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ПРЕДГОВОР

Родна статистика је извор информација о разним ситуацијама и реалним околностима у којима живе жене и мушкарци и о њиховом доприносу друштву. Она
представља потенцијал за развој утемељених и промишљених политика усмерених
ка унапређењу родне равноправности. Међутим, да би се тај потенцијал остварио,
бројеви сами по себи нису довољни. Потребна нам је и зналачка интерпретација
њиховог значења у одређеном контексту и, што је једнако важно, разумевање
онога што бројеви не обухватају или тек делимично обухватају.
Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN
Women) подржава прикупљање и коришћење родне статистике. Ова књига садржи
преко потребну анализу значења различитих статистичких података о положају
жена и мушкараца који су доступни у Србији, између осталог и анализу недавно
објављене публикације „Жене и мушкарци у Србији 2011“. Овакве анализе су
кључни предуслов за разумевање сложене реалности у којој живе жене и мушкарци, као и за креирање и примену политика које могу да смање јаз међу њима.
Надамо се да ће ова књига наићи на интересовање широке читалачке публике, академских радника и радница, али и активиста и активисткиња који раде на
унапређењу права жена и родне равноправности, као и креатора политика чије
одлуке имају моћ да обликују живот жена и мушкараца у Србији.

Асја Варбанова
Директорка канцеларије
UN Women Србија
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1. УВОД1

1.1 Бројеви, бројеви…
У савременом свету моћ бројева расте. Живимо у цивилизацији која је опседнута
квантификацијом, мерљивошћу, индикаторима, алгоритмима, у којој смо и ми
сами веома често сведени на број, односно постајемо објекти пребројавања. Бро
јеви имају магичну моћ да изгледају као „истина“, као „крунски доказ“. Бројеви
се користе као аргументи у јавним и приватним расправама, бројеви се узимају
као политичке „чињенице“, бројевима доказујемо „своју“ истину. Често чак и не
разумемо у којој мери су наши ставови обликовани неким тумачењима неких бро
јева, и у којој мери би се разликовали када би та тумачења била другачија. Некада
више верујемо бројевима који описују стање нашег друштва или планете, често нa
катастрофичан начин, него што верујемо властитим очима или властитом разуму.
Бројеви нас описују, они нас класификују, они нас „угуравају“ у неке групе, они
одређују наше групне и индивидуалне идентитете. А опет, понекад, преплављени
бројевима, изгубљени у манипулативним јавним расправама, погрдно се изража
вамо о „статистици“ и тврдимо да се њом „све може доказати“, односно да „ако
неко једе купус, а неко једе месо, у просеку сви једу сарму“.
Сврха ове публикације је да, полазећи од бројева који потичу из званичних
статистичких извора и који су објављени у публикацији „Жене и мушкарци у Ре
публици Србији“ (2011), понуди тумачење неких бројева који су важни за родну
1) Захваљујем се Агенцији Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена
(UN Women), која је омогућила ову анализу и публикацију, као и Институту за кримино
лошка и социолошка истраживања у Београду, мојој матичној научној организацији, у
којој радим на потпројекту: „Социјалне неједнакости и социјална инклузија“ (пројекат No
47011, који финансира Министарство просвете и науке). Моја искрена захвалност Невени Ивановић, за подршку, критику и подстицај током израде ове анализе, као и Драгани
Ђоковић Папић, за све корисне информације и сугестије.
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равноправност, односно да објасни каква реалност постоји иза бројева. Конкрет
није, сврха ове публикације је да протумачи квантитете, изражене бројевима, као
квалитете односа између родова.2 Публикација је намењена широкој читалачкој
публици, оној која нема нужно ни социолошко ни демографско образовање и
која не спада у ограничени круг „родних експерткиња“. Овај текст је писан с
намером да се покаже да бројеви имају своју тежину и значај, да је потребно
да се разумеју и уважавају, да је неопходно да се користе у свакој квалифико
ваној јавној дебати, па и у залагању за родну равноправност. Али, истовремено,
и да покаже да кључ лежи у њиховом тумачењу, које увек почива на одређеном
вредносном систему, као и на систему сложених теоријских претпоставки које су
делом и емпиријски проверене различитим истраживањима. Суштина је у томе
да сваки број увек има смисао и значење унутар неког специфичног контекста
и унутар неког специфичног дискурса, и да нас „баратање“ бројевима обавезује
да разумемо о чему говоримо. Бројеви сами по себи, ма како били фасцинант
ни, немају никакав смисао ни тежину истргнути из контекста, односно уколико
се иза квантитета не види квалитет на који се број односи. Такође, сваки извор
има ограничење, било да се ради о попису, виталној статистици, статистици ми
грација, истраживању заснованом на анкети, евиденцији или неком јасно тар
гетираном маркетиншком истраживању. Разумевање ограничења, ограничене
употребљивости сваког броја, неопходно је да би употреба броја имала смисла.
Овако виђени бројеви нису ни необавезне илустрације ни апсолутне истине. Они
су и сами инструменти који нам служе да боље разумемо своје окружење и да
боље осмислимо стратегије рационалне интервенције у то окружење путем за
кона и јавних политика.

1.2 Родно осетљива статистика
Родно осетљива статистика, или родна статистика, релативно је нов појам који се
односи на прикупљање статистичких података о женама и мушкарцима у једном
друштву како би се омогућило спровођење политика родне једнакости. До јасног
раздвајања термина „статистика разврстана по полу“ и „родна статистика“ дошло
је на Светској конференцији о женама у Најробију, 1985. године, када је указано
на разлику између једноставног, површинског приказивања разлика по полу и
статистике која суштински уважава родне разлике и специфичности. У Пекиншкој
декларацији и платформи за акцију (1995) родно осетљива статистика постаје је
дан од стратешких циљева (Авлијаш, 2009). Данас је већ општеприхваћено да је
она неопходан инструмент у дефинисању и спровођењу родних политика.

2) У ову анализу нису ушли сви подаци објављени у публикацији „Жене и мушкарци у Републици Србији“ (2011). Селекција је извршена према два критеријума: нису обухваћене
области за које је, на основу онога што је изнето, тешко урадити дубљу родну анализу,
као ни подаци који су суштински слични онима који су већ изнети, па није било потребе
за понављањем.
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Родно сензитивна статистика омогућује подизање свести о проблемима, али
представља и основ за проналажење адекватних решења, односно рационално и
благовремено осмишљавање јавних политика, као и за праћење њихових ефеката.
Она, што је такође веома важно, утиче и на освешћивање жена и њихову мобили
зацију јер, између осталог, указује и на бројчану снагу жена (Балон, 2007). Дакле,
постоји јасан пут од идентификовања проблема, његовог именовања, мерења ње
гове распрострањености, подизања свести, законске регулације, покушаја реша
вања путем јавних политика, те праћења успешности тих политика, како би се оне
учиниле ефикаснијима. На овом путу мењања статистике и индикатора различите
интересне групе имају своје место: активисткиње, научнице, медијске посленице
и широка јавност, цивилне и међународне организације.
Балон наводи да је родно сензитивна статистика у Србији започета публи
кацијом коју је 2005. објавио РЗС, под насловом “Жене и мушкарци у Србији“.
Иако је ово становиште код нас веома раширено, јер се везује за сам појам „родно
осетљиве статистике“, који је новијег датума, истина је да је бивша СФРЈ имала de
facto родно сензитивну статистику још 70-их година прошлог века. Не само што су
постојали посебни билтени у којима су објављивани подаци о женама већ су и об
рада и приказивање података у потпуности следили логику приказивања разлика
по „полу“, која је одговарала тадашњем нивоу знања о родним специфичностима
и тадашњим обрасцима уређености друштвеног живота. Југословенска статистика
је била узор добро развијене статистике, у којој су биле информације доступне
јавности и по полу, и по етницитету, и по разним другим обележјима, и то у веома
обухватном и разуђеном систему. Од 90-их година долази до „заборављања“, па
се ствара привид да од 2005. крећемо испочетка, слично као и друга тзв. постсо
цијалистичка друштва. Међутим, у случају Југославије истина је другачија.3
Да би била родно осетљива, статистика мора да препозна и измери разлике
у положају жена и мушкараца. То подразумева не само да подаци буду развр
стани по полу већ и да се уоче и прате они процеси и области у којима долази до
дискриминације или где се разлике посебно истичу, и зато су потребни и одгова
рајуће приказивање постојећих података (којим се обезбеђује видљивост), али и
нови методи прикупљања података (Ивановић, 2012). Родно осетљива статистика
се тако не односи само на узак концепт података разврстаних по полу већ на читав
процес који обухвата произвођење, прикупљање, обраду и приказивање податка
(Авлијаш, 2009).

3) Ова тема, као и разне друге које се односе на принудно и добровољно „брисање колективне меморије“ на полупериферији, између осталог меморије везане за жене и њихов
положај, свакако заслужује додатно истраживање (Милић, 2008). Ипак, треба напоменути да је неоспорно веома висок квалитет статистичког система бивше Југославије био
последица различитих политичких и персоналних фактора, између осталог и чињенице да
је један југословенски демограф, академик др Милош Мацура, био на челу Одељења за
становништво (United Nations Population Division) у периоду 1967-1969, као и да је он сам
био промотер различитих феминистичких идеја 70-их и 80-их година прошлог века и да се
нарочито залагао за слободу одлучивања жена у области репродукције.
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Корисници родно осетљиве статистике су многобројни, и обухватају:
Државну администрацију
Родне механизме
Научнике и стручњаке4
Невладине организације
Медије.
То значи да постоји све већа потреба и за сталним „поправљањем“ система род
не статистике, и за знањима неопходним да би се родна статистика адекватно
користила.
Оно по чему се „родно осетљива статистика“ разликује од неких других кван
титативних истраживања o родним разликама или аспектима положаја жена и
мушкараца јесте то што се подаци преузимају од званичних, односно овлашћених
органа и организација које су произвођачи статистичких података. У Србији је Ре
публички завод за статистику, у складу са Законом о званичној статистици, главни
произвођач и дисеминатор података, одговорни стручни носилац, организатор и
координатор система званичне статистике и представља званичну статистику Ре
публике Србије у међународном статистичком систему.5
Међу податке које РЗС приказује у публикацијама „Жене и мушкарци у Ср
бији“ укључени су подаци који се добијају из редовних извора, као што су попис,
витална статистика, редовна и ванредна статистичка истраживања:
Анкета о радној снази,
Анкета о животном стандарду,
MICS – Истраживање вишеструких показатеља стања и понашања
деце и жена у Србији (спроводи УНИЦЕФ, сваких пет година у 100
земаља света),
Анкета о коришћењу јавних услуга и јавном интегритету и
Анкета о коришћењу времена (први пут у Србији).

4) Напомена везана за родно сензитивни језик: у овом тексту ће се употребљавати именице
мушког рода за означавање скупова које чине мушкарци и жене заједно, што је и иначе
граматички исправно
5) Систем званичне статистике Републике Србије чине: Републички завод за статистику,
као главни координатор система, Народна банка Србије, Градска управа града Београда
- за територију града Београда, као и остали одговорни произвођачи званичне статистике
наведени у петогодишњем статистичком програму, као што су: Министарство финансија,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство просвете и науке, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство рударства и
енергетике, Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања, Републички завод за
здравствено осигурање, Републички хидрометеоролошки завод, Институт за јавно здравље
Србије, Национална служба за запошљавање и др. Посебно место у систему званичне статистике има Савет за статистику Републике Србије.
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2. Теоријски оквир

2.1. Становништво, друштво и родни режими
Уобичајено је да државне институције задужене за статистички систем једне земље
прате и мере појаве које се односе на целокупно становништво те земље. То се по
стиже путем сакупљања података пописима (обично сваких 10 година), или путем
тзв. виталне статистике (на годишњем нивоу: подаци о рађању, умирању, склапању
и разводу бракова), посебним евиденцијама (школство, миграције итд.) и посеб
ним статистичким анкетама на репрезентативним узорцима (нпр. АРС, Анкета о
радној снази). Ови подаци се односе на „становништво“, тј. на једну врсту енти
тета који има квантитативна (величина, распрострањеност, густина насељености)
и квалитативна обележја (демографске структуре и процеси), која произилазе из
збирних карактеристика појединаца. Становништво је оно што се операционално
дефинише као „скуп људи који живе на одређеном подручју у одређено време“
и оно може бити одређено de iure (они који имају држављанство или одређени
правни статус), или de facto (они који су присутни у време пописа, нпр.).6 Али
становништво је истовремено, са свим својим карактеристикама, и оквир унутар
кога постоје „друштво“, „економија“ , „политика“ или „култура“. Поред тога, све
поменуте сфере – и становништво и друштво, економија, култура и политика, у
суштини су повезане, испресецане и великим делом и саме обликоване карактери
стикама родних режима, који представљају релативно стабилне обрасце родних
6) У попису 2012. је примењена комбинација ове две дефиниције становништва. Обухваћени су држављани, страни држављани и лица без држављанства с пребивалиштем у
Републици Србији, без обзира на то да ли су се у критичном моменту Пописа налазили
у Републици Србији или у иностранству. Обухваћени су и држављани Републике Србије,
страни држављани и лица без држављанства с пребивалиштем у иностранству, која су у
критичном моменту Пописа боравила у Републици Србији најмање годину дана или краће
од годину дана, али с намером да у Републици Србији остану годину дана или дуже.
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Родни режими нису једноставно односи мушкараца и жена, бројчано и/или ква
литативно, они су систем моћи, улога, идентитета, пракси и дискурса, који уређују
односе између мушкараца и жена у одређеном друштвено-историјском контексту.

