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ПреДговор

Родна статистика је извор информација о разним ситуацијама и реалним окол-
ностима 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 мушкар-
ци, 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 публи-
ке, 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 са вре ме ном све ту моћ бро је ва ра сте. Жи ви мо у ци ви ли за ци ји ко ја је оп сед ну та 
кван ти фи ка ци јом, мер љи во шћу, ин ди ка то ри ма, ал го рит ми ма, у ко јој смо и ми 
са ми ве о ма че сто све де ни на број, од но сно по ста је мо објек ти пре бро ја ва ња. Бро-
је ви има ју ма гич ну моћ да из гле да ју као „исти на“, као „крун ски до каз“. Бро је ви 
се ко ри сте као ар гу мен ти у јав ним и при ват ним рас пра ва ма, бро је ви се узи ма ју 
као по ли тич ке „чи ње ни це“, бро је ви ма до ка зу је мо „сво ју“ исти ну. Че сто чак и не 
раз у ме мо у ко јој ме ри су на ши ста во ви об ли ко ва ни не ким ту ма че њи ма не ких бро-
је ва, и у ко јој ме ри би се раз ли ко ва ли ка да би та ту ма че ња би ла дру га чи ја. Не ка да 
ви ше ве ру је мо бро је ви ма ко ји опи су ју ста ње на шег дру штва или пла не те, че сто нa 
ка та стро фи чан на чин, не го што ве ру је мо вла сти тим очи ма или вла сти том ра зу му. 
Бро је ви нас опи су ју, они нас кла си фи ку ју, они нас „угу ра ва ју“ у не ке гру пе, они 
од ре ђу ју на ше груп не и ин ди ви ду ал не иден ти те те. А опет, по не кад, пре пла вље ни 
бро је ви ма, из гу бље ни у ма ни пу ла тив ним јав ним рас пра ва ма, по грд но се из ра жа-
ва мо о „ста ти сти ци“ и твр ди мо да се њом „све мо же до ка за ти“, од но сно да „ако 
не ко је де ку пус, а не ко је де ме со, у про се ку сви је ду сар му“. 

Свр ха ове пу бли ка ци је је да, по ла зе ћи од бро је ва ко ји по ти чу из зва нич них 
ста ти стич ких из во ра и ко ји су об ја вље ни у пу бли ка ци ји „Же не и му шкар ци у Ре-
пу бли ци Ср би ји“ (2011), по ну ди ту ма че ње не ких бро је ва ко ји су ва жни за род ну 

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-
ло шка 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 Неве-
ни 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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Род но сен зи тив на ста ти сти ка омо гу ћу је по ди за ње све сти о про бле ми ма, али 
пред ста вља и основ за про на ла же ње аде кват них ре ше ња, од но сно ра ци о нал но и 
бла го вре ме но осми шља ва ње јав них по ли ти ка, као и за пра ће ње њи хо вих ефе ка та. 
Она, што је та ко ђе ве о ма ва жно, ути че и на осве шћи ва ње же на и њи хо ву мо би ли-
за ци ју јер, из ме ђу оста лог, ука зу је и на број ча ну сна гу же на (Ба лон, 2007). Да кле, 
по сто ји ја сан пут од иден ти фи ко ва ња про бле ма, ње го вог име но ва ња, ме ре ња ње-
го ве рас про стра ње но сти, по ди за ња све сти, за кон ске ре гу ла ци је, по ку ша ја ре ша-
ва ња пу тем јав них по ли ти ка, те пра ће ња успе шно сти тих по ли ти ка, ка ко би се оне 
учи ни ле ефи ка сни ји ма. На овом пу ту ме ња ња ста ти сти ке и ин ди ка то ра раз ли чи те 
ин те ре сне гру пе има ју сво је ме сто: ак ти вист ки ње, на уч ни це, ме диј ске по сле ни це 
и ши ро ка јав ност, ци вил не и ме ђу на род не ор га ни за ци је. 

Ба лон на во ди да је род но сен зи тив на ста ти сти ка у Ср би ји за по че та пу бли-
ка ци јом ко ју је 2005. об ја вио РЗС, под на сло вом “Же не и му шкар ци у Ср би ји“. 
Иако је ово ста но ви ште код нас ве о ма ра ши ре но, јер се ве зу је за сам по јам „род но 
осе тљи ве ста ти сти ке“, ко ји је но ви јег да ту ма, исти на је да је бив ша СФРЈ има ла de 
fac to род но сен зи тив ну ста ти сти ку још 70-их го ди на про шлог ве ка. Не са мо што су 
по сто ја ли по себ ни бил те ни у ко ји ма су об ја вљи ва ни по да ци о же на ма већ су и об-
ра да и при ка зи ва ње по да та ка у пот пу но сти сле ди ли ло ги ку при ка зи ва ња раз ли ка 
по „по лу“, ко ја је од го ва ра ла та да шњем ни воу зна ња о род ним спе ци фич но сти ма 
и та да шњим об ра сци ма уре ђе но сти дру штве ног жи во та. Ју го сло вен ска ста ти сти ка 
је би ла узор до бро раз ви је не ста ти сти ке, у ко јој су би ле ин фор ма ци је до ступ не 
јав но сти и по по лу, и по ет ни ци те ту, и по ра зним дру гим обе леж ји ма, и то у ве о ма 
об у хват ном и раз у ђе ном си сте му. Од 90-их го ди на до ла зи до „за бо ра вља ња“, па 
се ства ра при вид да од 2005. кре ће мо ис по чет ка, слич но као и дру га тзв. пост со-
ци ја ли стич ка дру штва. Ме ђу тим, у слу ча ју Ју го сла ви је исти на је дру га чи ја.3

Да би би ла род но осе тљи ва, ста ти сти ка мо ра да пре по зна и из ме ри раз ли ке 
у по ло жа ју же на и му шка ра ца. То под ра зу ме ва не са мо да по да ци бу ду раз вр-
ста ни по по лу већ и да се уоче и пра те они про це си и обла сти у ко ји ма до ла зи до 
дис кри ми на ци је или где се раз ли ке по себ но ис ти чу, и за то су по треб ни и од го ва-
ра ју ће при ка зи ва ње по сто је ћих по да та ка (ко јим се обез бе ђу је ви дљи вост), али и 
но ви ме то ди при ку пља ња по да та ка (Ива но вић, 2012). Род но осе тљи ва ста ти сти ка 
се та ко не од но си са мо на узак кон цепт по да та ка раз вр ста них по по лу већ на чи тав 
про цес ко ји об у хва та про из во ђе ње, при ку пља ње, об ра ду и при ка зи ва ње по да тка 
(Авли јаш, 2009). 

3) Ова тема, као и разне друге које се односе на принудно и добровољно „брисање ко-
лективне меморије“ на полупериферији, између осталог меморије везане за жене и њихов 
положај, свакако заслужује додатно истраживање (Милић, 2008). Ипак, треба напоме-
нути 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. 

рав но прав ност, од но сно да об ја сни ка ква ре ал ност по сто ји иза бро је ва. Кон крет-
ни је, свр ха ове пу бли ка ци је је да про ту ма чи кван ти те те, из ра же не бро је ви ма, као 
ква ли те те од но са из ме ђу ро до ва.2 Пу бли ка ци ја је на ме ње на ши ро кој чи та лач кој 
пу бли ци, оној ко ја не ма ну жно ни со ци о ло шко ни де мо граф ско обра зо ва ње и 
ко ја не спа да у огра ни че ни круг „род них екс перт ки ња“. Овај текст је пи сан с 
на ме ром да се по ка же да бро је ви има ју сво ју те жи ну и зна чај, да је по треб но 
да се раз у ме ју и ува жа ва ју, да је нео п ход но да се ко ри сте у сва кој ква ли фи ко-
ва ној јав ној де ба ти, па и у за ла га њу за род ну рав но прав ност. Али, исто вре ме но, 
и да по ка же да кључ ле жи у њи хо вом ту ма че њу, ко је увек по чи ва на од ре ђе ном 
вред но сном си сте му, као и на си сте му сло же них те о риј ских прет по став ки ко је су 
де лом и ем пи риј ски про ве ре не раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма. Су шти на је у то ме 
да сва ки број увек има сми сао и зна че ње уну тар не ког спе ци фич ног кон тек ста 
и уну тар не ког спе ци фич ног дис кур са, и да нас „ба ра та ње“ бро је ви ма оба ве зу је 
да раз у ме мо о че му го во ри мо. Бро је ви са ми по се би, ма ка ко би ли фа сци нант-
ни, не ма ју ни ка кав сми сао ни те жи ну ис трг ну ти из кон тек ста, од но сно уко ли ко 
се иза кван ти те та не ви ди ква ли тет на ко ји се број од но си. Та ко ђе, сва ки из вор 
има огра ни че ње, би ло да се ра ди о по пи су, ви тал ној ста ти сти ци, ста ти сти ци ми-
гра ци ја, ис тра жи ва њу за сно ва ном на ан ке ти, еви ден ци ји или не ком ја сно тар-
ге ти ра ном мар ке тин шком ис тра жи ва њу. Раз у ме ва ње огра ни че ња, огра ни че не 
упо тре бљи во сти сва ког бро ја, нео п ход но је да би упо тре ба бро ја има ла сми сла. 
Ова ко ви ђе ни бро је ви ни су ни нео ба ве зне илу стра ци је ни ап со лут не исти не. Они 
су и са ми ин стру мен ти ко ји нам слу же да бо ље раз у ме мо сво је окру же ње и да 
бо ље осми сли мо стра те ги је ра ци о нал не ин тер вен ци је у то окру же ње пу тем за-
ко на и јав них по ли ти ка. 

1.2 род но осе тљи ва ста ти сти ка
Род но осе тљи ва ста ти сти ка, или род на ста ти сти ка, ре ла тив но је нов по јам ко ји се 
од но си на при ку пља ње ста ти стич ких по да та ка о же на ма и му шкар ци ма у јед ном 
дру штву ка ко би се омо гу ћи ло спро во ђе ње по ли ти ка род не јед на ко сти. До ја сног 
раз два ја ња тер ми на „ста ти сти ка раз вр ста на по по лу“ и „род на ста ти сти ка“ до шло 
је на Свет ској кон фе рен ци ји о же на ма у Нај ро би ју, 1985. го ди не, ка да је ука за но 
на раз ли ку из ме ђу јед но став ног, по вр шин ског при ка зи ва ња раз ли ка по по лу и 
ста ти сти ке ко ја су штин ски ува жа ва род не раз ли ке и спе ци фич но сти. У Пе кин шкој 
де кла ра ци ји и плат фор ми за ак ци ју (1995) род но осе тљи ва ста ти сти ка по ста је је-
дан од стра те шких ци ље ва (Авли јаш, 2009). Да нас је већ оп ште при хва ће но да је 
она нео п хо дан ин стру мент у де фи ни са њу и спро во ђе њу род них по ли ти ка.

 

2) У ову анализу нису ушли сви подаци објављени у публикацији „Жене и мушкарци у Ре-
публици 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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2. те о риј Ски оквир 

2.1. Ста нов ни штво, дру штво и род ни ре жи ми
Уоби ча је но је да др жав не ин сти ту ци је за ду же не за ста ти стич ки си стем јед не зе мље 
пра те и ме ре по ја ве ко је се од но се на це ло куп но ста нов ни штво те зе мље. То се по-
сти же пу тем са ку пља ња по да та ка по пи си ма (обич но сва ких 10 го ди на), или пу тем 
тзв. ви тал не ста ти сти ке (на го ди шњем ни воу: по да ци о ра ђа њу, уми ра њу, скла па њу 
и раз во ду бра ко ва), по себ ним еви ден ци ја ма (школ ство, ми гра ци је итд.) и по себ-
ним ста ти стич ким ан ке та ма на ре пре зен та тив ним узор ци ма (нпр. АРС, Ан ке та о 
рад ној сна зи). Ови по да ци се од но се на „ста нов ни штво“, тј. на јед ну вр сту ен ти-
те та ко ји има кван ти та тив на (ве ли чи на, рас про стра ње ност, гу сти на на се ље но сти) 
и ква ли та тив на обе леж ја (де мо граф ске струк ту ре и про це си), ко ја про из и ла зе из 
збир них ка рак те ри сти ка по је ди на ца. Ста нов ни штво је оно што се опе ра ци о нал но 
де фи ни ше као „скуп љу ди ко ји жи ве на од ре ђе ном под руч ју у од ре ђе но вре ме“ 
и оно мо же би ти од ре ђе но de iure (они ко ји има ју др жа вљан ство или од ре ђе ни 
прав ни ста тус), или de fac to (они ко ји су при сут ни у вре ме по пи са, нпр.).6 Али 
ста нов ни штво је исто вре ме но, са свим сво јим ка рак те ри сти ка ма, и оквир уну тар 
ко га по сто је „дру штво“, „еко но ми ја“ , „по ли ти ка“ или „кул ту ра“. По ред то га, све 
по ме ну те сфе ре – и ста нов ни штво и дру штво, еко но ми ја, кул ту ра и по ли ти ка, у 
су шти ни су по ве за не, ис пре се ца не и ве ли ким де лом и са ме об ли ко ва не ка рак те ри
сти ка ма род них ре жи ма, ко ји пред ста вља ју ре ла тив но ста бил не об ра сце род них 

6) У попису 2012. је примењена комбинација ове две дефиниције становништва. Обух-
ваћени 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.

Ко ри сни ци род но осе тљи ве ста ти сти ке су мно го број ни, и об у хва та ју:
 Др жав ну ад ми ни стра ци ју
 Род не ме ха ни зме
 На уч ни ке и струч ња ке4

 Не вла ди не ор га ни за ци је
 Ме ди је.

То зна чи да по сто ји све ве ћа по тре ба и за стал ним „по пра вља њем“ си сте ма род-
не ста ти сти ке, и за зна њи ма нео п ход ним да би се род на ста ти сти ка аде кват но 
ко ри сти ла. 

Оно по че му се „род но осе тљи ва ста ти сти ка“ раз ли ку је од не ких дру гих кван-
ти та тив них ис тра жи ва ња o род ним раз ли ка ма или аспек ти ма по ло жа ја же на и 
му шка ра ца је сте то што се по да ци пре у зи ма ју од зва нич них, од но сно овла шће них 
ор га на и ор га ни за ци ја ко је су про из во ђа чи ста ти стич ких по да та ка. У Ср би ји је Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, у скла ду са За ко ном о зва нич ној ста ти сти ци, глав ни 
про из во ђач и ди се ми на тор по да та ка, од го вор ни струч ни но си лац, ор га ни за тор и 
ко ор ди на тор си сте ма зва нич не ста ти сти ке и пред ста вља зва нич ну ста ти сти ку Ре-
пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ном ста ти стич ком си сте му.5 

 Ме ђу по дат ке ко је РЗС при ка зу је у пу бли ка ци ја ма „Же не и му шкар ци у Ср-
би ји“ укљу че ни су по да ци ко ји се до би ја ју из ре дов них из во ра, као што су по пис, 
ви тал на ста ти сти ка, ре дов на и ван ред на ста ти стич ка ис тра жи ва ња: 

 Ан ке та о рад ној сна зи, 
 Ан ке та о жи вот ном стан дар ду,
  MICS – Ис тра жи ва ње ви ше стру ких по ка за те ља ста ња и по на ша ња 
де це и же на у Ср би ји (спро во ди УНИ ЦЕФ, сва ких пет го ди на у 100 
зе ма ља све та), 
 Ан ке та о ко ри шће њу јав них услу га и јав ном ин те гри те ту и 
 Ан ке та о ко ри шће њу вре ме на (пр ви пут у Ср би ји).

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 нау-
ке, 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 ста-
тистике има Савет за статистику Републике Србије.
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То зна чи да они пред ста вља ју струк ту ри ра не об ра сце од но са из ме ђу ро до ва у ко ји 
су укло пље ни по је ди нач ни му шкар ци и же не, с ма њом или ве ћом мо гућ но шћу ин ди
ви ду ал них из бо ра и сло бо да. Род ни ре жи ми по сре ду ју из ме ђу ми крос фе ре на ших 
иден ти те та и на ших сва ки да шњих жи во та и ма крос фе ра ста нов ни штва, дру штва, 
еко но ми је, по ли ти ке. Они не од сли ка ва ју па сив но ни ста нов ни штво, ни дру штво, 
ни еко но ми ју, ни по ли ти ку, већ су кон сти ту тив ни део свих тих обла сти. Али, они 
исто вре ме но ду бо ко ко ре спон ди ра ју са од ре ђе ним дру штвом и ње го вим ка рак те-
ри сти ка ма, тј. са од ре ђе ним кон тек стом. Род ним ре жи ми ма се у ве ли кој ме ри 
ре про ду ку ју ста нов ни штво, дру штво, еко но ми ја, кул ту ра, упра во та кви ка кви је су. 

По сто ји од нос ду бо ке ме ђу за ви сно сти раз ли чи тих обла сти дру штве ног жи-
во та, али из ана ли тич ких раз ло га ми се увек фо ку си ра мо на је дан или ви ше од-
но са и обич но на је дан смер узроч но сти, ма да су ови од но си мно го сло же ни ји. 
На при мер, ка рак те ри сти ке па три јар ха та по ве за не су са до ми нант ним на чи ном 
про из вод ње, али и обр ну то, еко но ми ја је и са ма де лом по сле ди ца па три јар хал них 
струк ту ра мо ћи. Жен ска пра ва се не мо гу ре а ли зо ва ти на исти на чин и са истим 
ин тен зи те том у раз ли чи тим дру штви ма ко ја по ста вља ју гра ни це мо гу ћег сво јим 
дру гим ка рак те ри сти ка ма (ни во ом еко ном ске раз ви је но сти, ни во ом кул ту ре и 
об ра зо ва ња, исто ри јом „мен та ли те та“, сво јим прав ним и по ли тич ким по рет ком 
итд.). Ма ко ли ко те жи ли по сти за њу ци ље ва род не рав но прав но сти, и са ма та те-
жња и ре зул та ти су кон тек сту ал но усло вље ни.

Сва ка ин ди ви дуа по се ду је ка рак те ри сти ке, ула зи у од но се са дру гим ин ди-
ви ду а ма, про ла зи кроз од ре ђе не би о ло шке фа зе и дру штве не про це се, ко ји се на 
ни воу ста нов ни штва по сма тра ју агре гат но, као де мо граф ски про це си и струк ту-
ре. Ин ди ви дуа обич но има до ми нант на пол на обе леж ја, од ре ђе ну ста рост, сти че 
об ра зо ва ње, има не ку ет нич ку или на ци о нал ну при пад ност, за по шља ва се или 
оста је без по сла, ми гри ра, за у зи ма од ре ђе ни дру штве ни по ло жај итд. „Пол“, као 
би о ло шка ка те го ри ја у дру штву по ста је „род“, од но сно кон сти ту и ше се као дру-
штве ни и кул тур ни кон структ. Пре ко сва ки да шњег жи во та ко ји је, у па три јар хал-
ном кон тек сту, у ве ли кој ме ри од ре ђен по лом/ро дом ин ди ви дуе, кон стру и ше се 
пр во ин ди ви ду ал ни сва ки да шњи жи вот, а он да, агре гат но, и ши ри до ми нант ни 
об ра зац сва ки да шњег жи во та, ко ји ре ци проч но и сам про из во ди ко лек тив не род-
не об ра сце, ши ре схва ће ну „род ност“, тј. оно што се под ра зу ме ва под „ро дом“ у 
јед ном дру штве ном кон тек сту. А то, он да, фор ми ра до ми нан тан тип род ног ре
жи ма у од ре ђе ном дру штве ном кон тек сту, као што и агре ги ра ње ин ди ви ду ал них 
дру штве них по ло жа ја про из во ди до ми нан тан тип дру штве не струк ту ре. Из мно го 
раз ло га ко ји ов де не мо гу да бу ду ела бо ри ра ни, оквир пре ко ко га је мо гу ће об-
у хва ти ти род ност у ње ној сло же но сти је сте упра во сва ки да шњи жи вот, а не нпр. 
дру штве на струк ту ра, од но сно дру штве ни по ло жај ин ди ви дуе (Бла го је вић, 1991, 
9-31). За то је фе ми ни стич ки те о риј ски до при нос ана ли зи сва ки да шњег жи во та из-
у зет но би тан (Спа сић, 2003). Дру гим ре чи ма, род ност се не са мо про из во ди пу тем 
сва ки да шњег жи во та, већ прак се и дис кур си сва ко дне ви це стал но из но ва про из во де 
род не ре жи ме у од ре ђе ном дру штве ном кон тек сту. 

