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Приватност као појава је саставни део човека као индивидуе. 
Иако је друштвено биће и дели свој живот са оста лим људима, 
увек постоји део његовог живота који жели да остави за себе, 

јер му то омогућава да се осећа сигурним и јединственим.
Без обзира на тежњу да сачува своју приватност од друштва, 

он као радознало биће жуди да завири у ту ђу приватност. У тој 
жељи развија многе методе за оства ривање свог циља. Можда 
некад то ради и подсвесно, не зна јући да рад и оно што можда 

не жели да неко њему у ради.
Сваки човек има своје проблеме и желећи да пронађе ре

шења, он у почетку открива своју приватност породици, па 
својим најбољим пријатељима, а сада све чешће (по јавом нових 
технологија) открива и на интернету. То је че сто велика мана 

нових друштвених мрежа.
Америчка војска је створила први облик повезивања сво јих 

база видовима електронске комуникације. Настаје као тежња 
повезивању америчких база у тајности, далеко од јавности. 
Касније исти концепт користи у банкама, да нас не можемо 
замислити једну просечну породицу без ра чунара и интернета.

Као што све у животу има своје добре и лоше стране, та ко 
интернет и остала средства масовне комуникације, као што су 

телевизија, новине и радио, имају своје предности и мане.
Ма совна средства комуникације омогућавају нам да бу

демо информисани о свим светским дешавањима, као што 
су актуелна политичка дешавања у земљи и свету, као и спо
ртска дешавања и временски услови у свету. Интернет слу жи 
и као средство забаве на коме се могу наћи разни за ни мљиви 

садржаји попут музике, филмова и видео игара.
Потребом да се људи повежу на интернету су настале дру

штвене мреже као вид међусобне комуникације. По сто је многе 
друштвене мреже попут Фејсбука, Твитера, Јутјуба, Мајспејса 
итд. На њима се можемо повезати са љу  ди ма из свих крајева 
света, стицати “пријатељства”, чак и упознати свог будућег 
животног сапутника. Поред то га постоји велика база огласа 
који нам могу пружити шан су да пронађемо запослење, као и 

да купимо ствари ко је су нам потребне.
Све што смо навели до сада су корисне и употребљиве ства

ри, поред тога интернет нам доноси и ону лошу стра ну, може 

ПРИВАТНОСТ
 КАО
 РОБА



МГ ЧАСОПИС

нас угрозити.
На интернету постављамо своје личне податке попут адре

се, броја телефона на увид свим корисницима. Тако се често 
претерује у томе. Ретки су они који се “боре” против злоупотреба 

и угрожавања не чије личности.
На пример, Фејсбук је место где људи могу постављати 

и слике нагих тела. Тако, без обзира на све позитивне стра
не, друштвене мреже омогућавају развијање разних врста 
перверзија, као што су педофилија, зоофилија, нарко манија, 

воајеризм, егзибиционизм ...
Наше је мишљење да друштвене мреже на неки начин под

стичу људе да откривају своју приватност, и тако је на рушавају. 
Сматрамо да је сваки појединац сам за себе нај одговорнији 
за све то, али свакако није на одмету по ра зговарати о разним 
лошим искуствима осталих, али и претходно успоставити све 

услове коришћења неке дру штвене мреже.
Дакле, обратити пажњу када на интернет постављамо сво је 
слике, адресу становања, број телефона и остале по датке.

Апел свима, пазите се злоупотреба.

Масовна средства комуникације, међу којима је и инте рнет, 
имају способност манипулације јавним мњењем, што под ра
зумева и промену мишљења појединаца. Појединци ма совна 
средства комуникације прате јер се њихова ми шљења поклапају 

са онима која добијају од интернета.
Квалитет људских живота је одређен значењима ко ја су 

примили од других. Свако живи у свету таквих зна чења. Ниједан 
човек се непосредно не суочава са светом пра  ве стварности. 
Приватност, путем друштвених мрежа, по стаје доступна 
широким народним масама и људски ли чни, приватни подаци 

постају “образовање” многим љу дима.