То значи да они представљају структуриране обрасце односа између родова у који
су уклопљени појединачни мушкарци и жене, с мањом или већом могућношћу инди
видуалних избора и слобода. Родни режими посредују између микросфере наших
идентитета и наших свакидашњих живота и макросфера становништва, друштва,
економије, политике. Они не одсликавају пасивно ни становништво, ни друштво,
ни економију, ни политику, већ су конститутивни део свих тих области. Али, они
истовремено дубоко кореспондирају са одређеним друштвом и његовим каракте
ристикама, тј. са одређеним контекстом. Родним режимима се у великој мери
репродукују становништво, друштво, економија, култура, управо такви какви јесу.
Постоји однос дубоке међузависности различитих области друштвеног жи
вота, али из аналитичких разлога ми се увек фокусирамо на један или више од
носа и обично на један смер узрочности, мада су ови односи много сложенији.
На пример, карактеристике патријархата повезане су са доминантним начином
производње, али и обрнуто, економија је и сама делом последица патријархалних
структура моћи. Женска права се не могу реализовати на исти начин и са истим
интензитетом у различитим друштвима која постављају границе могућег својим
другим карактеристикама (нивоом економске развијености, нивоом културе и
образовања, историјом „менталитета“, својим правним и политичким поретком
итд.). Ма колико тежили постизању циљева родне равноправности, и сама та те
жња и резултати су контекстуално условљени.
Свака индивидуа поседује карактеристике, улази у односе са другим инди
видуама, пролази кроз одређене биолошке фазе и друштвене процесе, који се на
нивоу становништва посматрају агрегатно, као демографски процеси и структу
ре. Индивидуа обично има доминантна полна обележја, одређену старост, стиче
образовање, има неку етничку или националну припадност, запошљава се или
остаје без посла, мигрира, заузима одређени друштвени положај итд. „Пол“, као
биолошка категорија у друштву постаје „род“, односно конституише се као дру
штвени и културни конструкт. Преко свакидашњег живота који је, у патријархал
ном контексту, у великој мери одређен полом/родом индивидуе, конструише се
прво индивидуални свакидашњи живот, а онда, агрегатно, и шири доминантни
образац свакидашњег живота, који реципрочно и сам производи колективне род
не обрасце, шире схваћену „родност“, тј. оно што се подразумева под „родом“ у
једном друштвеном контексту. А то, онда, формира доминантан тип родног ре
жима у одређеном друштвеном контексту, као што и агрегирање индивидуалних
друштвених положаја производи доминантан тип друштвене структуре. Из много
разлога који овде не могу да буду елаборирани, оквир преко кога је могуће об
ухватити родност у њеној сложености јесте управо свакидашњи живот, а не нпр.
друштвена структура, односно друштвени положај индивидуе (Благојевић, 1991,
9-31). Зато је феминистички теоријски допринос анализи свакидашњег живота из
узетно битан (Спасић, 2003). Другим речима, родност се не само производи путем
свакидашњег живота, већ праксе и дискурси свакодневице стално изнова производе
родне режиме у одређеном друштвеном контексту.
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односа у одређеном контексту. Родни режими су „релативно структурирани односи
између мушкараца и жена, мушкости и женскости, у институционалном и ванин
ституционалном окружењу, на нивоу дискурса и на нивоу пракси. Ова структура
ција је опредмећена у различитим родним улогама, различитим идентитетима и
различитим родним репрезентацијама (укључујући и различит родни перформанс)“
(Благојевић, 2002:311). Родни режими, баш такви какви су, изнова производе ин
ституције и организације у различитим областима друштвеног живота. Да нема, на
пример, неплаћеног домаћег рада који се обезбеђује управо постојањем патри
јархалног устројства, не би били могући ни биолошка репродукција ни биолошки
опстанак у сиромашним друштвима какво је српско, а не би била могућа ни пот
плаћеност радне снаге која се постиже управо тиме што неко обавља неплаћени
репродуктивни рад. Патријархални односи у микросфери обнављају патријархат
у макросферама економије и политике.
Аналитички модел повезаности родног режима и различитих друштвених
области, унутар једног контекста
привреда
економске
институције

култура,
норме,
вредности,
институције

РОДНИ
РЕЖИМ

друштво
институције и
организације

контекст

становништво,
демографски
процеси и
структуре

политика,
институције и
организације

Аналитички модел повезаности индивидуе и родних режима

ИНДИВИДУА

ОБЕЛЕЖЈА:
СТАРОСТ
ОБРАЗОВАЊЕ
ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ
СЕЛО/ГРАД

ПОЛ/РОД

СВАКИДАШЊИ ЖИВОТ

ПОЛНОСТ/РОДНОСТ

РОДНИ РЕЖИМ

анализу узрочности произведену друштвеним, економским или политичким структ
урама. Ради се о сложеном аналитичком поступку, који, наравно, успешно могу да
обаве само научници, људи који су квалификовани да аналитички раздвајају слојеве
реалности и разумеју њихову међусобну динамику. Али, без обзира на сложеност
реалности и на чест привид хаоса, одређена теоријска полазишта (која су и сама
емпиријски проверена), као и дисциплиноване методолошке процедуре ипак нам
омогућују да у том „хаосу“ видимо уређеност која има своју дубоку логику. Родни
режими се као теоријски концепт односе на уређеност односа између родова, на дом
инантне обрасце који кореспондирају одговарајућим контекстима. Али, не само да се
не ради о нечему што је једноставно уређено људском вољом, већ они и не почивају
искључиво на друштвеној основи. Становништво се у демографском кључу посматра
као скуп биолошких јединки људске врсте, те је оно најближе биолошкој узрочности,
јер се рађа и умире. Демографија у том смислу увек подсећа на биолошку страну
људске егзистенције, јер има и своје веома специфичне и битне родне, односно у овом
случају полне (јер су биолошки) аспекте. Иако је у родним студијама сасвим уобич
ајено да се говори о „роду“ као друштвеном и културном конструкту, у демографији
„пол“ још увек има своју тежину и смисао управо због биолошког детерминизма који
је у неким аспектима људске егзистенције (још увек) веома битан.

Индивидуе које се разликују и по другим особинама, у извесној мери имају раз
личите животне стилове и различите родне режиме унутар једног доминантног
типа родног режима. На пример, високообразоване жене ће имати различит однос
према својој родности, својим родним улогама, имаће различите стратегије у свак
одневном животу и изграђиваће, као специфична група жена, специфичне родне
режиме, односно одступања од доминантног модела. Ипак, одступања, односно
слобода да буду различите, не зависи само од њихових индивидуалних особина и
избора већ и од доминантног обрасца који обликује њихове идентитете, очекивања,
понашање и њихове могућности прекорачења. Агрегатни показатељи којима бар
ата демографија, односно родно осетљива статистика, омогућују нам да разумемо
управо тај доминантни тип родног режима, који у крајњој линији одређује инд
ивидуалне шансе. Тако, с једне стране, агрегати одражавају скуп индивидуалних
карактеристика, али и указују на индивидуалне шансе унутар скупа.
Слика о становништву пружа најопштији оквир за разумевање специфичних
карактеристика једног друштва, даје општу слику. Али и више од тога. Тек када се
из објашњења различитих друштвених феномена, укључујући и родну не/једнакост,7
отклоне она објашњења која потичу из демографске узрочности, може се прећи на

2.2 Родни режими на полупериферији
Родни режими се диверсификују, и локално, и глобално. Један доминантни родни
режим који је у различитим друштвима током историје кореспондирао са различ
итим економским и друштвеним системима, у савременим друштвима уступа место
плуралитету родних режима, који се, као различити стилови живота, успостављају
у различитим друштвеним слојевима, различитим образовним групама, на селу и
у граду, итд. (Милић, 2010; Бобић, 2010; Благојевић, 2010; Томановић, 2010; Баб
овић, 2010). Истовремено, процеси глобализације, и још више транснационализ
ације иду у прилог униформисаности и изједначавању животних стилова, нарочито
међу транснационалним елитама. У Србији су доминантни родни режими облик
овани пре свега карактеристикама Србије као друштва полупериферије, као и ко
мплексним процесом транзиције кроз који Србија пролази (економска, политичка,
друштвена транзиција). „Полупериферија“ је појам који има порекло у теорији
система, по којој постоје земље центра, полупериферије и периферије које имају
битно различите економске улоге и положаје (Wallerstein, 1979, 1991). Међутим,
појам „полупериферије“ се овде употребљава у ширем смислу, да означи читав
низ обележја српског друштва, које произлазе из његовог односа са „центром“.8

7) У овом тексту употребљавам појам „не/једнакост“, не само због скраћивања, већ зато
што сматрам да би инсистирање на „неједнaкостима“ било не само једнострано, дакле увек
подразумевало „неједнакости“, већ и зато што сматрам да се често ради о динамичком
пару појмова, који одређују неку врсту континуума у који се најчешће смешта нека конкретна појава. Изостављање „једнакости“ у овом пару, и инсистирање на „неједнакости“
не доприноси успостављању једнакости, већ управо обрнуто, губљењу циља са видика.

8) Повезаност „полупериферије“ и рода првобитно сам артикулисала у области везаној
за производњу знања о роду (Blagojević, 2004). Касније сам развијала теоријска истраживања у различитим правцима (Blagojević, 2009). Сматрам да појам „полупериферије“ има
веома велику хеуристичку вредност, било да је реч о родности или другим друштвеним
феноменима, која ће тек бити потврђена у будућим истраживањима из овог региона, као
и из других постсоцијалистичких контекста.
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Основна структурна карактеристика полупериферије је да она „каска за центром“
и да је у сталном напору да га достигне, при чему се центар стално успоставља као
нека врста „покретне мете“, што значи да га је у суштини немогуће достићи. Овај
напор условљава да полупериферија изузетно интензивно користи женске ресурсе
како би убрзала свој развој, односно сустигла центар (Благојевић, 2009). Зато, није
нимало случајно што су током новије историје жене из Источне Европе често ран
ије добијале право гласа или имале више стопе активности и запослености (у соци
јализму, нарочито; видети Enwise Report, 2004, Милић, 2008). Интензивно трошење
женских ресурса у јавној и у приватној сфери (двострукост улога), формира модел
женскости који називам „само/жртвујући микроматријархат“ (Blagojević, 2004), а
који подразумева високу концентрацију моћи на микронивоу, на нивоу породице,
која се успоставља високим степеном „жртвовања“ за „ближње“. „Само/жртвујући
микроматријархат“ подразумева да је жена истовремено и субјект и објект свог
„жртвовања“, јер њим на микронивоу компензује недостатак моћи у јавној сфери.
Оно што је такође карактеристично за овакву констелацију родних режима су изу
зетно јаке патријархалне идеологије, које служе да се неутралише висок степен
зависности мушкараца од женских ресурса, односно да се жене дисциплинују да
прихвате свој очигледно неповољан положај кроз наметнуте норме и вредности.
Оне онда себе не доживљавају као „жртве“, већ пре као „херои
 не“, и за њих њи
хово жртвовање има смисла. Оваква комбинација – с једне стране висок степен
искоришћености женских ресурса, а с друге стране јаке патријархалне идеологије
најчешће исказане као јавна и приватна мизогинија – представља главну специфи
чност родних режима на полупериферији.
Такви родни режими бивају додатно учвршћени у периоду „транзиције“ која се
обавља у неолибералном коду последњих двадесетак година. Великим делом, и у
великом броју постсоцијалистичких земаља транзиција је процес раз-развоја (dedevelopment) који подразумева структурну промену полупериферије, која се у
економском смислу може описати као потцењеност људског, институционалног и
инфраструктурног капитала (Miers and Ranasinghe, 2003). У ширем друштвеном
смислу раз-развој се манифестује као:
деиндустријализација и недовољна или успорена
постиндустријализација
 повећано сиромаштво, повећане социјалне неједнакости
јака информализација економије
смањена социјална заштита и повећана социјална несигурност
институционална деструкција, институционални вакуум
недостатак „владавине закона“, раширена корупција
аномија, друштвена атомизованост, ниска партиципација грађана
повећане стопе криминала и насиља, смањена безбедност
„барбаризација“ кроз ратне конфликте
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популациона криза (проблем обнављања становништва, интензивно
старење становништва, висока склоност ка емиграцији, у неким
случајевима повећање морталитета)
девастација природних ресурса
снижавање квалитета живота, односно доминација
„економије преживљавања“
постојање „вишка људи“, односно структурна и хронична
незапосленост и „испадање“ великих група становништва из система
социјалне и здравствене заштите или њихова симболична, али не
и реална „укљученост“
трговина људима и јачање комодификације жена и деце.
Раз-развој појачава различите процесе друштвене деструкције, па се после од
ређене тачке и не може говорити о „кризи“, тј. о „транзицији“, јер се заправо ради
о новом стању, новој врсти структуре. У мери у којој, неко друштво, на пример
Србија, успе да се обликује према центру, кроз процес ЕУ интеграција, у тој мери
су последице раз-развоја мање. Али, што је раз-развој дубљи, то је и достизање
центра теже могуће, и то не формално (нпр. усвајањем одређених закона), већ
реално (нпр. имплементацијом тих закона).
Раз-развој има своју родну димензију, која се у најкраћем исказује кроз вис
оку цену коју за „транзицију“ плаћају и жене и мушкарци, али на различите нач
ине. Да ли је и колико оправдано говорити да су „жене највеће жртве транзиције“,
то је сложено емпиријско и теоријско питање, а одговор захтева превазилажење
идеолошке флоскуле. Али, без обзира на то да ли јесу или нису, остаје чињеница
да је круг губитника и губитница, услед различитих последица раз-развоја, изузе
тно велики, те да то у сваком случају утиче на реструктурацију и јавне и приватне
сфере, па нужно и родних режима.
Оно што се могло видети кроз истраживања која су већ рађена у региону, то је
да долази до извесне бифуркације доминантног родног режима (Благојевић,1997,
2008; Кубуровић, 2003; Милић, 2010; Бобић, 2010; Томановић, 2010). „Добитници
и добитнице транзиције“ (високообразовани, урбани, млађи, прилагодљивији,
технолошки писмени) следе савремени модел родних односа који подразумева
егалитарније односе, већу флексибилност родних улога и експериментисање с
различитим сексуалним и породичним односима. С друге стране „губитници и
губитнице“ се окрећу, нужно, „економији преживљавања“, ретрадиционализацији,
репатријархализацији (на идеолошком нивоу, више него на нивоу реалности),
конзервацији ресурса, „укотвљавању“ у локалне и родбинске везе. И једни и други
преиспитују доминантни модел родних улога, али је код „добитника“ то преиспи
тивање више засновано на идеолошком коду „модерности“ и „европејства“, док
је код „губитника“ тврда патријархална идеологија често само покриће за дубоко
уздрмане мушке родне идентитете, односно „кризу маскулинитета“ (Blagojević,
1997; Somach, 2011). Без улажења у детаље, можемо да закључимо да су родни
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режими у неком контексту променљиви и да одговарају на промене тог конте
кста. Истовремено, они су и сами „произвођачи“ тог контекста и таквих његових
карактеристика онда када се и сами успоставе као нова структура, тј. када се
окамене. За дубље промене је потребно увек бар неколико генерација. Демогра
фске, друштвене, културне промене су промене дугог трајања, док су промене у
равни политике, па и економије далеко брже. Контекст и његове карактеристике
описују круг наших индивидуалних могућности, укључујући могућности искорака
из патријархалних структура.

