umre med obleganjem predsedniške palače. CIA je po prevzemu oblasti ohranila 

svoje dejavnosti propagande ter pomagala graditi dobro javno mnenje o vojaški hunti. 

Takšna hladno vojna stališča so se nadaljevala v obdobje predsedovanja Pinocheta. Ko se je 

po državnem udaru povzpel na predsedniško mesto, ter obračunal s političnimi nasprotniki v 

letih po zmagi, so se kreatorji višjih politik vzdržali, da bi kritizirali kršitve človekovih pravic 

v Čilu, o katerih so svetovni mediji poročali. Vojaška pomoč in prodaja ameriških podjetij v 

Čilu sta občutno zrasli v letih, ko so potekala kršenja človekovih pravic. V skladu z že 

objavljenim memorandumom o pogovoru (Memorandum of Conversation), je Kissinger, 

junija leta 1976, Pinochetu povedal, da vlada ZDA simpatizira z njegovim režimom, vendar 

mu je priporočil nekaj napredka na področju človekovih pravic, da bi izboljšal podobo Čila 

pred ameriškim kongresom (Central Intelligence Agency 2013). 

Pinochetova vojaška diktatura, ki je ob pomoči ZDA porazila demokratično izvoljenega levo 

usmerjenega Allendeja, je trajala naslednjih 17 let. Ker so korporacije poslovale nemoteno, se 

svetovna politika ni obregnila ob njihov sistem. Naj omenimo, da je ameriško podjetje, kot je 

ITT.co, leta 1968, imelo v lasti večje rudnike bakra, 70 % podjetja Chitelco ter časopis El 

Mercurio. Ameriški holdingi pa so imeli do tega leta v Čilu že za 964 milijonov $ investicij. 

Nacionalizacija rudnikov ter drugih podjetij ni bila donosna za velike kapitaliste, zato je 

direktor ITT.co., Harol, CII ponudil 1 mio $ pomoči, da do prevzema oblasti ne bi prišlo, 

poleg tega pa bi mu CIA pomagala kanalizirati 700.000 $ pomoči Allendejevemu proti 

kandidatu Jorge Allesandrii (Central Intelligence Agency 2013). 

Takoj, ko je Augusto Pinochet prišel na oblast, se je hunta brutalno lotila političnih 

nasprotnikov. Prepovedane so bile vse levičarske stranke, ki so sodelovale z Allendejevo 

koalicijo. Oktobra istega leta je bilo ubitih sedemdeset ljudi, v katerih je oblast videla 

privržence socialistov in marksistov. Po obnovitvi demokracije je Rettigova komisija 

ugotovila, da je bilo usmrčenih 3197 ljudi, najmanj 1102 sta izginila brez sledu, okoli 30.000 
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disidentov so mučili, 200.000 ljudi pa je pobegnilo iz države, večinoma v Argentino (Central 

Intelligence Agency 2013). 

V času Pinocheta je brezposelnost iz leta 1973, ko je bila 4,3 % , v desetih letih narasla na 22 

%. Realne plače so se znižale za dobrih 40 %, stopnja revščine pa se je iz leta 1970 do leta 

1990 podvojila in se tako tudi ta povzpela do številke 40 %. Samo v prvem letu njegove 

predsedniške kariere (1983) je bruto družbeni proizvod padel za 19 %, število brezdomcev in 

ljudi z neprimernimi stanovanjskimi razmerami pa se je s 27 %, leta 1972, povečalo na 40 %. 

V letu 1970 je najbogatejša petina prebivalcev imela 45 % vsega premoženja, najrevnejša 

petina pa 7,6 %. Do leta 1989 so se socialne razlike še bolj povečale. Najbogatejša petina 

državljanov je imela 55 % vsega premoženja, najrevnejša petina pa le še 4,4 %. Po obnovitvi 

demokracije so sicer Pinochetovi nasledniki ohranili večji del začrtanih reform. Čile pa so do 

danes postale najbolj razvita država Latinske Amerike (Wikipedia 2016). 

Čeprav so ljudje imeli v času predsedovanja Allendeja dobre življenjske pogoje, taka politična 

ureditev ni ustrezala Beli hiši, ki je s pomočjo CIE strmoglavila Allendejevo vlado. V 

opisanem primeru so uporabljeni prijemi moderne propagande, ki so nastali izpod rok 

Edwarda Bernaysa in so v današnjih časih postali stalnica demokratičnega sistema.  