Ирена Вељановић,
 Младен Ковач,
Лука Петковић, 

Емил Маид 
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Мане друштвених мрежа
У доба када су друштвене мреже постале у обичајен вид 

комуникације међу људима, поготово међу млађом популацијом, 
појавио се проблем приватност и података.Млади људи, поготово 
они који немају баш много искуства често остављају своје 
приватне податке који могу бити злоупотребљени на различите 
начине. Наиме, ако намерно или ненамерно на наш профил на 
некој од актуелних друштвених мрежа поставимо информације 
о послу, адреси, мобилном телефону или кредитној картици, 
они могубити предмети нтересованости одређених људи или 
група људи који их могу употребљавати у различите намене. 
Наравно, не морају све те намене да буду лоше.Остављени 
подаци такође могу бити и разлог лакше доступности послу 
или пословних партнера, што у данашњем бизнису скоро да 

постаје пракса.
Данас је уобичајено да се преко друштвених мрежа (Фејсбука, 

Твитера,...) информишемо о различитим производима. Један од 
најпознатијих примера друштвених дешавања организованих 
преко друштвених мрежа су свакако организације протеста 
против апсолутистичких власти у Либији, Сирији, Египту и 
другим афричким државама.То је са друге стране доказ о томе 
како ствари промовисане путем друштвених мрежа убрзо могу 
да постану и глобалне. Међутим, многе компаније остварују 
огроман профит рекламирајући своје производе преко 
друштвенихмрежа. Неке компаније козметике, моде, поседују 
само своје интернет производе.На неки начин то је добро јер у 
цену производа не улази и цена маркетинга, јер су све друштвене 
мреже бесплатне, и можемо да се информишемо о производима 
који се не продају у нашој земљи. Понекад друштвене мреже 
служе за рекламирање производа који нису довољно добри. 
Данашњом технологијом можемо направити веома добру 
фотографију неког производа, и тако, дељењем те фотографије 
можемо добити доста купаца за неки веома лош производ. 
Купци на тај начин постају незадовољни куповином а да би 
уопште могли да купе те производе, они су приморани да оставе 
своје личне податке, који касније могу бити злоупотребљени.

На друштвеним мрежама нико не може да гарантује да 
су подаци које неко остави истинити. Потпуни странци могу 
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се представити као наши пријатељи и злоупотребити наше 
податке. То је злоупотреба нечијег идентитета. Чак и да не 
дође до злоупотребе, никада не можемо само на основу нечијег 
налога знати све о њему. Честе су појаве педофила и разних 
манијака који своје жртве налазе на друштвеним мрежама. 
Лаковерно се можемо упустити у разговор са таким људима 
и поверовати им. Полиција је забележила многе случајеве 
силовања и убистава.Починиоци таквих кривичних дела могу 
бити лако ухваћени, јер и они морају да оставе некакве податке. 
Међутим, много је и оних који немогу бити ухапшени, јер се 
оно што раде не рачуна као кривично дело. То раде политичке 
странке које манипулишу људским мишљењем. Оне користе и 
туђе податке за своја истраживања и пропагирање које нико не 
може да им забрани. Друштвене мреже развијају јаку зависност 
што је опасно, поготово за децу. Што зависнији од друштвених 
мрежа постајемо, више ћемо података остављати и то не 

обавезно свесно.

Врлине друштвених мрежа
Мада постоји доста недостатака друштвених мрежа и 

интернета морамо нагласити и добре стране. Прва највећа добит 
је поседовање мноштва информација који су у сваком тренутку 
доступни свакој особи на свету. Такође, велика предност је 
изношење мишљења и коментара, али и критиковање чиме се 
могу побољшати многе ствари у свету. Интернет и друштвене 
мреже могу послужити за едуковање и образовање тако 
што људи међусобно мењају своја иксуства и размишљања. 
Постоје и друштвене мреже које служе за комуникацију путем 
видеолинка чиме се људи могу виђати и дружити потпуно 
бесплатно. Велика улога мрежа је да својим корисницима 
пруже задовољство мноштвом видео игара, музичких спотова 
и апликација. Друштвене мреже имају и улогу у пословним 
односима чиме се стварају нови пословни односи, али се 
врши и куповина и продаја разних ствари.Могу нагласити да 
је највећа предност повезивање људи (повезивање рођака који 
се дуго нису видели, старих пријатеља и школских другова), 
тиме се обнављају стари пријатељски односи и стварају нова 

познанства, али се и рађају нове љубави.

