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ПРЕДГОВОР 

Ко ли ко је мул ти кул ту ра ли зам „не у хва тљив“ и те шко об ја шњив по јам 
све до че и кри ти ке ко је се све че шће и све оштри је упу ћу ју на ње гов ра чун. 
Mul ti kul tu ra li smus ist tot, Mul ti kul tu ra li smus ist Fälschung, Th e mu scu lar mul ti cul-
tu ra lism, не ке су од кри ла ти ца ко је се нај че шће по ми њу ка да се ука зу је на то 
да у са вре ме ној ли бе рал ној др жа ви по сто је озбиљ ни про бле ми у ве зи са ин-
те гра ци јом аутох то них и алох то них ет но кул тур них ма њи на. Ме ђу тим, баш 
у овим кри ти ка ма ис ка за но је не ра зу ме ва ње раз ли ке из ме ђу мул ти ет нич но-
сти као дру штве ног ста ња и мул ти кул ту ра ли зма као про из во да стра те гиј-
ских, по ли тич ких и дру гих од лу ка. У мул ти кул ту рал ној ко ша ри је мно штво 
„пре кла па ју ћих“ иден ти те та, а ет ни ци тет, ко ји је нај че шће пред мет кри ти ка, 
тек је је дан од њих. Ра са, род, сек су ал ност и дру ги чи ни о ци ко ји су уко ре ње-
ни у на шим иден ти те ти ма чи не дру штва мул ти кул ту рал ним. Пре ма та квом 
схва та њу, у са вре ме ном све ту не ма мо но кул ту рал них дру шта ва, шта ви ше, 
мул ти кул ту рал ност је гло бал ни фе но мен и због то га је по гре шно са гле да ва-
ти ње го ву при ро ду, по сле ди це и по ли ти ке ко је га пра те ис кљу чи во са ста но-
ви шта ли бе рал не иде о ло ги је и др жа ве.

Страх од те ро ри зма, као гло бал не прет ње ми ру и ста бил но сти, не би 
тре ба ло да над вла да ра зум и да до пу сти да стра сти по ти сну чи ње ни цу да 
кул тур не и ет нич ке раз ли ке ни су узрок ком плек сне са вре ме не кри зе у ме-
ђу на род ним од но си ма. Кри ти ча ри мул ти кул ту ра ли зма не би тре ба ло да за-
не ма ре чи ње ни цу да је по ли ти ка ма мул ти кул ту рал но сти, а на ро чи то ет но-
по ли ти ка ма, да би би ле успе шне, по треб на ши ра дру штве на, по ли тич ка и 
еко ном ска по др шка. У усло ви ма раз ли чи тих, че сто и су прот ста вље них за-
хте ва и ин те ре са ве ћи не и ма њи на ста бил ност се по сти же у ши рем ху ма ни-
стич ком окру же њу и зах те ва по ли тич ку во љу и др жав нич ку му дрост да се 
оно омо гу ћи и учи ни до ступ ним за све.

Са гла сност у ве зи са по тре ба ма пре и спи ти ва ња по ли ти ка мул ти кул-
ту рал но сти се ла ко по сти же. О то ме је би ло ре чи и пре не ко ли ко де це ни ја 
ка да је уну тар ли бе рал не те о ри је по кре ну та pro et con tra рас пра ва o то ме да 
ли се при зна ва њем ко лек тив них пра ва на ру ша ва ли бе рал ни прин цип гра-
ђан ске рав но прав но сти и ти ме под ри ва ју ли бе рал не вред но сти. Про блем је 
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у то ме што кри ти ке та да по кре ну те у ака дем ској рас пра ви ни је имао ко да 
чу је. За го вор ни ци иде је о „кра ју исто ри је“, ус хи ће ни успо ном ли бе рал ног ка-
пи та ли зма, за не ма ри ли су мно го пу та по но вље ну чи ње ни цу да сва ка иде о-
ло ги ја, по ред кул ми на ци је, има и пе ри о де стаг на ци је и опа да ња мо ћи и ко-
ри сти ли су кул тур не, на ро чи то ет нич ке де тер ми нан те иден ти те та, ко је су, 
по пра ви лу, сна жни је дру штве но ве зив но тки во од иде о ло ги је, као сред ство 
за оства ри ва ње раз ли чи тих ма кро и ми кро по ли ти ка. Та да се че сто по ми-
њао тер мин ет ни фи ка ци ја по ли ти ке, ко ји је тре ба ло да ука же на то да су ет-
нич ки по кре ти у раз ли чи тим де ло ви ма све та по пу ли стич ки про др ли у по-
ље ши рег по ли тич ког де ло ва ња и ти ме угро зи ли те ме ље де мо кра ти је. Све га 
не ко ли ко го ди на ка сни је по ста ло је ја сно да је ет ни ци тет зло у по тре бљен за-
рад оства ри ва ња по ли тич ких и ге о стра те гиј ских ци ље ва и да су по сто је ће 
по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма нео др жи ве због кул тур них, при мор ди јал них 
не ра зу ме ва ња и пред ра су да. 

Са вре ме на пре и спи ти ва ња мул ти кул ту рал но сти су, пре све га, усме ре-
на ка по ли ти ка ма ко је су осми шља ва не и спро во ђе не ка ко би се упра вља ло 
ет ни ци те ти ма као осе тљи вим, со ци јал но и по ли тич ки ла ко по кре тљи вим и 
еруп тив ним де ло ви ма овог дру штве ног фе но ме на. Због то га би у рас пра ви 
о „кри зи мул ти кул ту рал но сти“ тре ба ло ко ри сти ти, ма ко ли ко то зах тев но 
би ло, ја сно раз гра ни че не пој мо ве уз во ђе ње ра чу на о њи хо вим ка у за ли те ти-
ма. У ве зи са тим тре ба ло би скре ну ти па жњу на не ко ли ко про бле ма ко ји би 
мо гли ду го роч но да опре де ле „пер спек ти ве мул ти кул ту ра ли зма“.

Пр во, па ра докс је да мул ти кул ту рал на дру штва „стра ху ју“ од ет ни ци-
те та и да, упр кос раз ви је ним по ли ти ка ма ње го ве кон тро ле, ни су про на шла 
ре ше ња ко ја би га учи ни ла крот ки јим. Шта ви ше, упр кос су но вра ти ма ци ви-
ли за ци ја у ко ји ма су ет нич ке мр жње би ле сред ство за об ра чу не и по гро ме, 
у са вре ме ном до бу ни су раз ви је ни на чи ни ели ми ни са ња зло у по тре ба ет ни-
ци те та, а не до стaју и одр жи ви де мо крат ски ин сти ту ти ње го вим „упра вља-
њем“. То ле ран ци ја је кључ на реч у па ра диг ма ма мул ти кул ту рал но сти и мо-
рал на је осно ва по ли ти ка ко ји ма се уре ђу ју дру штве ни од но си у кул тур но 
плу рал ним дру штви ма. Шта ви ше, пре ма са вре ме ној ли бе рал ној те о ри ји, мо-
рал но са зре ва ње дру штва и др жа ве омо гу ћа ва да тра ди ци о нал ни при ступ 
то ле ран ци је (тр пе љи вост и по што ва ње раз ли ка) кроз отва ра ње јав ног про-
сто ра за при зна ва ње и со ци јал ну ин клу зи ју ко лек тив них иден ти те та ево лу-
и ра у мул ти кул ту рал ност као но ву дру штве ну па ра диг му. Ме ђу тим, да би 
ет нич ким иден ти те ти ма у та квом окру же њу би ло „ко мот но“, по треб но је да 
се ус по ста ви ка ко ба зич на прав на си гур ност, та ко и су штин ско дру штве но 
по ве ре ње и да се схва та ња о про ме на ма уте ме ље као вред ност са вре ме ног 
дру штва. Ар ха ич на за тво ре ност кул ту ра и ет ни ци те та пре ма раз ли чи то сти 
про ду бљу је јаз ме ђу ци ви ли за ци ја ма и по го ду је то ме да страх по ста не јед на 
од во ди ља у јав ним по ли ти ка ма. По ли тич ки и дру штве ни, а и лич ни по гле ди 
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Евро пља на на „ми грант ску кри зу“, мир но ћа с ко јом се у „за пад ној“ кул ту ри 
гле да на ка та стро фал не ци ви ли за циј ске и ху ма ни стич ке по сле ди це кон фли-
ка та у раз ли чи тим де ло ви ма све та не да ју до вољ но на де да је ли бе рал на др-
жа ва до сти гла ни во мо рал ног раз во ја ко ји омо гу ћа ва ква ли та тив ни ис ко рак 
из Ло ко ве па ра диг ме то ле ран ци је.

Дру го, по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти у ко ји ма ет ни ци тет има зна чај ну 
уло гу углав ном осми шља ва ју и спро во де мо но кул ту ра ли сти, у чи јем схва та-
њу пре о вла да ва ми шље ње да при зна ва ње иден ти те та „дру гих“ зна чи њи хо во 
до бро вољ но од ри ца ње од де ла јав ног про сто ра ко ји им при па да „по при ро ди 
ства ри“. Че сто ће мо чу ти код при пад ни ка раз ли чи тих број ча но до ми нант-
них ет нич ких гру па ка ко се, ка да го во ре о при зна ва њу пра ва ет нич ким ма-
њи на ма, јав но сти обра ћа ју син таг ма ма „ми њи ма да је мо“, „ми то ле ри ше мо“... 
Мо но кул ту ра ли сти за бо ра вља ју да је јав ни про стор као ва здух – до сту пан је, 
или би тре ба ло да је до сту пан, сви ма. Због то га је мо гу ће да се сва ком чо ве-
ку при зна је пра во „да тра га за сре ћом“, али је мо гу ће и то да се са то га пу та 
не укла ња ју пре пре ке ко је оста вља ју бол не и те шко за це љи ве ра не. Шта ви-
ше, че сто се на том пу ту по ди жу и но ве пре пре ке, ко је је фи зич ки и прав но 
мо гу ће са вла да ти, али ко је мо рал но оста вља ју по сле ди це ко је у ко лек тив ном 
се ћа њу чу ва ју ге не ра ци је по то ма ка. Нај зад, мо но кул ту ра ли сти пре не бре га-
ва ју чи ње ни цу да по ли ти ка ма кон тро ли са не то ле ран ци је раз ли чи то сти под-
сти чу исто ми шље ни ке у дру гим ет нич ким и на ци о нал ним за јед ни ца ма да 
ра ди ка ли зу ју зах те ве и да још чвр шће оме ђе кул тур не и мен тал не гра ни це.

Тре ћи про блем се од но си на при ступ мул ти ет нич но сти и мул ти кул ту-
рал но сти у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе (Бал ка на). По јам Бал кан се одав но 
пи ше на мар ги на ма и у за гра да ма и за ме њу је се пој мом ју го и сточ на Евро па, 
чи ме се кон стру и ше от клон од ру жних се ћа ња на ет нич ке ани мо зи те те, кон-
флик те и жр тве љу ди и на ро да ко ји жи ве на овом про сто ру и ства ра се по ли-
тич ка плат фор ма за но ву дру штве ност Ho mo Bal ca ni cu s-a. Бег од бал кан ског 
иден ти те та тре ба ло би да омо гу ћи не ку но ву вр сту има ги нар не дру штве но-
сти, углав ном за сно ва не на еко ном ском и по ли тич ком ин те ре су. Мо жда је 
то и оства ри во, али си гур но ни је мо гу ће да се на тим осно ва ма раз ви ју одр-
жи ве по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти. Шта ви ше, дис тан ци ра ње од при мар ног 
иден ти те та по го ду је рас та ка њу ли ми троф них до ди ра кул ту ра бал кан ских 
на ро да, ко је би тре ба ло да су осно ва ре ги о нал не ин те гра ци је. Кон струк ци ја 
но ве ре ги о нал не дру штве но сти, ко ја би ола ба вљи ва њем сна ге при мор ди јал-
них осо бе но сти иден ти те та бал кан ских на ро да тре ба ло да под стак не европ-
ске ин те гра ци је ре ги о на, ни је ори ги нал на по ли тич ка иде ја и кон стру и са на 
је из ван бал кан ског по ли тич ког про сто ра и због то га, упр кос де кла ра тив ној 
по др шци, не га ран ту је одр жи вост и ели ми ни са ње кон фликт них по ља. Сва ка-
ко да се ге о граф ске и по ли тич ке гра ни це овог про сто ра не по кла па ју, али на-
сто ја ња да се по мо ћу ет ни ци те та ути че на њи хо во по ме ра ње или ар би три ра 
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у спо ро ви ма је сте по ли ти за ци ја ет но са, а не ет ни фи ка ци ја по ли ти ке, ка ко се 
нај че шће ис ти че у ли те ра ту ри. Кон стру и са ње ре ше ња про бле ма на за блу да-
ма и за не ма ри ва њу аутен тич но сти и аутох то но сти ре ги о на ни је ни шта дру-
го до ла тент но под сти ца ње по ли ти ке се гре га тив не мул ти кул ту рал но сти, у 
чи јој осно ви су чвр сте кул тур не и мен тал не гра ни це.

Нај зад, че твр ти про блем се од но си на на ци о нал не по ли ти ке ко ји ма 
се уре ђу је по ло жај на ци о нал них ма њи на и ускла ђу ју ме ђу ет нич ки од но си. 
У устав но-прав ним и по ли тич ким си сте ми ма др жа ва у ре ги о ну усво је на су 
ре ше ња ко ја су ма ло шта ре ши ла, од но сно ко ја ни су до при не ла сма ње њу 
ет нич ке дис тан це, бо љем раз у ме ва њу ве ћи на и ма њи на и, нај зад, одр жи-
вој ре ги о нал ној си гур но сти. Син дром „нар ци зма ма лих раз ли ка“ и по пу ли-
зам омо гу ћа ва ју на ци о нал ним по ли тич ким ели та ма да одр жа ва ју за блу ду о 
успе шно сти соп стве них по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти и њи хо вој прав ној 
за сно ва но сти, ко ја пре ва зи ла зи стан дар де у ме ђу на род ном пра ву. На дру-
гој стра ни, про бле ми ука зу ју на то да са вре ме ним по ли ти ка ма мул ти кул ту-
рал но сти у ре ги о ну што шта не до ста је и да по сто ји дру штве на по тре ба за 
њи хо вим пре и спи ти ва њем и осми шља ва њем ре ше ња при ме ре ни јих ка ко 
са вре ме ним раз вој ним стре мље њи ма, та ко и зах те ви ма и пра ви ма при пад-
ни ка сва ке, па и ма ло број них ет но кул тур них за јед ни ца за при зна ва њем и 
очу ва њем иден ти те та.

др Го ран Ба шић



I
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КУЛТУРНА РАЗЛИЧИТОСТ И ПРАВНА РЕЛЕВАНТНОСТ 
КУЛТУРНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

ТИБОР ВАРАДИ*

С а ж е т а к. – Кул тур на раз ли чи тост и мул ти кул ту рал ност су не сум њи во 
део да на шње ствар но сти – и то се сва ка ко од но си и на европ ску ствар ност. По-
ста вља се пи та ње да ли кул тур на раз ли чи тост мо же и тре ба да бу де прав но ре ле-
вант на. Од го вор мо же би ти раз ли чит, за ви сно од кон тек ста у ко јем се по ста вља 
пи та ње. Ет нич ке за јед ни це су то ком исто ри је ви ше пу та би ле иден ти фи ко ва не у 
ци љу њи хо ве дис кри ми на ци је. Не мо же би ти спор но да је за осу ду ве зи ва ње дис-
кри ми на тор них по сле ди ца за чи ње ни цу да је не ко при пад ник од ре ђе не кул ту ре, 
ре ли ги је или ет нич ке гру пе. По сто је и си ту а ци је ко је до зво ља ва ју раз ли чи те ар-
гу мен те. У ве зи са Деј тон ским уста вом по ста ви ло се пи та ње да ли под сти ца јем 
по себ них исто риј ских окол но сти мо же би ти оправ да но да ет нич ка при пад ност 
бу де ре ле вант на у сми слу да се у Гор њи дом и Пред сед ни штво мо гу би ра ти са мо 
при пад ни ци од ре ђе них на ро да. По ста ви ло се и пи та ње мо же ли се не при стра сност 
ар би та ра ве за ти за при пад ност не у трал ној ет нич кој гру пи. 