Pred seboj imamo primer, kjer je, enako kot v Gvatemali, korporacijski profit postavljen  pred 

dobrobit družbe in malega človeka. Etični kodeks za njih ne obstaja. Prijemi propagande so 

delovali v dobrobit velikega človeka in njegovega kapitala. Ogromno denarja je bilo 

porabljenega za te propagandne prijeme s strani korporacij in Bele hiše. Pojavlja se tudi 

vprašanje, od kod Beli hiši denar za propagando, ki se izvaja v škodo ljudstva? Ali je to 

davkoplačevalski denar, ali ga pridobijo po drugačni poti?  

Allendejevo vlado je CIA po naročilu Bele hiše strmoglavila. Njihove propagandne akcije so 

se pričele že leta 1960 in so trajale še v času Pinocheta, saj so tako držale ljudstvo v prijemu 

diktature. Ta vojaška diktatura, ki je bila neusmiljena do malega človeka, ni motila svetovne 

politike, saj so korporacije poslovale nemoteno. Pod vprašanje se postavljajo tudi vse ostale 

vojne, ki jih ameriške zvezne sile izvajajo na vzhodu. Kakšen je pravzaprav njihov namen? 

Gre za širjenje miru in demokracije ali le za prosti pretok surovin, proste trgovinske poti in 

poceni delovno silo? Ali v tem primeru, kjer nam vladajo korporacije, na prikazanih primerih, 

sploh lahko še govorimo o ekonomiji ali je to že hermatistika, ki pa ni več ekonomija? Ta 

vprašanja puščamo odprta za nadaljnje raziskovanje, saj je tema obširna in zajema obširno 

nadaljnje raziskovanje.  
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6 VPLIV PROPAGANDE NA DANAŠNJO GLOBALNO DRUŽBO 

»Narod, ki pričakuje, da bo lahko hkrati neveden in svoboden,  

pričakuje nekaj, česar nikoli ni bilo in nikoli ne bo.«  

(Huxley 2005, po Jeffersonu 1920, 34) 

Propaganda in PR se danes izvajata s pomočjo množičnih medijev, interneta, knjig, plakatov, 

dogodkov, od vrat do vrat in v šolskih ustanovah. Tehnologija, ki so je iznašli v Združenih 

državah Amerike, se na široko uporablja tudi v drugih predelih sveta in postaja glavno 

sredstvo za družbeni nadzor. Njeni pristopi ne poznajo več meje. Prepletajo se in zajemajo 

celotno globalno družbo. Propaganda in PR se uporabljata pri prodaji izdelkov, pri 

predstavitvi političnih kandidatov, pri zdravstvenih in prehrambnih izdelkih, pri podpori 

ljudstva za privolitev sodelovanja v vojni, pri predstavitvi zgodovine in še bi lahko naštevali. 

Praktično se samo od sebe že zastavlja vprašanje, kaj sploh je resničnost. 

Od Bernaysovih časov naprej ne kupujemo več novega avta zato, ker se nam je zdajšnji 

pokvaril, ampak zaradi dvigovanja samozavesti, ali še bolj nizkotno, zaradi povečanja spolne 

privlačnosti. Ko kupujemo nove tekaške copate, jih ne kupujemo po udobnosti, ampak po 

sloganu, ki nam najbolj odmeva v glavi, kot na primer »Just do it!«. In za politično stranko 

nismo glasovali iz dolžnosti ali zato, ker smo verjeli, da je to najprimernejša politična stranka 

za pospešitev skupnega dobrega, ampak zaradi skritega občutka, da nam ponujajo najbolj 

verjetno priložnost za promocijo in izražanje samega sebe. Herbert Hoover (predsednik ZDA 

1929−1933) je Bernaysu leta 1928 napisal: »Vi ste prevzeli delo preoblikovanja ljudi in 

njihovih želja ter jih preoblikovali v nenehno gibljive stroje sreče. Stroje, ki so ključ do 

gospodarskega napredka« (Kawalek 2010).  