од но са у од ре ђе ном кон тек сту. Род ни ре жи ми су „ре ла ти вно струк ту ри ра ни од но си 
из ме ђу му шка ра ца и же на, му шко сти и жен ско сти, у ин сти ту ци о нал ном и ва нин
сти ту ци о нал ном окру же њу, на ни воу дис кур са и на ни воу прак си. Ова струк ту ра
ци ја је опред ме ће на у раз ли чи тим род ним уло га ма, раз ли чи тим иден ти те ти ма и 
раз ли чи тим род ним ре пре зен та ци ја ма (укљу чу ју ћи и раз ли чит род ни пер фор манс)“ 
(Бла го је вић, 2002:311). Род ни ре жи ми, баш та кви ка кви су, из но ва про из во де ин-
сти ту ци је и ор га ни за ци је у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во та. Да не ма, на 
при мер, не пла ће ног до ма ћег ра да ко ји се обез бе ђу је упра во по сто ја њем па три-
јар хал ног устрој ства, не би би ли мо гу ћи ни би о ло шка ре про дук ци ја ни би о ло шки 
оп ста нак у си ро ма шним дру штви ма ка кво је срп ско, а не би би ла мо гу ћа ни пот-
пла ће ност рад не сна ге ко ја се по сти же упра во ти ме што не ко оба вља не пла ће ни 
ре про дук тив ни рад. Па три јар хал ни од но си у ми крос фе ри об на вља ју па три јар хат 
у ма крос фе ра ма еко но ми је и по ли ти ке. 

Ана ли тич ки мо дел по ве за но сти род ног ре жи ма и раз ли чи тих дру штве них 
обла сти, уну тар јед ног кон тек ста

 Род ни ре жи ми ни су јед но став но од но си му шка ра ца и же на, број ча но и/или ква-
ли та тив но, они су си стем мо ћи, уло га, иден ти те та, прак си и дис кур са, ко ји уре ђу ју 
од но се из ме ђу му шка ра ца и же на у од ре ђе ном дру штве но-исто риј ском кон тек сту. 

контекст
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ан ал изу у зро чн ости пр ои зв ед ену др уштв еним, ек оно мским или п ол ити чким стру кт-
ур ама. Р ади се о сл ож еном ан ал ити чком п осту пку, к оји, н ара вно, усп ешно м огу да 
об аве с амо н ау чн ици, љ уди к оји су кв ал иф ик ов ани да ан ал ити чки ра здв ај ају сл ој еве 
р еа лн ости и ра з ум еју њ их ову м еђ усо бну д ин ам ику. Али, без о бз ира на сл ож еност 
р еа лн ости и на чест пр ивид х а оса, о др еђ ена т е ори јска п ол аз ишта (к оја су и с ама 
е мп ири јски пр ов ер ена), као и д исц ипл ин ов ане м ет од ол ошке пр оц ед уре ипак нам 
ом ог ућ ују да у том „х а осу“ в ид имо ур еђ еност к оја има св оју д уб оку л ог ику. Ро дни 
р еж ими се као т е ори јски ко нцепт о дн осе на ур еђ еност о дн оса и зм еђу р од ова, на д ом
инан тне обр асце к оји к ор еспо нд ир ају о дг ов ар ај ућим ко нте кст има. Али, не с амо да се 
не р ади о н еч ему што је је дн оста вно ур еђ ено љу дском в ољом, већ они и не п оч ив ају 
и скљ уч иво на др уштв еној осн ови. Ст ано вн иштво се у д ем огра фском кљ учу п осм атра 
као скуп б и ол ошких ј еди нки љу дске в рсте, те је оно на јбл иже б и ол ошкој у зро чн ости, 
јер се р ађа и ум ире. Д ем огр аф ија у том см ислу увек по дс ећа на б и ол ошку стр ану 
љу дске е гз исте нц ије, јер има и св оје в е ома сп ец ифи чне и би тне ро дне, о дн осно у овом 
сл уч ају по лне (јер су б и ол ошки) аспе кте. Иако је у ро дним ст уд иј ама с асвим уоб ич-
ај ено да се г ов ори о „р оду“ као др уштв еном и ку лту рном ко нстру кту, у д ем огр аф ији 
„пол“ још увек има св оју т еж ину и см исао упр аво због б и ол ошког д ете рм ин изма к оји 
је у н еким аспе кт има љу дске е гз исте нц ије (још увек) в е ома б итан. 

2.2 ро дни р еж ими на п ол уп ер иф ер ији 
Ро дни р еж ими се д иве рс иф ик ују, и л ока лно, и гл оба лно. Ј едан д ом инан тни ро дни 
р ежим к оји је у ра зл ич итим др уштв има т оком ист ор ије к ор еспо нд ирао са ра зл ич-
итим ек оно мским и др уштв еним с ист ем има, у с авр ем еним др уштв има уст упа м есто 
пл ур ал ит ету ро дних р еж има, к оји се, као ра зл ич ити ст ил ови ж ив ота, у сп ост ављ ају 
у ра зл ич итим др уштв еним сл ој ев има, ра зл ич итим обр азо вним гр уп ама, на с елу и 
у гр аду, итд. (М илић, 2010; Б обић, 2010; Бл аг ој евић, 2010; Т ом ан овић, 2010; Б аб-
овић, 2010). Ист овр ем ено, пр оц еси гл об ал из ац ије, и још в ише тра нсн ац и он ал из-
ац ије иду у пр илог ун ифо рм ис ан ости и и зје дн ач ав ању ж иво тних ст ил ова, н ар оч ито 
м еђу тра нсн ац и она лним ел ит ама. У С рб ији су д ом инан тни ро дни р еж ими о бл ик-
ов ани пре св ега к ара кт ер ист ик ама С рб ије као др уштва п ол уп ер иф ер ије, као и ко-
мпле ксним пр оц есом тра нз иц ије кроз к оји С рб ија пр ол ази (ек оно мска, п ол ити чка, 
др уштв ена тра нз иц ија). „П ол уп ер иф ер ија“ је п ојам к оји има п ор екло у т е ор ији 
с ист ема, по к ојој п ост оје з емље це нтра, п ол уп ер иф ер ије и п ер иф ер ије к оје им ају 
би тно ра зл ич ите ек оно мске ул оге и п ол ож аје (Wa lle rst ein, 1979, 1991). М еђ утим, 
п ојам „п ол уп ер иф ер ије“ се о вде уп отр ебљ ава у ш ирем см ислу, да озн ачи ч итав 
низ об еле жја ср пског др уштва, к оје пр ои зл азе из њ ег овог о дн оса са „це нтром“.8 

8) Повезаност „полупериферије“ и рода првобитно сам артикулисала у области везаној 
за производњу знања о роду (Blagojević, 2004). Касније сам развијала теоријска истражи-
вања 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.

Ана ли тич ки мо дел по ве за но сти ин ди ви дуе и род них ре жи ма

ИНДИВИДУА ОБЕЛЕЖЈА:
СТАРОСТ
ОБРАЗОВАЊЕ
ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ
СЕЛО/ГРАДПОЛ/РОД

СВАКИДАШЊИ ЖИВОТ

ПОЛНОСТ/РОДНОСТ

РОДНИ РЕЖИМ

Ин ди ви дуе ко је се раз ли ку ју и по дру гим осо би на ма, у из ве сној ме ри има ју раз-
ли чи те жи вот не сти ло ве и раз ли чи те род не ре жи ме ун утар је дног д ом инан тног 
т ипа ро дног р еж има. На пр имер, в ис ок о обр аз ов ане ж ене ће им ати ра зл ичит о днос 
пр ема св ојој ро дн ости, св ојим ро дним ул ог ама, им аће ра зл ич ите стр ат ег ије у св ак-
о дне вном ж ив оту и и згр ађ ив аће, као сп ец ифи чна гр упа ж ена, сп ец ифи чне ро дне 
р еж име, о дн осно о дст уп ања од д ом инан тног м од ела. Ипак, о дст уп ања, о дн осно 
сл об ода да б уду ра зл ич ите, не з ав иси с амо од њ их ових и нд ив ид уа лних ос об ина и 
и зб ора већ и од д ом инан тног обр асца к оји о бл ик ује њ их ове иде нт ит ете, оч ек ив ања, 
п он аш ање и њ их ове м огу ћн ости пр ек ор ач ења. Агр ега тни п ок аз ат ељи к ој има б ар-
ата д ем огр аф ија, о дн осно ро дно ос етљ ива ст ат ист ика, ом ог ућ ују нам да ра з ум емо 
упр аво тај д ом инан тни тип ро дног р еж има, к оји у кра јњој л ин ији о др еђ ује и нд-
ив ид уа лне ша нсе. Т ако, с је дне стр ане, агр ег ати о др аж ав ају скуп и нд ив ид уа лних 
к ара кт ер ист ика, али и ук аз ују на и нд ив ид уа лне ша нсе ун утар ск упа. 

Сл ика о ст ано вн иштву пр ужа на јо пшт ији оквир за ра з ум ев ање сп ец ифи чних 
к ара кт ер ист ика је дног др уштва, д аје о пшту сл ику. Али и в ише од т ога. Тек к ада се 
из о бј ашњ ења ра зл ич итих др уштв ених ф ен ом ена, укљ уч уј ући и ро дну не/је дн акост,7 
о ткл оне она о бј ашњ ења к оја п от ичу из д ем огра фске у зро чн ости, м оже се пр ећи на 

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 кон-
кретна појава. Изостављање „једнакости“ у овом пару, и инсистирање на „неједнакости“ 
не доприноси успостављању једнакости, већ управо обрнуто, губљењу циља са видика.
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  п оп ул ац и она кр иза (пр о блем о бн ављ ања ст ано вн иштва, и нте нзи вно 
ст ар ење ст ано вн иштва, в ис ока скл оност ка ем игр ац ији, у н еким  
сл уч ај ев има п ов ећ ање мо рт ал ит ета)
 д ев аст ац ија пр иро дних р есу рса
  сн иж ав ање кв ал ит ета ж ив ота, о дн осно д ом ин ац ија  
„ек он ом ије пр еж ивљ ав ања“
  п ост ој ање „в ишка љ уди“, о дн осно стру кту рна и хр они чна
  н ез ап осл еност и „и сп ад ање“ в ел иких гр упа ст ано вн иштва из с ист ема 
с оц ија лне и здра вств ене з ашт ите или њ их ова си мб оли чна, али не  
и р еа лна „укљ уч еност“
 т рг ов ина љ уд има и ј ач ање к ом од иф ик ац ије ж ена и д еце.

Раз-ра звој п ој ач ава ра зл ич ите пр оц есе др уштв ене д естру кц ије, па се п осле о д-
ређ ене та чке и не м оже г ов ор ити о „кр изи“, тј. о „тра нз иц ији“, јер се з апр аво р ади 
о н овом ст ању, н овој в рсти стру кт уре. У м ери у к ојој, н еко др уштво, на пр имер 
С рб ија, успе да се о бл ик ује пр ема це нтру, кроз пр оцес ЕУ и нт егр ац ија, у тој м ери 
су п осл ед ице раз-ра зв оја м ање. Али, што је раз-ра звој д убљи, то је и д ост из ање 
це нтра т еже м ог уће, и то не фо рма лно (нпр. усв ај ањем о др еђ ених з ак она), већ 
р еа лно (нпр. и мпл еме нт ац ијом тих з ак она). 

Раз-ра звој има св оју ро дну д име нз ију, к оја се у на јкр аћем и ск аз ује кроз в ис-
оку ц ену к оју за „тра нз иц ију“ пл аћ ају и ж ене и м ушка рци, али на ра зл ич ите н ач-
ине. Да ли је и к ол ико опра вд ано г ов ор ити да су „ж ене на јв еће ж ртве тра нз иц ије“, 
то је сл ож ено е мп ири јско и т е ори јско п ит ање, а о дг овор за хт ева пр ев аз ил аж ење 
ид е ол ошке фл оск уле. Али, без о бз ира на то да ли ј есу или н ису, ост аје ч ињ ен ица 
да је круг г уби тн ика и г уби тн ица, услед ра зл ич итих п осл ед ица раз-ра зв оја, и з узе-
тно в ел ики, те да то у св аком сл уч ају ут иче на р естру кт ур ац ију и ја вне и пр ива тне 
сф ере, па н ужно и ро дних р еж има. 

Оно што се м огло в ид ети кроз и стр аж ив ања к оја су већ р ађ ена у р ег и ону, то је 
да д ол ази до и зв есне б ифу рк ац ије д ом инан тног ро дног р еж има (Бл аг ој евић,1997, 
2008; К уб ур овић, 2003; М илић, 2010; Б обић, 2010; Т ом ан овић, 2010). „Д оби т ници 
и д оби тн ице тра нз иц ије“ (в ис ок о обр аз ов ани, у рб ани, мл ађи, пр ил аг одљ ив ији, 
те хн ол ошки п исм ени) сл еде с авр ем ени м одел ро дних о дн оса к оји по др аз ум ева 
ег ал ита рн ије о дн осе, в ећу фле кс иби лност ро дних ул ога и ек сп ер име нт ис ање с 
ра зл ич итим се кс уа лним и п ор оди чним о дн ос има. С др уге стр ане „г уби тн ици и 
г уби тн ице“ се окр ећу, н ужно, „ек он ом ији пр еж ивљ ав ања“, р етр ад иц и он ал из а цији, 
р еп атр ија рх ал из ац ији (на ид е ол ошком н ивоу, в ише н его на н ивоу р еа лн ости), 
кон зе рв ац ији р есу рса, „уко твљ ав ању“ у л ока лне и ро дби нске в езе. И је дни и др уги 
пр е исп ит ују д ом инан тни м одел ро дних ул ога, али је код „д оби тн ика“ то пр е испи-
т ив ање в ише з асн ов ано на ид е ол ошком к оду „м оде рн ости“ и „евр опе јства“, док 
је код „г уби тн ика“ тв рда п атр ија рха лна ид е ол ог ија ч есто с амо п окр иће за д уб око 
у зд рм ане м ушке ро дне иде нт ит ете, о дн осно „кр изу м аск ул ин ит ета“ (Blagojević, 
1997; S omach, 2011). Без ул аж ења у д ет аље, м ож емо да з акљ уч имо да су ро дни 

Осно вна стру кту рна к ара кт ер ист ика п ол уп ер иф ер ије је да она „к аска за це нтром“ 
и да је у ста лном н ап ору да га д ости гне, при ч ему се це нтар ста лно у сп ост авља као 
н ека в рста „п окре тне м ете“, што зн ачи да га је у с ушт ини н ем ог уће д ост ићи. Овај 
н апор усл овљ ава да п ол уп ер иф ер ија и з узе тно и нте нзи вно к ор исти же нске р есу рсе 
к ако би уб рз ала свој ра звој, о дн осно с уст игла це нтар (Бл аг о јевић, 2009). З ато, н ије 
н им ало сл уча јно што су т оком н ов ије ист ор ије ж ене из И сто чне Евр опе ч есто р ан-
ије д об иј але пр аво гл аса или им але в ише ст опе а кти вн ости и з ап осл ен ости (у с оц и-
ј ал и зму, н ар оч ито; в ид ети E nw ise R eport, 2004, М илић, 2008). И нте нзи вно тр ош ење 
же нских р есу рса у ја вној и у пр ива тној сф ери (дв остр укост ул ога), фо рм ира м одел 
же нск ости к оји н аз ивам „с амо/ж ртв уј ући м икр ом ат ријар хат“ (Blagojević, 2004), а 
к оји по др аз ум ева в ис оку ко нце нтр ац ију м оћи на м икр он ивоу, на н ивоу п ор од ице, 
к оја се у сп ост авља в ис оким ст еп еном „ж ртв ов ања“ за „бл ижње“. „С амо/ж ртв уј ући 
м икр ом атр ија рхат“ по др аз ум ева да је ж ена ист овр ем ено и с убјект и објект свог 
„ж ртв ов ања“, јер њим на м икр он ивоу ко мпе нз ује н ед ост атак м оћи у ја вној сф ери. 
Оно што је т ак ође к ара кт ер исти чно за ов акву ко нст ел ац ију ро дних р еж има су и зу-
зе тно ј аке п атр ија рха лне ид е ол ог ије, к оје сл уже да се н е утр ал ише в исок ст епен 
з ав исн ости м ушк ар аца од же нских р есу рса, о дн осно да се ж ене д исц ипл ин ују да 
пр ихв ате свој оч игле дно н еп ов ољан п ол ожај кроз н аме тн уте но рме и вре дн ости. 
Оне о нда с ебе не д ож ивљ ав ају као „ж ртве“, већ пре као „х ер о ине“, и за њих њ и -
х ово ж ртв ов ање има см исла. Ов аква ко мб ин ац ија – с је дне стр ане в исок ст епен 
и ск ор ишћ ен ости же нских р есу рса, а с др уге стр ане ј аке п атр ија рха лне ид е ол ог ије 
на јч ешће и ск аз ане као ја вна и пр ива тна м из ог ин ија – пре дст авља гла вну сп ец ифи-
чност ро дних р еж има на п олу  п ер иф ер ији. 

Т акви ро дни р еж ими б ив ају д ода тно учв ршћ ени у п ер и оду „тра нз иц ије“ к оја се 
об авља у не ол иб ера лном к оду п осле дњих дв ад ес етак г од ина. В ел иким д елом, и у 
в ел иком бр оју пос тс оц иј ал исти чких з ем аља тра нз иц ија је пр оцес раз-ра зв оја (de-
d ev elo pment) к оји по др аз ум ева стру кту рну пр ом ену п ол уп ер иф ер ије, к оја се у 
ек оно мском см ислу м оже оп ис ати као по тц ењ еност љу дског, и нст ит уц и она лног и 
и нфр астру кту рног к ап ит ала (M iers and R an asin ghe, 2003). У ш ирем др уштв еном 
см ислу раз-ра звој се м ан иф ест ује као:

  д еи нд у стр иј ал из ац ија и н ед ово љна или усп ор ена  
п ости нд у стр иј ал из ац ија 

   п ов ећ ано с ир ом аштво, п ов ећ ане с оц ија лне н еје дн ак ости 
 ј ака и нфо рм ал из ац ија ек он ом ије
 см ањ ена с оц ија лна з ашт ита и п ов ећ ана с оц ија лна н ес игу рност 
 и нст ит уц и она лна д естру кц ија, и нст ит уц и она лни в ак уум
 н ед ост атак „вл ад ав ине з ак она“, р аш ир ена к ору пц ија 
  ан ом ија, др уштв ена ат ом из ов аност, н иска па рт иц ип ац ија гр ађ ана
 п ов ећ ане ст опе кр им ин ала и н ас иља, см ањ ена бе збе дност 
 „ба рб ар из ац ија“ кроз ра тне ко нфли кте 
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да рда“, ово ин иц ија лно зн ање је ост ало в ел иким д елом н ев идљ иво. При том се 
з аб ор ављ ају две би тне ств ари: 1. да су ти ста нда рди и с ами н аст али као р езу лтат 
д уг отра јног пр оц еса к оји укљ уч ује ра зл ич ите и нд ив ид уа лне н ап оре и пр оц еса 
к оји су д ол аз или из сф ере пр ои зво дње зн ања, а б или ш ир око п од рж ани же нским 
а кт ив и змом; 2. да уз им ање „п осле дње“ та чке, тј. н еког м еђ ун аро дно утв рђ еног 
ста нда рда као р еп ера н есу мњ иво ј есте к ор исно, п ог от ову за с авр ем ену С рб ију, 
к оја п ок уш ава да д ости гне о др еђ ене „ста нда рде“ али да, и зм еђу ост алог, ств ара 
пр ивид о т оме да је пр оцес ств ар ања зн ања з ав ршен (што л ичи на Ф ук уј ам ину т езу 
о „кр ају ист ор ије“, F uk uj ama, 2002). Н ије, д акле, д ово љно, а ни п оже љно, „с амо“ 
се пр ил аг од ити „ста нда рд има“, већ је и пр ема њ има, као и пр ема св ему ост алом, 
п отре бно им ати кр ити чки, ко нстру кт иван и кр е ат иван о днос. Ово п осе бно в ажи за 
не о пхо дност ра з ум ев ања пр обл ема с к ој има је с у оч ена п ол уп ер иф ер ија, јер је та 
пе рспе кт ива скра јн ута и још увек угла вном н епр изн ата у м еђ ун аро дном окв иру, 
к оји д озв ољ ава в идљ ивост „С ев еру“ и „Ј угу“, али не и п ол уп ер иф ер ији. Д акле, 
м ет од ол ошке н ап ом ене к оје ће о вде б ити и зн ете се о дн осе упр аво на пр обл еме 
в ез ане за п ода тке о р аду и з ап осл ен ости из пе рспе кт иве ро дн ости на п ол уп ер и-
фер ији, јер је то оно што н ед ост аје и „вр ишти“ да б уде пр еп озн ато. Пр ил аг ођ а-
вање „ста нда рд има“ не р еш ава пр о блем, п ог от ову ако су ста нда рди д еф ин ис ани 
т ако да о дг ов ар ају о др еђ еном м од елу гл оба лног к ап ит ал изма. 