Прав на ре ле вант ност по је ди них ет нич ких гру па мо же да бу де под ло га за 
дис кри ми на ци ју, али мо же би ти и под ло га за ствар ну јед на кост у по гле ду упо тре-
бе је зи ка и чу ва ња кул ту ре. Ме ђу на род на до ку мен та и на ци о нал ни за ко ни чи не 
груп на ма њин ска пра ва до ступ ним од ре ђе ним ма њи на ма. Ту се отва ра сло же но 
пи та ње на ко ји се на чин мо гу иден ти фи ко ва ти ре ле вант не ма њин ске гру пе. По-
себ но су осе тљи ва пи та ња аде кват ног бро ја и тра ди ци о нал ног при су ства. У кон-
тек сту ди ле ме тра ди ци о нал ног при су ства да нас се као по себ но зна чај но ја вља 
пи та ње ста ту са ми гра на та.

Кључ не ре чи: кул тур на раз ли чи тост, дис кри ми на ци ја, јед на кост, ко лек тив-
на ма њин ска пра ва, Деј тон ски устав, је зич ка пра ва, број ча на за сту пље ност, тра-
ди ци о нал ни ста тус, ми гран ти 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Кул тур на раз ли чи тост је сва ка ко део ствар но сти. Ре ле вант на по при-
шта људ ског жи во та по ста ју све ви ше ин тер на ци о нал на. То се од но си на са-
ве зе др жа ва (као што је ЕУ), на еко ном ски жи вот, на на сто ја ња да се су прот-
ста ви мо гло бал ном за гре ва њу. Исто се од но си и на ра то ве. За све ви ше љу ди 

* Српска академија наука и уметности, Београд
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на све ту упо ре до при су ство ви ше кул ту ра по ста је сва ко днев на ствар ност. 
Као и све дру го што је ва жно, мул ти кул ту ра ли зам по ста је и сим бол, па и узрок 
рас пра ва и по де ла. За не ке љу де је мул ти кул ту рал ност си но ним бо љег све-
та, за дру ге је обе леж је сма ка све та. Реч „мул ти кул ту ра ли зам“ по ста ла је реч 
у сва ко дне вној упо тре би. По не кад се ко ри сти као про ми шљен по јам, али се 
ко ри сти и као фра за. Не где ав гу ста 1998. го ди не про чи тао сам у ли сту Днев-
ни те ле граф да ће се у До њем Ва ку фу отво ри ти „мул ти кул ту рал на ауто бу ска 
ста ни ца“. Мо жда је да ва лац из ја ве хтео на лак на чин да до ђе до при зна ња и 
шан се да бу де свр стан ме ђу на пред не ми сли о це. За ми сли во је и то да је озна-
ка „мул ти кул ту рал на ауто бу ска ста ни ца“ би ла кре а тив на иде ја ло кал них во-
ђа, ко ји су на тај на чин хте ли да по бољ ша ју шан се за до би ја ње ме ђу на род не 
фи нан сиј ске по др шке. 

Ни је ла ко ре ћи шта је за пра во мул ти кул ту ра ли зам. У овом тек сту хтео 
бих да из не сем не ке ми сли о јед ном сег мен ту про бле ма ко ји је по так нут су-
сре том кул тур не раз ли чи то сти и пра ва. Реч је о пи та њу ка да је кул тур на раз-
ли чи тост прав но ре ле вант на – од но сно ка да би тре ба ло да бу де прав но ре-
ле вант на. Гле да ју ћи из овог угла, кул тур на раз ли чи тост се обич но схва та у 
ши рем сми слу, об у хва та ју ћи и ет нич ку и вер ску раз ли чи тост. Све су то обе-
леж ја иден ти те та, при пад но сти. 

Из но си ли су се, и из но се се, раз ли чи ти – че сто вр ло убе дљи ви – ар гу-
мен ти ка ко у при лог, та ко и про тив прав не ре ле вант но сти кул тур не раз ли чи-
то сти. Да би се ти ар гу мен ти мо гли вред но ва ти, по треб но је раз ли ко ва ти кон-
тек сте у ко ји ма се то пи та ње по ја ви ло. Ако је прав но ре ле вант но да ли не ко 
при па да од ре ђе ној кул ту ри, ве ри, ет нич кој гру пи или ра си, то мо же да до не-
се дис кри ми на ци ју, али мо же и да пред ста вља ко рак ка ствар ној јед на ко сти.

2. ПРАВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЛИНИЈА РАЗДВАЈАЊА 
У ЦИЉУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОДНОСНО СА 
ДИСКРИМИНАЦИЈОМ КАО ПОСЛЕДИЦОМ

2.1. Дис кри ми на ци ја ра ди дис кри ми на ци је

У не ким исто риј ским пе ри о ди ма ет нич ка и кул тур на раз ли чи тост ни су 
би ле под ло га за ко лек тив на пра ва ко ја омо гу ћу ју ствар ну јед на кост, већ су 
би ле осно ва за дис кри ми на ци ју. Нај по зна ти ји су бру тал ни при ме ри дис кри-
ми на ци је. Има мо ви ше при ме ра у исто ри ји да је прав ним пра ви ли ма из дво-
је на јед на гру па љу ди у ци љу да им се оне мо гу ћи при ступ не ким основ ним 
људ ским пра ви ма – а та не до ступ на пра ва су по не кад укљу чи вала и пра во 
на жи вот. Та пра ви ла су по не кад об у хва та ла и са свим гро теск не и из о па че-
не нор ме. На при мер, 22. ма ја 1941. го ди не, убр зо на кон не мач ке оку па ци је, 
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до нет је у Бе о гра ду Лист уре да ба о кул ту ри и штам пи, у ко ји ма се пре ци-
зи ра шта све не сме ју да ра де Је вре ји и Ци га ни, од но сно ли ца ко ја су у бра-
ку са Је вре ји ма и Ци га ни ма.¹ Ни је те шко за у зе ти јед но сми слен од бо јан став 
пре ма фа ши стич ким и на ци стич ким пра ви ли ма. Ви ше спо ро ва и ди ле ма по-
кре ћу пра ви ла (и пред ло зи) оде ве ни у са вре ме не ре то рич ке фор му ле и са-
вре ме на по ли тич ка ге сла. Пред на ма је ових да на² пред лог аме рич ког пред-
сед нич ког кан ди да та До нал да Трам па (Do nald Trump) да се за бра ни улаз у 
САД ми гран ти ма му сли ман ске ве ре. Да кле, при пад ност јед ној од ре ли ги ја 
је осно ва за дис кри ми на ци ју. Ме ђу аме рич ким прав ни ци ма се по ве ла ди-
ску си ја о то ме да ли би та ква јед на од лу ка пред сед ни ка или Кон гре са мо гла 
или не би мо гла би ти оспо ре на пред Вр хов ним су дом САД. Пре ма ми шље-
њу Ло рен са Трај ба (La u ren ce Tri be), исти на, по сто је не ки пре се да ни ко ји су 
омо гу ћи ли да слич ни слу ча је ви (слич не дис кри ми на ци је) пре жи ве кон тро лу 
устав но сти, али сма тра да би та ква јед на за бра на ипак би ла су прот на Пр-
вом и Пе том аманд ма ну.³ Про фе сор Пе тер Спи ро та ко ђе же сто ко кри ти-
ку је Трам пов план, али – на су прот Трај бу – сма тра да Вр хов ни суд САД не 
би по ни штио од лу ку о за бра ни ула ска ми гра на та ко ји су му сли ман ске ве ре. 
Спи ро је сво је ми шље ње об ја вио у New York Ti mes-у са на сло вом „Трам пов 
ан ти му сли ман ски план је гро зан. И уста ван“.⁴ Спи ро сма тра да би Трам по ва 
од лу ка мо гла да оп ста не у прав ном си сте му САД јер пред мет дис кри ми на-
ци је ни су аме рич ки гра ђа ни. Ту је и окол ност да су САД ра ти фи ко ва ле Ме-
ђу на род ни пакт о људ ским и гра ђан ским пра ви ма, али аме рич ки Кон грес 
ни је тај до ку ме нат учи нио из вр шним пред аме рич ким су до ви ма. Је дан од 
до дат них ар гу ме на та Спи ра је од лу ка Вр хов ног су да САД из 1889. го ди не, 
по зна та као „од лу ка о ис кљу че њу Ки не за“ (Chinese Ex clu si on ca se).⁵ У овој 
од лу ци Вр хов ни суд САД је стао на ста но ви ште да је ле гал но да се не до зво-
ли ула зак у Аме ри ку рад ни ци ма ки не ске на ци о нал но сти – без об зи ра на то 
да ли је то у су прот но сти са ме ђу на род ним уго во ром из ме ђу Ки не и САД. 
У обра зло же њу одлу ке, из ме ђу оста лог, сто ји: 

„Раз ли ка у ра си знат но оте жа ва си ту а ци ју. Ки не зи […] су оста ли 
стран ци у зе мљи, ста ну ју одво је но и за др жа ва ју оби ча је сво је соп стве не зе-
мље. Учи ни ло им се не мо гу ћим да се аси ми лу ју ме ђу на ше љу де, или да ме ња ју 
на ви ке и на чин жи во та. Ка ко је њи хов број ра стао из го ди не у го ди ну, љу ди 
на оба ли су […] ви де ли у њи ма ве ли ку опа сност да у неда ле кој бу дућ но сти 

¹ Лист уредаба Војног заповедника у Србији, бр. 5 од 22. маја 1941. године.
² Овај текст пишем у децембру 2015. године.
³ В. чланак “Would SCOTUS uphold Trump’s plan to bar Muslim immigrants?”, ABA 

Weekly Newsletter, 9. 12. 2015.
⁴ Peter Spiro, “Trump s Anti-Muslim Plan Is Awful. And Constitutional”, New York Times, 

8. 12. 2015.
⁵ U. S. Supreme Court, Chinese Exclusion case, 130 U.S. 581 (1889).



Тибор Варади6

део на ше зе мља бу де пре пла вљен њи ма, ако се не пре ду зму хит не ме ре да се 
спре чи ими гра ци ја…“ 

Ова од лу ка још ни је опо врг ну та (over ru led). Ни је ла ко су о чи ти се са чи-
ње ни цом да је став ко ји у за др жа ва њу кул тур не раз ли чи то сти ви ди грех и 
по вод за санк ци је у ста њу да опре де ли по на ша ња и на кон ви ше од сто го ди-
на. Страх од кул ту ре дру гих ни је не стао чак ни у зе мља ма ко је су се фор ми-
ра ле као зе мље ми гра на та. До налд Трамп је пр во бит но био из ја вио да не би 
тре ба ло до зво ли ти ула зак му сли ма ни ма, не раз ли ку ју ћи оне ко ји је су и ко ји 
ни су др жа вља ни САД. Та кво пра ви ло би си гур но би ло про тив у став но у САД. 
Ло гич но би би ло да се од ба ци и пра ви ло ко је не до зво ља ва ула зак му сли ма на 
ко ји (још) ни су др жа вља ни САД, јер се и ти ме вр ши очи та дис кри ми на ци ја. 
(На овај на чин, кул тур на раз ли чи тост – од но сно при пад ност – по ста је прав но 
ре ле вант на, те се по доб ност љу ди не це ни по ин ди ви ду ал ним ква ли те ти ма, 
за слу га ма или гре си ма, већ по при пад но сти јед ној вер ској гру пи.) Но – као 
што то по ка зу ју рас пра ве ме ђу аме рич ким струч ња ци ма за устав но пра во – 
Трам пов став не би био без подршке ако би до шао пред Вр хов ни суд САД.

Дис кри ми на ци ја љу ди че сто до но си и дис кри ми на ци ју кул ту ра и је зи ка. 
У мно гим зе мља ма – по себ но у ко ло ни зо ва ним зе мља ма – дис кри ми ни са ни 
су би ли је зи ци, чак и ако су то би ли је зи ци ве ћи не. Та кав ко ло ни јал ни при-
ступ се по себ но ду го за др жао у Ју жној Афри ци. Све до де мо крат ских про-
ме на 1994. го ди не слу жбе ни је зи ци су би ли са мо афри канс⁶ и ен гле ски је зик. 
Афри канс је био је зик 13,6% ста нов ни штва, а ен гле ски је био ма тер њи је зик 
око 7% ста нов ни штва. Исто вре ме но, isi Zu lu је био је зик 23% ста нов ни штва, 
а isiX ho sa је био пр ви је зик 17,6% ста нов ни штва. Ипак, ни isiZulu ни isiXho-
sa ни су би ли слу жбе ни је зи ци.⁷ Си ту а ци ја се про ме ни ла тек у Уста ву Ју жне 
Афри ке из 1996. го ди не. По чла ну 6 Уста ва, слу жбе ни је зи ци Ју жно а фрич ке 
уни је су: Se pe di, Se sot ho, Set swa na, si Swa ti, Tshi ven da, Xit son ga, афри канс, ен гле-
ски, isNde be le, isiX ho sa и isi Zu lu. Устав оба ве зу је сва ку про вин ци ју да ко ри сти 
ба рем два слу жбе на је зи ка. То је си гур но ви ше ком пли ко ва но не го за вре ме 
апарт хеј да, али је без сум ње пра вед ни је. 

2.2. Дис кри ми на ци ја у ци љу не при стра сно сти?

