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Пред го в о р  
 
О родној неравноправности у српском друштву постоји 

богата научно-истраживачка грађа на којој је утемељен теоријски 
оквир демографског погледа на ово важно друштвено питање. 
Основу монографије пред нама чини докторска дисертација 
„Демографски и социјални аспекти родне неравноправности у 
Србији, од половине 20. века“, коју сам у новембру 2012. године 
одбранила на Економском факултету у Београду. Монографија je 
настала као резултат рада на пројекту „Истраживање демографских 
феномена у функцији јавних политика у Србији“ (47006) Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, које је помогло у 
њеној реализацији.  

Књига представља синтезу сазнања о родним разликама у 
погледу социо-демографских карактеристика које су се формирале 
у различитим друштвеним контекстима српског друштва током 
друге половине 20. века. У њој су обрађена питања која се односе на 
специфичности положаја жена и мушкараца различитих генерација, 
релевантна за расветљавање родног односа. Поред тога, књига је 
допуњена садржајима о актуелним питањима родне неравноправ-
ности, са којима се током прве и на почетку друге деценије 21. века 
суочавају и државе које су достигле највише стандарде у погледу 
друштвене једнакости полова. Новину у односу на докторску 
дисертацију представља и укључивање података Пописа становниш-
тва и домаћинстава Србије, спроведеног 2011. године. Рад на 
монографији започет је пре објављивања резултата најновијег 
пописа, па они нису могли да буду интегративни део разматрања. 
Представљајући их у засебном одељку, омогућена је провера стања 
и тенденција у погледу манифестације родних разлика. Мада 
постоје одређена методолошка и садржинска ограничења, њихово 
укључивање је учинило да демографски поглед на родну 
неравноправност у Србији буде комплетнији, пружајући садржај-
нију основу неким дубљим анализама и емпиријским истражи-
вањима, у функцији испитивања везе између родног односа и 
демографског развоја.  

Анкица Шобот,
научна сарадница 

Института друштвених наука У Београду, марта 2014.  
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