Pogledali bomo na Hooverjeve besede še iz drugega zornega kota, pri čemer se bomo 

naslonili na besede filozofa in psihiatra dr. Ericka Fromma. Po njegovih besedah pa točno 

takšna družba, kot jo je zasnoval Bernays, in v kateri živimo, s svojimi materialnimi in 

intelektualnimi pridobitvami ter (anti)političnim napredkom ne prispeva k izboljšanju 

duševnega stanja posameznika. Pravzaprav ogroža našo notranjo srečo, varnost, razum in 

sposobnost ljubezni, spreminja nas v avtomat, katerega »nesposobnost biti človek se 

manifestira v obliki duševnih bolezni kot obup, skrit za pobesnelo gonjo za delom in tako 

imenovanimi užitki« (Huxley 2005, 23). 

Človeška svoboda ni omejena le na fizičen prostor. Za osebo, katere telo fizično ni omejeno, 

še ne pomeni, da je svobodnega duha. Njene misli in čustva so ujeta, prisiljena je razmišljati 

in delovati v skladu z interesi države ter njenih vodilnih, ki skozi medije in propagando 

sugerirajo njeno voljo. Huxley (2005, 95) v svoji knjigi to opredeljuje kot »psihološko 

nadvlado«, kjer ima posameznik občutek, da deluje v skladu s svojimi razmišljanji, saj se ne 

zaveda, da je bilo njegovo mišljenje manipulirano. Današnja družba je družba zabave (šport, 

TV-limonade, metafizično sanjarjenje, bari, reality showi …) in nakupovanja. To sta 
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dejavnosti, ki sta postali »opij za ljudstvo«  in ravno ta dejavnika sta instrument, s katerim je 

posamezniku preusmerjena pozornost od realnega političnega in socialnega stanja. Ljudje, ki 

se prepuščajo takšnemu sanjarjenju in ne živijo tukaj in zdaj, so lahka tarča za manipulacijo, 

saj nad njimi ni težko prevzeti nadzora in jih naščuvati zoper kogarkoli. Svojo svobodo misli 

in duha lahko ohrani samo oseba, ki živi v sedanjem trenutku, je intelektualno aktivna in 

sprejema informacije z mero opreznosti (prav tam, 36). 

Kot je povedal Lippmann v svojem že omenjenem delu: »Moramo si biti na jasnem, da ideal 

zamenja popolnost z velikostjo, srečo s hitrostjo in človeško naravo s tehnično napravo.« 

(Lippmann 1999, 93). Že skoraj 100 let nas loči od nastanka tega dela in že takrat so bile 

vidne smernice današnje družbe. Postali smo namreč hitro drveča tehnična družba, ki je 

pozabila na sočutje, moralo in vrednote. Smo (hitra) družba tehnike in PR-ja, kar kroji naš 

svet in našo prihodnost. Ravno tako kot Američani, ki na začetku 20. stoletja niso videli, da 

ima stereotip »napredka« tudi pogubne pole, ki se s tem napredkom ne skladajo. 

Videli so širitev mest, ne pa tudi rasti revnih četrti; … s ponosom so kazali na svojo rast, ne da bi 

opazili zapuščanje podeželja …. Silovito so razširjali industrijo na račun nepremišljenega 

ravnanja z naravnimi viri; ustanovili so velikanske korporacije, ne da bi poskrbeli za odnose med 

delavci in delodajalci (prav tam, 94).  

Nenadzorovano sledenje idealu/stereotipu napredka se je s procesom globalizacije naselilo 

tudi na evropskih tleh. S tem je tudi nas potegnilo v željo po napredku in tehničnem življenju, 

ki iz svojega konteksta izvzema vse, kar ni tehnika. Spoštovati smo začeli tehniko in ne 

naravo, katere del smo. S tem smo postali tudi sami obravnavani kot del tehničnega procesa, 

kar je razvidno z nastankom družbenega inženiringa, ki upravlja z nami in našim svetom. 

Sami smo postali samo še sredstvo. Na področju medijev in poslovnega sveta deluje 

tehnološki napredek v pomoč »velikemu« človeku in na škodo »malega« človeka (Huxley 

2005, 35). 