Поређење
Постоје разне методе заштите приватности. Једна од њих 

је пажљиво бирање интернет пријатеља. Други начин је да се 
заштите злоупотребљиви подаци тако што би били изостављени 
из личног налога на друштвеним мрежама.Једна од заштитних 
мера је родитељска контрола. Немогуће је успоставити 
потпуну безбедност, јер криминалистичке технологије стално 



еволуирају.Такође, немогуће је забранити друштвене мреже, 
због прихода које остварују њихови власници. Однос између 
доброг и лошег када су у питању друштвене мреже је 3:1. Једно 

је тачно, као и у реалном животу, морамо бити обазриви.

Ивана Рилак, 
Стефан Михајловић,

Ђорђе Панин,
Наташа Киш, 
Андреј Тасић
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Рачунар је један од изума који је у човечанству нашао ве
ома широку примену, почевши од једноставне сврхе да чува 
податке, обавља сложене операције ка сада све популарнијим 
друштвним мрежама. У данашње вре ме незамисливо је живети 
без рачунара и интернет ко не кције. Осим што представља један 
од најчешће кори шћених извора информација, интернет данас 
служи и за забаву, комуникацију са пријатељима и породицом, 

и размењи вање мултимедијалних садржаја.
Као последица тога, млади данас проводе превише вре мена 

на интернету и друштвеним мрежама не водећи ра чуна о својој 
приватности и сигурности.

Поред својих добрих страна као што је одржавање ко нтаката 
са породицом при одласку на студије или по словне путеве у 
иностранство, интернет има и мана. Иако се друштвене мреже 
максимално труде да заштите сво је кориснике, лоше ствари се 
ипак дешавају. Младе де војке јавно објављују провокативне 
слике које потом кру же интернетом и злоупотребљавају се, не 
схватајући да ту има ишта лоше. Млади су сувише наивни и лако 
нагово рљиви на страшне и бесмислене ствари. Пример зато су 
колективна самоубиства чија се организација врши угла вном 
преко друштвених мрежа; организовани напади на националне 
мањине, позивање  на насилно рушење систе ма, организовање 
криминалистичких акција и још мно  го ужасних ствари које 

лоше утичу на човечанство и опште дру штвену сигурност.
Проблем злоупотребе информација је такође врло при

сутан, иако се последице тога не могу тек тако приме тити. То 
може да угрози колико појединца, толико и ве ће организације 
и предузећа.Ту спада хаковање туђих про фила, упадање на 
веб странице разних фирми, банковне ра  чу не, крађа личних 

података, идеја и планова итд.
Јавља се и педофилија као велики друштвени проблем ко ји 

се шири и путем друштвених мрежа. Педофили пре ко лажних 
профила ступају у контакт са младима и пред стављајући се као 
једни од њих успевају да уговоре састанак и тако долази до 

несрећних догађаја.

Поред силовања и напада, као последице састанака с не
познатима долази и до отмица, одвођења на принудни рад, 
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логоре, продавања у бело робље, врбовања у секте, одво ђења у 
јавне куће и убистава.

Већина људи није толико наивна да наседне на наведене пре
варе, али је зато зависност од интернета честа. Људи све мање 
читају и виђају се уживо, већину времена про воде код куће за 

рачунаром уместо у природи.
Осим свих лоших страна које могу да изгледају веома 

стра шно и одбојно, друштвене мреже се не би одржале да 
не пружају својим корисницима и оно што им је потребно.У 
ово време после силних ратова и бурних пе ри ода менталитет 
људи се променио и они трагају за не ком врстом сигурности 
и мањком неизвесности.Да ли је лепше остати у своме дому,  
далеко од других који пред стављају конкуренцију и препреку 
ка сопственим ци љевима и срећи? Крај свога огњишта свако 
је свој газда, а на пољу се човек осећа мали, безначајан, нејак и 
угрожен.За неке је то довољно да направе избор и да то пот пуно 
испуни њихов живот дајући му било какав смисао за којим сви 

трагају, понекад и целог живота.
Друштвене мреже такође чине и корист друштву јер могу 

да заокупе насилне и безумне грађане који у не достатку забаве 
излазе на улице и крећу у агресивне по ходе градом.

Иако је интернет прилично опасно место,  због свих својих 
предности је опстао и свакодневно се разви ја. Побољшања су 
најосетнија у брзини протока и досту пности информација, али 
због популарности и проблема, при оритет заузима сигурност 
корисника чија ће важност све више расти са њиховим бројем, 

као и бројем инфор мација које су доступне на мрежи.