По сто је и нор ме – те ди ле ме око нор ми – ко је ис кљу чу ју љу де на осно ву 
груп не при пад но сти, али код ко јих те шке ко но та ци је ре чи „дис кри ми на ци ја“ 
ви ше ни су на си гур ном тлу. У обла сти ме ђу на род не тр го вин ске ар би тра же 

⁶ У суштини један дијалект холандског језика.
⁷ I. Bambust, A. Kruger and Th . Kruger, “Constitutional and Judicial Language Protection 

in Multilingual States: A Brief Overview of South Africa and Belgium”, 5 Erasmus Law Review 
(2012): 211.
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по ста ви ло се пи та ње мо же ли се не ко сма тра ти не по доб ним за функ ци ју ар-
би тра због чи ње ни це да при па да не кој од ре ђе ној ет нич кој гру пи.⁸ У те жњи 
да обез бе де не при стра сност – као и до јам не при стра сно сти – број ни пра вил-
ни ци ин сти ту ци о нал них ар би тра жа по ста вља ју пра ви ло да тре ћи ар би тар, 
или ар би тар по је ди нац, не мо же би ти ли це ко је има исто др жа вљан ство као 
јед на од стра на ка у спо ру.⁹ Ти ме се те жи ка пу ној не при стра сно сти оних ко ји 
до но се од лу ке – а и ка то ме да се чу ва ју спољ на обе леж ја не при стра сно сти. 
Но, да ли то зна чи да из кру га мо гу ћих ар би та ра тре ба да ис кљу чи мо и ли ца 
чи ја би ет нич ка при пад ност мо гла да иза зо ве сум ње? Прет по ста ви мо да у јед-
ном круп ном спо ру из ме ђу срп ског и хр ват ског пред у зе ћа пред швај цар ском 
ар би тра жом срп ска стра на би ра срп ског ар би тра, хр ват ска стра на хр ват ског 
ар би тра, а као тре ћи ар би тар се би ра швај цар ски др жа вља нин ко ји је ет нич-
ки Хр ват? Мо же ли то да про бу ди сум ње у ње го ву не при стра сност? Мо же 
ли срп ска стра на да тра жи из у зе ће? Или узми мо слу чај да се у спо ру из ме ђу 
арап ског и изра ел ског пред у зе ћа као тре ћи ар би тар име ну је Ара пин ко ји је 
фран цу ски др жа вља нин (или Је вре јин ко ји је, ре ци мо, аме рич ки др жа вља-
нин)? Те шко је по ре ћи да ет нич ка при пад ност тре ћег ар би тра мо же да про-
бу ди сум ње и ње го ву (ње ну) не при стра сност, по го то ву ако су уче сни ци спо ра 
из зе ма ља ко је су у су ко бу (или су не дав но би ле у су ко бу). Са дру ге стра не, 
би ло би про тив но прин ци пи ма недис кри ми на ци је ако би ет нич ка при пад-
ност би ла прав но ре ле вант на при ли ком из бо ра ар би та ра, тј. ако би не ко мо гао 
би ти из у зет, дис ква ли фи ко ван, са мо на осно ву ет нич ке при пад но сти. У овој 
си ту а ци ји се раз ви ла ме ђу на род на прак са по ко јој се из бе га ва да се за тре ћег 
ар би тра име ну је ли це чи ја ет нич ка при пад ност мо же да про бу ди сум ње (и 
ти ме не га тив но да ути че на углед од ре ђе не ар би тра жне ин сти ту ци је). Исто-
вре ме но, ако би ипак био име но ван ар би тар чи ја се ет нич ка при пад ност ве-
зу је за јед ну или дру гу стра ну у спо ру, то не мо же да бу де осно ва за из у зе ће.¹⁰ 

Ов де се на ла зи мо на гра нич ном под руч ју прав не ре ле вант но сти ет-
нич ке при пад но сти. Стран ке че сто сма тра ју да не у трал ност из и ску је не са-
мо од су ство лич них, по ро дич них и по слов них ве за већ и од су ство ет нич ке 

⁸ В. о томе питању ближе Tibor Várady, John Barceló III, Joan Von Mehren and Stefan 
Kröll, International Comercial Arbitration – A Transnational Approach, 6t Edition, West Aca-
demic 2015, pp. 391–411; Várady, “Observation of Group Affi  liation (or: Cohabitation with the 
Impossible) in International Commercial Arbitration”, in Convergence and Divergence in Pri-
vate International Law, eds. Boele-Woelki, Einhorn, Girsberger and Symeonides, Liber Amico-
rum Kurt Siehr, Eleven Publ., 2010, pp. 745–761; Lee Ilhyung, “Practice and Predicament: Th e 
Nationality of the International Arbitrator”, 31 Fordham International Law Review (2008): 60.

⁹ В. на пример члан 6(7) UNCITRAL-ових правила из 2010. године; члан 13(5) ICC 
правила из 2012. године; члан 14 Лондонских (LCIA) правила из 2014. године; члан 12(4) 
америчких AAA ICDR правила из 2014. године; као и многа друга институционална 
пра вила.

¹⁰ Varady, “Observation of Group Affi  liation…” (цит. у нап. 8).
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по ве за но сти. Ар би тра жне ин сти ту ци је има ју ин те рес да стек ну пу но по-
ве ре ње стра на ка – а пред у слов по ве ре ња је ме ха ни зам ко ји и стран ке ви де 
као не у трал ни ме ха ни зам. У овом кон тек сту ни је не ло гич но да ин сти ту ци је 
во де ра чу на и о ет нич ком по ре клу при ли ком име но ва ња ар би та ра, иако ни-
је по ста вље но (ни ти се мо же по ста ви ти) пра ви ло ко је не ког ис кљу чу је на 
осно ву ет нич ког по ре кла.

Те шко је ре ћи, али мо жда су слич ни об зи ри ути ца ли и на аме рич ко 
пра во су ђе сре ди ном де ве де се тих го ди на у пред ме ти ма ве за ним за чу ве ног 
аме рич ког спор ти сту О. Ј. Симп со на. Про тив Симп со на се пр во во дио кри-
вич ни по сту пак (био је оп ту жен за уби ство су пру ге). Спор је до био ве ли ки 
пу бли ци тет и иза звао је зна чај не ра сне тен зи је (Симп сон је цр нац, ње го ва 
же на је би ла бел ки ња). Мно ги су у по ступ ку ви де ли тест прав де (од но сно 
не прав де) за црн це или бел це. Су ди ја је био Аме ри ка нац ја пан ског по ре кла. 
Симп сон је био осло бо ђен, но по сле то га су ро ди те љи жр тве по кре ну ли 
про тив ње га гра ђан ску пар ни цу и тра жи ли на кна ду ште те због про у зро-
ко ва ња смр ти. И овај спор је не ко вре ме би ла глав на ме диј ска те ма и до вео 
је по но во до ра сних тен зи ја. И опет, су ди ја ни је био ни бе лац ни цр нац, већ 
(је дан дру ги) Ја па нац. Мо же ли се по ста ви ти пра ви ло да су ди ја не мо же би ти 
ни бе лац ни цр нац ако је оп ту же ни цр нац а жр тва бе лац? Са свим си гур но 
не. Да ли је би ла му дра од лу ка да се за су ди је име ну ју Ја пан ци у спо ро ви ма 
ко ји су иза зва ли ве ли ке тен зи је и кон фрон та ци је из ме ђу цр на ца и бе ла ца? 
На то пи та ње би се већ мо гао да ти по твр дан од го вор.

2.3. Да ли је Деј тон ски устав дис кри ми на то ран?

Устав Бо сне и Хер це го ви не (за пра во Анекс 4 Деј тон ског спо ра зу ма из 
1995. го ди не) фор му ли ше ја сан прин цип за бра не дис кри ми на ци је. Пре ма 
чла ну 2 став 4:

„Не ди скри ми на ци ја. Ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овом чла-
ну или у ме ђу на род ним спо ра зу ми ма на ве де ним у Анек су на овај устав 
ће би ти оси гу рани. Сва ли ца у Бо сни и Хер це го ви ни ће би ти сло бод на 
од дис кри ми на ци је по би ло ко јем осно ву као што је пол, ра са, бо ја, је-
зик, ве ра, по ли тич ко и дру го ми шље ње, на ци о нал но и дру штве но по-
ре кло, по ве за ност са на ци о нал ном ма њи ном, вла сни штво, ро ђе ње или 
дру ги ста тус.“ 

Ово је ја сно и не спор но, али ни је ла ко спо ји во са не ким дру гим чла но-
ви ма Уста ва. На при мер, у чла ну 4 ка же се:

„Пар ла мен тар на Скуп шти на ће има ти два до ма: Дом на ро да и Пред-
став нич ки дом. 
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1. „Дом на ро да. Дом на ро да ће се са сто ја ти од 15 де ле га та, две тре ћи-
не из Фе де ра ци је (укљу чу ју ћи 5 Хр ва та и 5 Бо шња ка) и јед на тре ћи на 
из Ре пу бли ке Срп ске (5 Ср ба).“ 

Слич но то ме у чла ну 5, ко ји го во ри о са ста ву Пред сед ни штва:

„Пред сед ни штво Бо сне и Хер це го ви не ће се са сто ја ти од три чла на; 
је дан Бо шњак, је дан Хр ват од ко јих се сва ки би ра ди рект но са те ри-
то ри је Фе де ра ци је, те је дан Ср бин ко ји се би ра ди рект но са те ри то-
ри је Ре пу бли ке Срп ске.“ 

Ра зу мљи во је да су твор ци Уста ва хте ли кр ва ви ет нич ки кон фликт 
да за ме не ет нич ком рав но те жом. Члан 4 и члан 5 по ста вља ју рав но те жу 
из ме ђу три кон сти ту тив на на ро да, али при то ме се из о ста вља из ви да да у 
Бо сни и Хер це го ви ни – ма да у знат но ма њем бро ју – жи ве и дру ги на ро ди, 
од но сно дру ге ет нич ке гру пе, као што су Ро ми, Ал бан ци, Укра јин ци, Је вре-
ји, Ма ђа ри и дру ги. Ет нич ко по ре кло је по ста ло прав но ре ле вант но: у пар-
ла мент не мо гу би ти иза бра ни, ни ти мо гу по ста ти чла но ви Пред сед ни штва 
гра ђа ни БиХ ако ни су Бо шња ци, Ср би или Хр ва ти – а ни пред став ни ци 
ових кон сти ту тив них на ро да не мо гу би ти иза бра ни пре ко утвр ђе ног бро-
ја. Ту до ла зи до дис кри ми на ци је при пад ни ка ма њи на, јер по сло ву Уста ва, 
не ко ко је Ром, Ал ба нац, Укра ји нац, Је вре јин или Ма ђар, иако је гра ђа нин 
БиХ, не мо же по ста ти члан Пред сед ни штва, па ни Гор њег до ма пар ла мен та, 
без об зи ре на сво је лич не ква ли те те. То је те шко спо ји во са прин ци пом по-
ста вље ним у чла ну 2, пре ма ко јем ни је до зво ље на дис кри ми на ци ја на осно-
ви ма као што су „пол, ра са, бо ја, је зик, ве ра, по ли тич ко и дру го ми шље ње, 
на ци о нал но и дру штве но по ре кло, по ве за ност са на ци о нал ном ма њи ном, 
вла сни штво, ро ђе ње или дру ги ста тус.“ 

Чла но ви 4 и 5 су ин ди рект но дис кри ми на тор ни. Не по ми њу ди рект но 
дис кри ми ни са не гру пе љу ди, али утвр ђу ју ко јим су ет нич ким гру па ма до-
ступ ни не ки по ло жа ји (те на тај на чин ис кљу чу ју дру ге ет нич ке гру пе). То 
сва ка ко ни је ре ше ње ко је би би ло у скла ду са оп штим прин ци пи ма људ ских 
пра ва, и ни је по жељ но ре ше ње. По ста вља се још пи та ње да ли је то ре ше ње 
би ло нео п ход но и не из бе жно у да тој си ту а ци ји. На кон су ко ба у БиХ, ко ји је 
у осно ви био ет нич ки су коб, мир но ре ше ње је прет по ста вља ло по ста вља ње 
не ке ет нич ке рав но те же. Пи та ње је мо же ли се по ста ви ти ет нич ка рав но те-
жа ако ет нич ка при пад ност ни је ре ле вант на?

Исти про блем – и слич не дис кри ми на тор не нор ме – ви ди мо и у чла ну 
7 Уста ва, ко ји се ба ви Цен трал ном бан ком БиХ. Пре ма чла ну 7:

„Пр ви управ ни од бор Цен трал не бан ке ће се са сто ја ти од гу вер не ра, ко јег 
име ну је Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд на кон кон сул та ци ја са Пред сед-
ни штвом и три чла на ко је име ну је Пред сед ни штво, од ко јих су два из 
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Фе де ра ци је (је дан Бо шњак, је дан Хр ват, ко ји ће по де ли ти је дан глас, те 
јед ног из Ре пу бли ке Срп ске, а сви ће има ти ман дат од 6 го ди на. Гу вер нер 
не ће би ти др жа вља нин Бо сне и Хер це го ви не, ни ти би ло ко је су сед не др жа-
ве. У слу ча је ви ма под јед на ких гла со ва, глас гу вер не ра ће би ти од лу чу ју ћи.“ 

Ово је ре ше ње не што дру га чи је од нор ми у чла но ви ма 4 и 5. Јед ина је 
раз ли ка у то ме да је, по ред при пад но сти јед ној од име но ва них ет нич ких гру-
па (кон сти ту тив них на ро да), члан ство у управ ном од бо ру омо гу ће но и јед-
ној че твр тој гру па ци ји, Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду. Вред на је па жње 
и раз ли ка у по гле ду учешћа Ср ба. Ка да је реч о чла ну Пред сед ни штва или 
де ле га ту у До му на ро да, пред у слов је да је реч о ли цу ко је је или Бо шњак, 
или Ср бин, или Хр ват. У по гле ду са ста ва управ ног од бо ра Цен трал не бан ке, 
по треб но је да је дан члан бу де Бо шњак а дру ги Хр ват, но код тре ћег чла на 
се не по ста вља услов да бу де Ср бин, већ са мо да бу де из Ре пу бли ке Срп ске. 
У овом кон тек сту (срп ска) ет нич ка при пад ност ни је прав но ре ле вант на, већ 
је оста вље но гра ђа ни ма Ре пу бли ке Срп ске да би ра ју ко га хо ће (нај ве ро ват-
ни је Ср би на, јер у Ре пу бли ци Срп ској жи ве пре те жно Ср би). Ка да је реч о 
Ре пу бли ци Срп ској, исти не ди скри ми на тор ни при ступ би се мо гао при ме-
ни ти и на Дом на ро да и Пред сед ни штво. Но, ка да је реч о Фе де ра ци ји, не-
што је те же до ћи до на ме ра ва не ет нич ке рав но те же, а да се при то ме ет нич ка 
при пад ност не учи ни прав но ре ле вант ном. Из Ре пу бли ке Срп ске би мо гао 
би ти иза бран не-Ср бин, са мо ако то Ср би та ко же ле; али из Фе де ра ци је би 
мо гло би ти иза бра но, ре ци мо, ви ше Бо шња ка не го Хр ва та, и ка да то Хр ва ти 
не же ле. Те ри то ри јал но опре де ље ње (уме сто ет нич ког) би сва ка ко би ло ви-
ше у скла ду са прин ци пом не ди скри ми на ци је. Ипак, по сто ја ли су и до не кле 
ра ци о нал ни раз ло зи (у да том при нуд ном кон тек сту) ко ји су во ди ли у дру-
гом прав цу. Де фи ни са ти од го ва ра ју ће ре ги је као из бор не је ди ни це (по себ но 
ка да је реч о Фе де ра ци ји) си гур но је ве о ма те жак за да так – ма да ве ро ват но 
не и не мо гућ. Ат мос фе ра ра та, те жња да се на сва ки на чин (и што пре) обез-
бе ди рав но те жа оних ко ји су у том ра ту би ли кон фрон ти ра ни, до ве ли су, 
ме ђу тим, до то га да се у Устав укле ше сам (ет нич ки) ис ход бу ду ћих из бо ра. 

Дис кри ми на тор не од ред бе чла но ва 4 и 5 Деј тон ског уста ва су се на-
шле и пред Европ ским су дом за људ ска пра ва. Реч је о пред ме ту Сеј дић и 
Фин ци про тив Бо сне и Хер це го ви не, ко ји је окон чан пре су дом од 22. де цем-
бра 2009. го ди не.¹¹ Основ ни раз ло зи за по кре та ње спо ра су са же ти у па ра-
гра фу 26 пре су де: 

„Апли кан ти су се жа ли ли да им је оне мо гу ће но да се кан ди ди ра ју на из-
бо ри ма за Дом на ро да и Пред сед ни штво због свог ром ског и је вреј ског 
по ре кла, што је, по њи хо вом ми шље њу, до ве ло до ра сне дис кри ми на ци је. 