Ellul v svojem delu Propaganda (1965, 95) navaja, da celoten proces propagande lahko poteka 

le v tesni povezavi z velikim številom ljudi (masovna družba, množična družba), kjer nato 

vpliva na posameznika skozi množične medije in v povezavi z umetnimi masovnimi 

skupinami. Vendar pa ne more obstajati v skupnostih petdeset ali sto oseb, ki so osamljene iz 

masovne množice ali v okolju, ki je malo poseljeno. Razlika med organskimi/primarnimi in 

umetno sestavljenimi množicami je predvsem v načinu delovanja. Predvsem primarne imajo 

večji pridih demokratičnosti. V njih je posameznik navadno neposredno navzoč na 

raznovrstnih dogodkih in je tako v neposrednem stiku z ostalimi člani skupnosti, med njimi 

poteka neposredna komunikacija, medtem ko v umetnih množicah ne obstaja neposredna 

komunikacija in ne poteka izmenjava mnenj ali razglabljanje o določeni tematiki ali težavi, na 

podlagi česar je sprejeta nadaljnja odločitev. Javno mnenje je potemtakem v velikih množicah 

lahko podano samo na volitvah, prek političnih strank in referendumov. Vendar je treba 

upoštevati dejstvo, da je javno mnenje v umetnih množicah izdelek propagande in je s tem 
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prilagojeno potrebam posameznega stanja (gospodarskega, političnega ali družbenega). 

Problem v velikih množicah je tudi razlika v kulturah, jezikih, vrednotah in tradiciji (prav 

tam, 100-101). 

Vsekakor bi bilo treba v šolski sistem vključiti znanje o propagandi in utrditi način 

razmišljanja ter analiziranja, ki bi omogočal filtracijo novic in zaznavanje realnega sveta. 

Lippmann (1999, 250) je namenil nekaj besed šolskemu sistemu za čas, ko bo »model 

družbenega sistema« dosegljiv učiteljem. Dokler tega modela nima, svojih učencev ne more 

pripraviti na svet, ki jih čaka. Lahko pa jim omogoči, da bodo svet zaznavali z veliko več 

prečiščenega znanja o lastnem mišljenju. Navajamo nekaj njegovih nasvetov, ki jih lahko 

uporabi  učitelj:  

- z metodo primerov lahko navadi učence, da preučijo vir dobljenih informacij; 

- poučevanje o značilnostih cenzure; 

- posredovanje znanja o preteklih propagandah; 

- poučevanje o stereotipih in simbolih … 

Zaključi z mislijo, da »skrbno proučevanje napak nima le izrednega varovalnega učinka, 

ampak služi kot spodbuden uvod v študij resnice« (Lippmann 1999, 250). 

Na vsakega posameznika v družbi je moč vplivati skozi propagando, ki kreira njegovo 

mišljenje oziroma ne mišljenje, saj mu ni več treba razmišljati. Vse informacije so mu podane 

z dodanimi jasnimi zaključki. Sam se mora le opredeliti, kateri »skupini« isto mislečih se bo 

pridružil. Ko se priključi svoji skupini (čredi) isto mislečih, za njegovo nadaljnje delovanje 

poskrbi propaganda. Skozi simbole in vodjo izbrane skupine se nehote podreja propagandi, ki 

zavira njegovo lastno mišljenje in tako prevzame ideologijo množice, ki ji pripada. 

Posameznik tako postane vplivanec in izkrivljen, kar privede do modifikacije javnega mnenja. 

Odnosi za javnost obstajajo med strukturo javnega mnenja in organizacijo ter delovanjem 

skupine, v kateri se določeno javno mnenje oblikuje.  

»Tudi Le Bon je bil pripravljen priznati, da utegne biti moralnost množice v nekaterih 

okoliščinah višja kot moralnost posameznikov, ki množico sestavljajo, in da so samo skupnosti 

zmožne velike nesebičnosti in predanosti« (Le Bon v Freud 2007, 264). Tudi sami vidimo 

rešitev pred potrošniško mrzlico, prekomernim onesnaževanjem in ponovno povezanostjo 

ljudi v različnih ekoloških skupnostih; kjer med njimi prevladujejo blagovna menjava, velika 

mera samozadostnosti in povezanosti. To je v bistvu nasprotje tega, kar od nas zahteva 

sodoben svet. Zavedamo se dejstva, da realno ni mogoče, da bi vsi ljudje živeli v takšnih 

skupnostih. Mesta in mestna družba ostajajo. Prebivalci velikih mest bi se morali izobraževati 

o propagandi, se zavedati njenih prijemov in se izogibati množični potrošnji ter 

individualizmu. Potrošniško mrzlico bi morali zamenjati za družabne sfere in ponovno 

