
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студија случаја: Барак Обама 

     Барак Обама је био амерички председник од 2009. до 2017. године. Први је афроамериканац 

који је постао амерички председник. Члан је Демократске странке. Рођен је у Хонолулуу на 

Хавајима, као дете Кенијца и Американке, у средњој грађанској класи. Пре него што је постао 

сенатор државе Илиноис, бавио се друштвеним радом и адвокатуром у области грађанских 

права. 

Како је креиран политички лик председника Обаме? 

     Наратив Обаме као лидера заснован је на вођи педагогу и терапеуту нације, лидеру који је 

искрено заинтересован за проблеме грађана и увек спреман да их саслуша. Сви проблеми 

америчког друштва који су истицани у медијима непосредно пре предизборне кампање, 

искоришћени су за наратив кампање: сусрети са болесницима којима је ускраћена одговарајућа 

нега, посета пензионерима принуђеним да раде како би се прехранили, разговори са 

незапосленима… Слушањем проблема нације и дељењем истог наратива, Обама је успео да 

придобије поверење америчких грађана за два мандата.  



 

     Обамина кампања је била усмерена и на интернет – амбијент који свакодневно користи 

просечан грађанин Америке. Као први председник дигиталног доба (Рузвелт је био председник 

у време експанзије радија, Кенеди телевизије), Обама се редовно обраћао јавности путем 

друштвених мрежа, Викимедије (Wikimedia) и Јутјуба (Youtube). 

     Обама је америчку јавност подсећао на Сантоса, јунака у то време веома популарне ТВ серије 

Западно крило. Сантос је био правичан модеран борац за људска права, такође Афроамериканац, 

који је такође победио на председничким изборима у Америци. На власт је, као и Обама, дошао 

након кампање у којој су му многи предвиђали неуспех. Обојица имају супруге које нација воли 

и двоје деце. У ситуацијама када их политички противници подсећају на слабо политичко 

искуство у дотадашњој каријери, обојица одговарају на исти начин – дугим говорима у којима 

истичу национално помирење, повлачење америчких војних трупа из далеких делова света, 

значај покретања коренитих друштвених промена. У последњем обраћању нацији на крају 

предизборне кампање, Обама се налази у кабинету који подсећа на Овални кабинет из ТВ серије 

Западно крило, из којег се обраћао већ изабрани победник политичких избора у ТВ серији.  

     Барак Обама победио је као остварење политичке функције и телевизијске фикције.  

Магични квадрат  

     Успех Обамине политичке кампање поједини аналитичари приписали су уважавању  четири 

функције тзв. „магичног квадрата“: 

 Испричати причу која може да креира наративни идентитет политичара. 

 Управљати ритмом приче и наративном напетошћу током кампање. 

 Језички сликовито, али и недвосмислено, дефинисати идеологију политичара. 

 У привлачењу пажње шире јавности, дефинисању потреба грађана, позивању спонзора и 

прикупљању донација, ослонити се на могућности интернета. 

Истраживачки задаци:  

     Представите наратив који је коришћен у кампање председника Обаме.  

     Какво је порекло Барака Обаме? У којој мери су грађани Америке етнички хомогено 

друштво? Из ког друштвеног слоја потиче председник Обама? Ко чини његову породицу?  

     Истражите друштвене прилике и економско стање САД-а у време Обамине кандидатуре. Због 

чега се наратив употребљен у Обаминој предизборној кампањи показао успешним? 

     Анализирајте невербалну комуникацију Барака Обаме и његове супруге Мишел Обаме на 

приказаној фотографији. Које поруке окружењу шаљу њихове невербалне експресије? 



 

 
Барак Обама на полагању председничке заклетве (извор: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_President_Barack_Obama_taking_his_Oath_of_Office_-_2009Jan20.jpg).      

Еван Корног, професор новинарства на Универзитету Колумбија, разматрао је резултате 

политичких избора у САД-у и закључио да „будућност нације и света зависи од способности 

америчких грађана да изаберу добре приче“.1 Изнесите свој став о томе. Да ли борба између 

стратешки вођеног политичког маркетинга, или идеје и постигнућа политичког лидера одређују 

на који начин ће се грађани опредељивати на политичким изборима? Аргументујте своје 

мишљење примерима. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 

                                                           
1 Салмон, К., Стратегија Шехерезаде, Клио, Београд, 2011, стр. 27. 
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