¹¹ Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Aplikacije, br. 27996/06 i 34836/06, Presuda 
od 31. 12. 2009.
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Они су се по зва ли на члан 14. Кон вен ци је, члан 3. Про то ко ла бр. 1 и члан 
1. Про то ко ла бр. 12.“ 

Глав ни осло нац под но си ла ца зах те ва био је члан 14. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Овај члан гла си: 

„Ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них овом кон вен ци јом оси гу ра ва 
се без дис кри ми на ци је по би ло ко јој осно ви, као што су: пол, ра са, бо ја 
ко же, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, на ци о нал-
но или со ци јал но по ре кло, ве за с не ком на ци о нал ном ма њи ном, имов но 
ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус.“

Тај члан је за пра во прак тич но пре пи сан у чла ну 2 Деј тон ског уста ва. 
Бо сна и Хер це го ви на се бра ни ла пре све га по зи вом на спе ци фич не окол но сти 
ра та и ми ров ног спо ра зу ма. Те ар гу мен те ја сно од ра жа ва па ра граф 34 пре су де: 

„Са да шња устав на струк ту ра у Бо сни и Хер це го ви ни уста но вље на је 
ми ров ним спо ра зу мом ко ји је усле дио на кон нај ра зор ни јих су ко ба у но-
ви јој исто ри ји Евро пе. Крај њи циљ овог спо ра зу ма био је ус по ста вља ње 
ми ра и ди ја ло га из ме ђу три глав не ет нич ке гру пе – ’кон сти ту тив них 
на ро да’. Вла да је твр ди ла да спор не устав не од ред бе, ко је оне мо гу ћу ју 
ли ци ма ко ја се ни су де кла ри ра ла као при пад ни ци не ког од ’кон сти ту-
тив них на ро да’ да се кан ди ди ра ју на из бо ри ма за Дом на ро да и Пред-
сед ни штво, тре ба про це њи ва ти спре ма по ме ну тој исто риј ској по за-
ди ни. Вла да је сма тра ла да још увек ни је вре ме за по ли тич ки си стем 
ко ји би био са мо од раз вла да ви не ве ћи не, има ју ћи по себ но у ви ду ис-
так ну ти зна чај мо но ет нич ких по ли тич ких стра на ка и трај ну ме ђу-
на род ну упра ву у Бо сни и Хер це го ви ни.“ 

Суд ни је при хва тио ове ар гу мен те. Стао је не на ста но ви ште по ко ме 
је не мо гућ ност да се не ко кан ди ду је за из бор за то што је Ром или Је вре јин 
(или при пад ник не ке дру ге ет нич ке гру пе а не три кон сти ту тив на на ро да) 
су прот на европ ским нор ма ма о људ ским пра ви ма. Пре су да под ра зу ме ва 
из ме ну Уста ва. Би ло је ви ше по зи ва ме ђу на род них ор га на да се то оства ри 
– као што је, на при мер Ме мо Европ ске ко ми си је од 18. фе бру а ра 2014. го-
ди не у ко јем Ко ми си ја из ра жа ва ду бо ко раз о ча ра ње због од су ства им пле-
мен та ци је¹² – но до од го ва ра ју ће про ме не Уста ва ни је до шло ни на кон шест 
го ди на од пре су де.

¹² Bosnia-Herzegovina – EU: Memo – Deep Disappointment on Sejdić-Finci Implemen-
tation, Sarajevo, 18 January 2014.
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3. ОТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ 
И ЧУВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

3.1. За што би кул тур на раз ли чи тост би ла прав но ре ле вант на? 

Да јед на ка пра ва – или јед на ке за бра не – не до но се сва ко ме исте при-
ви ле ги је или ус кра ће ња, при ме ти ли су и књи жев ни ци. У јед ној ду хо ви тој 
ре че ни ци Ана тол Франс (Ana to le Fran ce) го во ри о „ве ли чан стве ној јед на-
кости за ко на ко ја јед на ко за бра њу је и бо га та ши ма и си ро ма си ма да спа ва ју 
под мо сто ви ма...“¹³ Пут до прав де нерет ко прет по ста вља да се не ке раз ли ке 
сма тра ју ре ле вант ним. Прав на ре ле вант ност кул тур не (ет нич ке) раз ли чи то-
сти не мо ра увек да до не се дис кри ми на ци ју (или при ви ле ги је на ште ту дру-
гих). Иден ти фи ка ци ја ма њин ских гру па као но си ла ца пра ва мо же да има за 
по сле ди цу да те гру пе до би ју пра ва (или део пра ва) ко ја ве ћи на иона ко има. 
На при мер, пра во ве ћи не да чу ва свој је зик и кул ту ру се под ра зу ме ва. Не ма 
по тре бе да се ство ре по себ не нор ме да би се обез бе ди ло да де ца у Немач кој 
иду у не мач ке шко ле. Али ако се ра ди о Дан ци ма или Тур ци ма у Не мач кој, 
ства ри сто је дру га чи је. Ка да је реч о кул тур ној раз ли чи то сти, јед нак трет-
ман не до но си јед на кост. У свом чу ве ном и че сто ци ти ра ном (од ме не та-
ко ђе) одво је ном ми шље њу у “So uth-West Afri ca Ca ses”¹⁴ су ди ја Ме ђу на род-
ног су да прав де Та на ка ис ти че да је пра ва са др жи на прин ци па јед на ко сти 
у то ме да се „оно што је јед на ко тре ти ра јед на ко, а оно што је раз ли чи то 
тре ти ра раз ли чи то“. Та на ка до да је да ни је са мо до зво ље но, већ је и нео п-
ход но да се раз ли чи те ства ри тре ти ра ју у скла ду са сво јом раз ли чи то шћу. 
Та ко се за пра во ства ра јед на кост. 

Ова је ми сао сва ка ко увер љи ва, али по ста вља се пи та ње да ли је сва ка 
раз ли чи тост прав но ре ле вант на – и ако је сте, да ли је ре ле вант на у сва ком 
кон тек сту. Ја сно је да је при хва та ње раз ли чи то сти пред у слов ствар не јед на-
ко сти. Не ма мо јед на кост ако сва ки гра ђа нин има јед на ко пра во да иде у исту 
цр кву (би ло да је то пра во слав на, ка то лич ка, ислам ска или не ка дру га) већ 
ако при пад ни ци раз ли чи тих ве ра има ју јед на ко пра во да има ју сво је цр кве. 
Исто та ко, јед на кост по сто ји са мо ако при пад ни ци раз ли чи тих кул ту ра мо гу 
да има ју шко ле, кул тур не уста но ве и ме ди је на свом је зи ку. За то је по треб-
но да се фор му ли шу по себ не нор ме ко је при зна ју кул тур на пра ва од ре ђе них 
иден ти фи ко ва них ма њи на. Да кле, раз ли чи тост тре ба да бу де ре ле вант на да би 
мо гла да бу де под ло га пра ва на раз ли чи тост. Но, да ли то ва жи за сва ку раз-
ли чи тост? Да ли је сва ка ма њи на ква ли фи ко ва на да ужи ва ко лек тив на пра ва? 

¹³ “La majesteuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au pauvre de coucher sous 
les ponts…” – Le Lys rouge, 1894.

¹⁴ I.C.J. South-West Africa Cases (Second Phase) 1966, Dissenting Opinion of Judge Tana-
ka I.C.J. Reports, 1966, 6, pp. 250–324.



Културна различитост и правна релевантност културне различитости 13

По ред то га, по ста вља се и пи та ње да ли кул тур на раз ли чи тост ко ја је при-
зна та као ре ле вант на мо же и тре ба да бу де ре ле вант на у сва ком кон тек сту?

3.2. Ди ле ме око тра ди ци о нал ног ста туса 
(присуства) и ре пре зен та тив ног бро ја

У чла ну 2 За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на из 
2002. го ди не по сто ји сле де ћа де фи ни ци ја ре ле вант не на ци о нал не ма њи не: 

„На ци о нал на ма њи на у сми слу овог за ко на је сва ка гру па др жа вља на 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ја је по број но сти до вољ но ре пре зен-
та тив на, иако пред ста вља ма њи ну на те ри то ри ји Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, при па да не кој од гру па ста нов ни штва ко је су у ду го трај ној 
и чвр стој ве зи са те ри то ри јом Са ве зне Ре пу бли ке и по се ду је обе леж ја 
као што су је зик, кул ту ра, на ци о нал на или ет нич ка при пад ност, по ре-
кло или ве ро и спо вест, по ко ји ма се раз ли ку је од ве ћи не ста нов ни штва, 
и чи ји се при пад ни ци од ли ку ју бри гом да за јед но одр жа ва ју свој за јед-
нич ки иден ти тет, укљу чу ју ћи кул ту ру, тра ди ци ју, је зик или ре ли ги ју.“ 

Да кле, ко лек тив на пра ва ко ја су доц ни је по твр ђе на чла ном 75 Уста ва 
Ср би је су до ступ на ре ле вант ним ма њи на ма – а прав на ре ле вант ност за ви-
си од бро ја, исто риј ских окол но сти, као и са мо све сти да те ма њи не. Слич не 
ди стинк ци је/огра де по сто је и у пра ви ма дру гих зе ма ља. Ове ди стинк ци је 
отва ра ју број на пи та ња – као што је, на при мер, пи та ње кул тур ног ста ту са 
и пра ва ми гра на та. По себ ну па жњу – и нај ви ше ди ску си ја – иза зва ла су два 
објек тив на кри те ри ју ма (по ред са мо све сти, тј. на сто ја ња да се са чу ва раз ли-
чи та кул ту ра). Та објек тив на ме ри ла су број ча на за сту пље ност и вре ме, тј. 
тра ди ци о нал ни ста тус.

3.2.а. Број ча на за сту пље ност као пред у слов ре ле вант но сти

За кон СРЈ (да нас за кон Ср би је) о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал-
них ма њи на по ста вља два по ка за те ља ре ле вант ног бро ја. Број при пад ни ка 
ре ле вант не ма њи не тре ба да бу де „до вољ но ре пре зен та ти ван“, али исто вре-
ме но ма њи од бро ја при пад ни ка ве ћин ског ста нов ни штва (јер се ина че не 
би ра ди ло о ма њи ни). Пред у слов зна чај ни јег бро ја је ло ги чан ка да је реч о 
пра ви ма чи је ко ри шће ње прет по ста вља по сто ја ње јед не ре пре зен та тив не 
гру пе. На при мер, ни је по треб на ни ка ква зна чај ни ја гру па – до вољ на је јед-
на по ро ди ца – да би се је дан је зик сло бод но ко ри стио у при ват ном окру же-
њу; али је по тре бан је дан зна чај ни ји број при пад ни ка од ре ђе не ма њи не да 
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би мо гле да функ ци о ни шу шко ле на од ре ђе ном ма њин ском је зи ку. У не ким 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма ко ји су од зна ча ја за ову област на ла зи мо де-
фи ни ци је ре ле вант не ма њи не ко је не по ста вља ју тра ди ци о нал ни ста тус и 
број ча ну за сту пље ност као ку му ла тив не усло ве. Та ко, на при мер, Оквир на 
кон вен ци ја за за шти ту на ци о нал них ма њи на из 1995. го ди не у ви ше чла но-
ва по сту ли ра пра ва ма њин ских гру па „у обла сти ма ко је су тра ди ци о нал но 
или у знат ном бро ју на се ље не при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, уко ли-
ко то при пад ни ци за тра же“. У овом кон тек сту, тра ди ци о нал но при су ство и 
зна ча јан број су ал тер на тив ни усло ви. Са дру ге стра не, пре ма де фи ни ци ји 
да тој у чла ну 1 Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма из 
1992. го ди не, ре ле вант ни су они ре ги о нал ни или ма њин ски је зи ци „ко ји су 
тра ди ци о нал но у упо тре би на од ре ђе ној те ри то ри ји јед не др жа ве од стра не 
др жа вља на те др жа ве ко ји чи не број ча но ма њу гру пу од остат ка ста нов ни-
штва те др жа ве“. Да кле, „тра ди ци о нал на упо тре ба“ је ја сан услов, ко ји се не 
мо же за ме ни ти ал тер на ти вом ре пре зен та тив ног бро ја. Де фи ни ци ја у чла-
ну 1 По ве ље за пра во и не по ми ње зах тев аде кват ног бро ја, тра жи се са мо да 
је реч о гру пи ко ја је број ча но ма ња „од остат ка ста нов ни штва те др жа ве“. 
Ако, ме ђу тим, чи та мо и по је ди не од ред бе Оквир не кон вен ци је и Европ ске 
по ве ље ко ји го во ре о де та љи ма, ви ди мо да број ча на за сту пље ност ипак по-
ста је пред у слов ужи ва ња кон крет них пра ва. Та ко, на при мер, пре ма чла ну 
14(2) Оквир не кон вен ци је, на ста ва на ма тер њем је зи ку до ла зи у об зир „ако 
има до вољ но зах те ва“; члан 11(2) још је ја сни ји, јер пра во да се ко ри сте име на 
ули ца и дру ге то по граф ске озна ке ве зу је за обла сти ко је су „тра ди ци о нал но 
на се ље не знат ним бро јем при пад ни ка на ци о нал них ма њи на“. По треб но је, 
да кле, и тра ди ци о нал но при су ство и зна ча јан број. Сли чан при ступ ви ди мо 
и у Европ ској по ве љи о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма. Де фи ни ци ја у 
чла ну 1 не го во ри о ре ле вант ном бро ју, али се код по сту ли ра ња по је ди них 
је зич ких пра ва (на при мер у чла ну 8, ко ји го во ри о обра зо ва њу, или у чла ну 
12, ко ји го во ри о кул тур ним ак тив но сти ма) као пред у слов ја вља „број ко ји 
се сма тра до вољ ним“, или „број ко ји оправ да ва“ да то је зич ко пра во. 

Те шко би би ло оспо ри ти оправ да ност пред у сло ва „ре пре зен та тив ног 
бро ја“. Мно го је те же од лу чи ти ко ји је број до вољ но ре пре зен та ти ван. Де фи-
ни ци је у ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и на ци о нал ним за ко ни ма са др же, по 
пра ви лу, са мо оп ште фор му ла ци је, но то је ве ро ват но ра ци о на лан при ступ, 
јер би те шко би ло по сту ли ра ти кон крет не број еве. Ре дак из у зе так пред ста-
вља Фе де рал ни за кон о га ран то ва њу пра ва ста ро се де лач ких ма ло број них 
на ро да Ру ске фе де ра ци је из 1999. го ди не, ко ји у чла ну 1(1) по ста вља пре ци-
зан праг од 50.000.

Услов до вољ ног бро ја мо же се по ве за ти са усло вом тра ди ци о нал ног 
при су ства. Ло гич но би би ло да се то ле ри ше ни жи број ча ни праг ка да је реч 
о ма њи ни ко ја је ве ко ви ма при сут на и за др жа ва сво ју (раз ли чи ту) кул ту ру. 
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По ве за ност два усло ва до ла зи до из ра жа ја и у зе мља ма чи ји се за ко но да вац 
од лу чио да име ну је ре ле вант не ма њи не (уме сто да са мо по ста ви кри те ри ју-
ме за њи хо ву иден ти фи ка ци ју). Мо тив иден ти фи ка ци је (ре ци мо, у Ма ђар-
ској, Не мач кој или у Сло ве ни ји¹⁵) је сте од ре ђи ва ње тра ди ци о нал них (или 
аутох то них) ма њи на, но име но ва њем ре ле вант не ма њи не се исто вре ме но 
ре ша ва и пи та ње број ча ног пра га. 

3.2.б. Традиционални статус (традиционално 
присуство) као предуслов релевантности

Члан 27 Ме ђу на род ног пак та и гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма 
по ста вља оп ште те ме ље пра ва ко ја тре ба да има ју при пад ни ци ма њи на (са-
ми или за јед но са чла но ви ма сво је гру пе). При то ме ни су по ста вље не од ред-
ни це ко је би ква ли фи ко ва ле ре ле вант ну ма њин ску гру пу. У европ ским нор-
ма ма (пре све га у Оквир ној кон вен ци ји за за шти ту на ци о нал них ма њи на, 
те у Европ ској по ве љи о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма) га ран ту ју се 
кон крет ни ја пра ва, укљу чив пра ва ма њин ских ко лек ти ва, па се ов де сре ће-
мо и са по ку ша ји ма да се утвр ди ко је су ма њи не ре ле вант не. Као што је већ 
ре че но, тра ди ци о нал ни ста тус је до био не што ви ше на гла ска од број ча не 
за сту пље но сти. Оквир на кон вен ци ја у не ким од ред ба ма исти на по ста вља 
тра ди ци о нал ни ста тус и број ча ну за сту пље ност као ал тер на тив не усло ве 
(на при мер, члан 10 став 2 или члан 14 став 2), али у не ким дру гим чла но-
ви ма (као што је члан 12 став 3) ови се усло ви по ста вља ју ку му ла тив но. 
Ка да је реч о По ве љи о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма, је зич ка пра ва 
се јед но сми сле но од но се на је зи ке ко ји су „у тра ди ци о нал ној упо тре би на 
од ре ђе ној те ри то ри ји јед не др жа ве“. 