ustvariti javne prostore, kjer bi se ljudje lahko zbirali, izmenjavali mnenja in se kulturno 

udejstvovali. Vendar je do takšne družbe še dolga pot. Revolucija tukaj ni rešitev. Rešitev je v 

vsakem posamezniku posebej. Vsak mora sam spoznati škodljivosti današnje družbene 
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ureditve in sistema, ki vodi našo civilizacijo. Sčasoma bi začelo nastajati tudi drugačno, 

naravno javno mnenje, ki ni proizvod tehničnosti. Z vzporednim svetom, kot je ta, v katerem 

se trenutno nahajamo, bi nastajal novi, kjer bi potrošniško ideologijo zamenjala druga, bolj 

naravna in prijaznejša ljudem. Sčasoma bi pritegnila vse več ljudi in družba bi se začela 

spreminjati. Denar več ne bi odtekal h korporacijam, ampak k lokalnim pridelovalcem. S tem 

bi jim bila odvzeta moč nadvlade.  

Tudi Kara-Murza (2011) vidi rešitev v izobraževanju posameznika o prijemih manipulacije in 

propagande, ki je pravica vsakega posameznika. Meni, da je širjenje tega znanja »moralni 

dolg izobraženega človeka in državljana«. Saj bi znanje, ki je dostopno večjemu številu ljudi, 

pomenilo zaščito pred manipulacijo. Pričakovano je, da bodo manipulatorji posegali po vedno 

novih instrumentih in prijemih, vendar bo boj težak in drag. Ker to ne bo le boj večine proti 

manjšini, ki imajo denar in moč, temveč bo to boj proti ogromni večini ustvarjalnih in 

inovativnih ljudi.   

Ne smemo spregledati dejstva, da obstajajo ljudje, ki se zavedajo propagandne in PR 

manipulacije. Vendar so to trenutno posamezniki ali manjše skupine ljudi. Ti ljudi delujejo v 

dveh smereh. Ali svoje znanje izkoriščajo v smeri, da izkoriščajo te prijeme in jih uporabljajo 

v zasebno in finančno korist. Ali pa so to ljudje (manjše skupine), ki se trudijo ozavestiti 

družbo. Delujejo skozi družbena omrežja ali bloge, s katerimi skušajo ozavestiti posameznike. 

Vendar ti žal nimajo večjega vpliva na družbo. V nekaterih primerih pa se takšni posamezniki 

odmaknejo iz družbenega sistema in živijo kolikor se da neodvisno od sistema.  

Martin Luther King, jr., leta 1967: 

/…/.Toda, ko se bližam svojemu zaključku, bi vam danes rad na zelo iskren način povedal, da 

obstajajo nekatere stvari v naši družbi in našem svetu, zaradi katerih sem ponosen, da sem 

neprilagojen. Pozivam vse ljudi dobre volje, da so neprilagojeni na nekatere stvari, dokler dobra 

družba ne bo uresničena. Iskreno vam moram povedati, da se nikoli ne nameravam prilagoditi 

rasni segregaciji, diskriminaciji, nikoli se ne nameravam prilagoditi verskemu fanatizmu. Nikoli 

se ne nameravam prilagoditi ekonomskim pogojem, ki odvzemajo osnovne dobrine mnogim, da 

bi dajali razkošje redkim in tako puščajo milijone božjih otrok v zadušljivi in nepredušni kletki 

revščine, sredi bogate družbe. 
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7 (NE)DEMOKRACIJA 

»Propaganda je v demokraciji to, kar predstavlja fizična prisila v totalitarni državi.« 

 Noam Chomsky (2003, 111) 

Današnji mediji so odvisni od denarja svojih oglaševalcev. To so »pokrovitelji«, ki skrbijo za 

finančno podporo medijev. Kdo so torej ti oglaševalci? V večini govorimo o 

multinacionalkah, ki oglašujejo svoje izdelke prek različnih medijskih poti. Predvsem prek 

televizijske mreže, kjer je oglaševanje zelo drago in si ga lahko privoščijo samo velike 

korporacije, oglašujejo predvsem »nezdrave« izdelke kapitalističnega trga. Vendar obstajajo 

omejitve, ki jih narekujejo multinacionalke, saj mora program ustrezati potrebam oglaševalca, 

da privabi pred ekrane občinstvo, ki predstavlja njihovo ciljno publiko. Televizijske hiše si ne 

morejo dovoliti, da bi razjezile svoje vplivne oglaševalce, zato ne prevajajo vsebine, ki se 

nanašajo na javne zadeve. Izjemoma takrat, ko to narekujejo vplivne politične stranke. 