У ст ат ист ици С рб ије, па и у п од ац има к оји су о вде к ор ишћ ени, још увек п о сто-
је две в рсте ро дне пр и стр асн ости. Она к оја је већ ан ал из ир ана и за к оју се м оже 
пре тп ост ав ити да ће с вр ем еном б ити и ск ор ењ ена (Авл ијаш, 2009) и она к оја је 
већ и ск ор ењ ена, а к оја пр ои з ил ази из и зв есне а ндр оце нтри чне ине рц ије у с амом 
ст ат исти чком с ист ему, о дн осно у о дг ов ар ај ућим и нст ит уц иј ама. Авл ијаш н ав оди 
пр имер из АРС, где је као ра злог за н еа кти вност б ило н ав ед ено „сл уж ење во јног 
р ока“ али не и „бр ига о д еци“. М еђ утим, у И стр аж ив ању о к ор ишћ ењу вр ем ена 
(2010/2011), к оје је ј едан од и зв ора и за ову ан ал изу, ови н ед ост аци су пр ев аз и-
ђе ни. Ова в рста пр обл ема, о дн осно пр и стр асн ости, в ер ова тно ће у д огле дно вр еме 
б ити о ткл оњ ена, јер за то п ост оје сви би тни пре д усл ови, укљ уч уј ући ан ал изу н е-
д оста тка с ист ема (нпр. Авл ијаш, 2009), р еш еност ро дних м ех ан из ама да о ткл оне 
пр обл еме, као и б ен ев олен тност и стру чност љ уди к оји су а нг аж ов ани на ств ар ању 
ро дне ст ат ист ике пр обл ема. 

М еђ утим, то још увек не зн ачи да су ст ат исти чки п од аци д ово љно д о бри. 
Јер је пр о блем д убљи и о дн оси се на ко нце пт у ал из ац ију ра зл ич итих ф ен ом ена, 
к оја је и т е ори јско, и еп ист еми чко, и „п ол ити чко“ п ит ање у см ислу ч ув еног 
а кси  ома ф ем ин исти чке т е ор ије да је „ли чно п ол ити чко“. З ад рж аћ емо се на 
пр обл ему „з ап осл ен ости“ да б исмо п ок аз али к ако пр о блем „н ев идљ ив ости“ 
о пст аје као ро дно усл овљен, али још и в ише као ра зво јно усл овљен. У том см ислу, 
„н ев идљ ивост“ љ уди, њ их ових а кти вн ости, или њ их ове ву лн ер аби лн ости,10 
с ав рш ено к ор еспо нд ира са н апред и зн ес еним т е ори јским окв иром и т езом о 

10) На пример, статистика не прати једну од најрањивијих група у друштву, самохране 
родитеље и њихову децу.

р еж ими у н еком ко нте ксту пр оме нљ иви и да о дг ов ар ају на пр ом ене тог ко нте-
кста. Ист овр ем ено, они су и с ами „пр ои зв ођ ачи“ тог ко нте кста и т аквих њ ег ових 
к ара кт ер ист ика о нда к ада се и с ами у сп ост аве као н ова стру кт ура, тј. к ада се 
ок ам ене. За д убље пр ом ене је п отре бно увек бар н ек ол ико г ен ер ац ија. Д ем огра-
фске, др уштв ене, ку лту рне пр ом ене су пр ом ене д угог тр ај ања, док су пр ом ене у 
ра вни п ол ит ике, па и ек он ом ије д ал еко б рже. Ко нтекст и њ ег ове к ара кт ер ист ике 
оп и сују круг н аших и нд ив ид уа лних м огу ћн ости, укљ уч уј ући м огу ћн ости и ск ор ака 
из п атр ија рха лних стру кт ура. 

2.3 м ет од ол ошке н ап ом ене
Ра зл ич ите обл асти ст ат ист ике, к оје се о дн осе на ра зл ич ите сф ере и нд ив ид уа лног 
и др уштв еног ж ив ота, по др аз ум ев ају п ода тке к оји су в е ома ра зл ич ити у см ислу 
кв ал ит ета и п о узд ан ости. Д ал еко су п о узд ан ији, на пр имер, п од аци о смр тн ости, 
н его о н ез ап осл ен ости, п ог от ово кад се има у в иду да сви н ез ап осл ени н ису р ег-
и стр ов ани или да сви р ег и стр ов ани н ез ап осл ени н ису и они к оји ства рно тр аже 
п осао, већ има и оних који су се пријавили из н еких др угих ра зл ога. Ра з ум ев ање 
у к ојој м ери и на к оји н ачин су и д еф ин иц ије и и зв ори огр ан ич ени пре д услов 
је за к орек тно к ор ишћ ење п од ат ака. На још д убљем н ивоу, пр ави м ет од ол ошки 
из азов је про н ал аж ење н ач ина да се св ак ид ашњи ж ивот, п осм атран кроз ро дну 
д име нз ију, ад еква тно ст ат исти чки пр ати. 

К ада се р ади о ро дно ос етљ ивој ст ат ист ици, пр обл еми су с асвим с игу рно на ј-
в ећи упр аво у обл асти р ада, з ап осл ен ости и а кти вн ости. Ср пска ст ат ист ика сл еди 
л ог ику пр ил аг ођ ав ања м еђ ун аро дним ста нда рд има, што д опр ин оси све в ећој и 
б ољој укљ уч ен ости ро дне д име нз ије. П оред т ога, код нас већ п ост оје озби љне 
ан ал изе, кр ит ике и н ап ори да се ро дна ст ат ист ика ун апр еди, н ар оч ито оне њ ене 
д име нз ије к оје се о дн осе на з ап осл еност и а кти вност и њ ене ро дне аспе кте (Авли-
јаш, 2008; Б аб овић, В ук овић, 2008). 

П осм атр ано ун азад, к ада је реч о ек оно мским п ок аз ат ељ има, на ј об ухва тн ија 
и на јд убља кр ит ика је она к оја већ н ек ол ико д ес етл ећа д ол ази из ф ем ин исти чких 
т е ори јских кр уг ова, ин остр аних и н аших, а к оја се о дн оси на по тц ењ ив ање а кти-
вн ости к оје ж ене об ављ ају у обл асти р епр оду кти вног р ада, н епл аћ еног д ом аћег 
р ада, укљ уч уј ући н егу и бр игу о з ав исним (и ост алим) чл ан ов има д ом аћи нства 
(Бл аг ој евић 1991; Б аб овић, 2010).9 Још у д ем огра фским и стр аж ив ањ има 80-их 
г од ина н агл аш аван је пр о блем ро дне пр и стр асн ости, о дн осно п атр ија рха л ности 
ко нстр ук ата, „п ом аж ућих чл ан ова д ом аћи нства“ и „д ом аћ ица“, н ар оч ито у п о-
љопр ивре дним г азди нств има (Бл аг ој евић, 1991). М еђ утим, к ако је п ост ој ећи 
д ом инан тни тренд у пр ои зво дњи зн ања на п ол уп ер иф ер ији „з аб ор ављ ање“ л ока-
лних н ап ора и и скљ уч иво д об иј ање л ег ити мн ости на осн ову „м еђ ун аро дних стан-

9) Социолошка истраживања су документовала висок степен асиметричности између родо-
ва када су у питању ове активности (Благојевић, 1997; Благојевић, 2006; Кубуровић, 2003, 
Tомановић, 2010). 
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Ипак, овим се пр о блем не и сц рпљ ује. Д еф ин иц ија „з ап осл ен ости“ к оја се 
пр им ењ ује у АРС, и ч ија је м ет од ол ог ија з асн ов ана на м ат ер иј алу Еур ост ата12, 
гл аси: 

 „З ап осл ена л ица су л ица к оја су на јм ање ј едан сат у п осм атр аној се дм ици 
об ављ ала н еки пл аћ ени п осао (у но вцу или н ат ури), као и л ица к оја су им ала 
з ап осл ење, али к оја су у тој се дм ици б ила о дсу тна са п осла. У з ап осл ена л ица, 
п оред л ица к оја им ају з асн ован ра дни о днос и р аде у пре д уз ећу, уст ан ови или 
у др угој в рсти о рг ан из ац ије или р аде као пр ива тни пре д узе тн ици, укљ уч ују се и 
и нд ив ид уа лни п ољ опр ивре дн ици, п ом аж ући чл ан ови у д ом аћи нству, као и л ица 
к оја су об ављ ала н еки п осао к оји су с ам оста лно пр он ашла и уг ов ор ила (усм ено 
или п исм ено) без з асн ив ања ра дног о дн оса и к ој има је тај рад пре дст ављао ј ед ини 
и звор сре дст ава за ж ивот. Пр ема т оме, у А нк ети се не уз има у о бзир фо рма лни 
ст атус л ица к оје се а нк ет ира, н его се ра дни ст атус тог л ица о др еђ ује на осн ову 
ства рне а кти вн ости к оју је оно об ављ ало у п осм атр аној се дм ици.“ 13 

У в ези са овом д еф ин иц ијом ј ављ ају се сл ед ећи м ет од ол ошки пр обл еми: она 
је пр еш ир ока, и у в ел икој м ери п ом ера гр ан ицу ра з ум ев ања „з ап осл ен ости“ и, 
ко нс еквен тно „н ез ап осл ен ости“14 као по јм ова. Ст ат исти чко и здр ав ор азу мско 
ра з ум ев ање по јм ова, па чак и тр ад иц и она лно н ау чно ра з ум ев ање по јм ова, оп-
асно се р аз ил азе. П ост оји би тна ра зл ика и зм еђу ов ако схв аћ ене „з ап осл ен ости“ 
и он ога што у с ушт ини по др аз ум ева ид еја „з ап осл ен ости“ као ко нце пта к оји је 
н ар оч ито афи рм исан у и нд устри јском др уштву. Под „з ап осл ен ошћу“ се, н а име, 
на јч ешће, по др аз ум ев ало об ављ ање р едо вног, у зн ача јном вр еме нском об иму, 
пл аћ еног п осла (у но вцу), и зван ф изи чких гр ан ица д ом аћи нства, и то на н ачин 
к оји ом ог ућ ава да се тим и зв ором пр их ода з ад ов ољ ав ају и ли чне п отр ебе и п отр-
ебе бар је дног бр оја чл ан ова д ом аћи нства. М одел з ап осл ен ости је био в ез иван за 
з ап осл еног м ушка рца (угла вном) к оји св ојом пл атом (угла вном) и зд рж ава п ор-
од ицу. Тај м одел је био ж ест око кр ит ик ован од ф ем ин исти чких т е ор ет ича рки, 
јер н ије уз имао у о бзир н епл аћ ени д ом аћи рад, о дн осно р епр оду кти вни рад, као 
ни ч ињ ен ицу да су ж ене в е ома ч есто и с аме з ап осл ене, фо рма лно и н ефо рма лно 

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 об-
ављала 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 крите-
ријуме: 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.“

„в ишку љ уди“ к оја је стру кту рна д атост с авр ем еног гл оба лног к ап ит ал изма. 
„В ишак љ уди“ као п осл ед ица д еи нд у стр иј ал из ац ије и раз-ра зв оја п ол уп е риф-
ер ије, при к аз ује се још увек кроз пр и зму „но рма лн ости“ з ап осл ен ости и то 
о др еђ еног т ипа з ап осл ен ости, што уо пште не о дг ов ара д ом инан тном м од елу 
„ек он ом ије пр еж ивљ ав ања“ на п ол уп ер иф ер ији. Т ако п ост оји оп асност да се 
п утем ст а т и ст ике пр обл еми в ише з ам агљ ују н его што се ј асно иде нт иф ик ују. 
К ако уоч ава Авл ијаш, „нaж алост, в ел ики број и стр аж ив ача/ица уп оз ор ава да 
је ст ат ист ика т рж ишта ра дне сн аге, и к ада и з ост ав имо ро дну ко мп оне нту, је дна 
од на јн е по  узд ан ијих ст ат ист ика к ојом ра сп ол аж емо у С рб ији, да је п отре бно 
и з узе тно д о бро п озн ав ање м ет од ол ошких огр ан ич ења п ост ој ећих п од ат ака да 
би се м огли и зв ући р ел еван тни з акљу чци о кр ет ањ има на т рж ишту р ада“ (Ав-
ли јаш, 2009: 25). Али, п осм атр ано из пе рспе кт иве кр ити чке с оц и ол ог ије зн ања 
и ф е м ин исти чке кр ит ике зн ања, не р ади се о п уким м ет од ол ошким огр ан ич ењ-
има, већ о огр ан ич ењ има к оја пр ои ст ичу из о др еђ ене т е ори јске пе рспе кт иве 
к оја је д ом инан тна и к оја има моћ да пр ои зв оди н езн ање, н ев идљ ивост или 
чак „м аглу“. У том см ислу, п опр ављ ање п ост ој еће ст ат ист ике н ије д ово љно, већ 
је п отре бна д убља пр ом ена да би се у по тп ун ости д ем ист иф ик ов али гл оба лни 
пр оц еси к оји п утем пр оц еса раз-ра зв оја д ев аст ир ају п ол уп ер иф ер ију и њ ене 
љу дске р есу рсе. 11 

П од атак о н ез ап осл ен ости, пре св ега, кра јње је пр обл ем ат ичан због ч ињ е н и-
це да НСЗ не ра сп ол аже п о узд аним п од ац има, и да се п од аци НЗС ра зл ик ују од 
п од ат ака из АРС, јер к ако то о бј ашњ ава Авл ијаш: „по п од ац има НСЗ-а као и на 
осн ову ра зг ов ора са њ их овим пре дста вн иц има/ама, з акљ уч уј емо да се о др еђен 
број л ица к оја н ису пр иј ављ ена код св ојих п осл од ав аца пр иј ављ ују на ев иде н-
ц ији н ез ап осл ених да би оств ар или пр аво на н еке в рсте с оц ија лних п овл аст ица 
(нпр. ос иг ур ање у сл уч ају н ез ап осл ен ости, см ањ ена ц ена п ох ађ ања д ржа вних 
в рт ића, итд.). С др уге стр ане, као а кти вно ст ано вн иштво уз им ају се с амо фо-
рма лно з ап осл ена л ица и р ег и стр ов ани/е п ољ опр ивре дн ици/е из ПИО фо нда, 
што д ода тно ут иче на ст опу н ез ап осл ен ости к оју о бј ављ ује НЗС. Т име п од аци 
из НЗС-а зн ача јно пр ец ењ ују н ез ап осл еност. АРС св рст ава ј едан број л ица к оја 
об ављ ају кра тк оро чне или с езо нске п осл ове м еђу з ап осл ене, и т име по тц ењ ује 
ства рну н ез ап осл еност“ (Авл ијаш, 2009). М еђ утим, овај пр о блем ра ск ор ака у 
р ег и стр ов ању н ез ап осл ен ости п ов езан је не с амо с н еком сл уча јном гр ешком у 
с ист ему већ с мн ого д убљим обр асц има „сн ал аж ења“ као стр ат ег ије пр еж и вља-
в ања, и по тп уно је н ер еа лно оч ек ив ати да је, к ада се пр еђе о др еђ ена гр ан ица 
н ез ап осл ен ости у др уштву, уо пште м ог уће в рш ити ад еква тну ко нтр олу и у том 
см ислу им ати „п о узд ане п ода тке“. 

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 практич-
ног и реалистичног деловања на „поправљању ствари“. И то што глас долази са полупери-
ферије не значи да се ради о „незнању“ и „необавештености“, већ о критици заснованој на 
разумевању динамике развоја полупериферије.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euroindicators/labour_market
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Али, ако се „в идљ ивост“ п ост иже т име да се рад к оји је сп ор ад ичан, н ес иг уран, 
пр ип ада н ефо рма лној ек он ом ији (нпр. ч ишћ ење к ућа, ч ув ање д еце или пр од аја 
н еких пр ои зв ода на п иј ац ама) пр огл аси „з ап осл ен ошћу“, ч ини се још в ећа шт ета 
и з ам агљ ив ање. 

С асвим је с игу рно да д уб око м ењ ање ра дних обр аз аца, тзв. фле кс иб ил и за-
ц ија ра дних ара нжм ана, п ораст флу кт у ац ије, пр ом ене ра дних м еста и о бл ика 
з ап осл ен ости м ор ају ут иц ати и на пр ом ену д еф ин иц ија и пр аћ ења. Оно што се, 
м еђ утим, ко нстан тно ј авља као пр о блем ј есте то што се пр ен осе и ск у ства и зн ања 
из з ем аља к оје им ају д ал еко в иши ст епен фо рм ал из ац ије т рж ишта ра дне сн аге 
(м ада оно ни ту н ије по тп уно фо рм ал из ов ано!) и у к ој има је ц ел оку пни с истем 
ко нтр оле и пр аћ ења д ал еко п о узд ан ији. Ра зл ич ити о бл ици р ада и з ап ошљ ав ања 
се м ењ ају и усл ожњ ав ају, они н ису исти у и нд устри јском и п ости нд устри јском 
др уштву, у це нтру и на п ер иф ер ији или п ол уп ер иф ер ији. Ист овр ем ено, д ин а м и-
ка пр ом ене на и нд ив ид уа лном н ивоу м оже б ити в е ома и нте нзи вна, што зн ачи да 
фле кс иб ил из ац ија р ада по др аз ум ева да се в рло б рзо м ења ст атус з ап осл ен ости, 
па и в рста а кти вн ости. На пр имер, иста ос оба м оже в ише п ута за кра тко вр еме 
да пр ом ени ст атус. Обр азац ста лног или д уг отра јног з ап осл ења ув ел ико н е ст а-
је. И нте нзи вна и нфо рм ал из ац ија (i nfo rm al is ation – Young, 2005) т рж ишта ра дне 
сн аге, к оја је с аста вни део гл об ал из ац ије у не ол иб ера лном кљ учу, за хт ева н ове 
м ет оде и пр ист упе з ап осл ен ости и ост алим ек оно мским к ат ег ор иј ама. У з емљ ама 
п ол уп ер иф ер ије ств ари д ода тно м ет од ол ошки „ко мпл ик ује“ упр аво оно што ом о-
г ућ ује пр еж ивљ ав ање, тј. в ел ика р аш ир еност н ефо рма лне ек он ом ије и н ат ура лне 
пр ои зво дње и ра зм ене ун утар сро дни чких, л ока лних или и нт ер есних гр упа. Сп е-
ци фи чност ових ко нте кста се ч есто, у в ећој или м ањој м ери, оп ире ме рљ ив ости, и 
то п ог от ову к ада те сп ец ифи чн ости н ису ад еква тно уз ете у о бзир. На кр ају, п ит ања 
м ет од ол ог ије, о дн осно к ако се н ешто д еф ин ише и пр ик упља н ису ма рг ина лна, 
већ ч есто це нтра лна п ит ања, п ог от ову к ада је реч о ро дним н еје дн ак ост има к оје 
им ају д угу ист ор ију пр икр ив ања и н ев идљ ив ости. Д еф ин иц ије м огу да пр икр ију 
или и скр иве ст ање ств ари. Иако спр ов ођ ење а нк ета по з аје дни чкој м ет од ол ог ији 
у ра зл ич итим з емљ ама ом ог ућ ује ш иру уп ор ед ивост п од ат ака, н ек ада то м оже 
б ити на уштрб кв ал ит ета п од ат ака, ук ол ико се не узму у о бзир би тне ра зл ике у 
ко нте кст има. 