Тра ди ци о нал но при су ство, од но сно тра ди ци о нал на упо тре ба (је зи ка) 
че сто су по ста вље ни усло ви у упо ред ном пра ву, но ни је ла ко од го во ри ти на 
пи та ње ка да су ти усло ви ис пу ње ни. Европ ска по ве ља о ре ги о нал ним и ма-
њин ским је зи ци ма по ста вља у Пре ам бу ли на че ло да је „за шти та и уна пре-
ђе ње ма њин ских је зи ка у раз ли чи тим зе мља ма и ре ги о ни ма Евро пе ва жан 

¹⁵ Види члан 61 мађарског Закона о правима националних и етничких мањина из 
1993. године, који прецизира да се етничким мањинама у Мађарској сматрају бу гар ска, 
грчка, јерменска, немачка, пољска, румунска, русинска, словачка, словеначка, српска, укра-
јин ска, хрватска и ромска етничка група. (Овај закон је замењен Законом о правима на-
род но сти из 2011. године, који је у Прилогу 1 задржао исту листу релевантних мањина/
на род но сти.) Члан 3 Устава Републике Словеније из 1991. године идентификује ита ли-
јан ску и мађар ску мањину. Приликом приступа Оквирној конвенцији и ратификације 10. 
сеп тем бра 1997. године Немачка је идентификовала Данце и Лужичке Србе (са немачким 
држав љан ством) као националне мањине, додавши и етничке групе које традиционално 
пре би вају у Немачкој, и то Фризијце, Роме и Синте (ако имају немачко држављанство).
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до при нос из град њи Евро пе ко ја би се за сни ва ла на на че ли ма де мо кра ти је и 
кул тур не ра зно вр сно сти уну тар на ци о нал ног су ве ре ни те та и те ри то ри јал-
ног ин те гри те та“. Но, по том се По ве ља су о ча ва са пи та њем ко ји су ти је зи ци 
ко ји за слу жу ју по себ ну за шти ту. Ре ци мо, срп ски је зик у Ма ђар ској по сто ји 
ве ко ви ма и има кул тур не те ме ље – као и ма ђар ски је зик у Ср би ји. Међутим, 
да ли по себ ну за шти ту за слу жу је и је зик срп ских и ма ђар ских га стар бај те-
ра у Бел ги ји? Ин ди ви ду ал на пра ва, на рав но, за слу жу ју за шти ту без об зи ра 
на тра ди ци је и број ча не од но се, те Ср бин или Ма ђар у Бел ги ји свакако има-
ју пра во на ту ма ча пред бел гиј ским су до ви ма или ор га ни ма упра ве. Но, по-
сто ји ли пра во на срп ске или ма ђар ске шко ле или јав не нат пи се у Бел ги ји? 
И ту се по но во вра ћа мо на пи та ње ко ја је кул тур на раз ли чи тост ре ле вант-
на – и по ста је ја сни је за што се де фи ни ци ја у чла ну 1 По ве ље огра ни ча ва на 
је зи ке у тра ди ци о нал ној упо тре би. Ипак, де фи ни ци ја да та у члан 1 оста вља 
и мно га отво ре на пи та ња. По ре чи ма Ге теа (Go et he): „Где за кон не по ма же, 
му дрост тре ба да са ве ту је.“ Но, му дрост се та ко ђе че сто ме ња, а и ни је баш 
увек при ру ци онима ко ји до но се од лу ке.

Ја вља се пре све га пи та ње ка да је не што до вољ но ду го да се мо же на-
зва ти тра ди ци о нал ним? Ма ђар ски за кон из 1993. го ди не о пра ви ма на ци о-
нал них и ет нич ких ма њи на¹⁶ са др жи јед ну ци фар ски од ре ђе ну де фи ни ци-
ју нео п ход ног вре мен ског пе ри о да, по ста вља ју ћи пра ви ло у чла ну 1(2) да 
су ре ле вант не оне на ци о нал не и ет нич ке ма њи не ко је су се „на те ри то ри ји 
Ма ђар ске на ста ни ле пре нај ма ње јед ног сто ле ћа“. Ма ђар ска је 2011. го ди не 
до не ла но ви за кон о ма њи на ма са на зи вом За кон о пра ви ма на род но сти,¹⁷ 
ко ји у чла ну 1 са др жи исту де фи ни ци ју и кри те риј „на ста њи ва ња пре јед-
ног сто ле ћа“. Мо гло би се на рав но ди ску то ва ти о то ме има ли сми сла раз ли-
ко ва ти ма њи не на ста ње не, ре ци мо, 95 го ди на пре до но ше ња за ко на од 1993. 
го ди не и ма њи не на ста ње не 101 го ди ну пре 1993. го ди не. У да том исто риј-
ском кон тек сту про бле ми око та квих ни јан си се за пра во не по ста вља ју, јер 
су ма њи не чи ја се кул ту ра тра ди ци о нал но одр жа ва у Ма ђар ској (и ко је су 
1993. го ди не би ле име но ва не у чла ну 61, а да нас су име но ва не у При ло гу 1 
За ко на из 2011. го ди не) при сут не знат но ду же од јед ног ве ка. Де фи ни ци-
ја да та у чла ну 1 не укљу чу је, ме ђу тим, ки не ску ма њи ну, ко ја је број ни ја од 
мно гих тра ди ци о нал них ма њи на, али ко ја се у Ма ђар ску до се ли ла углав ном 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка.

Дру га за ко но дав ства ко ја по ста вља ју услов тра ди ци о нал ног бо рав ка 
обич но ко ри сте уоп ште не фор му ла ци је уме сто од ре ђе ња кон крет ног бро ја 
го ди на. Та ко ју го сло вен ски (да нас срп ски) за кон ко ри сти из раз „ду го трај на 

¹⁶ Српски превод је доступан у брошури Преглед европских закона о националним ма-
њи на ма, Београд: Савезно министарство националних и етничких заједница, 2002, стр. 17.

¹⁷ 2011. évi CLXXXIX törvény a nemzetiségek jogairól (Закон из 2011. године о правима 
народности).
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и чвр ста ве за са те ри то ри јом СРЈ“; За кон Ру ске фе де ра ци је о га ран то ва њу 
пра ва ста ро се де лач ких ма ло број них на ро да Ру ске фе де ра ци је из 1999. го ди-
не¹⁸ го во ри о ма њи на ма ко је жи ве на те ри то ри ја ма „ко је су тра ди ци о нал но 
на се ља ва ли њи хо ви пре ци, ко ји за др жа ва ју тра ди ци о нал ни на чин жи во та…“. 
При ли ком ра ти фи ка ци је Оквир не кон вен ци је, 6. ја ну а ра 1997. го ди не, Есто-
ни ја је из да ла де кла ра ци ју пре ма ко јој су бо ра вак у Есто ни ји, те ду го роч на, 
чвр ста трај на ве за са Есто ни јом пред у слов да би ма њи на би ла ре ле вант на 
као гру па. Сло ве нач ки Устав из 1991. го ди не ре ша ва пи та ње тра ди ци о нал ног 
ста ту са на тај на чин што у чла ну 64 име ну је две „аутох то не“ ма њи не (ита ли-
јан ску и ма ђар ску). Пре ма аустриј ској де кла ра ци ји да тој при ра ти фи ка ци-
ји Оквир не кон вен ци је, 31. марта 1998. године, ре ле вант не су ет нич ке гру пе 
ко је су тра ди ци о нал но има ле дом у де ло ви ма Аустри је, ко ји су аустриј ски 
гра ђа ни и чи ји ма тер њи је зик ни је не мач ки. Мо гло би се ре ћи да је ду го трај-
на ве за зах тев ко ји пред ста вља вла да ју ће ре ше ње у упо ред ном пра ву – али 
то не зна чи да се ра ди о не спор ном зах те ву. 

Раз ли чи те де фи ни ци је тра ди ци о нал не (од но сно „ду го трај не и чвр сте“) 
ве зе отва ра ју ка ко на чел на, та ко и прак тич на пи та ња. Очи то се мо же по ста ви-
ти пи та ње ко ли ко за пра во вре ме на прет по ста вља ква ли фи ка ци ја „ду го трај-
но“. Ма ђар ско ре ше ње пре до ча ва јед ну пре ци зну број ку (100 го ди на), али се 
по ста вља пи та ње од ка да се ра чу на тих 100 го ди на. Ве ро ват но не од до ла ска 
пр вог при пад ни ка те ма њи не, већ од вре ме на фор ми ра ња јед не за јед ни це. 
Али ка да је јед на за јед ни ца фор ми ра на? Про бле ми се, на рав но, мо гу ја ви-
ти и код ту ма че ња тер ми на као што су „ста ро се де о ци“, или ма њин ске гру пе 
са „ду го трај ном и чвр стом ве зом“ са те ри то ри јом да те др жа ве. Мо гло би се 
ре ћи да се ови тер ми ни, по пра ви лу, ко ри сте у за ко ни ма да би се по твр дио 
ста тус ма њи на чи ји је по ло жај већ дав но фор ми ран и ни је за и ста спо ран, а 
не да би се по ста ви ли кри те ри ју ми ка да ће ма њин ски ста тус до би ти ма њин-
ске за јед ни це у про це су фор ми ра ња. Чи ни се да је циљ ра зних фор му ла ци ја 
„тра ди ци о нал ног ста ту са“, у ства ри, да се но ви та ла си ми гра на та одво је, а не 
да се утвр ди ка да ће они по ста ти ре ле вант на ма њи на (да ли њи хо ва дру га, 
тре ћа или не ка још доц ни ја ге не ра ци ја). Као да је из о ста ло истин ско су о ча-
ва ње са пи та њем: мо же ли ста тус је зи ка ми гран та на кон не ко ли ко ге не ра-
ци ја да се пре о бли чи у ста тус је зи ка у тра ди ци о нал ној упо тре би? Су о ча ва-
ње је по не кад за ме ње но прак тич ним ком про ми си ма. Та ко су се у се вер ној 
Не мач кој отво ри ле тур ске шко ле, а да тур ска ма њи на ни је ква ли фи ко ва на 
као ма њи на са тра ди ци о нал ним ста ту сом.

Основ но на чел но пи та ње је сте да ли је огра ни ча ва ње ма њин ских пра ва 
(од но сно груп них ма њин ских пра ва) на „ста ро се де о це“ у скла ду са прин ци-
пом јед на ко сти. Из ра же на су ми шље ња по ко ји ма тра ди ци о нал но при су ство 

¹⁸ Српски превод је доступан у брошури Преглед европских закона о националним ма-
њи нама, Београд: Савезно министарство националних и етничких заједница, 2002, стр. 43
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не мо же би ти оправ дан пред у слов. На при мер, Џ. Па кер (J. Pac ker) сма тра да 
је исто ри ја ире ле вант на, да не ма оправ да ња да се раз ли ку ју „ста ре“ и „но ве“ 
ма њи не, јер је реч о др жа вља ни ма, а они тре ба да има ју иста пра ва без об-
зи ра на то да ли су они или њи хо ви пре ци по ста ли др жа вља ни.¹⁹ А. Ли бих 
(A. Li e bich) та ко ђе сма тра да је раз ли ка из ме ђу аутох то них ма њи на и ми гра-
на та за пра во дис кри ми на тив на.²⁰

Са дру ге стра не мо же се ис та ћи ар гу ме нат да су тра ди ци ја и кул ту-
ра по ве за ни пој мо ви, те да и мул ти кул ту рал ност тре ба по сма тра ти у не-
ким уста но вље ним окви ри ма. Су о че ни смо и са раз ли чи тим пра го ви ма то-
ле ран ци је. Ни је по треб но да не ко бу де не ки из у зе тан ви тез то ле ран ци је да 
би при хва тио чи ње ни цу да у Вој во ди ни по ред срп ских по сто је и ма ђар ске, 
ру мун ске, сло вач ке, хр ват ске и ру син ске шко ле. То је по стао део нор мал но-
сти. Но, прет по ста ви мо да се та лас ми гра на та из Си ри је у је сен 2015. го ди не 
за у ста вио у Вој во ди ни, или не где дру где у Ср би ји. Да ли би гра ђа ни Вој во-
ди не или дру гих де ло ва Ср би је би ли спрем ни да при хва те да се мул ти кул-
ту рал ност про ши ри и на арап ске шко ле? Ово је пи та ње да нас хи по те тич но, 
али ни је хи по те тич но пи та ње да ли у Не мач кој тре ба да по сто је и тур ске и 
арап ске шко ле – па евен ту ал но и срп ске и хр ват ске, по ред шко ла Лу жич ких 
Ср ба, Да на ца и Фри зи ја ца. Че сто се ја вља и ар гу ме нат ин те гра ци је. У чла-
ну 27 Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма ре че но је да „Сва ко има 
пра во да сло бод но уче ству је у кул тур ном жи во ту за јед ни це...“ Ипак, да ли 
то зна чи да сва ком рад ни ку ми гран ту из Тур ске, из арап ских зе ма ља или из 
зе ма ља бив ше Ју го сла ви је тре ба омо гу ћи ти да се рав но прав но укљу чи у не-
мач ку кул ту ру, или им тре ба омо гу ћи ти да у Не мач кој раз ви ја ју соп стве ну 
кул ту ру? Шта је за пра во ин те гра ци ја? Ра зум но је по ста ви ти зах тев да ми-
гран ти по ста ну ло јал ни гра ђа ни зе мље чи ји су по ста ли др жа вља ни. Но, ка-
ко ће они лак ше по ста ти ло јал ни гра ђа ни? Оно ме ко же ли да се при кљу чи 
ве ћин ској кул ту ри тре ба то сва ка ко омо гу ћи ти. Али ни је ан ти др жав но или 
ан ти ци ви ли за циј ско де ло ва ње ни ако не ко (не ка гру па) же ли да за др жи соп-
стве ну кул ту ру. Мо же се ис та ћи ар гу ме нат да ће аси ми ла ци ја лак ше да пре-
мо сти раз ли ке, но ра зум на је и прет по став ка да ће не ка кул тур но раз ли чи та 
за јед ни ца лак ше да при хва ти не ку др жа ву (ре ци мо, Не мач ку) за сво ју ако се 
и њен је зик на ла зи ме ђу при зна тим је зи ци ма.

Ме ђу ет нич ким за јед ни ца ма ко је тра ди ци о нал но жи ве у Евро пи су жи-
вот је по не кад зна чио ме ђу соб ну то ле ран ци ју, по не кад су ко бе, па и ра то ве. Но, 
ци ви ли за циј ске раз ли ке су објек тив но оста ле ре ла тив но ма ле. Са да смо су о-
че ни са ве ћим раз ли ка ма. Да ли то оправ да ва и на ла же дру га чи је прин ци пе? 

¹⁹ John Packer, “Problems in defi ning minorities”, in Minority and Group Rights in the New 
Millenium, eds. D. Fotrell and B. Browning, M. Nijhoff  1999, pp. 223–274 – на стр. 264.