Oglaševalci se želijo predvsem izogniti programom, ki se nanašajo na  resne in problematične 

stvari ter sporne teme, ki lahko ogrozijo »nakupovalno razpoloženje«. Teme, ki torej niso 

zaželene, so predvsem ekologija, pohlep po dobičku, uničevanje planeta, tretji svet kot svet 

izkoriščane delovne sile, ropanje naravnih dobrin, delovanje vojaško-industrijskega 

kompleksa … Skratka, niso zaželene tiste teme, ki niso »pomirjajoče«. Tako se vse bolj širi 

čas oglaševanja in vse bolj zmanjkuje »časa« za resne ter aktualne stvari (Chomsky 1997, 

9295). 

Ne smemo prezreti dejstva, da živimo v družbi, kjer »običajne« komunikacije med ljudmi več 

praktično ni, pač pa so vse medijsko posredovane. Omenimo naj samo informacijo, da je v 

ZDA le šest zasebnih korporacij, ki kontrolira skorajda ves medijski prostor. Tukaj govorimo 

o totalni medijski kontroli, saj je več tisoč TV, radijskih in časopisnih podjetij v lasti šestih 

zasebnih korporacij.  

Ali potemtakem lahko govorimo o »demokratičnih medijih«, na podlagi katerih bi si lahko 

ustvarili realno sliko današnjega »demokratičnega sveta«? Kako potem lahko sprejmemo 

pravilno odločitev in aktivno sodelujemo pri soustvarjanju boljše družbe, če ne sprejemamo 

za nas relevantnih in resničnih novic? Kako so lahko mediji demokratični, če se nad njimi 

izvaja nenehni pritisk s strani države in zasebne moči – korporacij? Menimo, da je 

demokracija, ki nam jo lepo zapakirano servirajo mediji in politiki, samo še PR-fraza. 

Nenehno jo omenjajo in celo vojne se izvajajo v imenu demokracije, tako si sploh ne upamo 

pomisliti, da mogoče ni vse tako, kot nam je posredovano skozi PR in propagando, prek 

različnih medijskih poti. Današnja demokracija temelji na sistemu, kjer je »široko javnost 

pripeljala v stanje tradicionalne otopelosti in poslušnosti ter jo potisnila s prizorišča politične 

razprave in akcije« (Chomsky 1997, 131). 
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Pomembno oziroma presenetljivo dejstvo potrebno pozornosti pa je, da se je moderna 

propaganda začela v demokratičnem sistemu. V času prve svetovne vojne so bili v politične 

namene prvič združeni kombinacija množičnih medijev, uporaba PR-prijemov v politične 

namene in najefektivnejši psihološki prijemi. Čeprav demokratični režim izraža željo po miru, 

sta ekonomski in socialni vidik tista, ki izzoveta konflikte, ti nato skozi demokratični režim in 

delovanje izzovejo vojne, ki so izzvane ravno zaradi propagandnih prijemov (Ellul 1965, 

232233). Ali tako, kot je bila že v začetku naloge omenjena dobro znana parabola o širjenju 

demokracije s strani ZDA in s tem nikoli končane vojne, ki se nenehno širijo.  

Z uporabo propagande uničimo vse možnosti za razvoj resnične demokracije (Ellul 1965, 

245). Ko demokracija postane objekt propagande, postane tudi totalitarna, avtoritarna in 

izključna kot diktatura (prav tam, 249). Kaj torej danes imenujemo demokratični sistem? 