2.3 Методолошке напомене
Различите области статистике, које се односе на различите сфере индивидуалног
и друштвеног живота, подразумевају податке који су веома различити у смислу
квалитета и поузданости. Далеко су поузданији, на пример, подаци о смртности,
него о незапослености, поготово кад се има у виду да сви незапослени нису рег
истровани или да сви регистровани незапослени нису и они који стварно траже
посао, већ има и оних који су се пријавили из неких других разлога. Разумевање
у којој мери и на који начин су и дефиниције и извори ограничени предуслов
је за коректно коришћење података. На још дубљем нивоу, прави методолошки
изазов је проналажење начина да се свакидашњи живот, посматран кроз родну
димензију, адекватно статистички прати.
Када се ради о родно осетљивој статистици, проблеми су сасвим сигурно нај
већи управо у области рада, запослености и активности. Српска статистика следи
логику прилагођавања међународним стандардима, што доприноси све већој и
бољој укључености родне димензије. Поред тога, код нас већ постоје озбиљне
анализе, критике и напори да се родна статистика унапреди, нарочито оне њене
димензије које се односе на запосленост и активност и њене родне аспекте (Авли
јаш, 2008; Бабовић, Вуковић, 2008).
Посматрано уназад, када је реч о економским показатељима, најобухватнија
и најдубља критика је она која већ неколико десетлећа долази из феминистичких
теоријских кругова, иностраних и наших, а која се односи на потцењивање акти
вности које жене обављају у области репродуктивног рада, неплаћеног домаћег
рада, укључујући негу и бригу о зависним (и осталим) члановима домаћинства
(Благојевић 1991; Бабовић, 2010).9 Још у демографским истраживањима 80-их
година наглашаван је проблем родне пристрасности, односно патријархалности
конструката, „помажућих чланова домаћинства“ и „домаћица“, нарочито у по
љопривредним газдинствима (Благојевић, 1991). Међутим, како је постојећи
доминантни тренд у производњи знања на полупериферији „заборављање“ лока
лних напора и искључиво добијање легитимности на основу „међународних стан
9) Социолошка истраживања су документовала висок степен асиметричности између родова када су у питању ове активности (Благојевић, 1997; Благојевић, 2006; Кубуровић, 2003,
Tомановић, 2010).
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дарда“, ово иницијално знање је остало великим делом невидљиво. При том се
заборављају две битне ствари: 1. да су ти стандарди и сами настали као резултат
дуготрајног процеса који укључује различите индивидуалне напоре и процеса
који су долазили из сфере производње знања, а били широко подржани женским
активизмом; 2. да узимање „последње“ тачке, тј. неког међународно утврђеног
стандарда као репера несумњиво јесте корисно, поготову за савремену Србију,
која покушава да достигне одређене „стандарде“ али да, између осталог, ствара
привид о томе да је процес стварања знања завршен (што личи на Фукујамину тезу
о „крају историје“, Fukujama, 2002). Није, дакле, довољно, а ни пожељно, „само“
се прилагодити „стандардима“, већ је и према њима, као и према свему осталом,
потребно имати критички, конструктиван и креативан однос. Ово посебно важи за
неопходност разумевања проблема с којима је суочена полупериферија, јер је та
перспектива скрајнута и још увек углавном непризната у међународном оквиру,
који дозвољава видљивост „Северу“ и „Југу“, али не и полупериферији. Дакле,
методолошке напомене које ће овде бити изнете се односе управо на проблеме
везане за податке о раду и запослености из перспективе родности на полупери
ферији, јер је то оно што недостаје и „вришти“ да буде препознато. Прилагођа
вање „стандардима“ не решава проблем, поготову ако су стандарди дефинисани
тако да одговарају одређеном моделу глобалног капитализма.
У статистици Србије, па и у подацима који су овде коришћени, још увек посто
је две врсте родне пристрасности. Она која је већ анализирана и за коју се може
претпоставити да ће с временом бити искорењена (Авлијаш, 2009) и она која је
већ искорењена, а која произилази из извесне андроцентричне инерције у самом
статистичком систему, односно у одговарајућим институцијама. Авлијаш наводи
пример из АРС, где је као разлог за неактивност било наведено „служење војног
рока“ али не и „брига о деци“. Међутим, у Истраживању о коришћењу времена
(2010/2011), које је један од извора и за ову анализу, ови недостаци су превази
ђени. Ова врста проблема, односно пристрасности, вероватно ће у догледно време
бити отклоњена, јер за то постоје сви битни предуслови, укључујући анализу не
достатка система (нпр. Авлијаш, 2009), решеност родних механизама да отклоне
проблеме, као и беневолентност и стручност људи који су ангажовани на стварању
родне статистике проблема.
Међутим, то још увек не значи да су статистички подаци довољно добри.
Јер је проблем дубљи и односи се на концептуализацију различитих феномена,
ко ја је и тео риј ско, и епи сте мич ко, и „по ли тич ко“ пи та ње у сми слу чу ве ног
аксиома феминистичке теорије да је „лично политичко“. Задржаћемо се на
проблему „запослености“ да бисмо показали како проблем „невидљивости“
опстаје као родно условљен, али још и више као развојно условљен. У том смислу,
„не ви дљи вост“ љу ди, њи хо вих ак тив но сти, или њи хо ве вул не ра бил но сти, 10
савршено кореспондира са напред изнесеним теоријским оквиром и тезом о
10) На пример, статистика не прати једну од најрањивијих група у друштву, самохране
родитеље и њихову децу.
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„вишку људи“ која је структурна датост савременог глобалног капитализма.
„Вишак људи“ као последица деиндустријализације и раз-развоја полупериф
ери је, прика зу је се још увек кроз приз му „нор мал но сти“ за по сле но сти и то
одређеног типа запослености, што уопште не одговара доминантном моделу
„економије преживљавања“ на полупериферији. Тако постоји опасност да се
путем статистике проблеми више замагљују него што се јасно идентификују.
Како уочава Авлијаш, „нaжалост, велики број истраживача/ица упозорава да
је статистика тржишта радне снаге, и када изоставимо родну компоненту, једна
од најнепоузданијих статистика којом располажемо у Србији, да је потребно
изузетно добро познавање методолошких ограничења постојећих података да
би се могли извући релевантни закључци о кретањима на тржишту рада“ (Ав
лијаш, 2009: 25). Али, посматрано из перспективе критичке социологије знања
и феминистичке критике знања, не ради се о пуким методолошким ограничењ
има, већ о ограничењима која проистичу из одређене теоријске перспективе
која је доминантна и која има моћ да производи незнање, невидљивост или
чак „маглу“. У том смислу, поправљање постојеће статистике није довољно, већ
је потребна дубља промена да би се у потпуности демистификовали глобални
процеси који путем процеса раз-развоја девастирају полупериферију и њене
људске ресурсе. 11
Податак о незапослености, пре свега, крајње је проблематичан због чињени
це да НСЗ не располаже поузданим подацима, и да се подаци НЗС разликују од
података из АРС, јер како то објашњава Авлијаш: „по подацима НСЗ-а као и на
основу разговора са њиховим представницима/ама, закључујемо да се одређен
број лица која нису пријављена код својих послодаваца пријављују на евиден
цији незапослених да би остварили право на неке врсте социјалних повластица
(нпр. осигурање у случају незапослености, смањена цена похађања државних
вртића, итд.). С друге стране, као активно становништво узимају се само фо
рмално запослена лица и регистровани/е пољопривредници/е из ПИО фонда,
што додатно утиче на стопу незапослености коју објављује НЗС. Тиме подаци
из НЗС-а значајно прецењују незапосленост. АРС сврстава један број лица која
обављају краткорочне или сезонске послове међу запослене, и тиме потцењује
стварну незапосленост“ (Авлијаш, 2009). Међутим, овај проблем раскорака у
регистровању незапослености повезан је не само с неком случајном грешком у
систему већ с много дубљим обрасцима „сналажења“ као стратегије преживља
вања, и потпуно је нереално очекивати да је, када се пређе одређена граница
незапослености у друштву, уопште могуће вршити адекватну контролу и у том
смислу имати „поуздане податке“.
11) Овај коментар се може учинити наивним или утопијским. Међутим, свака прогресивна
друштвена промена по дефиницији почиње неким „наивним“ залагањем за поправљање
ствари. Високо и идеалистично постављање циљева не подразумева одустајање од практичног и реалистичног деловања на „поправљању ствари“. И то што глас долази са полупериферије не значи да се ради о „незнању“ и „необавештености“, већ о критици заснованој на
разумевању динамике развоја полупериферије.
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Ипак, овим се проблем не исцрпљује. Дефиниција „запослености“ која се
примењује у АРС, и чија је методологија заснована на материјалу Еуростата12,
гласи:
„Запослена лица су лица која су најмање један сат у посматраној седмици
обављала неки плаћени посао (у новцу или натури), као и лица која су имала
запослење, али која су у тој седмици била одсутна са посла. У запослена лица,
поред лица која имају заснован радни однос и раде у предузећу, установи или
у другој врсти организације или раде као приватни предузетници, укључују се и
индивидуални пољопривредници, помажући чланови у домаћинству, као и лица
која су обављала неки посао који су самостално пронашла и уговорила (усмено
или писмено) без заснивања радног односа и којима је тај рад представљао једини
извор средстава за живот. Према томе, у Анкети се не узима у обзир формални
статус лица које се анкетира, него се радни статус тог лица одређује на основу
стварне активности коју је оно обављало у посматраној седмици.“ 13
У вези са овом дефиницијом јављају се следећи методолошки проблеми: она
је преширока, и у великој мери помера границу разумевања „запослености“ и,
консеквентно „незапослености“14 као појмова. Статистичко и здраворазумско
разумевање појмова, па чак и традиционално научно разумевање појмова, оп
асно се разилазе. Постоји битна разлика између овако схваћене „запослености“
и онога што у суштини подразумева идеја „запослености“ као концепта који је
нарочито афирмисан у индустријском друштву. Под „запосленошћу“ се, наиме,
најчешће, подразумевало обављање редовног, у значајном временском обиму,
плаћеног посла (у новцу), изван физичких граница домаћинства, и то на начин
који омогућава да се тим извором прихода задовољавају и личне потребе и потр
ебе бар једног броја чланова домаћинства. Модел запослености је био везиван за
запосленог мушкарца (углавном) који својом платом (углавном) издржава пор
одицу. Тај модел је био жестоко критикован од феминистичких теоретичарки,
јер није узимао у обзир неплаћени домаћи рад, односно репродуктивни рад, као
ни чињеницу да су жене веома често и саме запослене, формално и неформално
12) COUNCIL REGULATION (EC) No 577/98, REGULATION (EC) No 1991/2002 и No
2257/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, COМMISSION
REGULATION (EC) No 1897/2000 и 430/2005.
13) По дефиницији ILO (International Labour Office), незапослене особе су све особе
између 15 и 74 година старости које нису запослене у посматраној недељи, али које су
активно тражиле посао у протекле четири недеље, и које су спремне да започну да раде
одмах или у року од две недеље.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euroindicators/labour_market
14) По дефиницији АРС „незапослена лица су лица која у посматраној седмици нису обављала ниједан плаћени посао, нити су имала посао са којег су одсуствовала и на који су
могла да се врате након истека одсуства, под условом да су задовољавала следеће критеријуме: да су у последње четири седмице предузимала активне кораке у циљу налажења
посла и да су, уколико би им посао био понуђен, била у могућности да почну да раде у
року од две седмице; да у последње четири седмице нису активно тражила посао, јер су
нашла посао на којем је требало да почну да раде након истека посматране седмице, а
најкасније за три месеца.“
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(Благојевић, 1991; Бабовић, 2010). Међутим, дефиниција „запослености“ која је
дата у АРС-у је преширока и не даје реалну слику о томе да ли људи могу да се
издржавају путем плаћеног рада, односно приходовање се веома релативизира
као суштина „запослености“, чиме и сам смисао „запослености“ постаје проблема
тичан. То јест, запосленост се у суштини изједначава са економском активношћу, и
то не регуларном, већ било каквом економском активношћу, укључујући и веома
спорадичну активност, осим оне активности која је искључиво намењена про
изводњи (највероватније хране) за властите личне или породичне потребе. Други
озбиљан методолошки проблем је везан за врло вероватно висок степен непри
јављивања различитих неформалних активности које се могу укључити у овако
широку дефиницију, нарочито услед страха од плаћања пореза и од различитих
врста државне контроле (што је нарочито видљиво у ауторитарним режимима,
али и на микронивоу локалних заједница, у недовољно развијеним демократија
ма у земљама транзиције, где постоји нека врста ванинституционалне, клановске
или партијске контроле). Трећи проблем је везан за велику раширеност натура
лне производње у земљама полупериферије, које су још увек великим делом и
аграрне, и у којима је један значајан део економије везан и за различите врсте
размена добара и услуга на микронивоу. У друштвима у којима је неформална
економија веома заступљена и која у целини имају проблем слабих институција,
као и релативно слабу институционалну и технолошку „покривеност“ друштвеног
живота, не постоје адекватни контролни механизми за мерење тако широко схва
ћене „запослености“, а још мање за праћење натуралног и разменског тока добара
и услуга.15 На тај начин овако широко постављена дефиниција обесмишљава саму
себе, јер онемогућује адекватно снимање „запослености“. Парадоксално, верова
тно је да ће се „на терену“ пријављивати само оне активности које су трајније,
редовније и плаћене, а тиме и видљивије и теже за прикривање, чиме се реалност
приближава првобитном смислу „запослености“.16 Ипак, негативан ефекат ове
методологије је више него очигледан, јер искривљује слику о реалној, драстично
високој неинтегрисаности великог дела становништва у оне врсте активности које
обезбеђују адекватне приходе и социјалну сигурност. Другим речима, прикрива
се феномен „вишка људи“. Када је реч о роду, методолошки проблеми могу бити
још комплекснији, јер се може претпоставити да изузетно флексибилна дефи
ниција „запослености“ у АРС на неки начин погодује томе да рад жена, и када
је плаћен, а нарочито када је у натури (нпр. „бака сервис“), остане невидљив.

Али, ако се „видљивост“ постиже тиме да се рад који је спорадичан, несигуран,
припада неформалној економији (нпр. чишћење кућа, чување деце или продаја
неких производа на пијацама) прогласи „запосленошћу“, чини се још већа штета
и замагљивање.
Сасвим је сигурно да дубоко мењање радних образаца, тзв. флексибилиза
ција радних аранжмана, пораст флуктуације, промене радних места и облика
запослености морају утицати и на промену дефиниција и праћења. Оно што се,
међутим, константно јавља као проблем јесте то што се преносе искуства и знања
из земаља које имају далеко виши степен формализације тржишта радне снаге
(мада оно ни ту није потпуно формализовано!) и у којима је целокупни систем
контроле и праћења далеко поузданији. Различити облици рада и запошљавања
се мењају и усложњавају, они нису исти у индустријском и постиндустријском
друштву, у центру и на периферији или полупериферији. Истовремено, динами
ка промене на индивидуалном нивоу може бити веома интензивна, што значи да
флексибилизација рада подразумева да се врло брзо мења статус запослености,
па и врста активности. На пример, иста особа може више пута за кратко време
да промени статус. Образац сталног или дуготрајног запослења увелико неста
је. Интензивна информализација (informalisation – Young, 2005) тржишта радне
снаге, која је саставни део глобализације у неолибералном кључу, захтева нове
методе и приступе запослености и осталим економским категоријама. У земљама
полупериферије ствари додатно методолошки „компликује“ управо оно што омо
гућује преживљавање, тј. велика раширеност неформалне економије и натуралне
производње и размене унутар сродничких, локалних или интересних група. Спе
цифичност ових контекста се често, у већој или мањој мери, опире мерљивости, и
то поготову када те специфичности нису адекватно узете у обзир. На крају, питања
методологије, односно како се нешто дефинише и прикупља нису маргинална,
већ често централна питања, поготову када је реч о родним неједнакостима које
имају дугу историју прикривања и невидљивости. Дефиниције могу да прикрију
или искриве стање ствари. Иако спровођење анкета по заједничкој методологији
у различитим земљама омогућује ширу упоредивост података, некада то може
бити на уштрб квалитета података, уколико се не узму у обзир битне разлике у
контекстима.