(Бл аг ој евић, 1991; Б аб овић, 2010). М еђ утим, д еф ин иц ија „з ап осл ен ости“ к оја је 
д ата у АРС-у је пр еш ир ока и не д аје р еа лну сл ику о т оме да ли љ уди м огу да се 
и зд рж ав ају п утем пл аћ еног р ада, о дн осно пр их од ов ање се в е ома р ел ат ив из ира 
као с ушт ина „з ап осл ен ости“, ч име и сам см исао „з ап осл ен ости“ п ост аје пр о бле  ма-
т ичан. То јест, з ап осл еност се у с ушт ини и зје дн ач ава са ек оно мском а кти вн ошћу, и 
то не р ег ула рном, већ б ило к аквом ек оно мском а кти вн ошћу, укљ уч уј ући и в е ома 
сп ор ади чну а кти вност, осим оне а кти вн ости к оја је и скљ уч иво н ам ењ ена пр о-
изво дњи (на јв ер ова тн ије хр ане) за вл аст ите ли чне или п ор оди чне п отр ебе. Дру ги 
озб иљан м ет од ол ошки пр о блем је в езан за в рло в ер ова тно в исок ст епен н епр и-
ј ављ ив ања ра зл ич итих н ефо рма лних а кти вн ости к оје се м огу укљ уч ити у ов ако 
ш ир оку д еф ин иц ију, н ар оч ито услед стр аха од пл аћ ања п ор еза и од ра зл ич итих 
в рста д ржа вне ко нтр оле (што је н ар оч ито в идљ иво у аут ор ита рним р еж им има, 
али и на м икр он ивоу л ока лних з аје дн ица, у н ед ово љно ра зв иј еним д ем окр ат и ј а-
ма у з емљ ама тра нз иц ије, где п ост оји н ека в рста в ани нст ит уц и она лне, кл ано вске 
или па рти јске ко нтр оле). Тр ећи пр о блем је в езан за в ел ику р аш ир еност н ат ура-
лне про и зво дње у з емљ ама п ол уп ер иф ер ије, к оје су још увек в ел иким д елом и 
агра рне, и у к ој има је ј едан зн ач ајан део ек он ом ије в езан и за ра зл ич ите в рсте 
ра зм ена д об ара и усл уга на м икр он ивоу. У др уштв има у к ој има је н ефо рма лна 
ек он ом ија в е ома з аст упљ ена и к оја у ц ел ини им ају пр о блем сл абих и нст ит уц ија, 
као и р ел ати вно сл абу и нст ит уц и она лну и те хн ол ошку „п окр ив еност“ др уштв еног 
ж ив ота, не п ост оје ад еква тни ко нтро лни м ех ан и зми за м ер ење т ако ш ир око схв а-
ћ ене „з ап осл ен ости“, а још м ање за пр аћ ење н ат ура лног и ра зме нског т ока д об ара 
и усл уга.15 На тај н ачин ов ако ш ир око п ост ављ ена д еф ин иц ија об есм ишљ ава с аму 
с ебе, јер он ем ог ућ ује ад еква тно сн им ање „з ап осл ен ости“. П ар адо кса лно, в ер ова-
тно је да ће се „на т ер ену“ пр иј ављ ив ати с амо оне а кти вн ости к оје су тра јн ије, 
р едо вн ије и пл аћ ене, а т име и в идљ ив ије и т еже за пр икр ив ање, ч име се р еа лност 
пр ибл иж ава п рв оби тном см ислу „з ап осл ен ости“.16 Ипак, н ег ат иван еф екат ове 
м ет од ол ог ије је в ише н его оч игл едан, јер и скр ивљ ује сл ику о р еа лној, др асти чно 
в ис окој н еи нт егр ис ан ости в ел иког д ела ст ано вн иштва у оне в рсте а кти вн ости к оје 
обе зб еђ ују ад еква тне пр их оде и с оц ија лну с игу рност. Др угим р еч има, пр икр ива 
се ф ен омен „в ишка љ уди“. К ада је реч о р оду, м ет од ол ошки пр обл еми м огу б ити 
још ко мпле ксн ији, јер се м оже пре тп ост ав ити да и з узе тно фле кс иби лна д еф и-
н иц ија „з ап осл ен ости“ у АРС на н еки н ачин п ог од ује т оме да рад ж ена, и к ада 
је пл аћен, а н ар оч ито к ада је у н ат ури (нпр. „б ака се рвис“), ост ане н ев идљив. 

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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Ст ано вн иштво пр ема ст ар ости и п олу, 1921. 

С тан ов ништво, п рема с та рости и  полу, п ро цена 2010. 

Извор:  Извор:  Попис  ста но вништва, РЗС и  Пр оцене  ста но вништва, РЗС

 П ор еђење  јасно  п ок азује  како је у  п е риоду од  девет  д ец енија  дошло до  пре тв арања 
 про гре сивне  п ир амиде у  ре гре сивну. Ово „ об ртање“  значи да је  ста но вништво 
од  младог  по стало  старо,  по сма трано на а гре гатном  нивоу.  Када је  процес 
 ст арења  ста но вништва  овако  ин те нзиван, као што је то  случај у  С рбији, он  по-
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3. б и ол оШка р еПр оДУ кц ија и роД

3.1 Ст ар ење ст ано вн иштва
С рб ија већ в ише д ец ен ија пр ол ази кроз д уб оку п оп ул ац и ону кр изу. Кр иза се м а-
н иф ест ује кроз пр о блем б и ол ошког о бн ављ ања ст ано вн иштва (н ег ати вна ст опа, 
2010: -4,7 ст ано вн ика на 1000), и нте нзи вно ст ар ење ст ано вн иштва, као и и нте нзи-
вне м игр ац ије (пр иси лне и д обр ово љне) и в ис оку скл оност ка ем игр ац ији (Бла -
гој евић, 2006)17. Ст опа фе рт ил ит ета је 2010. и зн ос ила 1,4 (1,4 д еце на 1000 ж ена 
у фе рти лном у зр асту 15-49), што је д ал еко и спод н ивоа п отре бног за о бн ављ ање 
ст ано вн иштва (ст опа од 2,2). Ова кр иза пре дст авља озб иљан ра зво јни пр о блем, 
о дн осно к ара кт ер ист ике ст ано вн иштва у в ел икој м ери огр ан ич ав ају ра зво јне 
м огу ћн ости С рб ије. К ако је ст ано вн иштво као е нт итет ј ако инер тно, сем у сл у-
ча ј евим р ат ова, еп ид ем ија и в ел иких пр иро дних к ат астр офа, њ ег ове пр ом ене су 
у при нц ипу в е ома сп оре. А упр аво д ем огра фске к ара кт ер ист ике ст ано вн иштва 
пре дст ављ ају осн ову за све ост ало – нпр. за ек оно мски ра звој или п ол ити чко 
п он аш ање. Ст ар ење ст ано вн иштва С рб ије се м оже ил у стр ов ати п ор еђ ењем две 
ст ар осно-по лне п ир ам иде: из 1921. и из 2010. (пр оц ена):

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).
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 школо- об авезни,  војни,  фер тилни, б рачни. Ст арење у купног  ста но вништва 
 по др аз умева и  ст арење ових  кон ти нг ената,  о дносно  см ањ ивање нпр.  броја  деце  
која  улазе у  процес о бр аз овања. Све ово  пр ои зводи  те мељне  пр омене у  друштву 
и  по др аз умева  о дг ов ар ајуће  пл ан ирање и  јавне  п ол итике. На  пример,  ст арење 
 радног  кон тин гента, уз  по ст ојећу  еко номску и  фи нан сијску  кризу у Е вропи, у с-
ло вило је  п ов ећано  з апо шљ авање  ст аријих  г ен ер ација. П одаци п ок азују да 2010. 
у Е вропи  више од  п ол овине  жена (50,6 %)  ст арости 50-64  г одина  није  било  з апо-
слено, али да су се  жене  изнад 65  г одина  чешће  з апо шљ авале него  муш карци 
те  ст арости  (извор: E urostat – o nline  data  code: lfsa_egan22d). П ре двиђа се и 
даљи  пораст з апо сл ености  међу  нај ст ар ијима  широм Е вропе.  Про је кције  п о к а-
зују да се  оч екује да у ЕУ-27  стопа  з апо сл ености за  жене 55-64  г одина  ст арости  
п орасте за 20,9%  и змеђу 2010. и 2060, а за  муш карце  само за 11,5%  (извор: htt-
p: //e c.euro pa. eu /econ o my_fin anc e/ pub lications/eur op ean _economy/ 20 11 /pdf/e e- 
20 11-4_en.pd f). Иако  су  о вако ду горочн е  пр ојекци је  ве ома проблем ат ичне,  и па к 
су занимљи ве  са ст ан овишта оч екивања,  па ти ме  и  усме ре но сти р од ни х  пол итика. 
Занимљ иво ј е  да  подаци по ка зују да с у стариј и  радници  у  Ев ро пи  у виш е од п ол-
овине с лучајев а  са мозап осл ени , што се може п ов езати  и са еј џи змом (a ge ism), 
одн осно  дискрим ин ац ијом према с тарост и, коју п рактикују  п осло да вци,  али и са 
м огућом жељо м стари ји х радн ик а  да  им ај у виш е аутономије у  св ом  раду (И з вор: 
Eur ostat  – online  d ata c od e:  l fsa_e pgar). У свак ом  сл учају, са мо за пошљавањ е ј ес-
те пу т  за  у кљ учивање  на  тр жиште  радне сна ге  и  старије  п опу лације  жена,  што је 
занимљ ив о са с тан ов ишта ос миш ља вања о дг ов ар ајући х  подсти ца јних ме ра .  

3.2. Ферт ил ит ет  и родитељство
Пор ед  тога  што је  ст ар ење с та новн иштва п ос ле дица пр од уж ав ања ж ивота,  односн о  
см ањивања мо рталит ет а,  оно ј е  у  највећој  м ери  по сл ед ица ду готрај но г  сн ижавањ а 
фертилитета исп од нив оа  неопх од ног  за про ст о обнављање станов ни штва  (з ам ен у 
ген ер ације  умрлих  генер ациј ом рођени х) , и  то се  мо же  сматрати негати вн им про-
цесом.   У  Е- 27 је ст опа ф ерт или тета д ал еко  ис под нивоа пот ребног з а  об навља ње 
становништва (2,1). Н ај ни жа стопа фе ртили тета, зб ирно п ос ма тр а на, рег ист рована  
је  2 00 2.  када  ј е износила  само 1,4 5, док је 2 00 9.  износила 1,5 9.  Мали  п ор аст ст опе 
ф ер тилите та  је резу лтат н ад ок на ђивања  рађања  од  стране он их  ко ји  су га одла-
га ли, а не п ромена  по нашања  према  р ађ ањ у. Такође , стопе фертил итета  у  р азним 
з ем љама се  при ближавају, тј.  раз ли ке се  сма њују.  Најниже сто пе  ф ертил ит ета у 
Европи с у 2009 . имале  Летон иј а, Пор ту гал и Мађа рс ка (1,3). Исто вр ем ено,  постоји 
оп шти тре нд одла га ња  р ађања, п а је с ре д ња старост  же на пр ил ик ом рађ ања 29, 8 
годи на (200 9).

Развиј ене зе мљ е с у  проблем н ис ко г  наталит ета  у  једно м пери од у  св ог  р азвоја 
 реш ава ле ув оз ом ра дне снаг е и  мањо м и ли  в ећом интеграци јом и   ас имилаци јо м 
имигр ана та. Зем ље  по лупериферије п ре дставља ју  далеко  м ањ е  атрактивне  де сти -
нациј е јер с у  и  с ам е су очене с   ве ли ким ра звојним пробле ми ма, а ли  и  с  високи м 
 с те пеном  ксенофобије, к ао пос ле ди цом ј аких наци оналис ти чк их иде ол ог ија. З ато 

стаје  раз војни  проблем јер се  н ар ушава  ра вн отежа  и змеђу  г ен ер ација,  која 
о бе зб еђује да има  до вољно  радно  спо собних који  могу  п ре узети  и зд рж авање 
и  нај млађих и  нај ст аријих,  који  нису  радно  спо собни.  Ста билно  друштво  треба 
да има ону  врсту  ст аросне ст ру ктуре  која  ом ог ућује  но рмалан  проток  д обара  
и змеђу  г ен ер ација,  о дносно  која  ом ог ућује да и  старе и  младе  г ен ер ације з ад о-
во љ авају  своје  по требе у  г ен ера цијски у ра вн от еженом о кр ужењу.  Када је  ст арење 
 ста но вништва  ин тен зивно и  када се  фо рмира  ре гре сивна  ст аросна ст ру ктура,  онда 
обим  радно  н еак тивних у  о дносу на  радно  ак тивне п ред ставља  в елико  еко номско  
о пт ер ећење за оне  који  раде или  могу да  раде.  Поред  тога,  в елика  про по рција 
 старих у  ста но вништву има и  своје  с оци јално- пс их олошке и  п оли тичке  по сл е-
дице (нпр.  кон зе рв ат ивизам). Ре гре сивна  ст аросна ст ру ктура  т акође, на  дужи рок, 
 по др аз умева све  већи и оз би љнији  проблем  о бна вљања  ста но вништва,  п ог отово 
у у сл овима већ постојећег о брасца  ниског  фе рт ил итета. То  значи да  једном  у спо-
ста вљена  ре гре сивна  ст аросна ст ру ктура  тежи да се  ре пр од укује све  више и  брже,  
о дносно да она  по стаје  п ов езана са оз биљним  про блемом  д еп оп ул ације.  Старо 
 ста но вништво  нема  до вољно  младих, о бр аз ованих,  те хн олошки  пи смених, и оно  
није  з ани мљиво ни за тзв. с тране  и нве ст иције, иако је то  на јчешћа  раз војна с тра-
т егија на  п ол уп ер иф ерији.18

 Проблем  д еп оп ул ације,  који се у  С рбији  и ск азује као  проблем не  само 
 см ањ ивања  броја  ста но вника, већ и  не ст ајања   сеоских  н асеља и  пра жњења  неких  
р е гиона, опет,  није нужно  проблем сам по  себи, али  јесте  проблем  када се  п овеже, 
на  пример, са  т ер ит ори јалним  и нте гр итетом или  без бе дношћу  гр аница.  Не ст а-
јање  н асеља, или  д еп оп ул ација  о др еђених  под ручја је  проблем и са  ст ан овишта  
 неу је дн аченог  ра звоја,  унутар  р е гиона и  и змеђу њих,  који  онда  даље  може  в одити  
ин те нз ив ирању  нез драве  ме тр оп ол из ације (нпр. раст   Бео града,  Новог  Сада и  
Ниша) и  даљој  сп ирали  д еп оп ул ације. Са  ст ан овишта  ра звоја, у ра вн отежен  развој  
си стема  н асеља је у једно и  на јбољи,  п ог отово на  п ол уп ер иф ерији, где је  п ољо при-
вреда још увек   веома  за сту пљена  де латност. Може се,  на равно, овај  проблем  са-
гле д авати и из  перс пе ктиве  д алеке  бу ду ћности,  када  на јв еро ва тније  неће  по ст ојати 
 гр анице и  када ће  проток с ветског  ста но вништва  бити  нео гр аничен,  м еђутим, у 
овом  р еалном и сто ријском  вр емену  није  сасвим  је днос тавно  и гн ор исати  проблем 
 см ањ ивања  једног  н арода,  пра жњења  неких  р е гиона, или  не ст ајања  н асеља. Ово 
 ут олико пре што све  мере  п оп ул а ционе  п ол итике, чак и ако су  ид еално о сми шљене 
и  ид еално се с пр оводе,  за хт евају  доста  вр емена да би  имале е фекта, због  напред  
п ом енуте ин ер тности  д емог рафских  ф ен омена. 

 Проблем  ст арења  ста но вништва је  т ипичан за сва ев ропска  друштва,  мада се  
о двија уз  о др еђене  ра злике и по  ин те нз итету и по  томе  које  г ен ер ације су  к олико  
за сту пљене у  ста но вништву, тј.  о блици  ст аросно- полних  п ир амида се  ра зл икују. 
 Ст арењем су  за хв аћени  ра зл ичити ф ун к цио нални  кон тин генти, као што су  радни, 

18) Није случајно то што се сада многе земље некадашње периферије рекламирају на ино-
страним медијима тако што наглашавају да имају обиље младе, образоване, технолошки 
писмене радне снаге, која је склона иновацијама. Шта би ту Србија имала да понуди?

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee2011-4_en.pdf
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фаталист ичкој култу ри , за  по ве ћање  ферти ли тета н иј е  до в ољно  ре аф ирмисати 
жр твовање“. (Бла гојевић , 1 997:7 2- 73 ).   

О д кра ја  90-их годи на  феминистичка  кри тика попул ационе полит ике ,  као ид еј е 
 и као пра ксе, у  зе мља ма  полупе риферије пост аје све гласнија.  То је из азв ано, пр е 
 свега,  све агрес ивнијим на падима  на  женска р епроду ктивна  права (Gal, Kligma n, 
200 0), при  чем у је посебно  угр оже но  право  на або рт ус . У наш ем  ко нт ек ст у, мн о-
г е  ж ен ске  групе ,  а  пр е  свих Же нски ло би,  доследно су се супротстављале та кв им 
 покуша јима,  д ем истификујући  на ци он а листичк у м ан ипула ци ју темо м “б ел а ку-
га”. Ипа к,  к од нас су  још ув ек релат ив но ре тк и  п ок ушаји да се о поп улацио ним 
проб ле мима гов ор и из п ерс пе ктиве ј асног залагања за  же нска права  и  критике 
 на ционал из ма, па  су  о ни   онда,  к ад а се п ој а ве , утолико з нач ајн ији  ( Дрезгић,  201 0). 

М еђ утим,  б е з о бзира на  вели ку  обоје но ст  популац ион е п ол итике  на ци он а- 
л из мо м и патр ијарх алн ошћ у, у суш тини ј е  мо гуће рац ио нално и конст рукт ив но 
залагањ е за и нт ервенциј у  у  поље фертил ит е та.  Ети чки  по см атран о, овакв о з алага-
ње је м ог уће из  две п ер спективе. Из  п рве, мог уће ј е залагати  се  за р ациона лну 
и нтерв енциј у тамо гд е пост оји  р ас пон и зм еђу „жељ ен ог “ и „оств а реног“  бр оја д еце, 
тј. уколик о жен е има ју мање деце н е го  ш то  желе. Истр аж ив ања ра ђе на  у Србиј и 
 показуј у да за ис та  пост оји жеља да  се  и ма више деце  не го  што је „реализов ано“, 
ј ер род ит ељ и  п роцењ уј у  да нем ају услова з а подиза ње дец е  (н пр. Б лагојевић, 1997 , 
К уб урови ћ, 2003).  С д руге  стране ,  попул ац ион а  полити ка  треба да  с е јасн о  ети чки 
профи лише т ак о  шт о ће се с аг ледати читав н из концентр ич них  кругова од говорно-
сти  веза них  за  о длуку  о родит ељ ству,  у место фо к ус ир ања на „нац ију“. „О на  тр еба 
д а се у спо стави као сре дс тво  д ржавне  интер ве нције  које ће  љу дим а  помоћи  да 
ре ал изују  свој  св есни и п ро ми шљени избор  з асн ов ан на:  1. одго вор но сти пре ма  
с амима себи,  2 . о дг оворнос ти пр ема  д етету/де ци  ( рођеној и нерођен ој ),  3.  одго-
во рн ости према п ар тн ер кам а/пар тн ер има, и  4. одговорн о сти према  зај едниц и“  
(Бла гојеви ћ,  1997: 28 ). Попу лациона  полит ик а, п а  и пронат ал итетна поли ти ка  треба  
д а  с е р азуме ка о  раз војно  пи тање ко је потп уно  у важава  принцип  родне равно пра-
вности и п очива на  ус кла ђивању  професиона лн ог  и пор од ич ног жи во та и  жена и 
 мушк араца. Овакав приступ  је у  ск ла ду са европ ским вред но стима (Вод ич за спро -
вође ње једн акости и зм еђу жена  и мушк арца, 20 06-2010, Европ ск а коми си ја) и  
б итно је  различ ит  од идеј е  да „неке  ж ен е“ треб а да ра ђа ју , а „неке д ру ге “ да  ра де, 
у и ме „ оч увања наци је“. И скуств а  не к их  нордиј ских зе ма ља,  а нарочито  Шведс ке , 
 показују да  ј е  по м агање  ж ен ама и м ушк ар цима да  ус кладе своје  професио налне 
 ул ог е и ро дитељ ст во  пут кој и  ос игурава  у сп ех поп ул аци он е полит ик е  у  савременом 
к он те кс ту. Н а  пр имер, шве дс ка  поли ти ка  прем а пород ици је  п ове за на с пол ит ик ом 
зап ошљав ањ а  и фок ус ирана је  н а омогу ћа ва ње  паров им а  да комбинују п од изање  
дец е с п ун ом  з а после но шћ у. Пол ити ка према  п оро дици поч ив а на м оделу  двок-
ар ијерн е поро дице,  а  не  на модел у  му шкарца-издр жаваоца  по ро дице.  Посеб но 
је  зани мљиво д а  висина пл ата ко је пр имају жен е  ут иче пози тивно  на ф ерт илите т.  
У  Шведск ој  фертилит ет  о пада онда када жене страхују за своја радна места, а 
повећава се онда када постоје позитивна економска предвиђања (http: //www.ra nd .
org/c ont en t/dam/rand/p ubs /monogra phs/2 004 /R AND_M G206.p df ).