²⁰ André Liebich, Les minorités nationales en Europe Centrale et Orientale, Genève: Georg 
Éditeur, 1997, посебно на стр. 18.
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Про блем на рав но има и по ли тич ке ди мен зи је. Мо же се по ста ви ти пи та ње 
ка кве би би ле из бор не шан се јед не европ ске стран ке ко ја се за ла же за мул-
ти кул ту рал ност ко ја укљу чу је и тур ску и арап ску кул ту ру?

Ди мен зи је про бле ма су да нас дру га чи је не го пре два де се так го ди на, ка-
да су до не ти нај зна чај ни ји европ ски до ку мен ти о ма њин ским пра ви ма. Ни је 
ла ко до не ти од лу ку да ли ће се отво ри ти вра та ре ше њу да ми гран ти по ста ну 
ре ле ват не ма њи не. Но, и од ла га ње од лу ке мо же има ти све те же по сле ди це.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Bambust, A. and Th. Kruger. “Constitutional and Judicial Language Protection in Multilin-
gual States: A Brief Overview of South Africa and Belgium”. 5 Erasmus Law Review 
(2012): 211. 

Ilhyung, Lee. “Practice and Predicament: The Nationality of the International Arbitrator”. 31 
Fordham International Law Review (2008): 603. 

Liebich, André. Les minorités nationales en Europe Centrale et Orientale. Genève: Georg Édi-
teur, 1997.

Packer, John. “Problems in defining minorities”. In Minority and Group Rights in the New Mil-
lenium, eds. D. Fotrell and B. Browning, 223–274. M. Nijhoff, 1999. 

Spiro, Peter. “Trump s Anti-Muslim Plan Is Awful. And Constitutional”. New York Times, 
8. 12. 2015. 

Várady, Tibor, John Barceló III, Joan Von Mehren and Stefan Kröll. International Comercial 
Arbitration – A Transnational Approach, 6th Edition, 391–411. West Academic, 2015. 

Várady, Tibor. “Observation of Group Affiliation (or: Cohabitation with the Impossible) in 
International Commercial Arbitration”. In Convergence and Divergence in Private In-
ternational Law, eds. Boele-Woelki, Einhorn, Girsberger and Symeonides, 745–761. 
Liber Amicorum Kurt Siehr, Eleven Publ., 2010. 

Tibor Várady

CULTURAL DIVERSITY AND THE LEGAL 
RELEVANCE OF CULTURAL DIVERSITY 

S u m m a r y 
It is beyond doubt that cultural diversity and parallel cultures are parts of the pres-

ent reality – and this is certainly a reality in Europe. Th e question arises whether cultural 
diversity could and should be legally relevant. Th e answer may be diff erent, depending on 
the context in which the question arises. In the course of history, ethnical communities 
have oft en been identifi ed in order to be discriminated. It is beyond doubt that one has 
to condemn the tying of discriminating consequences to the fact that someone belongs 
to a given religion, culture, or ethnic group. Th ere are also situations, however, in which 
diff erent arguments may be raised. A controversy has arisen with respect to the Dayton 
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Constitution (of Bosnia and Herzegovina). Th e question is whether – as a consequence 
of a specifi c and burdensome historical background – it could be justifi ed to set ethnic 
affi  liation as relevant; that is to allow election to the Upper House of the Parliament and 
to the Presidium only to citizens who belong to given ethnic groups (to one of the three 
constitutive peoples). Th e question has also been raised whether the impartiality of the 
arbitrator, and the absence of appearance of bias, could be conditioned by the affi  liation 
of the arbitrator with a neutral ethnic group. 

Th e legal relevance of ethnic affi  liation may be a basis for discrimination, yet it may 
also be the basis for actual (and nor merely formal) equality regarding use of language and 
preservation of a distinct culture. International agreements and national legislative acts make 
collective minority rights reachable to certain minorities. Th is leads to the complex question, 
how should one identify relevant minority groups. Th e issues of substantial number and 
traditional presence have become particularly sensitive. In the context of the requirement 
of traditional presence the status of migrants has gained distinct attention. 

Key words: cultural diversity, discrimination, equality, collective minority rights, 
Dayton Constitution, linguistic rights, traditional migrant status
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T HE VANISHING OF MULTICULTURALISM 
IS RUINING THE PILLARS ON WHICH THE 

EUROPEAN UNION HAS BEEN BUILT UP

SILVO DEVETAK*

A b s t r a c t. – European integration is an economic, social, political (and soci-
ological) process interwoven with elements that emanate from the cultural, racial, eth-
nic, linguistic, religious and regional diversity of Europe. The efficiency of economic 
and political action, both on the level of the European Union (EU) and national levels, 
is thus interdependent with the stability of inter-ethnic, inter-racial, inter-religious and 
centre–region relations within the Community, as well as in each of the Member States.

After noticing the main achievements of the EU after the dissolution of the 
Cold War in Europe, the author comes to the conclusion that the growing trends of 
xenophobia, discrimination and violence are present in Europe. He puts forward five 
outstanding social, political and security problems within the EU: 1) uncontrolled Is-
lamophobia, 2) immigration phobia, 3) the omnipresent Roma-phobia, 4) disguised (due 
to historical reasons) anti-Semitism and 5) “traditional” intolerance toward ethnic and 
religious minorities.

There is an urgent need for reconsidering the implementation of the EU’s basic 
principle of “unity in diversity”. An inter-related and coordinated program of actions 
of all pertinent European social and political factors and especially of governments is 
needed. The EU structure has limited possibilities; the main responsibilities are in the 
hands of governments. The spreading of negative political environment within the EU 
countries is not an encouraging factor for the future. 

Key words: European Union, unity in diversity, xenophobia, racism, intolerance, 
Islam, ethnic minorities, Roma, anti-Judaism, migration

FOREWORD

Viewed from the political aspect – which is not a subject of this analysis – 
the EU is a conglomerate of political positions which are fi rmly anchored in the 
“national interests” of the Member States and combined into common decisions of 
EU institutions exclusively in accordance with the European contract law. Cultural, 
ethnic, linguistic, religious and regional diversity is a strong characteristic defi ning 

* Faculty of Law, University of Maribor; ISCOMET – Institute for Ethnic and Regional 
Studies, Maribor, Slovenia
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the demographic composition of about 510 million inhabitants of the 28 Member 
States of the European Union.¹ 

A distinctive “geographical diversity” is another phenomenon typical of Eu-
rope. Europe is made up of 129,472 towns and cities, 1,401 provinces and counties.² 
As a result of historical reminiscences or political processes that lead to the decen-
tralisation of governments, there are 268 regions in the EU.³ In some EU countries, 
regional identity is the prevailing identity of the population (e.g. Bavaria in Germa-
ny, Piedmont and Lombardy in Italy or Carinthia in Austria). It is especially strong 
in those regions which have been established on ethnic basis, like Catalonia, the 
Basque country and Galicia – Spain; Flanders and Wallonia – Belgium; Scotland and 
Wales – the United Kingdom; South Tyrol – Italy; Hargita and Kovasna – Romania. 
In the EU, regionalism is a political, economic and sometimes a geopolitical aspect 
of diversity that must be taken into account when making decisions both at nation-
al and EU levels. In some cases, regional identity is linked with religious affi  liation 
(e.g. Catholicism in Bavaria, or Protestantism in Hargita and Kovasna in Romania).

European integration is hence an economic, social, political (and sociologi-
cal) process interwoven with elements that emanate from the cultural, racial, ethnic, 
linguistic, religious and regional diversity of Europe. Th e effi  ciency of economic 
and political action, both on the EU and national levels, is thus interdependent with 
the stability of inter-ethnic, inter-racial, inter-religious and centre–region relations 
within the Community, as well as in each of the Member States.

In the fi rst part of the article we put forward ardent problems concerning 
cultural, ethnic and religious divisions. In the following passages we will deal with 
the present legal and political instruments that are available for the EU and its 
Member States for fi ghting – if there is political will – the current grievances of 
the European societies. In the conclusion, we will consider what should and could 
be done for the social and political stability that is a conditio sine qua non for the 

¹ In 2005, the population of the Union spoke more than 90 languages, 53 of which are 
“stateless languages”: Frisian, Welsh, Catalan, Sorbian, Roma languages, etc. Th e most widespread 
languages were English (spoken by 38% of the EU population), French and German (14% each) 
and Spanish and Russian (6% each). Some 40 million people living in the Union speak a regional 
or minority language. Th ere are presumably 94 ethnic and national groups who live as minor-
ities in another EU country. Twenty-three national languages are offi  cial languages of the EU, 
though statistical data show that the meagre knowledge of “other languages” represents a divisive 
factor within the Union. In 2005, for instance, the majority population in eight EU states did not 
speak a foreign language (Ireland 66%, UK 62%, Italy 59%, Portugal 58%, Hungary 58%, Spain 
56%, Romania 53%, and Turkey as a candidate state – 67%). Some experts therefore, suggest to 
build up of a system of learning “other” languages as a tool for promoting the principle of “unity 
in diversity”, which should constitute in practice a binding factor of EU societies.

² Source: CEMR, the lobby for local and regional government; http://bit.ly/1UeD8Wq.
³ Eurostat regional yearbook 2015; http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statisti-

cal-books/-/KS-HA-15-001 [Accessed on 6 June 2016].
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“solution of the crisis” and, accordingly, for an unhampered development of op-
portunities for the EU and its Member States.

Under the surface of European harmony dangerous reefs exist

Th e political rhetoric on human rights and fi ghting discrimination in Europe 
is diff erent from daily reality. Almost every politician is on record as favouring the 
protection of freedom and justice. Nevertheless, there is a huge implementation 
gap. Legal norms on human rights and on eliminating discrimination have been 
agreed at the European and international level. Many of them have been integrated 
into national legislations; but they are not fully and consistently enforced. On the 
all-European level, many ethnically, racially and religion-based negative activities 
have been observed that could be transformed into sources of political instability 
and social insecurity (e.g. racism, xenophobia, racist motivated crime, hate speech, 
neo-Nazi ideologies and the like). 

Th ese divergences could be accelerated beyond the authorities’ control es-
pecially in the circumstances of economic and social disorder in which the main 
victims are the poor and especially the young populations who do not have realis-
tic prospects for a successful and profi table life. As it was shown already in the so-
cial unrests in 2005 in France and in 2011 in the United Kingdom, the front-line 
of the street riots were the young population in general and particularly those who 
belong to racial and religious minorities. Th ey are prepared to use violent actions, 
including property destruction and robbery as a mode of protest against the soci-
ety in which they cannot not see any optimistic prospects for their lives. ⁴

Political elites – and fi nancial power-holders who realise their interests di-
rectly or through infl uencing / controlling democratically elected political struc-
tures – are obsessed with “searching solutions” for the sources and consequences of 
the present fi nancial, economic and political crisis. Th ey are not at all aware (or are 
not willing to admit) that if the inter-racial, inter-ethnic and inter-religious confl ict 
situations that are present in today’s European social fabric could develop overnight 
in an uncontrollable social disorder especially in cases when the victims of social 
injustice could be identifi ed with a particular race, ethnicity or religion. Or, on the 
other hand, when the leading strata of population create a stereotype that a par-
ticular race, ethnic or religious group (including the immigrant population) is a 
“cause” of social and economic grievances with which they are confronted or that 
the demographic composition of “their societies” will be detrimentally changed, 
thereby putting in danger the Christian identity of these societies. 

⁴ More info http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en and http://
www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/comparative-information/young-peo-
ple-and-temporary-employment-in-europe [Accessed 6 June 2016].
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Th e situation is even more disastrous where (corrupt) political and fi nan-
cial/economic elites use these stereotypes as a way for diverting from themselves 
the responsibility for pushing the population to backward social circumstances 
and, in many cases, poverty, which is in unacceptable contrast to the accumulated 
wealth of these tiny strata of population. Th e abyss between the “haves” and the 
“have-nots” is becoming greater and greater and it is transforming European so-
cieties into a pressure cooker without the necessary “valves” that could help avoid 
a chaotic explosion. 

Financial reforms and the adjustment of public spending to the real capaci-
ty of countries should not be carried out so as to produce more and more poverty 
among the “have-nots” – people living on the social margins, while the privileged 
strata of the population – the “haves” – live more or less “intact”.⁵ Th is could be the 
nucleus of a new class stratifi cation in European societies, which could develop in-
to a political movement if there are people able to create a political concept for it. 

Appalling revelations were made by the anti-slavery Australian organisation 
Walk Free Foundation and they were published in the Global Slavery Index 2016. It 
says that 1,243,400 people are enslaved in Europe, as victims of human traffi  cking, 
forced labour, forced marriage and sexual exploitation. According to the study, 65 
percent of the totals are EU citizens, most of them from Eastern Europe.⁶

Rising Trends of Xenophobia, Discrimination and Violence in Europe

Th e Council of Europe report Living Together: Combining Diversity and 
Freedom in 21st-Century Europe published in May 2011 is a valuable review of the 
challenges arising from the resurgence of intolerance and discrimination in Eu-
rope.⁷ It reveals that discrimination and intolerance are widespread in Europe. 
Th e authors identify eight specifi c risks to the values of the Council of Europe: 1) 
rising intolerance, 2) rising support for xenophobic and populist parties, 3) dis-
crimination, 4) the presence of a population virtually without rights; parallel soci-
eties, 5) Islamic extremism, 6) loss of democratic freedoms, and 7) a possible clash 

⁵ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_pov-
erty_or_social_exclusion or https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=10&ved=0ahUKEwiRhMjch5PNAhWFShQKHTNVD GAQFgh8MA
k&url=https%3A%2F%2Fwww.wzb.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffi les%2Fu6%2Fp14-005.pdf&usg
=AFQjCNH6cxB4Y5I6TtjRwFHXC-UbSbiu_Q&cad=rja [Accessed on 6 June 2016].

⁶ K. Johnson, Migration crisis adds to Europe’s slavery problem: report, Politico, 31. May 
2016; for the report see http://www.ibtimes.com/global-slavery-index-2016 [Accessed on 6 June 
2016].

⁷ Th e report was prepared by an independent “group of eminent persons” of the Coun-
cil of Europe, chaired by the former German Minister of Foreign Aff airs Joschka Fischer. See: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1785349&direct=true [Accessed on 6 June 2016].
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between “religious freedom” and freedom of expression. Updated information in 
this regard can be found in the annual reports, opinions and other publications of 
the European Agency for Fundamental Rights.⁸ 

As already mentioned, the daily reality is quite diff erent from the political 
rhetoric on the functioning of the “unity in diversity” principle and “multicultur-
alism”, as the basic pillars of the EU community. As an illustration, it suffi  ces to put 
forward the following divergences which represent not only a serious danger to 
the values that constitute the EU but, together with other political developments 
(disunity concerning the management of the migration crisis, the UK referendum 
on the EU membership, the fi nancial crisis in Greece and other states and the sim-
ilar), it is also a real threat to the existence of the EU in the present political, legal 
and organisational form:

Firstly, we have Islamophobia on one side and Islamic extremism on the 
other. Due to the mass migration fl ows since 2015,⁹ terroristic acts,¹⁰ internation-
al bonds of the ISIS¹¹ and the related phenomena, there is a widespread opinion 
in the EU that 2% of the Muslim population represent a threat to the European 
Christian population (48% Roman Catholics, 12% Protestants, 8% Eastern Ortho-
dox Christians, 4% of other Christian denominations).¹² 

Th ere is a widespread myth in Europe that due to the great birth rate of the 
Islamic population and the recent migration fl ows Europe is becoming a “Muslim 
continent”. Th is phobia was also the “ideological background” for a mass killer in 
Oslo. Some sociological research is taking ground to this obsession. At last count, 
for instance, the birth rate among Algerian women living in France averaged an 
estimated 2.57 children, or only slightly above the French birth rate. Moreover, 
the fertility rate of North African women in France has been falling since 1981. 
Furthermore, the myth of widespread “Islamic fanaticism” does not have realistic 
grounds. It is estimated that 15–20% of French Muslims do not practise Islam at 
all… Only about 70% claim to fast during Ramadan. Th e clash between “religious 

⁸ http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications [Accessed on 6 June 2016].
⁹ https://www.socialeurope.eu/2015/09/the-migration-crisis-in-the-eu-between-911-and-

climate-change/ [Accessed 6 June 2016].
¹⁰ Since 2000, Western Europe faced a series of terrorist attacks e.g. 191 people killed in 

the 2004 Madrid train bombings, 52 people killed in the 2005 London bombings and the killing 
of 77 people in Norway in 2011 by Anders Behring Breivik. Last year, 130 people were killed in 
Paris and the most recent attack took place in Brussels, with 32 casualties.