15) Они у суштини не постоје ни у развијеним и уређеним друштвима. Конкретан пример
из Немачке (2002): самохрана незапослена мајка (32 године) једног женског детета (14
година), која прима ( за себе и за дете) социјална давања која јој омогућују да живи у
трособном социјалном стану и да задовољава све потребе, редовно помаже неким старим
људима тако што их обилази, купује им намирнице и лекове, чисти кућу, и за то добија од
њих новац. Ова активност је, наравно, непријављена.
16) Пошто се ради о субјективној изјави једног члана домаћинства о осталим члановима
домаћинства, врло је вероватно да ипак, бар једним делом, здраворазумско разумевање
„запослености“ утиче на повећање веродостојности података.
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3. Биолошка репродукција и род

Становништво према старости и полу, 1921.
Жене
Мушкарци

15
3.1 Старење становништва
Србија већ више деценија пролази кроз дубоку популациону кризу. Криза се ма
нифестује кроз проблем биолошког обнављања становништва (негативна стопа,
2010: -4,7 становника на 1000), интензивно старење становништва, као и интензи
вне миграције (присилне и добровољне) и високу склоност ка емиграцији (Бла
гојевић, 2006)17. Стопа фертилитета је 2010. износила 1,4 (1,4 деце на 1000 жена
у фертилном узрасту 15-49), што је далеко испод нивоа потребног за обнављање
становништва (стопа од 2,2). Ова криза представља озбиљан развојни проблем,
односно карактеристике становништва у великој мери ограничавају развојне
могућности Србије. Како је становништво као ентитет јако инертно, сем у слу
чајевим ратова, епидемија и великих природних катастрофа, његове промене су
у принципу веома споре. А управо демографске карактеристике становништва
представљају основу за све остало – нпр. за економски развој или политичко
понашање. Старење становништва Србије се може илустровати поређењем две
старосно-полне пирамиде: из 1921. и из 2010. (процена):
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Становништво, према старости и полу, процена 2010.
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Извор: Извор: Попис становништва, РЗС и Процене становништва, РЗС

17) Истраживање „Родни барометар“ у Србији (Благојевић, 2006) показало је да је чак
44,6% мушкараца и 42,3% размишљало о исељавању из Србије (2006).

26

Поређење јасно показује како је у периоду од девет деценија дошло до претварања
прогресивне пирамиде у регресивну. Ово „обртање“ значи да је становништво
од младог постало старо, посматрано на агрегатном нивоу. Када је процес
старења становништва овако интензиван, као што је то случај у Србији, он по
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стаје развојни проблем јер се нарушава равнотежа између генерација, која
обезбеђује да има довољно радно способних који могу преузети издржавање
и најмлађих и најстаријих, који нису радно способни. Стабилно друштво треба
да има ону врсту старосне структуре која омогућује нормалан проток добара
између генерација, односно која омогућује да и старе и младе генерације задо
вољавају своје потребе у генерацијски уравнотеженом окружењу. Када је старење
становништва интензивно и када се формира регресивна старосна структура, онда
обим радно неактивних у односу на радно активне представља велико економско
оптерећење за оне који раде или могу да раде. Поред тога, велика пропорција
старих у становништву има и своје социјално-психолошке и политичке после
дице (нпр. конзервативизам). Регресивна старосна структура такође, на дужи рок,
подразумева све већи и озбиљнији проблем обнављања становништва, поготово
у условима већ постојећег обрасца ниског фертилитета. То значи да једном успо
стављена регресивна старосна структура тежи да се репродукује све више и брже,
односно да она постаје повезана са озбиљним проблемом депопулације. Старо
становништво нема довољно младих, образованих, технолошки писмених, и оно
није занимљиво ни за тзв. стране инвестиције, иако је то најчешћа развојна стра
тегија на полупериферији.18
Проблем депопулације, који се у Србији исказује као проблем не само
смањивања броја становника, већ и нестајања сеоских насеља и пражњења неких
региона, опет,није нужно проблем сам посеби, алијесте проблемкада сеповеже,
на пример, са територијалним интегритетом или безбедношћу граница. Неста
јање насеља, или депопулација одређених подручја је проблем и са становишта
неуједначеног развоја, унутар региона и између њих, који онда даље може водити
интензивирању нездраве метрополизације (нпр. раст Београда, Новог Сада и
Ниша) и даљој спирали депопулације. Са становишта развоја, уравнотежен развој
система насеља је уједно и најбољи, поготово на полупериферији, где је пољопри
вреда још увек веома заступљена делатност. Може се, наравно, овај проблем са
гледавати и из перспективе далеке будућности, када највероватније неће постојати
границе и када ће проток светског становништва бити неограничен, међутим, у
овом реалном историјском времену није сасвим једноставно игнорисати проблем
смањивања једног народа, пражњења неких региона, или нестајања насеља. Ово
утолико пре што све мере популационе политике, чак и ако су идеално осмишљене
и идеално се спроводе, захтевају доста времена да би имале ефекта, због напред
поменуте инертности демографских феномена.
Проблем старења становништва је типичан за сва европска друштва, мада се
одвија уз одређене разлике и по интензитету и по томе које генерације су колико
заступљене у становништву, тј. облици старосно-полних пирамида се разликују.
Старењем су захваћени различити функционални контингенти, као што су радни,
18) Није случајно то што се сада многе земље некадашње периферије рекламирају на иностраним медијима тако што наглашавају да имају обиље младе, образоване, технолошки
писмене радне снаге, која је склона иновацијама. Шта би ту Србија имала да понуди?
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ш коло-о ба везни, в ојни, ф ерт илни, бр ачни. Ста рење ук упног с тан ов ништва
подразумева и старење ових контингената, односно смањивање нпр. броја деце
која улазе у процес образовања. Све ово производи темељне промене у друштву
и подразумева одговарајуће планирање и јавне политике. На пример, старење
радног контингента, уз постојећу економску и финансијску кризу у Европи, ус
ловило је повећано запошљавање старијих генерација. Подаци показују да 2010.
у Европи више од половине жена (50,6 %) старости 50-64 година није било запо
слено, али да су сеженеизнад 65годиначешћезапошљавале негомушкарци
те старости (извор: Eurostat – onlinedatacode: lfsa_egan22d). Предвиђа се и
даљи пораст запослености међу најстаријима широм Европе. Пројекције пока
зују да се очекује да у ЕУ-27 стопа запослености за жене 55-64 година старости
порасте за 20,9%између 2010. и 2060, а замушкарцесамо за 11,5% (извор: htt
p://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-
2011-4_en.pdf). Иако су овако дугорочне пројекције веома проблематичне, ипак
су занимљиве са становишта очекивања, па тиме и усмерености родних политика.
Занимљиво је да подаци показују да су старији радници у Европи у више од пол
овине случајева самозапослени, што се може повезати и са ејџизмом (ageism),
односно дискриминацијом према старости, коју практикују послодавци, али и са
могућом жељом старијих радника да имају више аутономије у свом раду (Извор:
Eurostat – online data code: lfsa_epgar). У сваком случају, самозапошљавање јес
те пут за укључивање на тржиште радне снаге и старије популације жена, што је
занимљиво са становишта осмишљавања одговарајућих подстицајних мера. 

3.2. Фертилитет и родитељство
Поред тога што је старење становништва последица продужавања живота, односно
смањивања морталитета, оно је у највећој мери последица дуготрајног снижавања
фертилитета испод нивоа неопходног за просто обнављање становништва (замену
генерације умрлих генерацијом рођених), и то се може сматрати негативним про
цесом. У Е-27 је стопа фертилитета далеко испод нивоа потребног за обнављање
становништва (2,1). Најнижа стопа фертилитета, збирно посматрана, регистрована
је 2002. када је износила само 1,45, док је 2009. износила 1,59. Мали пораст стопе
фертилитета је резултат надокнађивања рађања од стране оних који су га одла
гали, а не промена понашања према рађању. Такође, стопе фертилитета у разним
земљама се приближавају, тј. разлике се смањују. Најниже стопе фертилитета у
Европи су 2009. имале Летонија, Португал и Мађарска (1,3). Истовремено, постоји
општи тренд одлагања рађања, па је средња старост жена приликом рађања 29,8
година (2009).
Развијене земље су проблем ниског наталитета у једном периоду свог развоја
решавале увозом радне снаге и мањом или већом интеграцијом и асимилацијом
имиграната. Земље полупериферије представљају далеко мање атрактивне дести
нације јер су и саме суочене с великим развојним проблемима, али и с високим
степеном ксенофобије, као последицом јаких националистичких идеологија. Зато
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су оне у далеко неповољнијој ситуацији него што су то биле развијене земље у
другој половини двадесетог века. Такође, важно је разумети да без обзира на
сличан низак ниво стопа фертилитета, доминантни узроци снижавања нису иден
тични у земљама центра и земљама полупериферије. Ако у првима може бити ре
чи о модернизацији и одређеним аспектима модернизације који утичу на промену
ставова о броју деце, у другом случају се пре ради о комбинацији недовршене
модернизације и недостатка модернизације.
Питање ниског фертилитета је са становишта родних политика јако занимљиво
зато што је то традиционално „бојно поље“ за сучељавање различитих идеологија
и борбу за женска права. Да би се проблем сагледао на прави начин неопходно
је одвојити рационалну аргументацију од идеолошке конструкције која је често
националистичка и усмерена против жена и њихових репродуктивних слобода
(Дрезгић, 2010). Код нас су доминантна демографска објашњења „кривицу“ за
низак наталитет сваљивала на жене, најчешће некритички преузимајући и реинтер
претирајући у негативном патријархалном коду аргументацију са Запада. Проблем
ниског наталитета је сасвим погрешно третиран као последица „модернизације“ и
са њом повезане „индивидуализације“, без обзира на веома велике разлике у ко
нтекстима западних друштава и српског друштва. Тако се у радовима наших дем
ографа инсистирало на процесима „инвидуализације“ , па чак и на „себичности“
жена и њиховом „хедонизму“. Оваква становишта су била изложена критици у
феминистичкој демографији, која је још 90-их година доказала да се проблем
ниског наталитета пре може објаснити недостатком модернизације и
 недостатком
индивидуализације него њиховом раширеношћу у друштву Србије, које је хронично
неразвијено и сиромашно. Зато је свако пресликавање ситуације потпуно теоријски
неприхватљиво. Напротив, низак фертилитет је, пре свега, одређен: 1. изразито
ниским квалитетом свакидашњег живота, и 2. изразито неповољним положајем
жена у породици и друштву (Благојевић, 1997: 68). Услед тога, неопходно је пот
пуно и темељно „обртање“ теоријске перспективе, што, у ствари, опет значи да је
неопходна афирмација перспективе полупериферије:
„Многи социолози и демографи сматрају да је процес индивидуализације
у модерној култури довео до ниског фертилитета. Међутим, основна идеја у
овом приступу управо је обрнута – не процес индивидуализације, већ процес
неиндивидуализације, и то нарочито неиндивидуализације жена уз изузетно
низак стандард и квалитет живота у ширем смислу, довели су до ниског фер
тилитета. Неиндивидуализација жена, па и нееманципација жена, на овим прос
торима изражена је управо кроз принуду само-жртвовања. Слично, не велики
број опција за жене, већ недостатак било какве праве опције која би искљу
чила њено само/жртвовање и трошење до нивоа исцрпљености. Невидљивост
ове исцрпљености и њена научна нелегитимисаност (у нашим, локалним оквир
има), као и неспособност самих жена да је перципирају, само су потврда снаге
патријархалног окружења чији је само један део и наука сама. С друге стране,
немо и тихо прихватање те исцрпљености, део је обрасца који битно ограничава
могућности сензибилизације жена за проблем који – трпе. Међутим, чак и у

фаталистичкој култури, за повећање фертилитета није довољно реафирмисати
жртвовање“. (Благојевић, 1997:72-73). 
Од краја 90-их година феминистичка критика популационе политике, као идеје
и као праксе, у земљама полупериферије постаје све гласнија. То је изазвано, пре
свега, све агресивнијим нападима на женска репродуктивна права (Gal, Kligman,
2000), при чему је посебно угрожено право на абортус. У нашем контексту, мно
ге женске групе, а пре свих Женски лоби, доследно су се супротстављале таквим
покушајима, демистификујући националистичку манипулацију темом “бела ку
га”. Ипак, код нас су још увек релативно ретки покушаји да се о популационим
проблемима говори из перспективе јасног залагања за женска права и критике
национализма, па су они онда, када се појаве, утолико значајнији (Дрезгић, 2010).
Међутим, без обзира на велику обојеност популационе политике национализмом и патријархалношћу, у суштини је могуће рационално и конструктивно
залагање за интервенцију у поље фертилитета. Етички посматрано, овакво залага
ње је могуће из две перспективе. Из прве, могуће је залагати се за рационалну
интервенцију тамо где постоји распон између „жељеног“ и „оствареног“ броја деце,
тј. уколико жене имају мање деце него што желе. Истраживања рађена у Србији
показују да заиста постоји жеља да се има више деце него што је „реализовано“,
јер родитељи процењују да немају услова за подизање деце (нпр. Благојевић, 1997,
Кубуровић, 2003). С друге стране, популациона политика треба да се јасно етички
профилише тако што ће се сагледати читав низ концентричних кругова одговорно
сти везаних за одлуку о родитељству, уместо фокусирања на „нацију“. „Она треба
да се успостави као средство државне интервенције које ће људима помоћи да
реализују свој свесни и промишљени избор заснован на: 1. одговорности према
самима себи, 2. одговорности према детету/деци (рођеној и нерођеној), 3. одго
ворности према партнеркама/партнерима, и 4. одговорности према заједници“
(Благојевић, 1997:28). Популациона политика, па и пронаталитетна политика треба
да се разуме као развојно питање које потпуно уважава принцип родне равнопра
вности и почива на усклађивању професионалног и породичног живота и жена и
мушкараца. Овакав приступ је у складу са европским вредностима (Водич за спро
вођење једнакости између жена и мушкарца, 2006-2010, Европска комисија) и
битно је различит од идеје да „неке жене“ треба да рађају, а „неке друге“ да раде,
у име „очувања нације“. Искуства неких нордијских земаља, а нарочито Шведске,
показују да је помагање женама и мушкарцима да ускладе своје професионалне
улоге и родитељство пут који осигурава успех популационе политике у савременом
контексту. На пример, шведска политика према породици је повезана с политиком
запошљавања и фокусирана је на омогућавање паровима да комбинују подизање
деце с пуном запосленошћу. Политика према породици почива на моделу двок
аријерне породице, а не на моделу мушкарца-издржаваоца породице. Посебно
је занимљиво да висина плата које примају жене утиче позитивно на фертилитет.
УШ
 ведској фертилитетопада онда када жене страхују за своја радна места, а
повећава се онда када постоје позитивна економска предвиђања (http://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG206.pdf).
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3.3 Морталитет и з дравље
Старење становништва је у суштини и само последица више процеса. Оно је, с
једне стране, последица продужавања очекиваног трајања живота (што је опет
последица снижавања морталитета), што је само по себи позитиван процес. У
Србији се очекивано трајање живота за жене и мушкарце стално продужава, и 2010.
је износило за жене 76,4 године, а за мушкарце 71,1 годину старости. Очекивано
трајање живота је најбитнија мера морталитета, а тиме и самог квалитета живота.
Тако посматрано, стање у Србији сигурно није оптимално. Жене у Словенији имају
чак за шест година дуже очекивано трајање живота од жена у Србији. Мушкарци у
Србији живе чак осам година краће од мушкараца у Аустралији.
Очекивано трајање живота (2010-2015), по полу, изабране земље
Земља