су  он е у да леко непов о љн ијој ситуаци ји  него што  су то  биле  развиј ене зе мљ е у  
друго ј  поло вини дв адесет ог  в ека. Такође , в ажно је  ра зумети  да без  обз ира н а 
 сл ич ан  н изак ниво сто па  ферт илите та, д оминант ни  уз ро ци  снижав ањ а  нису иден-
ти чни у  зе мљ ам а  центр а и зе мљама пол уп ерифер иј е. Ако  у прв има може  бити ре-
чи  о модерниза цији и о др еђ ен им ас пе кт им а мод ерн из ац иј е који  ут ичу  на пр оме ну  
с та вова о  бр оју д еце, у д ру го м  случају се п ре  р ади о к омбина ци ји  недо вршен е 
 мод ерниз ације и недостат ка  м о дер низациј е. 

П итање нис ко г  фе ртилит ет а  је са с т ан ов ишта род них полит ика јак о занимљиво 
зато  што је  то  традицион ално  „бојно  п оље “ за сучеља ва ње ра зл и чит их ид ео лог иј а 
 и борбу з а  ж енска п рава.  Д а би  се пробл ем саг ле д ао  н а пр ави начин  н еопход но 
је одвоји ти  рацио нал ну  арг ументац иј у од ид еолошке конструкције која ј е  чест о 
нац ио нали стичка  и  ус мерена  пр отив жена  и њихо ви х  репроду кт ив них слоб ода 
(Дре зг ић, 20 10) .  Код на с  с у  до минантн а  дем огр аф ск а  објашње ња  „к ривицу “  за 
 низ ак нат алите т  сва љи ва ла на же не , најч ешће не критичк и  пр еу зимајући  и реин тер-
претира ју ћи у негат ивн ом  патри јар ха лн ом  коду аргумента ци ју  са За па да .  П ро бл ем  
ниског ната ли тета је  с асвим  п огрешн о  третиран  као  по следи ца  „модерн иза ције“ и 
 са њом п овезане  „индивидуа ли за ције“ , без  о бзи ра на  в еом а  велике раз ли ке  у ко-
нт ек с ти ма  з ападних друштава и ср пск ог  друштв а. Тако  с е у радо ви ма  наших дем-
ографа  ин си стирало н а пр оц ес има „и нв идуализа ци је “ ,  па чак  и  на  „ себичн ости“ 
жена и њихов ом  „хе до ни зму“. Овакв а стано вишта с у  би ла  изложена  крит иц и у  
фем ин исти чкој д емо гр аф иј и, која  ј е јо ш 90-и х  го ди н а  до ка зала д а се  пр облем 
н ис ко г  наталитет а пре м ож е обј аснити не дос татко м м од ер низациј е  и  недостат ком 
индиви дуализ аци је   него  њи х ов ом ра ши ренош ћ у у  друшт ву  Срб ије,  које  је  хроничн о 
нераз ви је но и сиромашно.  Зато  ј е свако п ре сл икава ње ситуа ци је  потпун о  те оријски  
н еприхватљив о.  Н апрот ив , н изак ф ер ти литет  је, пре  с ве га, одре ђен: 1. из ра зи то 
ниским квалитетом свак идашњег  ж иво та, и 2. и зр азито н епо вољним  по ложајем  
 жен а у пор одиц и  и друштву (Бла гојевић, 199 7: 68). Усл е д т ога, н ео пх одно ј е п от-
пуно  и  те ме љн о  „обртање “ те ор и јс ке перс пе кти ве, шт о,  у ствари, опе т значи  д а  је  
 не оп хо дна афир мац ија пер сп ектив е полупер иферије: 

„ Мн ог и социо ло зи и демог рафи с матрају да ј е п роцес  индивидуа ли зације 
у м одерно ј  ку лт у ри  д ов ео до ниско г ферт ил ит ет а.  М еђ ут им, основна  и де ја у 
 ов ом  п ри с ту пу  у право  је обрн у та  – не  процес ин дивидуализ ац ије, в ећ  процес  
неинди видуали за ције, и то  нарочито  не ин ди видуали за ци је  ж е на  у з  изузе тно 
низак  с тан да рд  и  квал итет живота у ш ире м  смисл у,  д овели су д о ниског ф ер-
тилит ета. Не ин дивидуал изација ж ен а, па и не ем анципаци ја жена, н а  ови м прос-
торим а израж ена ј е  управ о кроз п рин уд у сам о-жрт вовањ а.  Сл ично, не  в елики 
бр ој опц иј а з а  жене, в ећ  не достатак би ло  ка кв е праве  опциј е  која  би  и ск љу-
чи ла њено са мо/жртв ова ње и тро ше ње до нивоа и сцр пље ности.  Невидљ ивост 
ове ис цр пљ ен ости и  њена на учн а неле гитим иса нос т ( у нашим,  л окалн им оквир-
има),  као и неспо с обнос т самих же на да ј е перц ипирају , само  су  п отврда с на ге 
 па тријархалног окр ужења  чији ј е само  је да н део  и  на ука сам а.   С  др уг е стр ане, 
немо  и тихо  прихва тање т е  исцрпљености, д ео  је об расца к ој и битно о гр ан ичава 
 мо гу ћн ости  сензи бил изаци ј е ж ен а  за пр обл ем  који – т рп е.  Међутим, чак и у 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG206.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG206.pdf
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Сто пе смрт но сти одој ча ди према полу, 20002010 (на 1000 живорођених)

Стопе смртности одојчади

  2000 200 1 2 00 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Девојчице 8,8 8,3 8, 5  8,4 6,9 6,3 6,2 6,0 6,0 6,3 5,8

Дечаци 12,4 12,0 11,7 9,7 9,2 9,6  8,5 8,2 7, 4 7,7  7, 7
 
Извор: Вит ална  статис ти ка, РЗС 

Му шкарци у  Србији умир у  више од  ж ен а  у  свим старосним  ка те горијама, ос им у 
 на јстариј ој  (60 и  више година). М еђ ут им, земљ е се  ип ак разли кују по  то ме колик и 
 је  распон  р азлик а  у очекиван ом  тра јању  жи во та, што  инд иректн о по казује  да 
 постој е  друштв ено ус ло вљ ене разли ке ,  које п рои стичу из  различит их  живо тни х 
 услова  и сти лов а мушкара ца  и жена .  По стоје   и разлике  у  ри зицима  везаним  з а 
различите  узроке смртно сти.  На п ример ,  ча к дв остру ко виш е мушкар ац а него 
 жена умире  у  старосној  доби 30- 59  годин а,  у главном  о д болести  крвоток а  и 
тумора. У  м лађој  скупини, 15 -2 9 годин а,  распон  у  с мртности мла дића и дево јака 
је  ј ош већи ( 2,6 п ута).  Та ко ђе, т ри пу та виш е мушкараца   нег о ж ена ум ире  услед 
 са о бр аћајних п овре да и самоубис тв а. Мушк ар ци у с вим старос ним  групама  у ми-
ру и  од не срећни х случ ајева в ише  него ж ене  (извор: Виталн а ста тис тика, Р ЗС). 

 Умрли  н асилно м с мрћу,  према по ре клу наси лне смрти, старости и полу, 2010. 

Узрок  0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 +

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М

Укуп но 17 39 67 303 69 409 178 676 583 1046

Несрећни случа ј 1 3 36 3 4 192 30 198 67 313 322 511

Самоубиство - - 14 62 25  13 0 8 1 283 184 430

Убиство 2 2 6 18 9 26 7 29 18 13

Остал о1) 2 1 13 31 5 55 23 51 59 92

 Из вор: Витална  с та тистика,   РЗС 

1) “Oстало“  се односи на: повреде нанесене при легалним интервенција ма полици је  и војске  на  дужн ос ти , 
повреде  на стале  ток ом  ра тн их оп ер ац ија, ком пликације  ус лед мед ици нског  и  хирур шког ле чења, к ао  и  догађа је 
 са  н еутврђеним  по рек лом насил не  смрти.

3.3 морталитет и  здравље 
Старе ње  ст ановни шт ва  ј е у су шт ин и и са мо  посл ед ица више процеса. Он о  је, с 
 је дн е стра не , п оследица продуж авања оч екива но г  трајања  живота (ш то  је опет 
 по сл едица  сн ижава ња  мортали тета), што  је само  по се би  п озитиван процес. У  
С рбији се  очекивано  т рајање живо та з а жене и м уш карце с тално пр од уж ава, и  2 010. 
 је  износило  за  ж ене 7 6,4 го ди не ,  а за муш карце 7 1,1 год ин у  старо ст и. Оче киван о 
т рај ање живо та је н ај битни ја  мера  мортал ит ета , а ти ме и сам ог  к валите та живота. 
Тако п ос матра но, с та ње  у Срб иј и сиг ур но није оптима лн о. Жен е у  Словени ји  имај у 
чак за шест  го дина д уже очек ива но  трајање жи во та од же на  у  Србиј и.  Мушк ар ци у 
Србији живе чак  осам го дин а кра ће од  мушкара ца у А устр алији. 

 Оч ек ивано трајање живота  ( 20102015), по п ол у, изабране земљ е

Земља Жене Муш карци

Ал ба ни ја 80 74

Аустрали ја 84 80

Канада 83 7 9

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/

Јед на од по сле ди ца раз ли чи тог мор та ли те та же на и му шка ра ца је њи хо ва раз ли-
чи та за сту пље ност у пол ној струк ту ри. Ср би ја спа да у зе мље ко је има ју урав но-
те же ни ју пол ну струк ту ру. Док, на при мер, у Ру си ји и Бе ло ру си ји, на 100 же на 
до ла зи 52, од но сно 53 му шка ра ца; у Швед ској 86, а Ка на ди 85, у Ср би ји је тај 
број 80 (из вор: http: // unsta ts. un .org/unsd/dem ograph ic /product s/ in dw m/). Ов ак ва 
полна  ст руктур а п ос ледица  је пре  све га  разли ка  у мо рталит ет у. 

Ра зл ик е у с мр тн ос т и муш ка ра ца и же на п редстављају  так ође по ље м огућег  
деловањ а популационе по ли ти ке. М ушкарци у  свим  земља м а  света  жи ве краће 
од  ж ен а, па  се ова ч ињ еница узим а као н ека врс та биоло шк е датос ти . Као би-
олошка  датост  тре тира  се  и в ећ а смр тн ост мушке одојча ди  у одн осу на  женску, 
м ад а  друштвена интер венција п омаже да  се  о ве раз лике умање. Тако  ј е  у пери-
од у 200 0- 2010.  дошло не  само до  с мањивања  стопа,  в ећ и до  см ањивањ а раз лика 
између мушке и женск е  од ој чади.

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/
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Оче ки вано т рајање  жи во та је у ве зи  с раз личитим  фак торима,  а н е само  с по-
лом. Образо ванији  љу ди живе  д уж е од необ ра зо ванији х,  а и  њи хово здрав ље је 
у  це ли ни боље .  По даци из ЕУ  показуј у да у св ак ој  с тарос ној г рупи  образован ији  
и ма ју  нижи морта ли тет од  оних мање о бр азова них. Т ак ође, занимљ ив о  је да су 
ов е разли ке  наглаше није за  м уш ка рце не го за  жене.   Ра злике у социо- економ-
ско м  статусу ,  које с у  у в еликој мери повезан е  са об раз ов ањ ем, прои звод е раз лике 
у з дравстве но м стату су и со циј алној ко хе зији. Иако се з а  све со цио-е ко но мске 
групе  с ма њује мор та ли тет, р аз лике измеђ у он их на д ну  и оних  н а в рху со ци-
ја лне пирамиде опстају,  и чак с е п овећава ју. У  с вим зе мљ ам а ЕУ мор та литет , 
 здравље и старост приликом  умира ња  су  снаж но  п овеза ни  са социо-економ ск им  
ф акторима као ш то  су образо вн о  постигнућ е, запосл еност и  ни во зара де . Иако 
к од оба  п ол а дужина  очеки ван ог траја ња  ж ивота расте са обр азо вањем , же не  
у сви м  обр азовним к атего ри јама живе дуже од му шкара ца . Међут им ,  разлике  
и змеђу  м ушкар аца и жена  се  с мањују  са образовањем , ш то зна чи  д а  об разов ање 
д оноси ве ћи  зд равств ен и бенефи т  мушка рц има н его  ж енама.  Слично,  об разовање 
в иш е  утиче на сма њивање раз ли ка  међу  м ушкар цима у п огле ду мо рт алитет а не го  
на с мањив ањ е тих ра злика међ у  же нама  
(изв ор: http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-024/EN/
KS-SF-10-024-EN.PDF). 

Ис тра жи ва ње из про јек та SHA RE по ка зу је да у ЕУ по сто је ве ли ке раз ли ке у 
здрав стве ном ста њу из ме ђу му шка ра ца и же на. Ни жи дру штве ни сло је ви има ју 
ло ши је здра вље од ви ших. Иако здрав стве ни си сте ми у ЕУ по чи ва ју на прин ци пу 
со ли дар но сти ко ја омо гу ћу је сви ма под јед нак при ступ здрав стве ним услу га ма 
(бар у на че лу), по сто ја ње зна чај них раз ли ка из ме ђу дру штве них сло је ва по ка зу је 
да по сто је до дат ни фак то ри ри зи ка ко ји су по ве за ни са дру штве ном сло је ви то шћу. 
Дру гим ре чи ма, то мо же да зна чи да су раз ли ке у ко ри шће њу здрав стве них услу га 
са мо се кун дар не у од но су на оне ко је су ве за не за стил жи во та, што је опет по сле-
ди ца слој не при пад но сти. Ис тра жи ва ње SHA RE је по ка за ло да при пад ни ци ни жих 
дру штве них сло је ва ви ше кон зу ми ра ју ал ко хол и ви ше пу ше не го што је то слу чај 
с ви шим дру штве ним сло је ви ма, као и да по сто је раз ли ке у ис хра ни (http:// ww w.
shar e-proje ct. org /fileadmi n/pd f_docu menta tion/FRB 1/ FRB1_all_c ha pt ers.p df ).

То с ве  упућу је  н а велик и зн ачај пр ев ентивних здравствени х мера које  би  морал е 
 да  ува жа вају п от ребе и  на ви ке  различит их  друш тв ених сл оје ва . Али, т о не з на чи да  
б и  требало пот ценити  реал не разли ке  у  матери ја лн им условима  ж ив ота. 

 Ис т раживањ а  у  Србиј и  та кође п ок аз ују да су  жен е и му шк ар ци у различи ти м 
 слојев им а и са ра зл ичитим нив оима обра зовања  изложени ра зличитим  зд равст-
ве ним ризиц и ма усле д различитих  нави ка и  с тавова.  На  п ример,  а бортус оп ада 
као  с ре дс тво контроле рађања код  с ео ск их же на  ш то је виши  н иво њихо вог о бра-
зова ња. Међутим ,  у  неким слу ча јевима, као  шт о је нпр.  к он зумирање алкохола  
или п уш ење, шт етн е н авике  расту  са о бразовањем  и  с ма њују  се  с а  старо шћу. 
(Бл аг ој евић,  2 010). У сва ком  случа ју ,  превентив не  ме ре треб а јас но  д а тарг ети-
рају п оп ул ацију која је из лож ена ризику  и  д а адекватн о  одговоре на  специфи чне  
у зроке  одређен ог ризичног п она шањ а. 

Умрл и  услед с аоб раћајн их пов реда, 2 000 2010.  ( сто пе на 100 000  становника ) 
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Из вор: В ита лна статистика, РЗС 

Умрли услед  сам оу бистава п рема по лу,  2000 20 10 .

Самоубиства  према полу,  2 0 00 -20 10

2 00 0 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Жене 474 505 396 455 371 397 422 385 387 376 304

Мушкарци 1072 1321 1053 1096 1125 13 20 1022 969 903 1000 905
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Извор: Витална статистика, РЗС

П одац и о насилним смртима показују да су мушкарци услед својих тради ци-
оналних р одних и ден титета  в ише  угрожени. С ту дије ма ску линитет а,  и то  н ар очито 
крити чке  студије маск улините та  и   муш караца  (Hearn,  20 04 ) тр еба да  до принесу  
д убљем  ра зу ме ва њу друштвен их  и  култу рни х мех ан изама  ф ор ми ра ња мушк их 
 ид ентите та који фавори зују де стр ук тивно  и аутод е ст ру ктивно  пон ашање муш-
кар аца. Му шк ар ци , су ка о  и  жене,  родно ко нд иц ионир ани, о дн ос но , њихо ви ро-
дни  идентите ти  су  нај већим  д ел ом др ушт ве ни и к улту рни конструкти  и као т акви 
п од ло ж ни  п ромена ма . 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-024/EN/KS-SF-10-024-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-024/EN/KS-SF-10-024-EN.PDF
http://www.share-<043F>roject.org/fileadmin/pdf_documentation/FRB1/FRB1_all_chapters.pdf
http://www.share-<043F>roject.org/fileadmin/pdf_documentation/FRB1/FRB1_all_chapters.pdf
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Још један бита н  по казатељ промене  од носа пре ма  б р аку  представља  п остотак  
ж ен а  које р ано ст у пају  у  брак,  т ј.  п ре навр ше них 1 5  или  18 г од ина. Т рад иц ионални 
ти п брачно сти по др азумева, поре д  ве ома ве лике р аширен ос ти (г от ов о целокупно 
од ра сл о  становн иш тв о  у брак у)  и ран о  ступање у бра к, нар очито  женск е  деце. 
П одаци  по казују да   се  из гене рац ије у  г ен ер ацију смањује  п роценат о них млад их 
жена ко је  ступај у у ране бра кове, са изу зетком  нај мл ађ е  генерациј е  (2 0- 2 4  го ди не ), 
у којој  је дошло до обртањ а тренда . О вај про цес би  с е  мо га о окар актер ис ат и као 
 ретрад иц ионализација, и   битно  је да с е  он о светл и  и п остане пр ед ме т одгов арајуће 
 родне политике. Р ано сту пањ е у б рак ј е поја ва  к оја је в ише ст руко н егатив на  са  
ст ановиш та  женских пра ва, иа ко се у  јавн ом дискурсу  могу н аћ и становишта  о 
поже љн ости раних м ал олетничких рађања у име борбе пр оти в  „беле куге“. 

Р ан о ступање у брак, жене старости 1549 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

Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Разлика у годинама између супружника,  
жене старости 2024 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

Мо дер ни за ци ја бра ка и брач но сти мо же се ви де ти и из по да та ка о од но су из ме ђу 
ста ро сти су пру жни ка при ли ком сту па ња у брак. Уче шће бра ко ва у ко ји ма је су-
пру га ста ри ја ра сте, док се уче шће бра ко ва у ко ји ма је су пруг знат но ста ри ји (10 
и ви ше го ди на) сма њу је. Та ко ђе, из по да та ка о рас про стра ње но сти сек су ал них 
од но са ме ђу мла ди ма, мо же се за кљу чи ти да је „сек су ал на ре во лу ци ја“ у Ср би ји 
за вр ше на, јер је пре ко 90% мла дих ста ро сти 20-24 го ди не има ло сек су ал не од-
но се, и то мла ди ћи са мо не што ма ло че шће од де во ја ка (95,7 на спрам 92,9%). Са 
ста но ви шта род не рав но прав но сти ово из јед на ча ва ње пред ста вља зна чај но кул ту-

4. ро Д, Па рт не рСтво  и СекСУ ално Ст

У Срб иј и 4/5  и  ж ена и му шкараца жив и у б раку (20 02 ). Посматрано  по типу  по род-
ице, жене и м ушкар ци се н ајвиш е раз ликују п о  томе да ли ж иве сами  са дететом 
 ил и не. Жене  предста вљају ч ак  77%  лица изв ан  бр ака ко ја  ж иве са  дететом  ( бар 
једн им ) млађ им  од 17  година.  То  значи да  жене  предс тав љају 4 /5 са мохраних 
 ро дитељ а,  ч иј и је положај у Србиј и  хроничн о тежак , с обз иром  на ни зак ниво 
заш ти те пр ав а  де це на примање издржавања, к ао и на  – у ц елини – низ ак  с те пен 
дру штвен е  бриге за ову  рањи ву  ка тегори ју  ( Blagojević, 2011 ). Укупно  7%  ж ена 
спад а  у ову  ка тегорију  (п ре ма попису 2002). Д еца с амохран их  родитеља , к ао и 
 он и сами,  под нар очи то  су високим риз ик ом од  сирома штв а.  