Ugotovili smo že, da lahko javnost opredelimo kot poslušne potrošnike, ki skozi televizijske 

ekrane, kjer je uporabljena le enosmerna komunikacija, spremljajo svet. Postala je pasivna 

publika, njihovo zanimanje za aktualne zadeve pa postaja iz dneva v dan manjše. Že v prvi 

polovici prejšnjega stoletja je Walter Lippmann javnost poimenoval »fantom«. Torej je 

javnost, ki zdaj ni več dejavni državljan, pač pa pasivni potrošnik, postala pasivni element 

demokracije. Sistem, ki ga danes imenujemo demokracija, pa temelji na odločitvah in dejanjih 

elite ter deluje v njihovo korist. Vladajoči del sistema si torej želi, da je javnost pasivna, 

marginalizirana, poslušna, apatična in usmerjena k nepomembnim težavam. Družabna in 

intelektualna kultura elite pomeni biti bogat ter nagrajen. Sistem poskrbi, da ljudje ne dobijo 

občutka, da je njihovo življenje nekoristno, saj je zdravilo za njihovo tesnobo nakupovanje 

dobrin in ne kakovost življenja ter dela (Chomsky 2003, 75).  

Današnja družba skozi propagando temelji na ideologiji pridobivanja bogastva in potrošništva 

kot edini možni sreči ter izpopolnjevanju. Drugi pomemben dejavnik je strah in nasilje. 

Sovražnik je potreben, saj v nasprotnem primeru ljudje ne bi odobravali vojn. S tem se tudi 

bojijo potovati in tako ostajajo stacionarni ter pasivni. Strah zamegljuje razum. Vedno nam je 

dan sovražnik, ki nam zamegljuje razum. Hitler je strah usmeril v Žide in cigane. Danes 

imamo na vsako leto ali dve novega sovražnika. Pri tem lahko opazimo Freudovo teorijo o 

pozitivni in negativni energiji, oprijemljivejše rečeno pa je to funkcija, ki jo danes opravlja 

televizor.  
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8 SKLEP 

Skozi magistrsko nalogo smo uporabljali izraza PR in propaganda tako, kot jih je uporabljal 

Edward Bernays v svojih delih. Izraza je izenačil in sta v njegovih delih uporabljena, kot da se 

nanašata na eno in isto stvar.  

V začetku je Bernays uporabljal izraz propaganda, tako je naslov tudi njegovi odmevni 

knjižici »Propaganda«, ki je izšla leta 1928. Ta izraz je uporabljal vse do konca druge 

svetovne vojne. Izraz propaganda je skozi vojno zaradi nacistične uporabe dobil slab prizvok. 

Ljudje so ga začeli povezovati z grozotami, ki so se s pomočjo moderne propagande zgodile v 

tistem času. Bernays je izkoristil priložnost in je odgovornost za propagando prenesel na 

Goebbelsa. Čeprav pri tem ne smemo prezreti dejstva, da sta bili v zasebni knjižnici najdeni 

knjigi »Propaganda« in »Crystallizing Public Opinion«, s katerima si je Goebbels pomagal pri 

udejstvovanju nacistične propagande. Nacisti so sovraštvo, o katerem je govoril Freud, vezali 

na Jude in nato še na širši izbor nasprotnikov, ljubezen pa so vezali na vodjo, torej na Hitlerja.  

Po končani vojni je Bernays izraz propaganda zamenjal za PR (public relations). Takrat je bil 

izraz tudi prvič v zgodovini uporabljen. Vendar se strategija ni spremenila, zamenjan je bil le 

naziv.  

PR je tako postal stalnica naše družbe. Uporablja se praktično povsod okoli nas. Spremenil je 

naš svet in naše zaznavanje sveta. PR-fraze nas spremljajo praktično na vsakem koraku. 

Vendar to niso nedolžne fraze, ki nam prinašajo določeno sporočilo ali informacijo. To so 

fraze, ki nam vsiljujejo določen izdelek, idejo ali misel (za katero ni nujno, da je resnična). 

Uporabljajo ga praktično vsi: politiki, korporacije, šole, različne ustanove, zdravstvo … Vsak 

dan jih naši možgani absorbirajo nešteto in s tem vplivajo na naše vedenje in razmišljanje. 

Hkrati nam spreminjajo jezik in spreminjajo naš »mindset«. S tem se je spremenil tudi način 

delovanja našega sistema.  

Skozi psihologijo in prijeme PR-ja smo za politike postali vodene množice. Zdaj politiki ne 

delujejo več v korist ljudstva, ampak skozi različne analize pridobijo podatke o določenem 

javnem mnenju. Skozi omenjene in opisane prijeme v nalogi nato na podlagi analiz in s 

pomočjo medijev usmerijo naše javno mnenje ter zaznavanje v želeno smer. Tako vedno 

pridejo do želenega stanja in privolitve ljudstva. S tem politika ne deluje več za dobrobit 

ljudstva, temveč smo mi usmerjeni v želeno smer politike.  