Жене

Мушкарци

Албанија

80

74

Аустралија

84

80

Канада

83

79

Кина

76

72

Босна и Херцеговина

78

73

Црна Гора

77

73

Русија

75

63

Србија

77

72

Словенија

83

76

Извор: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/

Једна од последица различитог морталитета жена и мушкараца је њихова разли
чита заступљеност у полној структури. Србија спада у земље које имају уравно
теженију полну структуру. Док, на пример, у Русији и Белорусији, на 100 жена
долази 52, односно 53 мушкараца; у Шведској 86, а Канади 85, у Србији је тај
број 80 (извор: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/). Оваква
полна структура последица је пре свега разлика у морталитету.
Разлике у смртности мушкараца и жена представљају такође поље могућег
деловања популационе политике. Мушкарци у свим земљама света живе краће
од жена, па се ова чињеница узима као нека врста биолошке датости. Као би
олошка датост третира се и већа смртност мушке одојчади у односу на женску,
мада друштвена интервенција помаже да се ове разлике умање. Тако је у пери
оду 2000-2010. дошло не само до смањивања стопа, већ и до смањивања разлика
између мушке и женске одојчади.
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Стопе смртности одојчади према полу, 2000-2010 (на 1000 живорођених)
Стопе смртности одојчади
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Девојчице 8,8
Дечаци

8,3

8,5

8,4

6,9

6,3

6,2

6,0

6,0

6,3

5,8

12,4 12,0 11,7

9,7

9,2

9,6

8,5

8,2

7,4

7,7

7,7


Извор: Витална статистика, РЗС

Мушкарци у Србији умиру више од жена у свим старосним категоријама, осим у
најстаријој (60 и више година). Међутим, земље се ипак разликују по томе колики
је распон разлика у очекиваном трајању живота, што индиректно показује да
постоје друштвено условљене разлике, које проистичу из различитих животних
услова и стилова мушкараца и жена. Постоје и разлике у ризицима везаним за
различите узроке смртности. На пример, чак двоструко више мушкараца него
жена умире у старосној доби 30-59 година, углавном од болести крвотока и
тумора. У млађој скупини, 15-29 година, распон у смртности младића и девојака
је још већи (2,6 пута). Такође, три пута више мушкараца него жена умире услед
саобраћајних повреда и самоубиства. Мушкарци у свим старосним групама уми
ру и од несрећних случајева више него жене (извор: Витална статистика, РЗС).
Умрлинасилном смрћу, према пореклу насилне смрти, старости и полу, 2010.
Узрок
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17

39

67

303
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13

36

34

192
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67

313 322 511

Самоубиство

-

-

14

62

25

130

81

283 184 430

Убиство

2

2

6

18

9

26

7

29

18

13

Остало

2

1

13

31

5

55

23

51

59

92

1)

М

М

60 +
Ж

М

Извор: Витална статистика, РЗС
1) “Oстало“ се односи на: повреде нанесене при легалним интервенцијама полицијеи војскенадужности,
повреде настале током ратних операција, компликације услед медицинског и хируршког лечења, као и догађаје
са неутврђеним пореклом насилне смрти.
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Подаци о насилним смртима показују да су мушкарци услед својих традици
оналних родних идентитета више угрожени. Студије маскулинитета, и то нарочито
критичке студије маскулинитета и мушкараца (Hearn, 2004) треба да допринесу
дубљем разумевању друштвених и културних механизама формирања мушких
идентитета који фаворизују деструктивно и аутодеструктивно понашање муш
караца. Мушкарци, су као и жене, родно кондиционирани, односно, њихови ро
дни идентитети су највећим делом друштвени и културни конструкти и као такви
подложни променама.

Очекивано трајање живота је у вези с различитим факторима, а не само с по
лом. Образованији људи живе дуже од необразованијих, а и њихово здравље је
у целини боље. Подаци из ЕУ показују да у свакој старосној групи образованији
имају нижи морталитет од оних мање образованих. Такође, занимљиво је да су
ове разлике наглашеније за мушкарце него за жене. Разлике у социо-економ
ском статусу, које су у великој мери повезане са образовањем, производе разлике
у здравственом статусу и социјалној кохезији. Иако се за све социо-економске
групе смањује морталитет, разлике између оних на дну и оних на врху соци
јалне пирамиде опстају, и чак се повећавају. У свим земљама ЕУ морталитет,
здравље и старост приликом умирања су снажно повезани са социо-економским
факторима као што су образовно постигнуће, запосленост и ниво зараде. Иако
код оба пола дужина очекиваног трајања живота расте са образовањем, жене
у свим образовним категоријама живе дуже од мушкараца. Међутим, разлике
између мушкараца и жена се смањују са образовањем, што значи да образовање
доноси већи здравствени бенефит мушкарцима него женама. Слично, образовање
више утиче на смањивање разлика међу мушкарцима у погледу морталитета него
на смањивање тих разлика међу женама
(извор: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-024/EN/
KS-SF-10-024-EN.PDF).
Истраживање из пројекта SHARE показује да у ЕУ постоје велике разлике у
здравственом стању између мушкараца и жена. Нижи друштвени слојеви имају
лошије здравље од виших. Иако здравствени системи у ЕУ почивају на принципу
солидарности која омогућује свима подједнак приступ здравственим услугама
(бар у начелу), постојање значајних разлика између друштвених слојева показује
да постоје додатни фактори ризика који су повезани са друштвеном слојевитошћу.
Другим речима, то може да значи да су разлике у коришћењу здравствених услуга
само секундарне у односу на оне које су везане за стил живота, што је опет после
дица слојне припадности. Истраживање SHARE је показало да припадници нижих
друштвених слојева више конзумирају алкохол и више пуше него што је то случај
с вишим друштвеним слојевима, као и да постоје разлике у исхрани (http://www.
share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/FRB1/FRB1_all_chapters.pdf).
То све упућује на велики значај превентивних здравствених мера које би морале
да уважавају потребе и навике различитих друштвених слојева. Али, то не значи да
би требало потценити реалне разлике у материјалним условима живота.
Истраживања у Србији такође показују да су жене и мушкарци у различитим
слојевима и са различитим нивоима образовања изложени различитим здравст
веним ризицима услед различитих навика и ставова. На пример, абортус опада
као средство контроле рађања код сеоских жена што је виши ниво њиховог обра
зовања. Међутим, у неким случајевима, као што је нпр. конзумирање алкохола
или пушење, штетне навике расту са образовањем и смањују се са старошћу.
(Благојевић, 2010). У сваком случају, превентивне мере треба јасно да таргети
рају популацију која је изложена ризику и да адекватно одговоре на специфичне
узроке одређеног ризичног понашања.
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Умрли услед саобраћајних повреда, 2000-2010. (стопе на 100 000 становника)
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Извор: Витална статистика, РЗС

Умрли услед самоубистава према полу, 2000-2010.
Самоубиства према полу, 2000-2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Жене

474
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Извор: Витална статистика, РЗС

4. Род, партнерство и сексуалност

Још један битан показатељ промене односа према браку представља постотак
жена које рано ступају у брак, тј. пре навршених 15 или 18 година. Традиционални
тип брачности подразумева, поред веома велике раширености (готово целокупно
одрасло становништво у браку) и рано ступање у брак, нарочито женске деце.
Подаци показују да се из генерације у генерацију смањује проценат оних младих
жена које ступају у ране бракове, са изузетком најмлађе генерације (20-24 године),
у којој је дошло до обртања тренда. Овај процес би се могао окарактерисати као
ретрадиционализација, и битно је да се он осветли и постане предмет одговарајуће
родне политике. Рано ступање у брак је појава која је вишеструко негативна са
становишта женских права, иако се у јавном дискурсу могу наћи становишта о
пожељности раних малолетничких рађања у име борбе против „беле куге“.
Рано ступање у брак, жене старости 15-49 година, 2010. (у %)
Пре 15-ог рођендана

пре 18-ог рођендана

20-24

0,9

5,0

25-29

0,3

4,4

30-34

0,5

4,6

35-39

0,8

10,5

40-44

1,0

10,5

45-49

1,4

11,1

У Србији 4/5ижена и мушкараца живи у браку (2002). Посматрано п
 о типупород
ице, жене и мушкарци се највише разликују по т оме да ли живе самиса дететом
или не. Жене представљају чак 77% лица изван брака која живе са дететом (бар
једним) млађим од 17 година. То значи да жене представљају 4/5 самохраних
родитеља, чији је положај у Србији хронично тежак, с обзиром на низак ниво
заштите права деце на примање издржавања, као и на– у целини – низакстепен
друштвене бриге за ову рањиву категорију (Blagojević, 2011). Укупно 7% жена
спада у ову категорију (према попису 2002). Деца самохраних родитеља, као и
они сами, под нарочито су високим ризиком од сиромаштва.
Иако на први поглед изгледа да постоји висока брачност становништва, она
је великим делом последица и старости брачног контингента (старији људи имају
тенденцију да остају у браку), као и последица „економије преживљавања“ која
ограничава избор самосталног живота, као могућу опцију, чак и када су односи
у браку неодговарајући. Код млађе популације однос према браку се огледа у
константном падубројазакључених бракова, којих је2010. било за око трећину
мање него 1980. године. Стопа склопљених бракова на 1000 становника је пала
са 5,1 на 4,9 од 2009. до 2010. Један део осипања свакако се може приписати
кохабитацији, али је вероватније да је већи део везан за саму промену понашања
према заједничком животу у браку, као и за процес старења популације, што
доводи до смањивања брачног контингента. Ипак, промена односа према браку
огледа се и у порасту старости супружника приликом склапања првог брака, која
је 2010. године износила 30,8 година за мушкарце и 27,1 године за жене. Поме
рање ове границе води и померању границе рађања, па је просечна старост мајке
при рођењу првог детета износила 27,2 године (2010). Из ових података се види
да је процес модернизације брака и брачности још увек у току.

Модернизација брака и брачности може се видети и из података о односу између
старости супружника приликом ступања у брак. Учешће бракова у којима је су
пруга старија расте, док се учешће бракова у којима је супруг знатно старији (10
и више година) смањује. Такође, из података о распрострањености сексуалних
односа међу младима, може се закључити да је „сексуална револуција“ у Србији
завршена, јер је преко 90% младих старости 20-24 године имало сексуалне од
носе, и то младићи само нешто мало чешће од девојака (95,7 наспрам 92,9%). Са
становишта родне равноправности ово изједначавање представља значајно култу
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Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Разлика у годинама између супружника,
жене старости 20-24 године, 2005. и 2010. (у %)
Млађи
супружник

До 4 године
старији

5 - 9 година
старији

10 + година
старији

2005

4,3

46,2

35,2

13,7

2010

8,1

46,0

37,0

8,9

Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

ролошко померање и предуслов за овладавање жена сопственом сексуалношћу,
која је у патријархалном окружењу увек у фокусу мушке доминације и контроле.

у редовно образовање, и то на нивоу основне школе, ипак најједноставнији и
најефикаснији метод.

Млади који су имали сексуални однос, 2010. (у %)

Млади који знају где могу да се тестирају и који су се тестирали на ХИВ, 2010. (у %)

Старост

Жене

Мушкарци

15-19

27,6

42,0

20-24

92,9

95,7

Млади који знају где могу да се тестирају на ХИВ
Млади који су се тестирали на ХИВ
100
80

Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Коришћење контрацепције и знање о ризицима и преносивим болестима остаје
важно поље сексуалне еманципације жена. Подаци показују да је коришћење
модерних метода контрацепције још увек веома мало распрострањено међу же
нама, а да је најраспрострањеније некоришћење било каквог метода. Када се
има у виду висока склоност наше женске популације ка коришћењу абортуса као
методе контроле рађања (Рашевић, 2008), ови подаци су забрињавајући. Али,
они такође потврђују и да је читаво поље биолошке репродукције још увек више
немодернизовано него што је модернизовано.
Жене у брачној/ванбрачној заједници према коришћењу
контрацепције и броју деце, 2010. (у %)
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Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ
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Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Информисаност о ХИВ-у пружа нешто повољнију слику. На пример, око 4/5
младих старости 25-29 година зна где могу да се тестирају, и разлике између
младића и девојака су релативно мале. Ипак, и у овој области има још простора
и потребе за адекватним деловањем. Чини се да је уношење ове врсте садржаја
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5. Род и образовање

њихове различите заступљености у тим генерацијама, а не разлика у обухвату.
Стопе обухвата на нивоу основног образовања показују, такође, да нема битнијих
разлика по полу. На нивоу средњег образовања, после 2009. године, опет је дошло
до значајнијег уједначавања. Ипак, треба напоменути да девојчице имају нешто
мало нижу стопу обухвата, што се може повезати са ретрадиционализацијом и
раним склапањем бракова. У Србији, међутим, на агрегатном нивоу, ова појава
није нарочито заступљена, што не значи да се дезагрегирањем на етничке групе
не би добиле значајније разлике и међу половима и међу етничким групама.
Деца старости 7 година обухваћена основним образовањем,
према полу, 2007-2010. (у %)
100

Девојчице

Дечаци

90
80
Образовне карактеристике мушкараца и жена се у српском друштву увелико из
једначавају, јер жене прихватају образовање као најефикаснију стратегију по
бољшања сопственог положаја. Иако је међу најнеобразованијом популацијом
нешто више жена, више је жена и међу образованијима. И док прва чињеница
представља остатак прошлости, друга је везана за нове трендове који су обухва
тили велики број развијених земаља, а који се односе на бројчану надмоћ жена
на нивоу универзитетског образовања. Међутим, образовна структура представља
пресек оба ова процеса и нужно се мења споро, услед већ поменуте инертно
сти демографских структура. Највећи број одраслих, и жена и мушкараца, има
средње образовање, што представља битан потенцијални развојни ресурс. Ипак,
треба имати у виду да брзо мењајуће савремене технологије и интензивно старе
ње становништва пре свега подразумевају модел тзв. перманентног образовања.
Становништво старости 15-64 године, према школској спреми и полу, 2010. (у %)
Жене

Мушкарци

Без школе/ непотпуна основна

6,6

4,0

Основна школа

25,9

21,9

Средња школа

51,6

60,9

Виша/ висока школа

15,9

13,2

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Ако се посматра обухват деце по полу на различитим нивоима образовања, добија
се слика која показује високи степен уједначености. Девојчице представљају 49%
деце обухваћене предшколским образовањем, а дечаци 51%, што је последица
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Извор: Статистика образовања, РЗС

Деца старости 15 година обухваћена редовним
средњим образовањем, према полу, 2007-2010. (у %)
Девојчице