Иако  на  први по глед из гле да  да пост ој и вис ока бр ачност  ст ан овништва,  она 
је в еликим делом п осл ед ица и с та ро сти бр ач ног  к онтинг ента (с та ри ји љу ди има ју  
тен денциј у  да остају у  б раку) ,  као и после дица „ек он омије пр еживља в ањ а“  к ој а 
ограничав а изб ор  с ам остал ног жив ота,  као могућу  опцију,  чак  и када  су одн оси 
у  бр ак у неодг ов арајућ и. Код млађе по пулације одно с  према  брак у се огледа  у  
конста нтном п аду  броја  з акључених брак ова ,  којих је  2010. било за око трећину 
мање него 1 980. године .  Стопа  ск лопљених  брако ва  н а 100 0  ст ан ов ника је пала 
 са  5, 1  на 4,9 од 2 009. до 2 010. Јед ан део  о сипањ а  св акако  се мо же  при писати  
к охабитац ији, али је веро ватније  д а је  ве ћи  д ео везан з а  саму пром ен у  понашањ а 
према  за јед ничком животу  у  брак у,  као и  за пр оцес ст арења попула ци је, што  
д оводи  до  сма њивања  б рачног к он тинген та. Ипа к, про мена односа пр ем а бра ку  
о гледа се и  у  порасту  ста рости супруж ни ка прили ком ск ла па ња првог  бр ака,  која 
је  2 01 0. год ин е изн ос ила 30,8 годи на  за муш карце и  27,1 годи не  за ж ене. П ом е-
рање  о ве  границе в од и и померању границе  ра ђа ња, па ј е просечна ст арост м ајк е 
 пр и  рођењу  првог де те та износила 27,2  године (2010).  Из ови х пода та ка  се вид и 
 да је   процес  моде рнизаци је  брака  и б рачнос ти јо ш уве к у то ку . 
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у ре дов но обра зо ва ње, и то на ни воу основ не шко ле, ипак нај јед но став ни ји и 
нај е фи ка сни ји ме тод. 

Млади који знају где могу да се тестирају и који су се тестирали на ХИВ, 2010. (у %) 
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Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

ро ло шко по ме ра ње и пред у слов за овла да ва ње же на соп стве ном сек су ал но шћу, 
ко ја је у па три јар хал ном окру же њу увек у фо ку су му шке до ми на ци је и кон тро ле. 

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

Старост Жене Мушкарци

15-19 27,6 42,0

20-24 92,9 95,7

Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Ко ри шће ње кон тра цеп ци је и зна ње о ри зи ци ма и пре но си вим бо ле сти ма оста је 
ва жно по ље сек су ал не еман ци па ци је же на. По да ци по ка зу ју да је ко ри шће ње 
мо дер них ме то да кон тра цеп ци је још увек ве о ма ма ло рас про стра ње но ме ђу же-
на ма, а да је нај ра спро стра ње ни је не ко ри шће ње би ло ка квог ме то да. Ка да се 
има у ви ду ви со ка скло ност на ше жен ске по пу ла ци је ка ко ри шће њу абор ту са као 
ме то де кон тро ле ра ђа ња (Ра ше вић, 2008), ови по да ци су за бри ња ва ју ћи. Али, 
они та ко ђе по твр ђу ју и да је чи та во по ље би о ло шке ре про дук ци је још увек ви ше 
не мо дер ни зо ва но не го што је мо дер ни зо ва но. 

Жене у брачној/ванбрачној заједници према коришћењу  
контрацепције и броју деце, 2010. (у %)
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Извор: Истраживање вишеструких показатеља, РЗС и УНИЦЕФ

Ин фор ми са ност о ХИВ-у пру жа не што по вољ ни ју сли ку. На при мер, око 4/5 
мла дих ста ро сти 25-29 го ди на зна где мо гу да се те сти ра ју, и раз ли ке из ме ђу 
мла ди ћа и де во ја ка су ре ла тив но ма ле. Ипак, и у овој обла сти има још про сто ра 
и по тре бе за аде кват ним де ло ва њем. Чи ни се да је уно ше ње ове вр сте са др жа ја 
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њи хо ве раз ли чи те за сту пље но сти у тим ге не ра ци ја ма, а не раз ли ка у об у хва ту. 
Сто пе об у хва та на ни воу основ ног обра зо ва ња по ка зу ју, та ко ђе, да не ма бит ни јих 
раз ли ка по по лу. На ни воу сред њег обра зо ва ња, по сле 2009. го ди не, опет је до шло 
до зна чај ни јег ујед на ча ва ња. Ипак, тре ба на по ме ну ти да де вој чи це има ју не што 
ма ло ни жу сто пу об у хва та, што се мо же по ве за ти са ре тра ди ци о на ли за ци јом и 
ра ним скла па њем бра ко ва. У Ср би ји, ме ђу тим, на агре гат ном ни воу, ова по ја ва 
ни је на ро чи то за сту пље на, што не зна чи да се дез а гре ги ра њем на ет нич ке гру пе 
не би до би ле зна чај ни је раз ли ке и ме ђу по ло ви ма и ме ђу ет нич ким гру па ма. 

Деца старости 7 година обухваћена основним образовањем,  
према полу, 20072010. (у %)

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010

Девојчице Дечаци

Извор: Статистика образовања, РЗС

Деца старости 15 година обухваћена редовним  
средњим образовањем, према полу, 20072010. (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

Ис тра жи ва ња пи сме но сти де ча ка и де вој чи ца по ка зу ју да су раз ли ке нај ве ће у до-
ме ну чи та лач ке пи сме но сти, и то у ко рист де вој чи ца, да су мно го ма ње у до ме ну 
ма те ма тич ке пи сме но сти (у ко рист де ча ка), а нај ма ње, или го то во не по сто је ће у 
до ме ну на уч не пи сме но сти. Из ових по да та ка се мо же за кљу чи ти да је по треб но 
пре све га усме ри ти па жњу на по ди за ње ни воа чи та лач ке пи сме но сти де ча ка. Иако 

5. роД и обраЗовање

Обра зов не ка рак те ри сти ке му шка ра ца и же на се у срп ском дру штву уве ли ко из-
јед на ча ва ју, јер же не при хва та ју обра зо ва ње као нај е фи ка сни ју стра те ги ју по-
бољ ша ња соп стве ног по ло жа ја. Иако је ме ђу нај не о бра зо ва ни јом по пу ла ци јом 
не што ви ше же на, ви ше је же на и ме ђу обра зо ва ни ји ма. И док пр ва чи ње ни ца 
пред ста вља оста так про шло сти, дру га је ве за на за но ве трен до ве ко ји су об у хва-
ти ли ве ли ки број раз ви је них зе ма ља, а ко ји се од но се на број ча ну над моћ же на 
на ни воу уни вер зи тет ског обра зо ва ња. Ме ђу тим, обра зов на струк ту ра пред ста вља 
пре сек оба ова про це са и ну жно се ме ња спо ро, услед већ по ме ну те инерт но-
сти де мо граф ских струк ту ра. Нај ве ћи број од ра слих, и же на и му шка ра ца, има 
сред ње обра зо ва ње, што пред ста вља би тан по тен ци јал ни раз вој ни ре сурс. Ипак, 
тре ба има ти у ви ду да бр зо ме ња ју ће са вре ме не тех но ло ги је и ин тен зив но ста ре-
ње ста нов ни штва пре све га под ра зу ме ва ју мо дел тзв. пер ма нент ног обра зо ва ња. 

Становништво старости 1564 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 по сма тра об у хват де це по по лу на раз ли чи тим ни во и ма обра зо ва ња, до би ја 
се сли ка ко ја по ка зу је ви со ки сте пен ујед на че но сти. Де вој чи це пред ста вља ју 49% 
де це об у хва ће не пред школ ским обра зо ва њем, а де ча ци 51%, што је по сле ди ца 



4342

Ана ли за по да та ка по обра зов ним про фи ли ма по ка зу је да по сто ји ве о ма раз ли-
чи та за сту пље ност мла ди ћа и де во ја ка у раз ли чи тим под руч ји ма. Ова ко ви сок 
сте пен се гре га ци је по је ди них про фи ла, као што је на при мер елек тро тех нич ка 
шко ла, ко ју је за вр ши ло са мо 7% де во ја ка, ду го роч но во ди за др жа ва њу ви со ке 
род не се гре га ци је за ни ма ња и про из вод них де лат но сти. По сто је и мно ге дру ге 
ве о ма ва жне род не им пли ка ци је ова кве си ту а ци је, као што је одр жа ва ње род них 
сте ре о ти па, пот пла ће ност од ре ђе них за ни ма ња (оних у ко ји ма су кон цен три са не 
же не, пре све га), или на при мер, про из вод ња и раз вој тех но ло ги ја ко је фа во ри-
зу ју тра ди ци о нал но му шке вред но сти (Бла го је вић, 1991). За то је ве о ма ва жно 
да се на овом пла ну пре ду зму од ре ђе ни ко ра ци ка ко би се мла ди ћи и де вој ке 
под ста кли да пра ве не тра ди ци о на лан из бор за ни ма ња, ко ји ће би ти за сно ван на 
њи хо вим ствар ним ин те ре со ва њи ма и ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма. Ово 
уто ли ко пре што је сте пен раз ли ка ка да је реч о раз ли чи тим ти по ви ма пи сме-
но сти да ле ко ни жи од раз ли ка у из бо ру сред њих шко ла, што са мо по твр ђу је да 
се из бо ри пра ве не пре ма скло но сти ма и спо соб но сти ма, већ пре све га пре ма 
род ним сте ре о ти пи ма. 

Дипломирани студенти високих школа и факултета, према полу, 20072009.

Године 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 об у хват на ни воу сред њег обра зо ва ња пол но ујед на чен, ве ли ке раз ли ке 
на ста ју на ни воу ви со ког обра зо ва ња, и то у ко рист же на. Та ко, же не чи не чак 3/5 
ди пло ми ра них сту де на та 2009. го ди не. По сма тра но пре ма под руч ји ма обра зо ва-
ња и на нај ви шем ни воу по сто ји из ра же на кон цен тра ци ја же на у не ким обла сти ма, 
као што су обра зо ва ње, здрав ство и со ци јал на за шти та, умет ност и ху ма ни стич ке 
на у ке. Му шкар ци су нај за сту пље ни ји у обла сти ма као што су тех ни ка и гра ђе ви-
нар ство. Ипак, по сма тра но у це ли ни, из гле да да је на нај ви шем обра зов ном ни воу 
не што урав но те же ни ја ди стри бу ци ја по по лу у раз ли чи тим обла сти ма, што би се 
евен ту ал но мо гло об ја сни ти то ле рант ни јом и отво ре ни јом ор га ни за ци о ном кул-
ту ром на уни вер зи те ту. Ка ко кла си фи ка ци је ни су у пот пу но сти упо ре ди ве, те шко 
је до не ти по у зда не за кључ ке. 

ово по ље из пер спек ти ве са вре ме ног на гла ска на тех но ло шкој пи сме но сти мо же 
из гле да ти као не бит но, оно је у ства ри пред у слов аде кват ног ин те гри са ња де ча ка 
у дру штве не и ци ви ли за циј ске то ко ве. 

Писменост ученика старости 15 година, 2006 и 2009. (у поенима)

2006 2009

Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци

Читалачка 
писменост 422 381 462 422

Математичка 
писменост 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 % Девој. Дечаци

Текстилство и кожарство 1084 211 1295 2 84 16

Личне услуге 1214 243 1457 2 83 17

Здравство и социјална заштита 4811 1240 6051 8 80 20

Економија, право 
и администрација 6497 2892 9389 13 69 31

Култура, уметност и јавно 
информисање 781 440 1221 2 64 36

Хемија, неметали 
и графичарство 1599 907 2506 3 64 36

Гимназија 10149 6580 16729 22 61 39

Трговина, угоститељство 
и туризам 4543 3178 7721 10 59 41

Пољопривреда 
и производња хране 2610 2512 5122 7 51 49

Шумарство и обрада дрвета 370 664 1034 1 36 64

Геодезија и грађевинарство 504 1521 2025 3 25 75

Саобраћај 946 2964 3910 5 24 76

Геологија, рударство 
и металургија 47 184 231 0 20 80

Машинство и обрада метала 1438 7028 8466 11 17 83

Електротехника 527 6736 7263 10 7 93

Хидрометеорологија 0 44 44 0 0 100

Укупно 37120 37344 74464 100 50 50

Извор: Министарство просвете и науке
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И ме ђу док то ри ма на у ка се за др жа ва раз ли ка у за сту пље но сти же на и му шка ра ца 
по обла сти ма. Ме ђу тим, раз ли ке су се на из ве стан на чин „обр ну ле“, па су му шкар-
ци за сту пље ни ји у обла сти ма умет но сти и ху ма ни стич ких на у ка, као и дру штве них 
на у ка, по сло ва ња и пра ва. Же не су, с дру ге стра не, за сту пље ни је у обла сти ма 
ко је су на ни жим ни во и ма „ти пич но му шке“, као што су тех ни ка, про из вод ња и 
гра ђе ви нар ство. Мо жда об ја шње ње за из ра же ни ји род ни ба ланс на нај ви шем 
ни воу тре ба ви де ти у чи ње ни ци да су же не ко је су опре де ље не за ти пич но „му-
шке“ про фе си је на ни жим ни во и ма већ про шле кроз од ре ђе ну про фе си о нал ну 
со ци ја ли за ци ју ко ја им је омо гу ћи ла да у свом из бо ру ис тра ју. 

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

Мушкарци Жене

Уметност и хуманистичке науке 23 17
Друштвене науке, пословање и право 78 51
Природне науке, пословање и право 30 41
Техника, производња  
и грађевинарство 57 61

Пољопривреда и ветерина 20 20
Здравство и социјална заштита 72 87

Извор: Статистика образовања, РЗС

Из јед на ча ва ње же на и му шка ра ца у сти ца њу ака дем ских ти ту ла од ра жа ва се и на 
струк ту ру на став ног ка дра на уни вер зи те ти ма. Та ко за сту пље ност же на ра сте са 
сни жа ва њем обра зов ног ни воа на став ни ка и са рад ни ка. Фе ми ни за ци ја на став ног 
осо бља је нај ви дљи ви ја на нај ни жем ни воу – са рад ник без на уч ног зва ња – где 
има пре ко по ло ви не же на. 

Наставници и сарадници на високим школама и факултетима,  
према полу, 2009/2010.

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

Извор: Статистика образовања, РЗС

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

Жене Мушкарци Укупно % Жене Мушкарци

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

Друштвене науке, 
пословање и право 9856 6108 15964 38 62 38

Услуге 1734 1891 3625 9 48 52

Пољопривреда  
и ветерина 485 570 1055 2 46 54

Природне науке, 
математика и 
информатика

1446 1826 3272 8 44 56

Техника, 
производња и 
грађевинарство

2573 3958 6531 15 39 61

Укупно 25760 16620 42380 100 61 39

Извор: Статистика образовања, РЗС

У сим бо лич ком сми слу ве о ма је ва жан по да так да је у 2009. го ди ни у Ср би ји, пр ви 
пут у исто ри ји, из јед на че но уче шће же на и му шка ра ца ме ђу они ма ко ји су док-
то ри ра ли! Пре 30 го ди на у Ср би ји је би ло 30% же на ме ђу док то ри ма на у ка (Бла-
го је вић, 1991: 177). Убр за на фе ми ни за ци ја на уч них зва ња по ве за на је де лом и с 
по гор ша њем по ло жа ја на у ке, као што је слу чај и у дру гим пост со ци ја ли стич ким 
зе мља ма (Еnwise Re port, 2004), а не ис кљу чи во с по бољ ша њем по ло жа ја же на. 
Же не, на и ме, ула зе у она под руч ја ко ја на пу шта ју му шкар ци, тј. у под руч ја ко ји-
ма опа да ју ста тус и пла ће ност. 

Лица која су докторирала, према полу, 20072009. 

Године Број %

жене мушкарци жене мушкарци

2007 141 189 43 57

2008 234 284 45 55

2009 277 280 50 50

Извор: Статистика образовања, РЗС
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6. роД, активноСт и ЗаПоСленоСт

Ка да има мо у ви ду прет ход но на ве де на ме то до ло шка огра ни че ња Ан ке те о рад-
ној сна зи, ко ја пред ста вља основ ни из вор за ана ли зу ак тив но сти, за по сле но сти и 
не за по сле но сти, по ста вља се пи та ње на ко ји на чин је нај бо ље ко ри сти ти ове по-
дат ке за раз у ме ва ње ди на ми ке из ме ђу ро до ва. Да би би ло ка ква ана ли за има ла 
сми сла на ова квим из во ри ма, по треб но је не са мо има ти у ви ду огра ни че ња, већ 
и раз у ме ти да пре те ра но со фи сти ци ра не ме то де у ства ри мо гу во ди ти још ве ћем 
за ма гљи ва њу. За то је нај бо ље за др жа ти се на гру бом по ре ђе њу му шка ра ца и же на 
и уоча ва њу трен до ва про ме не. 

По ре ђе ње же на и му шка ра ца по ка зу је две бит не ства ри: да се кон тин гент 
не ак тив ног ста нов ни штва и код јед них и код дру гих по ве ћа вао, у пе ри о ду 2000-
2010, и да су же не ви ше не ак тив не од му шка ра ца. Сма њи ва ло се ак тив но ста нов-
ни штво (рад на сна га), ко је чи не сви за по сле ни и не за по сле ни. Сто па за укуп но 
ста нов ни штво Ср би је била је 2010. би ла ис под ½, и из но си ла је 46,9%, а сто па 
за по сле но сти, чак и ши ро ко схва ће не, би ла је са мо 37,9%. Сто па не за по сле но-
сти же на је би ла ви ша од сто пе не за по сле но сти му шка ра ца (20,2 наспрам 18,4 
– извор: АРС). 

Ако се по сма тра оп шта по пу ла ци ја и ње на тех но ло шка пи сме ност, мо же се уочи ти 
да су раз ли ке из ме ђу му шка ра ца и же на уто ли ко ве ће уко ли ко се ра ди о ста ри јим 
ге не ра ци ја ма, што је и оче ки ва но. Ме ђу нај мла ђи ма раз ли ке су ве о ма ма ле, око 
3%. Ме ђу тим, раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра ца су зна чај ни је ка да је реч о ко-
ри шће њу ин тер не та. Код ста ри јих ге не ра ци ја об ја шње ње ве ро ват но ле жи у чи ње-
ни ци да же не ге не рал но има ју ма ње сло бод ног вре ме на од му шка ра ца, док се код 
нај мла ђе по сма тра не ге не ра ци је нај ве ро ват ни је ра ди о дру га чи јим при о ри те ти ма. 

Корисници рачунара, према старости и полу, 2010. (у %)
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Извор: Употреба информационо-комуникационих технологија, РЗС

Корисници интернета, према старости и полу, 2010. (у %)
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Извор: Употреба информационо-комуникационих технологија, РЗС
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Стопе активности, према старости и полу, 2010. 

Старост Жене Мушкарци

15+ 39,0 55,5

15-64 50,8 67,3

15-24 21,9 33,9

55-64 24,9 50,7

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

На ни воу укуп не по пу ла ци је му шкар ци ста ри 15 и ви ше го ди на има ју 1,4 пу та 
ви шу сто пу ак тив но сти од же на исте ста ро сти. Сто пе ак тив но сти упо ре ђе не пре-
ма ста ро сти по ка зу ју да су нај ве ће раз ли ке у нај ста ри јој ге не ра ци ји, у ко јој је 
ак тив ност му шка ра ца чак два пу та ве ће од ак тив но сти же на, из ме ђу оста лог и 
за то што је ста ро сна гра ни ца за пен зи о ни са ње же на ни жа од ста ро сне гра ни це 
за му шкар це. По сма тра но по по је ди нач ним ста ро сним гру па ма, же не има ју ни-
жу сто пу у свим ге не ра ци ја ма, али је за ни мљи во да раз ли ке ни су ма ле са мо на 
по чет ку и на кра ју кри ве, где се то мо же об ја сни ти би о ло шким раз ло зи ма, већ и 
у ста ро сти од око 35 го ди на. 

Активно становништво, према старости и полу, 2010. (у хиљадама)
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС

По сма тра но по де лат но сти ма, нај ви ше за по сле них (укуп но – и же на и му шка ра ца) 
ан га жо ва но је у по љо при вре ди (21% од свих за по сле них же на и 23% од свих за по-
сле них му шка ра ца). Му шкар ци су че шће за по сле ни у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји, 
а же не у тр го ви ни. Обра зо ва ње, здрав стве на и со ци јал на за шти та за по шља ва ју 
же не че шће не го по љо при вре да (22,9%). 
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Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Же не чи не ви ше од по ло ви не струч ња ка, што је аку му ли ра на по сле ди ца њи хо ве 
ве ће за сту пље но сти ме ђу нај о бра зо ва ни јом гру пом у ста нов ни штву. Оне пред-
ста вља ју и ви ше од по ло ви не струч них са рад ни ка, слу жбе ни ка и услу жних рад-
ни ка, а за сту пље ни је су и ме ђу не ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма. За пра во, је ди на 
за ни ма ња у ко ји ма је же на ма ње су она ко ја су или из ра зи то тех нич ка или ве за на 
за од лу чи ва ње. Же не су ско ро пот пу но од сут не и ме ђу вој ним ли ци ма. Мо же се 
за кљу чи ти да оно што кључ но од ре ђу је да ли ће се не ким за ни ма њем ба ви ти же на 
или му шка рац, по сма тра но на ма кро, агре гат ном ни воу, је сте моћ, ин сти ту ци о на-
ли зо ва на моћ у др жав ном апа ра ту, при вред ним ор га ни за ци ја ма или вој сци. Она 
је чак ва жни ја род на де тер ми нан та од обра зо ва ња, јер ће и са истим обра зо ва њем 
му шкар ци, као гру па, би ти бли же мо ћи. 