¹¹ It is estimated that more than 27,000 foreign fi ghters travelled to Iraq and Syria since the 
confl ict broke out in 2011; http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/iraq-and-syria-how-
many-foreign-fi ghters-are-fi ghting-for-isil/ [Accessed on 6 June 2016].

¹² http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/5-facts-about-the-muslim-pop-
ulation-in-europe/; http://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/muslim-population-
growth-christians-religion-pew ; http://www.breitbart.com/national-security/2015/01/16/new-re-
search-charts-europes-inexorable-slide-toward-islam/ [Accessed on 6 June 2016].
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freedom” and “freedom of expression” came “to the surface” especially in the treat-
ment of Islam in mass media.¹³ 

It is questionable whether the challenges to the Islamic cultural identity have 
contributed to the “security” and human rights of Islamic women. One symptom 
is the debate about banning the burqa and niqab in public places. Th e reasons giv-
en for prohibition vary. Legal bans on face-covering clothing are oft en justifi ed 
on security grounds, as an anti-terrorism measure. In the context of the tough-
ening approach towards integrating Muslim immigrant communities, on the eve 
of the Bastille Day, 13 July 2010, when France celebrates the birth of what was to 
become a staunchly secular republic, the French lawmakers voted overwhelming-
ly (335 votes to one) to ban the wearing of face-covering veils in public spaces. 
Th e French Ministry of the Interior estimated the number of French women who 
wore the burqa to be precisely 367(!).¹⁴ 

Th is move was followed by Belgium, Italy and Switzerland. In 2011, the low-
er chamber of the Swiss Parliament adopted a law proposed by Oskar Freysinger, 
a deputy of the extreme right-wing Swiss People’s Party (SVP), which requested 
that “everyone who has contacts with federal, provincial or communal authorities 
will have to present himself / herself with the uncovered face”. Th e burqa will also 
be forbidden in public transport; the representatives of authorities “will have the 
authority, on the ground of security, to forbid or restrict the access to public build-
ings of persons with covered faces”. In 2011, the Spanish Congress rejected the cor-
responding law but some cities adopted, within their competences, the prohibition 
to wear the burqa and niqab in their territories. Loud voices in countries such as 
Austria, Denmark and Netherlands demand similar methods. In northern Italy, 
an old anti-terrorist (sic!) law against concealing the face for security reasons, has 
been used by some local authorities to punish women with full-cover veils. Penal-
izing women who wear the burqa certainly does not liberate them! 

Th e Muslim architecture has also been a nuisance in some of the European 
countries. In a referendum in November 2009, Swiss voters imposed a constitution-
al ban on the construction of minarets, the prayer towers of mosques. Switzerland 
has only four minarets and Muslims make up roughly 5% of the population, yet 
referendum sponsors warned that the interests of Swiss residents who were “dis-
turbed by specifi c kinds of religious land uses” had not been “taken seriously”.¹⁵ 

¹³ http://thefaithchr0nicles.blogspot.si/2012/11/the-danish-cartoon-hoo-haa.html or https://
www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2015/01/cartoon-muslim-jew.jpg or https://histo-
rymaniacmegan.fi les.wordpress.com/2015/03/btzahl2ciaaisne.jpg [Accessed on 6 June 2016].

¹⁴ S. Kuper, Immigrant Muslims in Belleville; http://www.ft .com/cms/s/0/1f4cf7c4-ad5e-
11de-9caf-00144feabdc0.html#axzz4AVOA3dPI [Accessed on 6 June 2016].

¹⁵ A. Goldston, Europe’s Union driven by government attacks on minorities; http://www.the-
guardian.com/law/2010/aug/23/european-union-minorities-law [Accessed on 6 June 2016].
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Th ese phenomena are necessary to consider in the context marked by the fact 
that radicalised individuals, born and bred in the West were involved in major ter-
rorist attacks carried out in Europe since 9/11, as well as in a great number of failed 
plots discovered in the continent. Th is phenomenon has been the reason for the 
spreading of the European “nightmare” of the home-made “Islamic” terrorism.¹⁶ Data 
on the participation of people from Europe (and the USA) in the cruel war waged 
by ISIS for the establishment of the Muslim caliphate (and aimed at transforming 
the present Arab regimes) in the Middle East is obsessing the European government. 
Th e nightmares are especially caused by the possibility that these people could be 
the nucleus of further Islamic extremism in Europe.¹⁷ Th e European public is also 
alarmed by the acts of discovering and arresting migrants who came from Syria to 
Germany and who were allegedly planning terrorist attacks in Düsseldorf.¹⁸

Discovering the roots of and social circumstances that give rise to the groups 
of people prepared to sacrifi ce their lives “fi ghting” against the “enemy” and seek-
ing to “change” the existent societies is a complex task for the ruling political and 
social elites in European countries. Th e “anti-terrorist” policies and more vigorous 
actions of law-enforcing agencies in the states should serve, in this process, only 
as short-term actions and they cannot achieve longstanding goals without identi-
fying and gradually eliminating the political, social and similar circumstances that 
represent the “social fabric” for the development of terrorism.

Secondly, immigration phobia has arisen since the mass exodus of migrants 
in 2015. Th e negative attitude of the governments of some EU members towards 
the acceptance of refugees and granting them asylum has put in jeopardy the basic 
achievements of European integration and has led to a serious division between the 
EU members (this was probably the intention of the supporters of mass exodus of 
migrants).¹⁹ Th e rapidly growing negative attitude of the population towards mi-
grants is multi-faceted. Th ey are taken as a scapegoat for unemployment, the rising 
criminal rate and other grievances of a great part of the population in the coun-
tries aff ected by the crisis. In spite of the fact that about 1,300,000 migrants who 
came since 2015 make only 0.26 per cent of the EU population the promoters of the 

¹⁶ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11996120/Paris-attack-what-
we-know-about-the-suspects.html ; http://thinkprogress.org/world/2015/01/08/3609796/isla-
mist-terrorism-europe/ [Accessed on 6 June 2016].

¹⁷ https://www.europol.europa.eu/content/returning-fi ghters-syrian-confl ict-cause-con-
cern-eu ; www.europarl.europa.eu%2FEPRS%2FEPRS-Briefi ng-548980-Foreign-fi ghters-FI-
NAL.pdf&usg=AFQjCNFyzFDuG40xyw8KtJP4pp8DqWHQbw [Accessed on 6 June 2016].

¹⁸ http://www.dw.com/en/details-of-d%C3%BCsseldorf-terror-plot-begin-to-
emerge/a-19303630 [Accessed on 6 June 2016].

¹⁹ Th e governments of Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Spain and Bulgaria are 
reluctant to take refugee; http://www.euractiv.com/section/justice-home-aff airs/news/many-eu-
countries-say-no-to-immigration-quotas/ [Accessed on 6 June 2016].
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negative attitude are speaking about the “Islamisation of (Christian) Europe”.²⁰ Th e 
hostile campaign against migrants has always had a racist connotation as migrants 
are people of a diff erent race, ethnic and religious origin. Th e alarming fact for the 
EU security and stability is the rise of violence against migrants, which is in many 
cases not met with adequate legal action on the part of the authorities concerned.²¹ 

Th irdly, the omnipresent Roma-phobia. Th e well-known widespread dis-
crimination and non-acceptance of Roma and nomads, among other things, gives 
rise to the so called parallel societies, i.e. the EU population (about 11–12 million 
persons) that is virtually without rights. Th is is the most outstanding case of dis-
crimination in Europe. Th at fact was confi rmed already at the fi rst EU Roma sum-
mit held on 16 September 2008 in Brussels under the joint patronage of the EU 
Commission president Barroso and the French presidency of the European Coun-
cil.²² Since then, the grievances of Roma have been elaborated in many reports of 
the EU,²³ FRA,²⁴ OSCE,²⁵ World Bank²⁶ and non-governmental organisations,²⁷ as 
well as Roma international organisations and institutions.²⁸

Th e EU, to confi ne ourselves only to this organisation, adopted a number of 
programmes and strategies for ameliorating the situation of Roma in the Union;²⁹ 
European governments elaborated national programmes and strategies concerning 
specifi c problems of Roma in their countries;³⁰ the Roma international organisation 
defi ned their own views on these matters.³¹ In spite of all these positive eff orts, the 

²⁰ http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911; http://www.unhcr.org/news/lat-
est/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html [Accessed on 6 June 2016].

²¹ http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=22565&lang=en 
; www.ifrc.org%2FGlobal%2FDocuments%2FSecretariat%2FViolence%2520against%2520mi-
grants%2520-%2520IFRC%2520-%2520UNODC%2520-%2520Factsheet%2520EN.pdf&us-
g=AFQjCNHdopo_IAnMcnxxCMA0DIw3wM0gwg&cad=rja [Accessed on 6 June 2016].

²² http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105 [Accessed on 
6 June 2016].

²³ http://ec.europa.eu/justice/discrimination/fi les/roma_implement_strategies2014_en.pdf 
[Accessed on 6 June 2016].

²⁴ http://ec.europa.eu/justice/discrimination/fi les/roma_midis_survey_en.pdf [Accessed 
on 6 June 2016].

²⁵ http://www.osce.org/odihr/107406?download=true [Accessed on 6 June 2016].
²⁶ siteresources.worldbank.org%2FEXTROMA%2FResources%2Froma_in_expanding_europe.

pdf&usg=AFQjCNHEYLVADGWnjcpILXH6MZ0Rjd1E2Q&cad=rja [Accessed on 6 June 2016].
²⁷ www.errc.org ; http://www.amnesty.eu/content/assets/Reports/08042014_Europes_fail-

ure_to_protect_Roma_from_racist_violence.pdf [Accessed on 6 June 2016].
²⁸ https://www.ertf.org/index.php [Accessed on 6 June 2016].
²⁹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&-

from=EN [Accessed on 6 June 2016].
³⁰ http://ec.europa.eu/justice/discrimination/fi les/roma_implement_strategies2014_en.pdf 

[Accessed on 6 June 2016].
³¹ https://www.ertf.org/images/Reports/ERTF_Strategic_Plan_2016-2020_EN_version.pdf 

[Accessed on 6 June 2016].
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Roma and Sinti populations in the EU continue to face discrimination and they 
remain divided from the mainstream society across Europe. Signifi cant gaps exist 
in areas such as education, housing, employment and access to social services and 
justice. Th e expulsion of the Roma population from France, Italy and some other 
countries in recent years put under question, among other things, the EU principle 
of the freedom of movement and settlement within the Union.³² Cases of violent 
confrontation between the majority population and Roma at the locations where 
Roma live, e.g. in Bulgaria, Romania and Hungary, opened the Pandora boxes from 
which new confrontations emerge, going far beyond mere discrimination.³³ 

Fourthly, “traditional” intolerance toward ethnic and religious minorities 
is a “traditional” phobia of some of the EU societies. Th e ethnic factor as a source 
of misunderstanding could be observed in bilateral relations between some of EU 
countries, e.g. sensitive Hungarian–Slovak and Hungarian–Romanian relations con-
cerning the huge size of the Hungarian minority in both countries, and German–
Polish relations concerning property, and citizenship issues concerning Germans 
who were resettled from former German territories in Poland. 

“Domestic” political notions developed upon ethnic bases are a serious chal-
lenge for the countries concerned (for instance, the Basque and Catalan move-
ments in Spain, the Catholic-Irish and Protestant-British divisive political patterns 
in Northern Ireland, the Scottish separatism in the United Kingdom, the Turkish 
secession in Cyprus, the Corsica autonomy demands in France). Th e unresolved 
issues concerning the status and rights of ethnic minorities could be a “domestic 
source” of turmoil and instability of an EU country, e.g. the rights of Russian mi-
norities in Estonia, Lithuania and Latvia; in the latter countries, they make a sig-
nifi cant part of the population.³⁴

Similar phenomena could be found in inter-religious relations in Europe, 
both on pan-European and bilateral and local levels (e.g. suspicious relations with 
Islamic communities, ambiguous relations between the Catholic and Orthodox 
churches, the attitude towards Judaism). Th is state of aff airs could negatively aff ect 
the rights of members of particular religions. Th e recent experiences in the Balkans 
and elsewhere where similar circumstances can be found have shown that the reli-
gious factor per se does not have such an explosive strength as the ethno-political 
one, but the “spiritual strength” could be a factor that fuels negative, mostly nation-
alist, extremist and exclusive political behaviour. Th e most controversial develop-
ment has been the rise of religion-based political movements.

³² Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within 
the OSCE Area; http://www.osce.org/odihr/33500?download=true [Accessed on 6 June 2016].

³³ http://www.balkaninsight.com/en/article/ethnic-tensions-provoke-violent-clashes-in-bul-
garian-town-radnevo-05-05-2016 ; http://theconversation.com/persecution-of-roma-in-hunga-
ry-is-spiralling-out-of-control-23262 [Accessed on 6 June 2016].

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Russians_in_the_Baltic_states [Accessed on 6 June 2016].
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Th e situations concerning inter-ethnic and inter-religious relations – in-
cluding the status and rights of minorities – that could produce political frictions 
and even confl icts can also be observed in the relations of the EU Member States 
with the states “on the other side” of the present and future external boundaries 
of the EU, e.g. concerning the relations between Greece and Macedonia, Bulgar-
ia and Macedonia, Hungary and Serbia or the Russian Federation and the Baltic 
states. Inter-religious relations in that part of Europe also have a negative impact, 
e.g. the relations between the Russian Orthodox Church and national Ortho-
dox Churches in the Baltic states, the relations between the Romanian Orthodox 
Church with the Moldovan and Serbian Orthodox churches, the relations of the 
Greek and Bulgarian Orthodox churches with the Macedonian Orthodox Church.

Fift hly, disguised (because of historical reasons) anti-Semitism against 
Jews in the EU who make less than 1% of the population is linked with the nega-
tive aspects of the Israeli–Palestinian confrontations and the EU attitude toward 
the Middle East problems. In 2002, the EU had 1,034,400 Jews.³⁵ Moshe Kantor, 
the European Jewish Congress President stated on June 2010 in Brussels that the 
European Jewry was in its most precarious position since World War II. He said: 
“Jews are afraid to walk the streets in Europe with Jewish signs.³⁶ Synagogues, 
Jewish schools and kindergartens require barbed-wire fences and security and 
Jewish men, women and children are beaten up in broad daylight.” Th e Anti-Def-
amation League, a Jewish-American organisation polled between 1 December 
2008, and 13 January 2009, 3,500 adults – 500 in Austria, France, Hungary, Po-
land, Germany, Spain and the United Kingdom each. Th e survey found that an-
ti-Semitic attitudes in these European countries had worsened due to the glob-
al fi nancial crisis and Israel’s military actions against the Palestinians, especially 
the last military intervention in Gaza in which nearly 3000 Palestinians, mostly 
civilians (among them nearly 500 children) had been killed.³⁷ Similar fi ndings 
concerning the situation of the Jewish population in the EU could also be found 
in more recent research and analyses.³⁸

³⁵ http://www.jewishagency.org/demography/content/23580 [Accessed on 6 June 2016].
³⁶ http://www.jpost.com/International/European-Jews-safety-worst-since-WWII [Accessed 

on 6 June 2016].
³⁷ Poll: 31% of Europeans Blame Jews for Global Financial Crisis; http://www.haaretz.com/

jewish/2.209/poll-31-of-europeans-blame-jews-for-global-fi nancial-crisis-1.269834 [Accessed 
on 6 June 2016].