Ne moremo pa se ustaviti pri dejstvu, da politika vodi današnjo družbo. Skozi Bernaysovo 

frazo, ki je bila velikokrat poudarjena tudi na proslavi v čast Thomasa Edisona ob 50. 

obletnici izuma električne žarnice, se je tudi koncept demokracije in političnega delovanja 

spremenil. Na tem dogodku je bilo poudarjeno, da sta demokracija in kapitalizem neločljivo 

povezana. Celo trdilo se je, da sta koncepta demokracije in kapitalizma eno in isto. S to idejo 

so dobile korporacije vplivno moč, ki jo še danes iznajdljivo izkoriščajo. Državljane so 
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uspešno spremenile v potrošnike in jim odvzele zanimanje za dogajanje po svetu. S preveliko 

svobodo so si prilastile naravne vire in s svojimi dobički začele usmerjati politično delovanje 

posamezne države ter na koncu tudi celotne globalne družbe. Zaradi prevelike moči 

korporacij in njihovega prepletanja s politiko so te prevzele tudi ta del našega delovanja.  

Zelo dobro smo seznanjeni z dejstvom, da živimo v demokraciji. Praktično nam mediji frazo 

o demokraciji in svobodi posredujejo na vsakem koraku. Vendar, ali je to res koncept 

demokracije, ki je poznan še iz časa Aristotela? Upamo si trditi, da ne. Temelj demokracije 

predstavljajo svobodni in enakopravni državljani. Današnja fraza o demokraciji nam ponuja 

samo svobodo, medtem ko skozi jezikovne igre PR-ja svobodo enači z enakostjo. Za 

demokracijo je predvsem pomembna politična enakost posameznika in njegovo aktivno 

politično življenje. O tem danes, žal, ne moremo govoriti, saj aktivnega političnega življenja 

(ne)državljanov ni več. Odločitve se sprejemajo na vrhu in (ne)državljani, kot javnost, smo o 

odločitvi le obveščeni, nimamo aktivne vloge pri tej odločitvi. Torej se odločitve sprejemajo 

zgoraj, navzdol pa poteka le sistem obveščanja javnosti. To ni sistem demokracije, ampak prej 

način delovanja rimske republike (Kuzmanič 2017). Demokracija zahteva politično aktivno 

življenje, je način življenja, v katerem vsak svoboden posameznik politično deluje v dobrobit 

skupnosti, v kateri živi. Tudi tega načina političnega delovanja ne poznamo, saj se večina 

politične elite obrača okoli lastnih interesov in interesov korporacij.  

Za polis, ki so bile temelj Aristotelove demokracije, je bila značilna samozadostnost. Vsak 

polis zase je bil samozadosten. Mi tega ne dosegamo več niti na državni ravni, saj sami ne 

proizvajamo skoraj nič več. Večino potrebnih dobrin uvažamo. S tem se ne nahajamo več niti 

v kapitalizmu, temveč v post kapitalizmu. Za kapitalizmom so ostale samo še zapuščene 

tovarne in propadajoča industrijska mesta.  

Zelo pomembno dejstvo, ki bi ga radi izpostavili v tem delu, je tudi uničevanje planeta. Skozi 

razvoj potrošništva, ki se je razvil do nerazumske meje, in nenehnim razvojem, smo začeli 

uničevati tudi planet, na katerem živimo. Obnašamo se, kot da obstaja rezervni planet, vendar 

ga ni. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da smo v zadnjih petdesetih letih uničili planet bolj, kot je to 

uspelo našim prednikom v celotni človeški zgodovini. S takšnim tempom se lahko uničimo že 

do leta 2025. Vendar tega v medijih ne zasledimo, saj bi to lahko ustavilo potrošništvo in s 

tem delovanje obstoječega sistema. Posledice cenzure, prikrivanja podatkov in zavajanja ljudi 

je prečkalo meje razumnega in s takšnim delovanjem lahko uničimo naš planet ter posledično 

svoj obstoj. V bistvu se tega niti ne zavedamo, ker temelj naše družbe ni razmišljanje in 

delovanje, ampak zabava in potrošnja. 
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