Дечаци

2007

92,4

91,6

2008

87,4

87,8

2009

90,8

92,3

2010

92,1

92,3

Извор: Статистика образовања, РЗС

Истраживања писмености дечака и девојчица показују да су разлике највеће у до
мену читалачке писмености, и то у корист девојчица, да су много мање у домену
математичке писмености (у корист дечака), а најмање, или готово непостојеће у
домену научне писмености. Из ових података се може закључити да је потребно
пре свега усмерити пажњу на подизање нивоа читалачке писмености дечака. Иако
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ово поље из перспективе савременог нагласка на технолошкој писмености може
изгледати као небитно, оно је у ствари предуслов адекватног интегрисања дечака
у друштвене и цивилизацијске токове.
Писменост ученика старости 15 година, 2006 и 2009. (у поенима)
2006

2009

Девојчице

Дечаци

Девојчице

Дечаци

Читалачка
писменост
Математичка
писменост

422

381

462

422

433

438

437

448

Научна писменост

438

433

442

443

Извор: Министарство просвете и науке

Ученици који су завршили средњу школу, према подручју образовања и полу, 2010.
Девој. Дечаци Укупно
Текстилство и кожарство
1084
Личне услуге
1214
Здравство и социјална заштита 4811
Економија, право
6497
и администрација
Култура, уметност и јавно
781
информисање
Хемија, неметали
1599
и графичарство
Гимназија
10149
Трговина, угоститељство
4543
и туризам
Пољопривреда
2610
и производња хране
Шумарство и обрада дрвета
370
Геодезија и грађевинарство
504
Саобраћај
946
Геологија, рударство
47
и металургија
Машинство и обрада метала
1438
Електротехника
527
Хидрометеорологија
0
Укупно
37120

%

Девој. Дечаци

Анализа података по образовним профилима показује да постоји веома разли
чита заступљеност младића и девојака у различитим подручјима. Овако висок
степен сегрегације појединих профила, као што је на пример електротехничка
школа, коју је завршило само 7% девојака, дугорочно води задржавању високе
родне сегрегације занимања и производних делатности. Постоје и многе друге
веома важне родне импликације овакве ситуације, као што је одржавање родних
стереотипа, потплаћеност одређених занимања (оних у којима су концентрисане
жене, пре свега), или на пример, производња и развој технологија које фавори
зују традиционално мушке вредности (Благојевић, 1991). Зато је веома важно
да се на овом плану предузму одређени кораци како би се младићи и девојке
подстакли да праве нетрадиционалан избор занимања, који ће бити заснован на
њиховим стварним интересовањима и индивидуалним карактеристикама. Ово
утолико пре што је степен разлика када је реч о различитим типовима писме
ности далеко нижи од разлика у избору средњих школа, што само потврђује да
се избори праве не према склоностима и способностима, већ пре свега према
родним стереотипима.
Дипломирани студенти високих школа и факултета, према полу, 2007-2009.
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243
1240

1295
1457
6051

2
2
8

84
83
80

16
17
20

Године

2892

9389

13

69

31

440

1221

2

64

36

907

2506

3

64

36

6580

16729

22

61

39

3178

7721

10

59

41

2512

5122

7

51

49

664
1521
2964

1034
2025
3910

1
3
5

36
25
24

64
75
76

184

231

0

20

80

17
7
0
50

83
93
100
50

7028
6736
44
37344

8466
11
7263
10
44
0
74464 100

Број

%

жене

мушкарци

жене

мушкарци

2007

21097

13574

60,8

39,2

2008

24512

15818

60,8

39,2

2009

25810

16570

60,9

39,1

Извор: Статистика образовања, РЗС

Иако је обухват на нивоу средњег образовања полно уједначен, велике разлике
настају на нивоу високог образовања, и то у корист жена. Тако, жене чине чак 3/5
дипломираних студената 2009. године. Посматрано према подручјима образова
ња и на највишем нивоу постоји изражена концентрација жена у неким областима,
као што су образовање, здравство и социјална заштита, уметност и хуманистичке
науке. Мушкарци су најзаступљенији у областима као што су техника и грађеви
нарство. Ипак, посматрано у целини, изгледа да је на највишем образовном нивоу
нешто уравнотеженија дистрибуција по полу у различитим областима, што би се
евентуално могло објаснити толерантнијом и отворенијом организационом кул
туром на универзитету. Како класификације нису у потпуности упоредиве, тешко
је донети поуздане закључке.

Извор: Министарство просвете и науке
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43

Образовање

3715

380

4095

10

91

9

Здравство и
социјална заштита

2803

848

3651

9

77

23

Уметност и
хуманистичке науке

3148

1039

4187

10

75

25

И међу докторима наука се задржава разлика у заступљености жена и мушкараца
по областима. Међутим, разлике су се на известан начин „обрнуле“, па су мушкар
ци заступљенији у областима уметности и хуманистичких наука, као и друштвених
наука, пословања и права. Жене су, с друге стране, заступљеније у областима
које су на нижим нивоима „типично мушке“, као што су техника, производња и
грађевинарство. Можда објашњење за израженији родни баланс на највишем
нивоу треба видети у чињеници да су жене које су опредељене за типично „му
шке“ професије на нижим нивоима већ прошле кроз одређену професионалну
социјализацију која им је омогућила да у свом избору истрају.

Друштвене науке,
пословање и право

9856

6108

15964

38

62

38

Лица која су докторирала, према подручјима образовања и полу, 2009. (број)

Услуге

1734

1891

3625

9

48

52

Пољопривреда
и ветерина

485

570

1055

2

46

54

Дипломирани студенти на високим школама и факултетима,
према подручјима образовања и полу, 2009.
Жене

Природне науке,
математика и
информатика

1446

Техника,
производња и
грађевинарство

2573

Укупно

25760

Мушкарци Укупно

1826
3958
16620

3272
6531
42380

%

Жене

Мушкарци

8
15
100

44
39
61

Мушкарци

Жене

Уметност и хуманистичке науке

23

17

Друштвене науке, пословање и право
56

78

51

Природне науке, пословање и право

30

41

61

Техника, производња
и грађевинарство
Пољопривреда и ветерина

57

61

20

20

39

Здравство и социјална заштита

72

87

Извор: Статистика образовања, РЗС

Извор: Статистика образовања, РЗС

У симболичком смислу веома је важан податак да је у 2009. години у Србији, први
пут у историји, изједначено учешће жена и мушкараца међу онима који су док
торирали! Пре 30 година у Србији је било 30% жена међу докторима наука (Бла
гојевић, 1991: 177). Убрзана феминизација научних звања повезана је делом и с
погоршањем положаја науке, као што је случај и у другим постсоцијалистичким
земљама (Еnwise Report, 2004), а не искључиво с побољшањем положаја жена.
Жене, наиме, улазе у она подручја која напуштају мушкарци, тј. у подручја који
ма опадају статус и плаћеност.

Изједначавање жена и мушкараца у стицању академских титула одражава се и на
структуру наставног кадра на универзитетима. Тако заступљеност жена расте са
снижавањем образовног нивоа наставника и сарадника. Феминизација наставног
особља је највидљивија на најнижем нивоу – сарадник без научног звања – где
има преко половине жена.
Наставници и сарадници на високим школама и факултетима,
према полу, 2009/2010.
Број

Лица која су докторирала, према полу, 2007-2009.
Године

Број

жене

мушкарци

жене

мушкарци

Укупно

6810

8002

46

54

Доктори наука

3034

4777

39

61

Магистри и специјалисти

2068

1836

53

47

Без научног звања

1708

1389

55

45

%

жене

мушкарци

жене

мушкарци

2007

141

189

43

57

2008

234

284

45

55

2009

277

280

50

50

Извор: Статистика образовања, РЗС

Извор: Статистика образовања, РЗС

44

%

45

Ако се посматра општа популација и њена технолошка писменост, може се уочити
да су разлике између мушкараца и жена утолико веће уколико се ради о старијим
генерацијама, што је и очекивано. Међу најмлађима разлике су веома мале, око
3%. Међутим, разлике између жена и мушкараца су значајније када је реч о ко
ришћењу интернета. Код старијих генерација објашњење вероватно лежи у чиње
ници да жене генерално имају мање слободног времена од мушкараца, док се код
најмлађе посматране генерације највероватније ради о другачијим приоритетима.

6. Род, активност и запосленост

Корисници рачунара, према старости и полу, 2010. (у %)

16–24

25–54
Жене
Мушкарци

55–74
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Извор: Употреба информационо-комуникационих технологија, РЗС

Корисници интернета, према старости и полу, 2010. (у %)

16–24

25–54
Жене

Када имамо у виду претходно наведена методолошка ограничења Анкете о рад
ној снази, која представља основни извор за анализу активности, запослености и
незапослености, поставља се питање на који начин је најбоље користити ове по
датке за разумевање динамике између родова. Да би било каква анализа имала
смисла на оваквим изворима, потребно је не само имати у виду ограничења, већ
и разумети да претерано софистициране методе у ствари могу водити још већем
замагљивању. Зато је најбоље задржати се на грубом поређењу мушкараца и жена
и уочавању трендова промене.
Поређење жена и мушкараца показује две битне ствари: да се контингент
неактивног становништва и код једних и код других повећавао, у периоду 20002010, и да су жене више неактивне од мушкараца. Смањивало се активно станов
ништво (радна снага), које чине сви запослени и незапослени. Стопа за укупно
становништво Србије била је 2010. била испод ½, и износила је 46,9%, а стопа
запослености, чак и широко схваћене, била је само 37,9%. Стопа незапослено
сти жена је била виша од стопе незапослености мушкараца (20,2 наспрам 18,4
– извор: АРС).
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Извор: Употреба информационо-комуникационих технологија, РЗС
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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15+

39,0

55,5

15-64

50,8

67,3

15-24

21,9

33,9

55-64

24,9

50,7

На нивоу укупне популације мушкарци стари 15 и више година имају 1,4 пута
вишу стопу активности од жена исте старости. Стопе активности упоређене пре
ма старости показују да су највеће разлике у најстаријој генерацији, у којој је
активност мушкараца чак два пута веће од активности жена, између осталог и
зато што је старосна граница за пензионисање жена нижа од старосне границе
за мушкарце. Посматрано по појединачним старосним групама, жене имају ни
жу стопу у свим генерацијама, али је занимљиво да разлике нису мале само на
почетку и на крају криве, где се то може објаснити биолошким разлозима, већ и
у старости од око 35 година.
Активно становништво, према старости и полу, 2010. (у хиљадама)
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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Стопе активности, према старости и полу, 2010.

Посматрано по делатностима, највише запослених (укупно – и жена и мушкараца)
ангажовано је у пољопривреди (21% од свих запослених жена и 23% од свих запо
слених мушкараца). Мушкарци су чешће запослени у прерађивачкој индустрији,
а жене у трговини. Образовање, здравствена и социјална заштита запошљавају
жене чешће него пољопривреда (22,9%).

Неактивно
становништво
48

Незапослени

49

Запослена лица, према секторима делатности и полу, 2010.
Сектори делатности

Жене

Жене

Стручњаци
Стручни сарадници и техничари

Мушкарци

Службеници

број

%

број

%

Укупно

1023482

100,0

1372761

100,0

Услужни радници и трговци
Основна – једноставна занимања

Пoљопривреда, шумарство и рибарство

213889

20,9

319080

23,2

Квалификовани радници у пољопривреди и рибарству

3367

0,3

19949

1,5

Законодавци, функционери и руководиоци-менаџери

131660

12,9

270051

19,7

Снабдевање електричном енергијом,
гасом и паром

6058

0,6

30235

2,2

Занатлије и сродни радници
Руковаоци машинама и уређајима и монтери

Снабдевање водом и управљање
отпадним водама

7690

0,8

33407

2,4

Грађевинарство

16153

1,6

104536

7,6

Трговина на велико и мало,
поправка моторних возила

169218

16,5

157065

11,4

Саобраћај и складиштење

27520

2,7

98043

7,1

Услуге смештаја и исхране

36966

3,6

34644

2,5

Информисање и комуникације

16831

1,6

30851

2,2

Финансијске делатности
и делатност осигурања

27881

2,7

16971

1,2

Пословање некретнинама

1518

0,1

1750

0,1

Стручне, научне, иновационе
и техничке делатности

29293

2,9

27760

2,0

Административне и помоћне
услужне делатности

16790

1,6

20904

1,5

Жене чине више од половине стручњака, што је акумулирана последица њихове
веће заступљености међу најобразованијом групом у становништву. Оне пред
стављају и више од половине стручних сарадника, службеника и услужних рад
ника, а заступљеније су и међу неквалификованим радницима. Заправо, једина
занимања у којима је жена мање су она која су или изразито техничка или везана
за одлучивање. Жене су скоро потпуно одсутне и међу војним лицима. Може се
закључити да оно што кључно одређује да ли ће се неким занимањем бавити жена
или мушкарац, посматрано на макро, агрегатном нивоу, јесте моћ, институциона
лизована моћ у државном апарату, привредним организацијама или војсци. Она
је чак важнија родна детерминанта од образовања, јер ће и са истим образовањем
мушкарци, као група, бити ближе моћи.

Државна управа и обавезно
социјално осигурање

47123

4,6

73336

5,3

Структура запослених лица, према радном статусу, старости и полу, 2010. (у %)

Образовање

106382

10,4

52999

3,9

Здравствена и социјална заштита

127581

12,5

29556

2,2

Уметност, забава и рекреација

13261

1,3

23703

1,7

Остале услужне делатности

21141

2,1

26487

1,9

Делатност домаћинства као послодавца

2942

0,3

827

Делатност екстериторијалних
организација и тела

217

0,0

608

Рударство
Прерађивачка индустрија

Војна лица

Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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Старост
Радни статус

15+

15-64

15-24

55-64

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Укупно

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

Самозапослени

16

31

14

28

14

18

21

40

0,0

Запослени радници

71

65

75

68

75

68

55

57

Помажући чланови
домаћинства

13

4

11

4

11

14

24

2

Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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Мушкарци

51

Жене су, посматрано по радном статусу, два пута ређе самозапослене од му
шкараца, а три пута чешће су помажући чланови домаћинства. У смислу поло
жаја, права и сигурности, статус „помажућег члана домаћинства“ у пољопри
вреди вероватно је најнеповољнији (Бабовић, Вуковић, 2008). Али и чињеница
да су жене далеко мање заступљене међу предузетницима такође указује на
њихов неповољнији положај на тржишту радне снаге, поготову ако се има у
виду да је предузетништво жена најчешће још увек условљено високом мушком
подршком, приватном и јавном. Ипак, у најмлађој посматраној категорији (1524 године) родне разлике су битно умањене, што указује на мењање обрасца. To
је вероватно у вези и са чињеницом да је међу младим предузетницама далеко
више оних које су имале бар једног родитеља предузетника, него међу стари
јим предузетницама. Истраживање предузетница у Србији је показало да је
међу најмлађим предузетницама (19-30) више од половине имало бар једног
родитеља предузетника (51,5%), док је код најстаријих тај проценат био знатно
нижи (10,6%) (SeCons, 2012). Овај податак указује да се предузетништво учи
као стил живота.