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

  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

Самозапослени 16 31 14 28 14 18 21 40

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

Запослена лица, према секторима делатности и полу, 2010. 

Сектори делатности Жене Мушкарци

број % број %

Укупно 1023482 100,0 1372761 100,0

Пoљопривреда, шумарство и рибарство 213889 20,9 319080 23,2

Рударство 3367 0,3 19949 1,5

Прерађивачка индустрија 131660 12,9 270051 19,7

Снабдевање електричном енергијом,  
гасом и паром 6058 0,6 30235 2,2

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

Државна управа и обавезно  
социјално осигурање 47123 4,6 73336 5,3

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 0,1

Делатност екстериторијалних  
организација и тела 217 0,0 608 0,0

Извор: Анкета о радној снази, РЗС
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Ве ро ват но нај ре ле вант ни ји по да так за утвр ђи ва ње ствар не рад не ан га жо ва-
но сти је сте струк ту ра за по сле них ли ца пре ма бро ју рад них ча со ва у сед ми ци. 
По да ци по ка зу ју да и му шкар ци и же не пре ко 15 го ди на ста ро сти из у зет но мно го 
ра де у то ку не де ље: 88% му шка ра ца и 85% же на ра де ви ше од 40 са ти не дељ но. 
Ови по да ци по ка зу ју да је ан га жо ва ност оних ко ји су за по сле ни из у зет но ви со ка, 
тј. да је до ми нант ни обра зац ра да нај ве ро ват ни је пу на за по сле ност. Ве ро ват но је 
да за по сле ни, на ро чи то они ко ји ра де код при ват ни ка, има ју ду го рад но вре ме, а 
мо гу ће је и да ра де све ви ше да би за др жа ли по сао у усло ви ма ви со ке ком пе ти-
ци је око до би ја ња по сла. Же не че шће од му шка ра ца ра де скра ће но рад но вре ме, 
у свим по сма тра ним ста ро сним гру па ма, што је по сле ди ца њи хо вог ком би но ва ња 
по ро дич них и рад них оба ве за. Ипак, у Ср би ји је очи глед но за по сле ност по ве за на 
са ду гим рад ним вре ме ном, и за му шкар це и за же не, и род не раз ли ке су у том 
по гле ду ре ла тив но ма ле. 

Структура запослених лица, према часовима рада у  
уобичајенoj седмици и полу, 2010. (у %)

  Старост

Часови рада 15+ 15-64 15-24 55-64

  Ж М Ж М Ж М Ж М

Укупно 100 100 100 100 100 100 100 100

Мање од 20 часова 
недељно 2 2 2 1 5 4 4 2

Од 20 до 29 часова 5 4 4 3 7 9 6 3

Од 30 до 39 часова 7 6 7 5 5 5 9 7

Преко 40 часова 85 88 88 90 84 82 81 88

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Же не су че шће од му шка ра ца за по сле не у не фор мал ној еко но ми ји (20,6% же на 
на спрам 18,9% му шка ра ца). Ме ђу тим, по сма тра но по ста ро сти, мла ђи му шкар ци 
су че шће ан га жо ва ни у не фор мал ном сек то ру од же на, а ста ри је же не су у том 
сек то ру ан га жо ва не че шће од му шка ра ца. Са мо за по сле ни су у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва и ме ђу же на ма и ме ђу му шкар ци ма не фор мал но за по сле ни (же не 33%, 
а му шкар ци 36%), што је нај ве ро ват ни је у ве зи с не фор мал ном за по сле но шћу 
ве за ном за по љо при вред ну ак тив ност. 

Же не су, по сма тра но по рад ном ста ту су, два пу та ре ђе са мо за по сле не од му-
шка ра ца, а три пу та че шће су по ма жу ћи чла но ви до ма ћин ства. У сми слу по ло-
жа ја, пра ва и си гур но сти, ста тус „по ма жу ћег чла на до ма ћин ства“ у по љо при-
вре ди ве ро ват но је нај не по вољ ни ји (Ба бо вић, Ву ко вић, 2008). Али и чи ње ни ца 
да су же не да ле ко ма ње за сту пље не ме ђу пред у зет ни ци ма та ко ђе ука зу је на 
њи хов не по вољ ни ји по ло жај на тр жи шту рад не сна ге, по го то ву ако се има у 
ви ду да је пред у зет ни штво же на нај че шће још увек усло вље но ви со ком му шком 
по др шком, при ват ном и јав ном. Ипак, у нај мла ђој по сма тра ној ка те го ри ји (15-
24 го ди не) род не раз ли ке су бит но ума ње не, што ука зу је на ме ња ње обра сца. To 
је ве ро ват но у ве зи и са чи ње ни цом да је ме ђу мла дим пред у зет ни ца ма да ле ко 
ви ше оних ко је су има ле бар јед ног ро ди те ља пред у зет ни ка, не го ме ђу ста ри-
јим пред у зет ни ца ма. Ис тра жи ва ње пред у зет ни ца у Ср би ји је по ка за ло да је 
ме ђу нај мла ђим пред у зет ни ца ма (19-30) ви ше од по ло ви не има ло бар јед ног 
ро ди те ља пред у зет ни ка (51,5%), док је код нај ста ри јих тај про це нат био знат но 
ни жи (10,6%) (Se ConS, 2012). Овај по да так ука зу је да се пред у зет ни штво учи 
као стил жи во та.

Предузетници према полу и запослени код предузетника, 20032010. (у хиљадама)
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Извор: Републички фонд за здравствено осигурање

Иако су же не ма ње за сту пље не у пред у зет ни штву, оне ви ше за по шља ва ју, од но сно 
у про се ку ан га жу ју ви ше за по сле них од му шка ра ца пред у зет ни ка. То ком це лог 
пе ри о да 2003-2010. број ли ца ко је за по шља ва ју пред у зет ни це је знат но ве ћи од 
бро ја са мих пред у зет ни ца, док број за по сле них код му шка ра ца пред у зет ни ка тек 
од 2006. го ди не над ма шу је број по сло да ва ца. Ове по дат ке тре ба ви де ти у све тлу 
на ла за не ких ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју да је жен ско пред у зет ни штво ве о ма че сто 
по ве за но с ре ша ва њем по ро дич них про бле ма, нај че шће не за по сле но сти су пру га и 
де це (Мар ков, 2005; Se ConS, 2012). Та ко ђе, мо гу ће је да, бар јед ним де лом, же не 
са мо фи гу ри ра ју као вла сни це, док је пра ви вла сник не ки дру ги члан по ро ди це. 
Ипак, мо ти ва ци ја за пред у зет ни штво се у из ве сном сте пе ну раз ли ку је код же на и 
му шка ра ца, што ре зул ти ра и раз ли чи тим ефек ти ма по за по шља ва ње. 
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Област ко ја је нај за тво ре ни ја за за по шља ва ње же на је област без бед но сти. Уну тар 
тог сек то ра же не су нај ма ње за сту пље не ме ђу про фе си о нал ним вој ним ли ци ма, 
све га 2%. У Ми ни стар ству од бра не, иако чи не са мо 21% запoсле них, же не су 
за сту пље не са 22% на ру ко во де ћим по ло жа ји ма, што ука зу је на од су ство род не 
дис кри ми на ци је при ли ком из бо ра на по ло жај од лу чи ва ња. Са свим је обр ну та 
си ту а ци ја у упра ви ца ри на, у ко јој же не чи не 41% за по сле них, али се са мо јед на 
на ла зи на ру ко во де ћем по ло жа ју. 

Запослени у сектору безбедности, према полу, 2009. (у %)

  Жене Мушкарци

Министарство одбране  

Запослена цивилна лица 47 53

Професионална војна лица 2 98

Министарство унутрашњих послова  

Запослена лица 21 79

Стратешки руководећи положај 13 87

Руководећи положај средњег нивоа 9 91

Управа царина  

Запослена лица 41 59

Стратешки руководећи положај 0 100

Руководећи положај средњег нивоа 1 99

Извор: Београдски центар за безбедносну политику

Учешће жена у политичком животу, 2011 (у %)
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Учешће неформалне запослености у укупној запослености,  
према старости и полу, 2010. (у %)
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Же не пред ста вља ју чак 68% по ма жу ћих чла но ва до ма ћин ста ва у по љо при вре ди 
а у са мо 28% слу ча је ва су но си о ци ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва. 
Укуп но 131.134 же не има ју ста тус „по ма жу ћих чла но ва у по љо при вре ди“, што је 
по оби му зна чај на ра њи ва ка те го ри ја (Ба бо вић, Ву ко вић, 2008). 

Док је ста тус же на у по љо при вре ди у ве ли кој ме ри по сле ди ца исто риј ски 
пре ва зи ђе них обра за ца род них од но са, сек тор у ко ме се на ла зи кон цен три са ни 
нај о бра зо ва ни ји чла но ви дру штва је из ра зи то род но урав но те жен. Же не чи не 51% 
оних ко ји су у овом сек то ру за по сле ни. Ово је ди рект на по сле ди ца већ ра ни је 
по ме ну те чи ње ни це да су же не у по след њих не ко ли ко де се тле ћа убр за но „осва-
ја ле“ нај ви ше ни вое обра зо ва ња, те да је обра зо ва ње у су шти ни оста ло и нај бо ља 
ин ди ви ду ал на еман ци па тор ска стра те ги ја за же не, и нај си гур ни ји ка нал њи хо ве 
вер ти кал не дру штве не по кре тљи во сти. За ни мљи во је и то да су у не про фит ном 
сек то ру же не знат но ви ше за сту пље не од му шка ра ца, што је по сле ди ца њи хо ве 
ве ће ан га жо ва но сти у том сек то ру од по чет ка ње го вог осни ва ња, као и ве ће окре-
ну то сти со ци јал ном пред у зет ни штву у це ли ни. 

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

  Жене Мушкарци 
Учешће према полу у % 

жене мушкарци 

Укупно 10243 9824 51 49

Пословни сектор 1003 1049 49 51

Сектор државе 3076 2739 53 47

Високо образовање 6152 6029 51 50

Непрофитни сектор 12 7 63 37

Извор: Извештај о истраживању и развоју, РЗС
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Ако се по да ци о не ак тив ним ли ци ма ко ја не тра же по сао због бри ге о де ци или 
о од ра слим не спо соб ним ли ци ма дез а гре ги ра ју пре ма ста ро сти, до би ја се још 
ја сни ја сли ка о ни воу жен ског ан га жо ва ња у еко но ми ји бри ге (eco nomy of ca re). 
На и ме, чак 40% же на ста ро сти 25-34 го ди не је не ак тив но, али не тра жи по сао због 
те вр сте оба ве за. За ни мљи во је, ме ђу тим, и то да чак 62% му шка ра ца ста ро сти 
55-64 го ди не не тра жи по сао из истих раз ло га. Ови по да ци сва ка ко за слу жу ју ду-
бље ис тра жи ва ње да би се раз у ме ло ка ко се на ми кро ни воу сва ки да шњег жи во та 
де фи ни шу оп ти мал не стра те ги је за по ро ди цу и до ма ћин ство, ко је се не мо гу раз у-
ме ти из пер спек ти ве тзв. ра ци о нал ног до но ше ња од лу ка на ин ди ви ду ал ном ни воу. 
Бли же раз ма тра ње спе ци фич них раз ло га ука зу је на за ни мљи ву род ну ди хо то ми ју: 
же не се ви ше ба ве чу ва њем де це, као мај ке и као ба ке, а ста ри ји му шкар ци чу ва-
њем и не гом од ра слих, нај ве ро ват ни је бо ле сних и за ви сних парт нер ки/су пру га. 
 
Неактивна лица која не траже посао због бриге о деци или о одраслим  
неспособним лицима, према старости и полу, 2010.

Старост Број %

жене мушкарци жене мушкарци

Укупно 78200 2273 100 100

15-24 10668 113 14 5

25-34 31071 265 40 12

35-44 17590 0 22 0

45-54 8526 383 11 17

55-64 7360 1417 9 62

65+ 2985 96 4 4

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Неактивна лица која не траже посао због бриге о деци или о одраслим 
неспособним лицима, према разлозима нетражења посла и полу, 2010.

Разлог нетражења посла Број %

жене мушкарци жене мушкарци

Укупно 78200 2273 100 100

Услуге сервиса за чување деце 
нису доступне 43465 258 56 11

Услуге сервиса за бригу о 
одраслим лицима нису доступне 11235 1312 14 58

Услуге сервиса за чување деце 
и одраслих нису доступне 4056 0 5 0

Услуге сервиса за бригу о деци 
или одраслим неспособним 
лицима немају утицај

19445 704 25 31

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

По ло жај же на на нај ви шим ни во и ма од лу чи ва ња на ла зи се под ути ца јем њи хо ве 
род не, али још ви ше пар тиј ске при пад но сти, и њи хо ве по ли тич ке по зи ци о ни ра но сти 
ко ја је ре зул тат ве о ма раз ли чи тих фак то ра. За то се не ра ди о јед но став ној пра вил-
но сти да што је по ло жај ви ши, ма ња је за сту пље ност же на. Ме ђу др жав ним се кре та-
ри ма има 27% же на, ме ђу по сла ни ци ма 22%, а са мо је јед на же на гра до на чел ни ца. 

Доношење одлука према нивоу одлучивања и полу, 2011.

Жене Мушкарци

Чланови Владе 4 18

Државни секретари/секретарке 15 40

Посланици/посланице Народне скупштине 54 196

Председници/председнице општине 9 160

Извор: Влада Републике Србије

На пот пу но дру гом кра ју дру штве не стра ти фи ка ци је на ла зе се не за по сле ни. Сто-
па не за по сле но сти же на, пре ма по да ци ма АРС, ко ји си гур но ума њу ју при ка зи ва ње 
ствар не не за по сле но сти с об зи ром на пре ши ро ку де фи ни ци ју за по сле но сти, за же не 
је 2010. го ди не из но си ла 20,2%, а за му шкар це 18,4% (2010). По сма тра но по ге не-
ра ци ја ма, нај ве ћа је раз ли ка у ста ро сној гру пи 25-34 го ди не, док је у нај ста ри јој 
ге не ра ци ји чак ви ша сто па за му шкар це не го за же не. Нај ста ри је же не не са мо да 
од у ста ју од тра же ња по сла, већ ве ли ки број ме ђу њи ма при па да ка те го ри ји „до ма ћи-
ца“, ко је нај че шће пре у зи ма ју уло гу „ба ка сер ви са“. Же не ко је од у ста ју од тра же ња 
по сла у 4,8% слу ча је ва на во де да то ра де због чу ва ња де це (на спрам 0,2% му шка-
ра ца), а у 13,1% слу ча је ва због „дру гих лич них или по ро дич них раз ло га“ (на спрам 
2,7% му шка ра ца, из вор: АРС, 2010). Из ових по да та ка се ја сно ви ди да род на уло га 
же не у ве ли кој ме ри огра ни ча ва њен „из ла зак“ из по ро ди це на тр жи ште рад не сна-
ге. С дру ге стра не, у усло ви ма ви со ке не за по сле но сти и ре ал но ни ске пла ће но сти, 
по сма тра но на ми кро ни воу, окре та ње по ро ди ци мо же би ти ра ци о нал на стра те ги ја. 

Стопа незапослености, по старости, у % (2010)
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Просечно време проведено у активностима, становништво старости 15 година 
и више, према полу, 2010/2011. (број сати) 
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Лична нега Слободно време Остало

Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС

По сма тра но по по је ди нач ним кућ ним по сло ви ма, же не нај ви ше вре ме на, чак пре-
ко два ста днев но, тро ше на при пре ма ње хра не, а за тим сле ди одр жа ва ње до ма-
ћин ства. Је ди на ак тив ност ко ју му шкар ци ду же оба вља ју то ком да на од же на је 
ве за на за ба што ван ство и не гу кућ них љу би ма ца, док у ку по ви ни и јед ни и дру ги 
у про се ку про во де по по ла са та днев но. Бри га о де те ту/де ци је и да ље пре те жно 
жен ска ак тив ност и у њој же не про во де 2,5 пу та ви ше вре ме на од му шка ра ца. 

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

7. роД и УПотреба времена и ЗараДе

Ве о ма би тан ин ди ка тор род них раз ли ка је вре ме пр о ве де но на раз ли чи тим ак тив-
но сти ма. Ме ре ње по тро шње вре ме на по ка зу је да му шкар ци у пр о се ку пр о во де 
ви ше вре ме на днев но оба вља ју ћи пла ће ни по сао (чак 1,8 пу та ви ше), док же не 
пр о во де чак 2,1 пу та ви ше вре ме на оба вља ју ћи не пла ће ни по сао. Ако се по сма тра 
збир но вре ме ко је се тр о ши на оба вља ње пла ће ног и не пла ће ног ра да, он да се мо же 
ви де ти да же не ра де је дан сат днев но ду же од му шка ра ца. Ка да се има ју у ви ду 
раз ли ке у обра зо ва њу му шка ра ца и же на, мо же се ре ћи да же не ви ше гу бе не го 
што му шкар ци до би ја ју, од но сно да је чак и са ста но ви шта по ро дич не еко но ми је 
ова ква по де ла ра да пр о бле ма тич на. Же не ви ше вре ме на пр о во де и у уче њу, што 
од го ва ра по да ци ма о ве ћој укљу че но сти же на у обра зов ни пр о цес, као и у лич ној 
хи ги је ни, ма да не зна чај но. Ипак, све ове раз ли ке ре зул ти ра ју у зна чај но ма њем 
оби му сло бод ног вре ме на (1,2 са та днев но) ко је же на ма сто ји на рас по ла га њу. Ка-
ко је сло бод но вре ме из у зет но ва жно и за одр жа ва ње здра вог жи во та (ре кре а ци ја, 
спа ва ње, осло ба ђа ње од стре са) и за ква ли тет жи во та и из град њу со ци јал ног ка-
пи та ла, ра ди се о вр ло бит ној ра зли ци ко ја има мно го стру ке не га тив не по сле ди це. 

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

  Мушкарци Жене

Плаћени посао 3,78 2,15
Неплаћени посао 2,28 4,86
Учење 0,32 0,43
Лична нега 11,10 11,23
Слободно време 6,49 5,31
Остало 0,03 0,02

Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС
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Просечне зараде, према полу, 20032010. (у РСД)

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
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Извор: Статистика зарада, РЗС
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Извор: Истраживање о коришћењу времена, РЗС

На же не, и ка да су за по сле не, па да те рет ускла ђи ва ња по ро дич не и про фе си о нал-
не уло ге. Та ко, од свих ли ца ко ја су ре ду ко ва ла број рад них са ти ка да уоби ча је не 
услу ге чу ва ња де це ни су до ступ не чак 63% су же не. И обр ну то, од свих ли ца ко ја 
ни су ре ду ко ва ла број рад них са ти, 55% су му шкар ци (Из вор: АРС – аd hoc мо дул 
Ускла ђи ва ње по ро дич ног и про фе си о нал ног жи во та, РЗС). Же не су и те ко је се 
пре те жно бри ну о од ра слим бо ле сним ли ци ма и о ли ци ма с по себ ним по тре ба ма. 
Ипак, за сту пље ност му шка ра ца у не ким ста ро сним гру па ма је ви со ка, па се мо же 
за кљу чи ти да и по ред то га што су же не тра ди ци о нал но ви ше усме ре не на не го ва-
ње за ви сних чла но ва до ма ћин ства, по ро дич не стра те ги је ве ро ват но на ла жу ве ће 
ускла ђи ва ње и пре ва зи ла же ње кру тих род них по де ла. 