Миљан Ђиновић, 
Михајло Кулић, 
Ана Мићевић, 
Филип Пешић 
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У савременом друштву, приватност је значајно смањена. 
Један од разлога је појава разних друштвених мрежа као што 
су Facebook, Twitter, Myspace, MSN, Skype и потреба за ја вним 
експонирањем и популарношћу. Како је коришћење инте рнета 
и друштвених мрежа доступно широким наро дним масама, то 
је и злоупотреба на веома високом нивоу. Ако имате профил на 
некој друштвеној мрежи, вама ни ко не гарантује да ваши подаци, 
фотографије и слично не ће бити преузети и искоришћени 
на погрешан начин, што може изазвати мноштво проблема. 
Исто тако, ви мо жете користити туђе податке за освету, 

омаловажавање, искази вање мржње и лажно представљање.
Мана друштвених мрежа је та што не можете поуздано 

знати са ким ступате у контакт, стога треба водити ра чуна 
кога имате у пријатељима, шта говорите о себи. Упо знавање 
преко Интернета је јако ризично и познати су многи случајеви 
киднаповања, силовања, уцена.. Кла сичан пример за то је случај 
од пре четири године када је малолетна девојка уговорила 
сусрет са дечком кога је упознала на Facebookу који је, по 
причи, био њено го дишпте. Испоставило се да је то човек од 
педесет година и све је могло много трагичније да се заврши 
да полиција ни је реаговала. Међутим, благовремено реаговање 
није увек случај. Због тога је едуковање младих о правилном 
ко ришћењу Интернета врло важно. Такође је велики про
блем контрола људи који користе друштвене мреже, па су оне 
идеално место за „окупљање“ и ковање побу на који проузрокују 
нереде у градовима и сукобе са по ли цијом и врховним властима. 
Друштвене мреже су ве ома проблематичне јер се не поштују 
ауторска права и при ватност других људи, тако да било ко може 
објавити не чији личан докуменат, слику или слично. То често 
до води људе у незавидне позиције, они бивају исмевани, по
грешно тумачени, па чак и кажњавани због коришћења права 

на јавно изјашњавање.
Позитивне стране друштвених мрежа су савремена ко му

никација, општа информисаност на провереним сај товима, 
забава. Људи који немају много самоупоуздања, слободнији су 
у комуникацији преко друштвених мрежа. Корисно је то што 
се можемо чути са особама које живе стотинама километара 
далеко од нас, што се можемо шко ловати на универзитетима 
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који се налазе у другим зем љама. Популарно је и читање 
чланака, књига, блогова преко Интернета, као и могућност 
куповине и бесплатног преузимања разних мултимедијалних 
садржаја. Право го вора је опште прихваћено као јавно изношење 
мишљења све док се не почну угрожавати права других и док 
не по чне ширење мржње на националној, верској, расној и 
сексуалној основи. Имамо приступ информацијама ко је су нама 
занимљибе, бројним игрицама и виртуелној ства рности које 

можемо играти са другим корисницима широм света.
Данас нам је незамислив живот без струје. Исто тако ће кроз 

неколико година напредовањем савременог начи на живљења 
живот без Интернета представљати вид зао статка и примитизма. 
На нама је да се прилагођавамо но витетима савременог света.

Интернет сам по себи има бројне позитивне и негативне 
стра не, а суштина је научити људе да га правилно користе 
како не би својим поступцима угрожавали друге и исто тако 
их поштовали и били кореткни. Што се приватности тиче, 
свако има право да износи о себи и искључиво о се би оно што 
хоће и да не краде и не злоупотребљава туђе по датке, да се не 

представља као неко други.
Пожељније је изаћи напоље и виђати се и дружити се са 

људима у стварном свету, него седети цео дан за ра чунаром 
без потребе, кривити кичму и оштећивати вид без потребе. О 
зависности да не говоримо, свако од нас мо ра да има мере које 

ће се придржавати.
Суштина је да сви треба да будемо толерантни и со лидарни 

и да се држимо оне „не чини другима оно што не же лиш да 
други чине теби“ јер се морамо прилагођавати вре мену у којем 
живимо и по сваку цену се трудити да безбедно користимо 
Интернет, друштвене мреже и податке који су поверљиви и од 

значаја за неке људе!

Милош Михаиловић,
 Милан Јоцев,

Немања Лежаја, 
Ивана Бешлић 
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