Вероватно најрелевантнији податак за утврђивање стварне радне ангажова
ности јесте структура запослених лица према броју радних часова у седмици.
Подаци показују да и мушкарци и жене преко 15 година старости изузетно много
раде у току недеље: 88% мушкараца и 85% жена раде више од 40 сати недељно.
Ови подаци показују да је ангажованост оних који су запослени изузетно висока,
тј. да је доминантни образац рада највероватније пуна запосленост. Вероватно је
да запослени, нарочито они који раде код приватника, имају дуго радно време, а
могуће је и да раде све више да би задржали посао у условима високе компети
ције око добијања посла. Жене чешће од мушкараца раде скраћено радно време,
у свим посматраним старосним групама, што је последица њиховог комбиновања
породичних и радних обавеза. Ипак, у Србији је очигледно запосленост повезана
са дугим радним временом, и за мушкарце и за жене, и родне разлике су у том
погледу релативно мале.
Структура запослених лица, према часовима рада у
уобичајенoj седмици и полу, 2010. (у %)
Старост

Предузетници према полу и запослени код предузетника, 2003-2010. (у хиљадама)
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Извор: Републички фонд за здравствено осигурање

Иако су жене мање заступљене у предузетништву, оне више запошљавају, односно
у просеку ангажују више запослених од мушкараца предузетника. Током целог
периода 2003-2010. број лица које запошљавају предузетнице је знатно већи од
броја самих предузетница, док број запослених код мушкараца предузетника тек
од 2006. године надмашује број послодаваца. Ове податке треба видети у светлу
налаза неких истраживања која показују да је женско предузетништво веома често
повезано с решавањем породичних проблема, најчешће незапослености супруга и
деце (Марков, 2005; SeConS, 2012). Такође, могуће је да, бар једним делом, жене
само фигурирају као власнице, док је прави власник неки други члан породице.
Ипак, мотивација за предузетништво се у извесном степену разликује код жена и
мушкараца, што резултира и различитим ефектима по запошљавање.
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Жене су чешће од мушкараца запослене у неформалној економији (20,6% жена
наспрам 18,9% мушкараца). Међутим, посматрано по старости, млађи мушкарци
су чешће ангажовани у неформалном сектору од жена, а старије жене су у том
сектору ангажоване чешће од мушкараца. Самозапослени су у великом броју
случајева и међу женама и међу мушкарцима неформално запослени (жене 33%,
а мушкарци 36%), што је највероватније у вези с неформалном запосленошћу
везаном за пољопривредну активност.

53

Област која је најзатворенија за запошљавање жена је област безбедности. Унутар
тог сектора жене су најмање заступљене међу професионалним војним лицима,
свега 2%. У Министарству одбране, иако чине само 21% запoслених, жене су
заступљене са 22% на руководећим положајима, што указује на одсуство родне
дискриминације приликом избора на положај одлучивања. Сасвим је обрнута
ситуација у управи царина, у којој жене чине 41% запослених, али се само једна
налази на руководећем положају.

Учешће неформалне запослености у укупној запослености,
према старости и полу, 2010. (у %)
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Запослени у сектору безбедности, према полу, 2009. (у %)
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Професионална војна лица

2
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Жене представљају чак 68% помажућих чланова домаћинстава у пољопривреди
а у само 28% случајева су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава.
Укупно 131.134 жене имају статус „помажућих чланова у пољопривреди“, што је
по обиму значајна рањива категорија (Бабовић, Вуковић, 2008).
Док је статус жена у пољопривреди у великој мери последица историјски
превазиђених образаца родних односа, сектор у коме се налази концентрисани
најобразованији чланови друштва је изразито родно уравнотежен. Жене чине 51%
оних који су у овом сектору запослени. Ово је директна последица већ раније
поменуте чињенице да су жене у последњих неколико десетлећа убрзано „осва
јале“ највише нивое образовања, те да је образовање у суштини остало и најбоља
индивидуална еманципаторска стратегија за жене, и најсигурнији канал њихове
вертикалне друштвене покретљивости. Занимљиво је и то да су у непрофитном
сектору жене знатно више заступљене од мушкараца, што је последица њихове
веће ангажованости у том сектору од почетка његовог оснивања, као и веће окре
нутости социјалном предузетништву у целини.

Министарство унутрашњих послова
Запослена лица

21

79

Стратешки руководећи положај

13

87

Руководећи положај средњег нивоа

9
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Запослена лица

41

59

Стратешки руководећи положај

0

100

Руководећи положај средњег нивоа

1

99

Запослени на пословима истраживања и развоја, према секторима, 2009.
Жене

Мушкарци

Укупно

10243

Пословни сектор

Учешће према полу у %
мушкарци
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Извор: Београдски центар за безбедносну политику

Учешће жена у политичком животу, 2011 (у %)
Председници
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Извор: Извештај о истраживању и развоју, РЗС
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Извор: Влада РС, напомена: подаци о члановима Владе и државним секретарима/секретаркама односе се на период након реформе Владе која је спроведена у марту 2011. године.
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Положај жена на највишим нивоима одлучивања налази се под утицајем њихове
родне, али још више партијске припадности, и њихове политичке позиционираности
која је резултат веома различитих фактора. Зато се не ради о једноставној правил
ности да што је положај виши, мања је заступљеност жена. Међу државним секрета
рима има 27% жена, међу посланицима 22%, а само је једна жена градоначелница.
Доношење одлука према нивоу одлучивања и полу, 2011.
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Извор: Влада Републике Србије

На потпуно другом крају друштвене стратификације налазе се незапослени. Сто
па незапослености жена, према подацима АРС, који сигурно умањују приказивање
стварне незапослености с обзиром на прешироку дефиницију запослености, за жене
је 2010. године износила 20,2%, а за мушкарце 18,4% (2010). Посматрано по гене
рацијама, највећа је разлика у старосној групи 25-34 године, док је у најстаријој
генерацији чак виша стопа за мушкарце него за жене. Најстарије жене не само да
одустају од тражења посла, већ велики број међу њима припада категорији „домаћи
ца“, које најчешће преузимају улогу „бака сервиса“. Жене које одустају од тражења
посла у 4,8% случајева наводе да то раде због чувања деце (наспрам 0,2% мушка
раца), а у 13,1% случајева због „других личних или породичних разлога“ (наспрам
2,7% мушкараца, извор: АРС, 2010). Из ових података се јасно види да родна улога
жене у великој мери ограничава њен „излазак“ из породице на тржиште радне сна
ге. С друге стране, у условима високе незапослености и реално ниске плаћености,
посматрано на микронивоу, окретање породици може бити рационална стратегија.
Стопа незапослености, по старости, у % (2010)

Неактивна лица која не траже посао због бриге о деци или о одраслим
неспособним лицима, према старости и полу, 2010.
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Неактивна лица која не траже посао због бриге о деци или о одраслим
неспособним лицима, према разлозима нетражења посла и полу, 2010.
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Ако се подаци о неактивним лицима која не траже посао због бриге о деци или
о одраслим неспособним лицима дезагрегирају према старости, добија се још
јаснија слика о нивоу женског ангажовања у економији бриге (economy of care).
Наиме, чак 40% жена старости 25-34 године је неактивно, али не тражи посао због
те врсте обавеза. Занимљиво је, међутим, и то да чак 62% мушкараца старости
55-64 године не тражи посао из истих разлога. Ови подаци свакако заслужују ду
бље истраживање да би се разумело како се на микронивоу свакидашњег живота
дефинишу оптималне стратегије за породицу и домаћинство, које се не могу разу
мети из перспективе тзв. рационалног доношења одлука на индивидуалном нивоу.
Ближе разматрање специфичних разлога указује на занимљиву родну дихотомију:
жене се више баве чувањем деце, као мајке и као баке, а старији мушкарци чува
њем и негом одраслих, највероватније болесних и зависних партнерки/супруга.
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7. Род и употреба времена и зараде

Просечно време проведено у активностима, становништво старости 15 година
и више, према полу, 2010/2011. (број сати)
Жене
Мушкарци
0

4
8
Плаћени посао
Лична нега

12
16
Неплаћени посао
Слободно време

20
Учење
Остало

24

Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС

Веома битан индикатор родних разлика је време проведено на различитим актив
ностима. Мерење потрошње времена показује да мушкарци у просеку проводе
више времена дневно обављајући плаћени посао (чак 1,8 пута више), док жене
проводе чак 2,1 пута више времена обављајући неплаћени посао. Ако се посматра
збирно време које се троши на обављање плаћеног и неплаћеног рада, онда се може
видети да жене раде један сат дневно дуже од мушкараца. Када се имају у виду
разлике у образовању мушкараца и жена, може се рећи да жене више губе него
што мушкарци добијају, односно да је чак и са становишта породичне економије
оваква подела рада проблематична. Жене више времена проводе и у учењу, што
одговара подацима о већој укључености жена у образовни процес, као и у личној
хигијени, мада не значајно. Ипак, све ове разлике резултирају у значајно мањем
обиму слободног времена (1,2 сата дневно) које женама стоји на располагању. Ка
ко је слободно време изузетно важно и за одржавање здравог живота (рекреација,
спавање, ослобађање од стреса) и за квалитет живота и изградњу социјалног ка
питала, ради се о врло битној разлици која има многоструке негативне последице.
Просечно време проведено у активностима, становништво старости 15 година
и више, према полу, 2010/2011. (број сати)

Плаћени посао
Неплаћени посао
Учење
Лична нега
Слободно време
Остало

Мушкарци

Жене

3,78
2,28
0,32
11,10
6,49
0,03

2,15
4,86
0,43
11,23
5,31
0,02

Посматрано по појединачним кућним пословима, жене највише времена, чак пре
ко два ста дневно, троше на припремање хране, а затим следи одржавање дома
ћинства. Једина активност коју мушкарци дуже обављају током дана од жена је
везана за баштованство и негу кућних љубимаца, док у куповини и једни и други
у просеку проводе по пола сата дневно. Брига о детету/деци је и даље претежно
женска активност и у њој жене проводе 2,5 пута више времена од мушкараца.
Време проведено у кућним пословима, становништво старости 15 година и више,
према полу, 2010/2011. (број сати)
Жене

Мушкарци

Активности у вези са храном

2,18

0,34

Одржавање домаћинства

0,86

0,49

Брига о детету

0,40

0,16

Бављење текстилом

0,47

0,02

Баштованство и нега кућних љубимаца

0,27

0,43

Куповина и услуге

0,29

0,29

Остали кућни послови

0,05

0,21

Путовања у вези са кућним пословима

0,32

0,33

Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС

Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС
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Просечне зараде, према полу, 2003-2010. (у РСД)
Жене

Мушкарци
0
1
2
3
4
5
Баштованство и нега кућних љубимаца
Активности у вези са храном
Куповина и услуге
Одржавање домаћинства
Остали кућни послови
Брига о детету
Путовања у вези са кућним пословима
Бављење текстилом
Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС

На жене, и када су запослене, пада терет усклађивања породичне и професионал
не улоге. Тако, од свих лица која су редуковала број радних сати када уобичајене
услуге чувања деце нису доступне чак 63% су жене. И обрнуто, од свих лица која
нису редуковала број радних сати, 55% су мушкарци (Извор: АРС – аd hoc модул
Усклађивање породичног и професионалног живота, РЗС). Жене су и те које се
претежно брину о одраслим болесним лицима и о лицима с посебним потребама.
Ипак, заступљеност мушкараца у неким старосним групама је висока, па се може
закључити да и поред тога што су жене традиционално више усмерене на негова
ње зависних чланова домаћинства, породичне стратегије вероватно налажу веће
усклађивање и превазилажење крутих родних подела.
Лица старости 15 до 64 године која брину о одраслим болесним и лицима
с посебним потребама, према старости и полу, 2010. (у %)
Жене

Мушкарци

15-24

54

46

25-34

63

37

35-44

55

45

45-54

56

44

55-64

60

40

Година

Жене

Мушкарци

2003

17.056

17.419

2004

20.526

21.531

2005

25.624

27.645

2006

31.204

33.453

2007

38.179

39.626

2008

44.188

46.434

2009

46.489

48.197

2010

50.049

53.792

60
50
Жене

40

Мушкарци

30
20
10
0

2003

2004

2005

2006

2007

Извор: Статистика зарада, РЗС

Извор: Анкета о радној снази (ad hoc модул Усклађивање породичног и професионалног
живота), РЗС

Разлике у плаћености жена и мушкараца у Србији су релативно мале, судећи по
подацима из званичне статистике. Када се подаци дезагрегирају по секторима
делатности, онда распони постају у неким областима већи.

60

61

2008

2009

2010

Просечне зараде запослених код правних лица,
према секторима делатности и полу, септембар 2010.
Сектори делатности
Укупно
Пољопривреда, шумарство
и рибарство
Рударство

Просечне зараде

Укупна просечна
зарада=100

жене
50049

мушкарци
53792

жене
96

мушкарци
103

37432

41166

72

79

61387

66178

118

127

37871

46250

73

89

67503

74869

130

144

44462

45014

85

87

45921

45765

88

88

Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање
отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало
и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење

43518

54258

84

104

49978

52085

96

100

Услуге смештаја и исхране

31162

37777

60

73

Информисање и комуникације
Финансијске делатности и
делатност осигурања
Пoсловање некретнинама
Стручне, научне, информационе
и техничке делатности
Административне и помоћне
услужне делатности
Државна управа и обавезно
социјално осигурање
Образовање

64613

69113

124

133

97472

118031

187

227

63173

66946

121

129

78191

76010

150

146

38975

35076

75

67

57783

60148

111

116

48300

54898

93

106

Здравствена и социјална заштита

48437

59415

93

114

Уметност; забава и рекреација

44567

49919

86

96

Остале услужне делатности

60685

43934

117

84

Извор: Статистика зарада, РЗС

Зарада мушкараца је већа од зараде жена у свим делатностима осим у „стручним,
научним и информационим делатностима“ и у административним делатностима, док
су у грађевинарству зараде једнаке. Да би се објашњење разлика тражило у дис
криминацији, било би потребно претходно отклонити све друге чиниоце, као што су
разлике у образовању и одсуствовању, у заступљености скраћеног радног времена и
дужини обављања неког посла. Разлике највероватније проистичу из сужених могућ
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ности напредовања, као и из систематизације послова које могу да одражавају родне
стереотипе. Важно је нагласити да, ма колико на агрегатном нивоу разлике у плаће
ности жена и мушкараца биле мале, то никако не искључује могућност индивидуалне
дискриминације, поготову када је реч о боље плаћеним и престижнијим пословима.
Ипак, када је реч о професионалном напредовању, ниво сензибилизације за родну
дискриминацију је у нашој средини још увек веома мали. Недавно истраживање је
показало да се тек свака десета жена која се осећала дискриминисано обратила некој
институцији, организацији или појединцу (ВДС, 2012).19
Однос броја запослених жена и мушкараца код правних лица и њихових просечних
зарада, према степену стручне спреме, 2010.
Степен стручне спреме
Висока
Виша
Средња
Нижа
ВКВ
КВ
ПКВ
НКВ

Број запослених жена
на 100 запослених
мушкараца

Просечна зарада жена
у односу на просечну
зараду мушкараца

142
153
113
97
15
29
66
93

82
87
88
85
79
74
79
79

* Подаци се односе само на запослене код правних лица.
Извор: Статистика зарада, РЗС
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Висока Виша Средња Нижа ВКВ
КВ
ПКВ
НКВ
Број запослених жена на 100 запослених мушкараца
Просечна зарада жена у односу на просечну зараду мушкараца

19) Још један од доказа за то да је ниво сензибилизације низак када је реч о дискрими
нацији на послу јесте и мали број случајева пријављених Заштитнику за људска права.
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Разлика у платама између мушкараца и жена (gender pay gap) присутна је и у
Србији. Посматрано по нивоима образовања, жене зарађују мање од мушкараца
у свим образовним категоријама. Образовање није гаранција да ће жене имати
исти ниво плаћености као мушкарци. Подаци који се односе на запослене код
правних лица (изнад 50 запослених) показују да су зараде жена за сваки ниво
стручне спреме ниже од зарада мушкараца иако је квалификациона структура
жена знатно повољнија од квалификационе структуре мушкараца. На пример,
иако жене чине 58,7% запослених с високом стручном спремом, њихове зараде
су за 18% ниже од зарада мушкараца. Авлијаш сматра да чињеница да је учешће
образованих жена на тржишту радне снаге веће него учешће необразованих жена
појачава значај истраживања и праћења овог проблема (Авлијаш, 2009).
Корисници пензија из категорије запослених, према врсти пензије и полу,
2010. (у хиљадама)

Корисници пензија по категоријама, према врсти пензије,
просечној старости и полу, 2010.