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

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

Раз ли ке у пла ће но сти же на и му шка ра ца у Ср би ји су ре ла тив но ма ле, су де ћи по 
по да ци ма из зва нич не ста ти сти ке. Ка да се по да ци дез а гре ги ра ју по сек то ри ма 
де лат но сти, он да ра спо ни по ста ју у не ким обла сти ма ве ћи. 
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но сти на пре до ва ња, као и из си сте ма ти за ци је по сло ва ко је мо гу да од ра жа ва ју род не 
сте ре о ти пе. Ва жно је на гла си ти да, ма ко ли ко на агре гат ном ни воу раз ли ке у пла ће-
но сти же на и му шка ра ца би ле ма ле, то ни ка ко не ис кљу чу је мо гућ ност ин ди ви ду ал не 
дис кри ми на ци је, по го то ву ка да је реч о бо ље пла ће ним и пре сти жни јим по сло ви ма. 
Ипак, ка да је реч о про фе си о нал ном на пре до ва њу, ни во сен зи би ли за ци је за род ну 
дис кри ми на ци ју је у на шој сре ди ни још увек ве о ма ма ли. Не дав но ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да се тек сва ка де се та же на ко ја се осе ћа ла дис кри ми ни са но обра ти ла не кој 
ин сти ту ци ји, ор га ни за ци ји или по је дин цу (ВДС, 2012).19

Однос броја запослених жена и мушкараца код правних лица и њихових просечних 
зарада, према степену стручне спреме, 2010.

Степен стручне спреме
Број запослених жена 

на 100 запослених 
мушкараца

Просечна зарада жена 
у односу на просечну 

зараду мушкараца

Висока 142 82

Виша 153 87

Средња 113 88

Нижа 97 85

ВКВ 15 79

КВ 29 74

ПКВ 66 79

НКВ 93 79

* Подаци се односе само на запослене код правних лица. 

Извор: Статистика зарада, РЗС
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19) Још је дан од до ка за за то да је ни во сен зи би ли за ци је ни зак ка да је реч о дис кри ми-
на ци ји на по слу је сте и ма ли број слу ча је ва при ја вље них За штит ни ку за људ ска пра ва. 

Просечне зараде запослених код правних лица,  
према секторима делатности и полу, септембар 2010.

 Сектори делатности Просечне зараде Укупна просечна 
зарада=100

жене мушкарци жене мушкарци

Укупно 50049 53792 96 103
Пољопривреда, шумарство
 и рибарство 37432 41166 72 79

Рударство 61387 66178 118 127

Прерађивачка индустрија 37871 46250 73 89

Снабдевање електричном 
енергијом, гасом и паром 67503 74869 130 144

Снабдевање водом и управљање 
отпадним водама 44462 45014 85 87

Грађевинарство 45921 45765 88 88

Трговина на велико и мало 
и поправка моторних возила 43518 54258 84 104

Саобраћај и складиштење 49978 52085 96 100

Услуге смештаја и исхране 31162 37777 60 73

Информисање и комуникације 64613 69113 124 133

Финансијске делатности и 
делатност осигурања 97472 118031 187 227

Пoсловање некретнинама 63173 66946 121 129

Стручне, научне, информационе 
и техничке делатности 78191 76010 150 146

Административне и помоћне 
услужне делатности 38975 35076 75 67

Државна управа и обавезно 
социјално осигурање 57783 60148 111 116

Образовање 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

За ра да му шка ра ца је ве ћа од за ра де же на у свим де лат но сти ма осим у „струч ним, 
на уч ним и ин фор ма ци о ним де лат но сти ма“ и у ад ми ни стра тив ним де лат но сти ма, док 
су у гра ђе ви нар ству за ра де јед на ке. Да би се об ја шње ње раз ли ка тра жи ло у дис-
кри ми на ци ји, би ло би по треб но прет ход но от кло ни ти све дру ге чи ни о це, као што су 
раз ли ке у обра зо ва њу и од су ство ва њу, у за сту пље но сти скра ће ног рад ног вре ме на и 
ду жи ни оба вља ња не ког по сла. Раз ли ке нај ве ро ват ни је про ис ти чу из су же них мо гућ-
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Корисници пензија по категоријама, према врсти пензије,  
просечној старости и полу, 2010.

Корисници према 
врсти пензије

Број жена 
корисника 

на 100 
мушкараца 
корисника 

Просечна старост 
корисника

Просечна 
пензија жена 
у односу на 

просечну 
пензију 

мушкараца 
жене мушкарци 

 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

Старосне пензије 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. 

Трајно престало 
право - због смрти

Старосне пензије Инвалидске пензије

жене мушкарци жене мушкарци

 Запослени

Број пензија 6349 15889 4603 12558

Навршене године живота 75 76 71 72

Просечан број година 
коришћења права на пензију 19 16 21 18

 Самосталне делатности

Број пензија 83 715 73 678

Навршене године живота 71 76 58 67

Просечан број година 
коришћења права на пензију 11 12 8 11

 Пољопривредници

Број пензија 3843 4890 175 426

Навршене године живота 75 78 61 67

Просечан број година 
коришћења права на пензију 14 13 8 9

Извор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање          

Раз ли ка у пла та ма из ме ђу му шка ра ца и же на (gen der pay gap) при сут на је и у 
Ср би ји. По сма тра но по ни во и ма обра зо ва ња, же не за ра ђу ју ма ње од му шка ра ца 
у свим обра зов ним ка те го ри ја ма. Обра зо ва ње ни је га ран ци ја да ће же не има ти 
исти ни во пла ће но сти као му шкар ци. По да ци ко ји се од но се на за по сле не код 
прав них ли ца (из над 50 за по сле них) по ка зу ју да су за ра де же на за сва ки ни во 
струч не спре ме ни же од за ра да му шка ра ца иако је ква ли фи ка ци о на струк ту ра 
же на знат но по вољ ни ја од ква ли фи ка ци о не струк ту ре му шка ра ца. На при мер, 
иако же не чи не 58,7% за по сле них с ви со ком струч ном спре мом, њи хо ве за ра де 
су за 18% ни же од за ра да му шка ра ца. Авли јаш сма тра да чи ње ни ца да је уче шће 
обра зо ва них же на на тр жи шту рад не сна ге ве ће не го уче шће нео бра зо ва них же на 
по ја ча ва зна чај ис тра жи ва ња и пра ће ња овог про бле ма (Авли јаш, 2009). 

Корисници пензија из категорије запослених, према врсти пензије и полу, 
2010. (у хиљадама)

0 100 200 300 400 500

Старосне
пензије

Инвалидске
пензије Жене 

Мушкарци 

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

По да ци Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по ка зу ју да 
же на има ма ло ви ше од по ло ви не свих ко ри сни ка ста ро сних пен зи ја – 51%, а 
му шка ра ца 61% ме ђу ко ри сни ци ма ин ва лид ских пен зи ја. На дру гој стра ни, у обе 
ка те го ри је же не при ма ју у про се ку ни же пен зи је од му шка ра ца. 
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Осуђена малолетна лица, према кривичном делу и полу, 2007. и 2010.

Кривична дела
2007 2010

девојчице дечаци девојчице дечаци 

Укупно 95 1901 102 1538
Против живота и тела 14 304 13 195
Убиство 1 17 1 9
Тешка телесна повреда 5 116 3 68
Лака телесна повреда 8 124 6 72
Друга дела 0 47 3 46
Против полне слободе 1 26 0 17
Силовање 0 6 0 5
Друга дела 1 20 0 12
Против здравља људи 6 87 8 83
Неовлашћена производња 
и промет дрога 6 81 5 62

Омогућавање уживања опојних 
дрога 0 5 1 3

Друга дела 0 1 2 18
Против имовине 52 1219 54 906
Крађа 16 196 17 154
Тешка крађа 20 572 29 490
Разбојничка крађа  
и разбојништво 2 98 3 92

Друга дела 14 353 5 170
остала дела 22 266 27 337

Извор: Статистика правосуђа, РЗС

У по сма тра ном пе ри о ду је до шло и до сма ње ња бро ја осу ђе них пу но лет них ли ца, и то 
и му шка ра ца и же на за 44%. Ови бро је ви, ме ђу тим, не мо ра ју да од ра жа ва ју ре ал но 
сма ње ње сто пе кри ми на ла, већ спо рост и не е фи ка сност суд ског си сте ма. По сма тра-
но по по је ди нач ним кри вич ним де ли ма, за ни мљи во је, на при мер, сле де ће: иако је 
уку пан број осу ђе них за кри вич на де ла про тив жи во та и те ла опао, за три го ди не број 
же на осу ђе них за уби ство по рас тао је са две на де вет, док се број му шка ра ца за исто 
то де ло, сма њио ви ше од 2,5 пу та. У гру пи кри вич них де ла ко ја се од но се на брак и 
по ро ди цу та ко ђе по сто ји пад у свим ка те го ри ја ма. На рав но, са свим је мо гу ће и ве ро-
ват но да се ра ди о „вр ху ле де ног бре га“, а не о ре ал ном од ра жа ва њу про бле ма ко ји 
по сто је у по ро ди ци. На при мер, у Ср би ји је 2010. са мо 583 оче ва би ло осу ђе но због 
не пла ћа ња али мен та ци је, иако се мо же прет по ста ви ти да је ре а лан број оних ко ји је 
не пла ћа ју мно го ве ћи. Вр ло је ве ро ват но да због ком пли ко ва не про це ду ре са мо хра не 
мај ке од у ста ју од по кре та ња по ступ ка, па та ко ства ри из гле да ју бо ље не го што је су. 

8. роД, криминал и наСиље 

Кри ми нал и на си ље су из ра зи то по ве за ни с род ним уло га ма и иден ти те ти ма. Раз-
ли ке у по на ша њу му шка ра ца и же на су у овој обла сти да ле ко ве ће не го ка да је реч 
о обра зо ва њу, ак тив но сти, по ро дич ном жи во ту, сло бод ном вре ме ну итд. То зна чи 
да на си ље, на сил но по на ша ње оста је не са мо бит на од ред ни ца му шког род ног 
иден ти те та, већ се њен зна чај и по ја ча ва у пе ри о ди ма кри за и ра то ва. Тран зи ци ја 
у Ис точ ној и Ју го и сточ ној Евро пи је по ве за на с по ра стом на си ља пре ма же на ма, 
као по сле ди цом сво је вр сне „кри зе ма ску ли ни те та“ у тран зи ци ји (Ни ко лић-Ри-
ста но вић, 2008). 

Ме ђу тим, иако се мо же го во ри ти о оп штем трен ду по ра ста на си ља и кри ми-
на ла, то не зна чи да ни је мо гу ће обр та ње трен да, или ума њи ва ње род них раз ли ка, 
бар у не ким де ло ви ма по пу ла ци је. По ре ђе ње по да та ка ко ји се од но се на ма ло лет-
нич ку де лин квен ци ју, из ме ђу 2007. и 2010. по ка зу ју да је до шло до па да укуп ног 
бро ја осу ђе них мла ди ћа и по ра ста укуп ног бро ја осу ђе них де во ја ка. Ме ђу тим, 
де вој ке и да ље чи не мно го ма њи удео осу ђе них, иако је њи хов удео по рас тао у 
том пе ри о ду са 4,8% на 6,2%. По себ но је ва жно то што је удео осу ђе них за нај-
те жа кри вич на де ла (про тив жи во та и те ла) опао, и то код мла ди ћа за чак 28%. 
Ова кав тренд је ве о ма ва жан, јер мо жда ука зу је на про ме ну обра сца у сле де ћим 
ге не ра ци ја ма, од но сно на ду го роч ну тен ден ци ју сни жа ва ња на си ља и кри ми на ла.
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Ста ти сти ка жр та ва по ка зу је да су му шкар ци ви ше из ло же ни на си љу, али пре све-
га од стра не дру гих му шка ра ца. У по сма тра ном пе ри о ду је до шло до сма њи ва ња 
уче шћа же на ме ђу жр тва ма уби ста ва са 27% на 24%, али и до ве ли ког по ве ћа ња 
њи хо вог уче шћа ме ђу жр тва ма те шког уби ства (са 28% на 43%). Дра стич но је ско-
чи ло и уче шће же на ме ђу жр тва ма зло ста вља ња и му че ња (са 5% на 42%). Же не 
су ско ро ис кљу чи во и жр тве сек су ал них де ли ка та. Ме ђу тим, ка да је реч о на си љу 
у по ро ди ци у 25% слу ча је ва жр тве су му шкар ци. У по сма тра ном пе ри о ду је по-
ра сло и уче шће жен ске де це ме ђу зло ста вље ним ма ло лет ни ци ма, са 49% на 60%. 
Уче шће же на жр та ва тр го ви не љу ди ма се, ме ђу тим, сма њи ло у да том периоду.

Оштећени (жртве) правоснажно осуђених пунолетних лица, 
према кривичном делу и полу, 2007. и 2010. (у %)

 Кривична дела

Oштећени (жртве) 

2007 2010

жене мушкарци жене мушкарци

Убиство 27 73 24 76
Тешко убиство 28 72 43 57
Убиство на мах 33 67 0 100
Тешка телесна повреда 16 85 13 87
Лака телесна повреда 20 80 17 83
Злостављање и мучење 5 95 42 58
Силовање 100 0 93 7
Обљуба над немоћним лицем 100 0 100 0
Обљуба са дететом 83 17 89 11
Обљуба злоупотребом положаја 67 33 100 0
Недозвољене полне радње 94 6 92 9
Запуштање и злостављање
малолетног лица 49 51 60 40

Насиље у породици 79 21 75 25
Разбојничка крађа 29 71 41 60
Разбојништво 43 57 51 49
Трговина људима 100 0 63 38

Извор: Статистика правосуђа, РЗС

По раст на си ља у по ро ди ци, и на си ља уоп ште, иако се мо же до ве сти у ве зу са већ 
по ме ну том „кри зом ма ску ли ни те та“, од но сно тра ди ци о нал ним му шким род ним 
иден ти те ти ма (Ни ко лић-Ри ста но вић,2008; Крон, 2011: Па ви ће вић, Си ме у но вић-
Па тић, 2011), у су шти ни ни је по др жан у ста во ви ма ве ћин ске по пу ла ци је. Раз ли-
чи та ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ре ла тив но ма ли про це нат оних ко ји по др жа ва ју 
на си ље, од но сно да се мо же го во ри ти о по сти за њу не ке вр сте дру штве ног кон-
сен зу са о то ме да је на си ље над же на ма и де цом мо рал но не при хва тљи во. То 
по твр ђу ју и по да ци из ис тра жи ва ња MICS.

Осуђена пунолетна лица, према кривичном делу и полу, 2007. и 2010.

Кривична дела
2007 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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је дру га чи ја од ко руп ци је ве ли ких раз ме ра, ко ја се од ви ја на ни во и ма ко ји су 
же на ма још увек ма ло до ступ ни. 

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

Жене

65

35
Мушкарци

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

Oсећај сигурности испитаника уколико сами иду крајем у ком живе, 
према полу, 2010. (у %)
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Извор: Анкета о коришћењу јавних услуга и јавном интегритету, РЗС 

За ква ли тет жи во та же на осе ћај си гур но сти у јав ном про сто ру има ве о ма ве ли-
ки ути цај, јер од ре ђу је и про стор у ком ће се кре та ти, и чи тав низ ак тив но сти у 
њи хо вом сва ко днев ном жи во ту. Му шкар ци се осе ћа ју си гур ни је од же на у „свом 
кра ју“, а ве ли ки број же на се осе ћа не си гур но (по ма ло или ве о ма). Ови по да ци 
ни су јед но знач ни, јер је вр ло ве ро ват но да због тра ди ци о нал них род них уло га му-
шкар ци не по ка зу ју спрем ност да при зна ју да се осе ћа ју не си гур но, иако су они 
че шће не го же не жр тве фи зич ких на па да. Ипак, то не ме ња чи ње ни цу да же не, 
ве ли ки број же на, осе ћа ју страх и не си гур ност од јав них про сто ра и огра ни ча ва ју 
сво је кре та ње да би се при ла го ди ле окру же њу ко је до жи вља ва ју као пре те ће. Ко-
ли ко је по треб но да се по ве ћа ре ал на без бед ност ули ца, то ли ко је ва жно и да се 
от кло не стра хо ви, јер они ути чу и на осе ћа ње си гур но сти и на ре ал но по на ша ње.

Становништво старости 1529 година које мисли да муж има право 
да удари или истуче жену. 2010. (у %)

Aко изађе
без

његовог знања

Aко
занемарује

децу

Aко се
препире
са њим

Aко одбија
секс са њим

Aко јој
загори

јело

Жене Мушкарци

0

5

10

15

20

Извор: Истраживање вишеструких показатеља (MIKC 4), РЗС 

Иако су же не да ле ко ма ње за сту пље не ме ђу они ма ко ји су ли ша ва ни сло бо де, 
јер су ре ђе из вр ши о ци кри ми нал них рад њи, у по сма тра ном пе ри о ду 2007-2010. 
број же на ко је су ли ше не сло бо де се по ве ћао (по раст за 18%), а број му шка ра-
ца сма њио (за 19%). Ово је за ни мљив пре о крет, ко ји се мо жда мо же об ја сни ти 
бо љом ор га ни зо ва но шћу му шка ра ца у кри ми нал ним гру па ма и њи хо вим ве ћим 
со ци јал ним ка пи та лом. 

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

2007 2010

жене мушкарци жене мушкарци

325 8718 397 10814

Извор: Министарство правде 

И ка да је реч о ко руп ци ји, же не су да ле ко ма ње ин вол ви ра не не го што су то 
му шкар ци, што се бар де лом мо же об ја сни ти и ти ме да се оне че сто не на ла зе 
на ме сти ма ко ја то омо гу ћа ва ју. Ме ђу тим, мо жда је реч о дру га чи јим со ци ја ли-
за циј ским обра сци ма за же не и му шкар це ко ји са му иде ју пре сту па по ста вља ју 
дру га чи је (Па ви ће вић, Си ме у но вић-Па тић, 2011). Те шко је у срп ској кул ту ри за-
ми сли ти „хе ро ја-кри ми нал ца“ ко ји би био жен ског ро да. Та ко ђе, тре ба на по ме-
ну ти да же не, иако не за у зи ма ју ви со ке функ ци је на ме сти ма од лу чи ва ња, чи не 
ве ћи ну за по сле них на раз ли чи тим ад ми ни стра тив ним по сло ви ма, у обра зо ва њу 
и у здрав ству, те да на ми кро ни воу је су из ло же не мо гућ но сти ма ко руп ци је. Али, 
ова вр ста ко руп ци је, ко ја је на ме ње на ре ша ва њу не ких лич них про бле ма, бит но 
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Род на ста ти сти ка пред ста вља нео п хо дан и че сто пр ви ко рак у раз у ме ва њу по ло-
жа ја же на у јед ном дру штву. Ме ђу тим, иако се не пре кид но уса вр ша ва и до пу њу је, 
она има огра ни че ња ко ја је по треб но пре ва зи ла зи ти спро во ђе њем ком плек сни јих 
ис тра жи ва ња и аде кват ном ре кон цеп ту а ли за ци јом. Сва ки број ну жно тре ба по-
сма тра ти у окви ру дру штве ног кон тек ста, уз пу ну свест о огра ни че но сти сва ког 
из во ра и сва ке ме то до ло ги је. Ме ђу тим, оно што бро је ви ма на кра ју да је сми сао 
је сте по ве зи ва ње уну тар јед ног те о риј ског по гле да, јед не те о риј ске па ра диг ме. У 
овој ана ли зи по ну ђен те о риј ски оквир од но си се на род не ре жи ме на по лу пе ри-
фе ри ји. По сма тра но из те пер спек ти ве, мо же се ви де ти, на осно ву на пред из ло же-
них по да та ка, ка ко је пра вац тран сфор ма ци је род них ре жи ма ком плек сан, че сто 
успо рен, а по не кад и ре гре си ван. У не ким обла сти ма, као што је обра зо ва ње, 
же не оства ру ју ви сок сте пен јед на ко сти, али ка да су за по сле не, чак и као ви со ко-
о бра зо ва не, оне су ма ње пла ће не од му шка ра ца. У при ват ној сфе ри се за др жа ва 
из ра зи та не јед на кост у оба вља њу не пла ће ног до ма ћег ра да, и же не у це ли ни ра де 
је дан сат ду же од му шка ра ца. У не ким дру гим обла сти ма, као што су ком пју тер-
ска пи сме ност или сек су ал ност, мла де же не су го то во из јед на че не с вр шња ци ма. 
Раз ли чи ти прав ци про ме на у раз ли чи тим обла сти ма род них од но са по твр ђу ју да 
је по лу пе ри фе ри ја ме сто су сре та пре мо дер но сти, мо дер но сти и пост мо дер но сти. 
Ипак, без об зи ра на успо ра ва ња и ко ле ба ња, до ми нан тан пра вац про ме не је сте 
оства ри ва ње све ве ће јед на ко сти из ме ђу му шка ра ца и же на. 
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