Корисници према
врсти пензије

Просечна старост
корисника

Број жена
корисника
на 100
мушкараца
корисника

жене

мушкарци

Просечна
пензија жена
у односу на
просечну
пензију
мушкараца

Запослени
Старосне пензије

93

66

70

82

Инвалидске пензије

66

65

66

85

Самосталне делатности
Старосне пензије

51

63

70

92

Инвалидске пензије

24

58

63

94

Пољопривредници
Инвалидске
пензије

Жене
Мушкарци

176

71

75

99

Инвалидске пензије

89

60

63

96

Извор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Корисници пензија којима је престало право на пензијy због смрти,
према врсти пензије и полу, 2010.

Старосне
пензије

0

Старосне пензије

Трајно престало
право - због смрти
100

200

300

400

Подаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање показују да
жена има мало више од половине свих корисника старосних пензија – 51%, а
мушкараца 61% међу корисницима инвалидских пензија. На другој страни, у обе
категорије жене примају у просеку ниже пензије од мушкараца.

жене

мушкарци

Инвалидске пензије
жене

мушкарци

4603

12558

Навршене године живота
75
76
Просечан број година
19
16
коришћења права на пензију
Самосталне делатности

71

72

21

18

Број пензија

83

715

73

678

Навршене године живота

71

76

58

67

Просечан број година
коришћења права на пензију

11

12

8

11

Запослени

500

Од 01. јануара 2008. обједињени су фондови пензијског осигурања запослених,
самосталних делатности и пољопривредника.
Извор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Старосне пензије

Број пензија

6349

15889

Пољопривредници
Број пензија
Навршене године живота
Просечан број година
коришћења права на пензију

3843

4890

175

426

75

78

61

67

14

13

8

9

Извор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
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8. Род, криминал и насиље

Осуђена малолетна лица, према кривичном делу и полу, 2007. и 2010.
Кривична дела

Криминал и насиље су изразито повезани с родним улогама и идентитетима. Раз
лике у понашању мушкараца и жена су у овој области далеко веће него када је реч
о образовању, активности, породичном животу, слободном времену итд. То значи
да насиље, насилно понашање остаје не само битна одредница мушког родног
идентитета, већ се њен значај и појачава у периодима криза и ратова. Транзиција
у Источној и Југоисточној Европи је повезана с порастом насиља према женама,
као последицом својеврсне „кризе маскулинитета“ у транзицији (Николић-Ри
становић, 2008).
Међутим, иако се може говорити о општем тренду пораста насиља и крими
нала, то не значи да није могуће обртање тренда, или умањивање родних разлика,
бар у неким деловима популације. Поређење података који се односе на малолет
ничку делинквенцију, између 2007. и 2010. показују да је дошло до пада укупног
броја осуђених младића и пораста укупног броја осуђених девојака. Међутим,
девојке и даље чине много мањи удео осуђених, иако је њихов удео порастао у
том периоду са 4,8% на 6,2%. Посебно је важно то што је удео осуђених за нај
тежа кривична дела (против живота и тела) опао, и то код младића за чак 28%.
Овакав тренд је веома важан, јер можда указује на промену обрасца у следећим
генерацијама, односно на дугорочну тенденцију снижавања насиља и криминала.
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Укупно
Против живота и тела
Убиство
Тешка телесна повреда
Лака телесна повреда
Друга дела
Против полне слободе
Силовање
Друга дела
Против здравља људи
Неовлашћена производња
и промет дрога
Омогућавање уживања опојних
дрога
Друга дела
Против имовине
Крађа
Тешка крађа
Разбојничка крађа
и разбојништво
Друга дела
Остала дела

2007

2010

девојчице дечаци девојчице
95
1901
102
14
304
13
1
17
1
5
116
3
8
124
6
0
47
3
1
26
0
0
6
0
1
20
0
6
87
8

дечаци
1538
195
9
68
72
46
17
5
12
83

6

81

5

62

0

5

1

3

0
52
16
20

1
1219
196
572

2
54
17
29

18
906
154
490

2

98

3

92

14
22

353
266

5
27

170
337

Извор: Статистика правосуђа, РЗС

У посматраном периоду је дошло и до смањења броја осуђених пунолетних лица, и то
и мушкараца и жена за 44%. Ови бројеви, међутим, не морају да одражавају реално
смањење стопе криминала, већ спорост и неефикасност судског система. Посматра
но по појединачним кривичним делима, занимљиво је, на пример, следеће: иако је
укупан број осуђених за кривична дела против живота и тела опао, за три године број
жена осуђених за убиство порастао је са две на девет, док се број мушкараца за исто
то дело, смањио више од 2,5 пута. У групи кривичних дела која се односе на брак и
породицу такође постоји пад у свим категоријама. Наравно, сасвим је могуће и веро
ватно да се ради о „врху леденог брега“, а не о реалном одражавању проблема који
постоје у породици. На пример, у Србији је 2010. само 583 очева било осуђено због
неплаћања алиментације, иако се може претпоставити да је реалан број оних који је
не плаћају много већи. Врло је вероватно да због компликоване процедуре самохране
мајке одустају од покретања поступка, па тако ствари изгледају боље него што јесу.
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Осуђена пунолетна лица, према кривичном делу и полу, 2007. и 2010.
2007

Кривична дела

2010

жене мушкарци жене мушкарци
Укупно
3661
35033
2189
19492
Против живота и тела
296
3411
153
1526
Убиство
2
171
9
65
Убиство детета при порођају
3
0
2
0
Тешка телесна повреда
35
977
24
457
Лака телесна повреда
201
1672
84
635
Друга дела
55
591
34
369
Против слобода и права човека и грађанина 39
444
23
235
Принуда
4
67
1
34
Угрожавање сигурности
22
250
17
144
Друга дела
13
127
5
57
Против полне слободе
11
203
8
156
Силовање
0
71
0
62
Друга дела
11
132
8
94
Против брака и породице
206
2155
175
1660
Запуштање и злостављање малолетног лица
31
25
15
9
Насиље у породици
58
1254
55
1004
Недавање издржавања
94
769
85
583
Друга дела
23
107
20
64
Против имовине
707
8075
439
4300
Крађа
251
1988
154
975
Тешка крађа
103
2664
70
1437
Разбојничка крађа и разбојништво
26
615
28
545
Друга дела
327
2808
187
1343
Против привреде
196
965
85
504
Против здравља људи
182
2957
152
2412
Неовлашћена производња и промет дрога
166
2837
133
2272
Омогућавање уживања опојних дрога
13
91
5
74
Друга дела
3
29
14
66
Против службене дужности
202
792
93
370
Злоупотреба службеног положаја
98
426
43
220
Проневера
82
237
37
77
Превара у служби
0
7
0
3
Примање мита
3
28
5
27
Давање мита
1
28
1
24
Друга дела
18
66
7
19
Трговина људима
3
11
3
17
Остала кривична дела
1819
16020
1058
8312
Извор: Статистика правосуђа, РЗС
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Статистика жртава показује да су мушкарци више изложени насиљу, али пре све
га од стране других мушкараца. У посматраном периоду је дошло до смањивања
учешћа жена међу жртвама убистава са 27% на 24%, али и до великог повећања
њиховог учешћа међу жртвама тешког убиства (са 28% на 43%). Драстично је ско
чило и учешће жена међу жртвама злостављања и мучења (са 5% на 42%). Жене
су скоро искључиво и жртве сексуалних деликата. Међутим, када је реч о насиљу
у породици у 25% случајева жртве су мушкарци. У посматраном периоду је по
расло и учешће женске деце међу злостављеним малолетницима, са 49% на 60%.
Учешће жена жртава трговине људима се, међутим, смањило у датом периоду.
Оштећени (жртве) правоснажно осуђених пунолетних лица,
према кривичном делу и полу, 2007. и 2010. (у %)
Oштећени (жртве)
2007

Кривична дела
Убиство
Тешко убиство
Убиство на мах
Тешка телесна повреда
Лака телесна повреда
Злостављање и мучење
Силовање
Обљуба над немоћним лицем
Обљуба са дететом
Обљуба злоупотребом положаја
Недозвољене полне радње
Запуштање и злостављање
малолетног лица
Насиље у породици
Разбојничка крађа
Разбојништво
Трговина људима

2010

жене
27
28
33
16
20
5
100
100
83
67
94

мушкарци
73
72
67
85
80
95
0
0
17
33
6

жене
24
43
0
13
17
42
93
100
89
100
92

мушкарци
76
57
100
87
83
58
7
0
11
0
9

49

51

60

40

79
29
43
100

21
71
57
0

75
41
51
63

25
60
49
38

Извор: Статистика правосуђа, РЗС

Пораст насиља у породици, и насиља уопште, иако се може довести у везу са већ
поменутом „кризом маскулинитета“, односно традиционалним мушким родним
идентитетима (Николић-Ристановић,2008; Крон, 2011: Павићевић, СимеуновићПатић, 2011), у суштини није подржан у ставовима већинске популације. Разли
чита истраживања показују да је релативно мали проценат оних који подржавају
насиље, односно да се може говорити о постизању неке врсте друштвеног кон
сензуса о томе да је насиље над женама и децом морално неприхватљиво. То
потврђују и подаци из истраживања MICS.
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Становништво старости 15-29 година које мисли да муж има право
да удари или истуче жену. 2010. (у %)

је другачија од корупције великих размера, која се одвија на нивоима који су
женама још увек мало доступни.

20

Службеници који су примали мито, према полу, 2010. (у %)
Жене

Мушкарци

15
10

35

5
0

Жене
Мушкарци

65
Aко изађе
Aко
без
занемарује
његовог знања децу

Aко се
препире
са њим

Aко одбија
секс са њим

Aко јој
загори
јело

Извор: Истраживање вишеструких показатеља (MIKC 4), РЗС

Извор: Анкета о коришћењу јавних услуга и јавном интегритету, РЗС

Иако су жене далеко мање заступљене међу онима који су лишавани слободе,
јер су ређе извршиоци криминалних радњи, у посматраном периоду 2007-2010.
број жена које су лишене слободе се повећао (пораст за 18%), а број мушкара
ца смањио (за 19%). Ово је занимљив преок рет, који се можда може објаснити
бољом организованошћу мушкараца у криминалним групама и њиховим већим
социјалним капиталом.

Oсећај сигурности испитаника уколико сами иду крајем у ком живе,
према полу, 2010. (у %)
60
50

Жене

Мушкарци

40
30

Лица лишена слободе, према полу, 2007. и 2010.

20

2007

10

2010

жене

мушкарци

жене

мушкарци

325

8718

397

10814

0

Веома сигурно Прилично Помало
сигурно несигурно

Веома
Никад не
несигурно шетам сам/а
ноћу

Извор: Анкета о коришћењу јавних услуга и јавном интегритету, РЗС
Извор: Министарство правде

И када је реч о корупцији, жене су далеко мање инволвиране него што су то
мушкарци, што се бар делом може објаснити и тиме да се оне често не налазе
на местима која то омогућавају. Међутим, можда је реч о другачијим социјали
зацијским обрасцима за жене и мушкарце који саму идеју преступа постављају
другачије (Павићевић, Симеуновић-Патић, 2011). Тешко је у српској култури за
мислити „хероја-криминалца“ који би био женског рода. Такође, треба напоме
нути да жене, иако не заузимају високе функције на местима одлучивања, чине
већину запослених на различитим административним пословима, у образовању
и у здравству, те да на микронивоу јесу изложене могућностима корупције. Али,
ова врста корупције, која је намењена решавању неких личних проблема, битно

За квалитет живота жена осећај сигурности у јавном простору има веома вели
ки утицај, јер одређује и простор у ком ће се кретати, и читав низ активности у
њиховом свакодневном животу. Мушкарци се осећају сигурније од жена у „свом
крају“, а велики број жена се осећа несигурно (помало или веома). Ови подаци
нису једнозначни, јер је врло вероватно да због традиционалних родних улога му
шкарци не показују спремност да признају да се осећају несигурно, иако су они
чешће него жене жртве физичких напада. Ипак, то не мења чињеницу да жене,
велики број жена, осећају страх и несигурност од јавних простора и ограничавају
своје кретање да би се прилагодиле окружењу које доживљавају као претеће. Ко
лико је потребно да се повећа реална безбедност улица, толико је важно и да се
отклоне страхови, јер они утичу и на осећање сигурности и на реално понашање.
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Закључак

Родна статистика представља неопходан и често први корак у разумевању поло
жаја жена у једном друштву. Међутим, иако се непрекидно усавршава и допуњује,
она има ограничења која је потребно превазилазити спровођењем комплекснијих
истраживања и адекватном реконцептуализацијом. Сваки број нужно треба по
сматрати у оквиру друштвеног контекста, уз пуну свест о ограничености сваког
извора и сваке методологије. Међутим, оно што бројевима на крају даје смисао
јесте повезивање унутар једног теоријског погледа, једне теоријске парадигме. У
овој анализи понуђен теоријски оквир односи се на родне режиме на полупери
ферији. Посматрано из те перспективе, може се видети, на основу напред изложе
них података, како је правац трансформације родних режима комплексан, често
успорен, а понекад и регресиван. У неким областима, као што је образовање,
жене остварују висок степен једнакости, али када су запослене, чак и као високо
образоване, оне су мање плаћене од мушкараца. У приватној сфери се задржава
изразита неједнакост у обављању неплаћеног домаћег рада, и жене у целини раде
један сат дуже од мушкараца. У неким другим областима, као што су компјутер
ска писменост или сексуалност, младе жене су готово изједначене с вршњацима.
Различити правци промена у различитим областима родних односа потврђују да
је полупериферија место сусрета премодерности, модерности и постмодерности.
Ипак, без обзира на успоравања и колебања, доминантан правац промене јесте
остваривање све веће једнакости између мушкараца и жена.
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