³⁸ http://www.algemeiner.com/2016/01/24/shocking-new-israeli-report-over-40-of-euro-
peans-hold-antisemitic-views/# [Accessed on 6 June 2016].
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The situation in the EU is even worse because of ambiguous political 
circumstances and complicated socio-economic conditions

Th e spreading of xenophobia and similar divergences in the European so-
cieties is related with the emerging nationalism in the EU Member States. On the 
occasion of the publishing of his new book, the renowned American historian 
Timothy Snyder said: “Frequently there is consideration of diff erences (in Europe) 
between the East and West. To the opposite I am noticing the rise of nationalist 
populism all over Europe, usually on the right but sometimes also on the left  side. 
Th e populists in Hungary, England or in Poland have a common feeling that it 
will be possible and even desirable to go back to the model of nation state. And 
just this is the real danger for the European Union and not the division between 
the North and South or East and West. Th e return to nation states would be the 
catastrophe for all.”³⁹

Under the current circumstances marked by crisis people are an easy prey 
for extreme rightist political groups, which pretend to “defend their interests”, e.g. 
Jean-Marie Le Pen’s National Front in France, Geert Wilders Freedom party in the 
Netherlands, “Rights Finns” in Finland, Northern League in Italy, Jobbik in Hun-
gary, Chrysi Avgi (Golden dawn) in Greece or the Alternative fῡr Deutschland in 
Germany.⁴⁰ Th e deterioration of the situation is further amplifi ed by the fact that 
the so called majority political parties increasingly use the nationalist rhetoric in 
order to win the sympathy of voters.⁴¹ Th e growing popularity of nationalist par-
ties and groups is sometimes a sign that people are “fed up” with the rule of major-
ity parties, which have been for a long time in power (mostly as part of coalition 
governments) but did not solve effi  ciently people’s grievances.⁴²

³⁹ T. Snyder, Black Earth. Th e Holocaust as History and Warning, London: Penguin Random 
House, 2016.

⁴⁰ As an illustration, we will only mention the declaration of Olli Imonen from the Right 
Finnish Party made in July 2015: “I am dreaming of a strong, brave nation that will defeat this 
nightmare called multiculturalism. Th is ugly bubble that our enemies live in, will soon enough 
burst into a million little pieces. Our lives are entwined in very harsh times. Th ese are the days 
that will forever leave a mark on our nation’s future. I have a strong belief in my fellow fi ghters. We 
will fi ght until the end for our homeland and one true Finnish nation. Th e victory will be ours.”

⁴¹ An illustration: the political position of the Law and Justice party in Poland or the Fides 
party in Hungary.

⁴² Th e political majoritarian elite in France has been shocked with the success of Jean-Ma-
rie Le Pen’s National Front in France at the regional elections on 6 December 2015. Th e same 
elite in Austria was shocked by the electoral results of the right-wing candidate J. Hofer at the 
presidential elections in Austria held on 24 April 2016. Both events have been a warning indi-
cating that the future political structure in the EU could evolve in the direction that arose rem-
iniscences of Hitler’s coming in power in the 1930s (see also the opinion of Timothy Snyder in 
his recent book Black Earth. Th e Holocaust as History and Warning.) 
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In this context, the assessment made by leading politicians that the concept of 
multiculturalism in EU has failed is of great concern for the EU future. Chancellor 
Angela Merkel confi rmed this in 2010 for Germany. A similar opinion was expressed 
the next year by the British Prime Minister David Cameron and the French Presi-
dent Nicolas Sarkozy.⁴³ In the same year, the Norwegian Christian fundamentalist 
Anders Behring Breivik said that the 77 killed young persons were not innocent 
kids but political activists who had promoted multiculturalism. Today, this opin-
ion is more or less the “regular” way of evaluating the social circumstances in the 
EU in the wake of “Islamic” terrorist attacks and mass migration through the EU 
territorial and maritime borders.

Th e spreading of xenophobia, discrimination and violence is closely in-
ter-connected with the deterioration of the living standard of people, which is al-
so a consequence of the “anti-crisis” policies and regulations of the European gov-
ernments. Th e current fi nancial and economic crisis has opened Pandora’s box, 
putting forward serious dilemmas for the present (balanced) division of powers 
between the Community and Nation states and pushing under pressure the func-
tioning of the present pattern of democracy both on the EU and national levels. Th e 
contemporary realities of deteriorated fi nancial, economic and, accordingly, social 
circumstances are – in the context of race, ethnic, religious diversities – a serious 
risk for the political stability and development potential of both EU as a whole and 
relevant Member States, in particular. Th e most troublesome division is the social 
marginalisation of young generations in general and the youth belonging to racial 
and religious minorities (groups) in particular.⁴⁴

All these deviations in the “human dimension integration” of the EU act as 
a permanent destructive factor for the stability and security of the Union, dimin-
ishing its potentials for solving the present fi nancial and socio-economic crisis 
and hence undercutting its development capabilities as well. Th e uncontrollable 
“explosion” of these problems would push in disarray the functionality of the EU 
system as a whole. 

⁴³ http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355961/Nicolas-Sarkozy-joins-David-Cam-
eron-Angela-Merkel-view-multiculturalism-failed.html [Accessed on 6 June 2016].

⁴⁴ https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEw-
jOprjQuZPNAhWIPRQKHRr8Bp0QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Ffra.europa.eu%2F-
sites%2Fdefault%2Ffi les%2Ffra_uploads%2F1202-Pub-racism-marginalisation_en.pdf&us-
g=AFQjCNGhGQ9ub3l5PWYBH6Nt47tzWllong&bvm=bv.123664746,d.d24&cad=rja [Accessed 
on 6 June 2016].
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THE FIRST STEP SHOULD BE THE IMPLEMENTATION 
OF THE PRESENT POLICIES AND LEGAL STANDARDS

Th e EU has developed some relevant policies and legal standards, the strict 
implementation of which is expected to contribute substantially to the regulation 
of problems that are putting in danger its proper values and politico-organisation-
al being. In the passages to follow, we will review shortly these standards. In the 
next chapter we will consider the gaps that need to be fi lled in order to stabilise the 
political and socio-economic situation in the EU and to ensure it unity. Th is will 
be commendable not only for regulating the “local situation” but also for improv-
ing the reputation of the EU in the world and in its neighbourhood, in particular.

Legal norms for fighting discrimination

An important step forward toward the equal status of the inhabitants of the 
EU regardless of their ethnic and racial origin was the acceptance (on the basis of 
Article 13 of the EU Treaty) of Council Directive 2000/43/EC as of 29 June 2000 
ensuring the principle of the equal treatment of persons irrespective of racial or 
ethnic origin⁴⁵ and Directive 2000/78/EC as of 27 November 2000 on the elimi-
nation of discrimination in employment.⁴⁶ Th e racial equality directive prohibited 
discrimination on the grounds of racial or ethnic origin in a wide range of areas 
including employment, vocational training, education, social protection, housing 
and the provision of goods and services. Th e employment equality directive pro-
hibited discrimination on a longer list of grounds (religion or belief, disability, age 
and sexual orientation), but across a more limited material scope (employment and 
vocational training). We will present only these sections of these directives that are 
relevant for this article with an emphasis on the directive on an equal treatment of 
people irrespective of their racial or ethnic origin.

Directives have established an elaborate concept of discrimination. Th ey 
include “direct” and “indirect” discrimination, harassment and instruction to dis-
criminate. Th e genuine novelty in the defi nition of discrimination in the Direc-
tive under consideration is the proposal to create a fi ft h limb to the concept of 
discrimination which would be the “denial of reasonable accommodation” (arti-
cle 2/2). Th e Directive on racial and ethnic equality protects “all persons” in both 
the public and private sectors, including public bodies (art. 3). Protection against 
discrimination “covers”: 

⁴⁵ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML 
[Accessed on 6 June 2016].

⁴⁶ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML 
[Accessed on 6 June 2016].
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• conditions for access to employment, to self-employment and occupation, 
including the selection criteria and recruitment conditions, regardless of 
the branch of activity and at all levels of the professional hierarchy, includ-
ing promotion;

• access to all types and all levels of vocational guidance, vocational train-
ing, advanced vocational training and retraining, including practical work 
experience;

• employment and working conditions, including dismissals and pay;

• membership of and involvement in an organisation of workers or employ-
ers, or any organisation whose members perform a particular profession, in-
cluding the benefi ts provided for by such organisations;

• social protection, including social security and healthcare;

• social advantages;

• education;

• access to and supply of goods and services which are available to the pub-
lic, including housing (Article 3/1).

However, the Directive does not cover the diff erence of treatment based on 
nationality and is without prejudice to provisions and conditions relating to the 
entry into and residence of third-country nationals and stateless persons on the 
territory of Member States, and to any treatment which arises from the legal sta-
tus of the third-country nationals and stateless persons concerned (Article 3/2). 

“Member States shall take the necessary measures to ensure that:

• any laws, regulations and administrative provisions contrary to the prin-
ciple of equal treatment are abolished;

• any provisions contrary to the principle of equal treatment which are in-
cluded in individual or collective contracts or agreements, internal rules 
of undertakings, rules governing profi t-making or non-profi t-making as-
sociations, and rules governing the independent professions and workers’ 
and employers’ organisations, are or may be declared, null and void or are 
amended” (Article 14).

“Member States shall ensure that judicial and/or administrative procedures, 
including where they deem it appropriate conciliation procedures, for the enforce-
ment of obligations under this Directive are available to all persons who consider 
themselves wronged by failure to apply the principle of equal treatment to them, 
even aft er the relationship in which the discrimination is alleged to have occurred 
has ended (Article 7/1). Member States shall designate a body or bodies for the 
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promotion of equal treatment of all persons without discrimination on the grounds 
of racial or ethnic origin. Th ese bodies may form part of agencies charged at na-
tional level with the defence of human rights or the safeguard of individuals’ rights” 
(Article 13/1).

An important tool for combating discrimination is Protocol No. 12 to the 
ECHR of the Council of Europe, adopted in 2000. It stipulates that minority mem-
bers living in countries that will ratify it will have, among other things, the possi-
bility to “sue” to the European Court of Human Rights a country which commits 
a discriminatory act towards them on ethnic and racial grounds concerning all 
norms of the ECHR.⁴⁷ A more detailed analysis of the shortcomings regarding the 
accession to this Protocol by EU members is provided in the next chapter.

Th e prohibition of discrimination on the basis of religion or belief is an im-
portant topic for the EU having in mind the religious structure of its population 
and the bonds linking European societies with the EU neighbouring countries.⁴⁸ 
Active participation in faith-based organisations in the EU does not necessarily 
refl ect a society’s level of trust in them; there is also a great disparity between be-
lief and weekly attendance of religious services. In 2002, the EU had roughly over 
a million Jews. It was estimated that 16 million Muslims lived in 2006 in the EU 
(3.2% of the total population) and in some countries the percentage was much 
higher (e.g. in France 8–9%).⁴⁹ Dozens of other minor religious groups were es-
tablished and “registered” in accordance with the norms regarding the freedom 
of religion enshrined in the Universal declaration of Human rights (Article 18).⁵⁰

Belief is nowadays developing in Europe essentially through individualised 
and deregulated forms, which are no longer under the control and mediation of 
organised political and religious institutions. Th e EU is a secular body, with no for-
mal connections to any religion and no mention of religion in any current treaty. 
Discussions on the draft  texts of the European Constitution and later the Treaty of 
Lisbon included proposals to mention Christianity and/or God in the preamble. 
However, this idea faced opposition and was dropped.

In its Declaration No. 11 on the status of churches and non-confessional 
organisations, annexed to the Final Act of the Amsterdam Treaty as of 3 Octo-
ber 1997, the EU explicitly recognises that it respects and does not prejudice the 
status of churches and religious associations or communities under national law 

⁴⁷ http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177 [Accessed on 
6 June 2016].

⁴⁸ Th e religious composition of the European population is namely a rainbow of varieties. 
Christianity is roughly comprised of Roman Catholicism, Orthodox Christianity and Protes-
tantism. Out of about 750 million Europeans (living on the continent) 269 million are Catho-
lics, 171 million Orthodox, 79 million Protestants, and 28 million Anglicans.

⁴⁹ D. W. Riggs, B. Baird, Th e Racial Politics of Bodies, Nations and Knowledges, Cambridge 
Scholars Publishing, 2009.

⁵⁰ http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ [Accessed on 6 June 2016].
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in the Member States and that it equally respects the status of philosophical and 
non-confessional organisations.⁵¹

Th e 2000 Directives on racial and ethnic discrimination and discrimination 
in employment have always carried an aura of unfi nished business. No coherent 
argument of principle has been advanced as to why the prohibition of racial dis-
crimination is much more extensive in this area than the prohibition that applies 
to discrimination on other grounds. As to discrimination on the ground of reli-
gion or belief, for instance, only the Directive on equality in employment declares 
as its purpose to “lay down a general framework for combating discrimination on 
the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards em-
ployment and occupation, with a view to putting into eff ect in the Member States 
the principle of equal treatment”.

Th is was the reason for draft ing a new Directive on the elimination of dis-
crimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orienta-
tion.⁵² Th e draft  of the Directive was presented on 2 July 2008. Since then, a large 
discussion on this item has been going on, including the one in the European Par-
liament. Nonetheless, this Directive has not yet been adopted.

Th e stance of the EU Member States concerning religious freedoms and 
rights is refl ected in the moral and political standards and principles adopted at 
the Vienna meeting of CSCE in 1989.⁵³ Th e participating states expressed their de-
termination to, inter alia: 

• take eff ective measures to prevent and eliminate discrimination against 
individuals or communities on the grounds of religion or belief in the rec-
ognition and to ensure the eff ective equality between believers and non-be-
lievers (16.1);

• foster a climate of mutual tolerance and respect between believers of dif-
ferent communities as well as between believers and non-believers (16.2);

• respect the right of everyone to give and receive religious education in the 
language of his choice, whether individually or in association with others (16.6);

• in this context, respect, inter alia, the liberty of parents to ensure the reli-
gious and moral education of their children in conformity with their own 
convictions (16.7).

Th e European Convention for the protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms (1950)⁵⁴ confi rms the religious freedoms and rights enshrined in 

⁵¹ http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf [Accessed on 6 June 2016].
⁵² http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0426&-

from=EN [Accessed on 6 June 2016].
⁵³ http://www.unesco.org/most/rr4csce3.htm [Accessed on 6 June 2016].
⁵⁴ http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf [Accessed on 6 June 2016].
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the UN Declaration on Human Rights (1948) and stipulates that “everyone has the 
right to freedom of thought, conscience and religion”; this right includes freedom to 
change his or her religion or belief and freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his or her religion or belief, in worship, 
teaching, practice and observance (Article 9/1). Th e enjoyment of freedoms and 
rights embodied in the Convention should be ensured to everyone without discrim-
ination, including discrimination on the grounds of religion or belief (Article 14). 
In combination with other provisions, these two articles have served as a legal ba-
sis for a great number of cases fi led at the (old) European Court of Human Rights.

Other “soft  law” instruments within European legislation on the elimination 
of discrimination comprise:

• Council Framework Decision 2008/913/JHA⁵⁵ as of 28 November 2008 
on combating certain forms and expression of racism and xenophobia by 
means of criminal law, and

• Resolution of the European Parliament as of 14 March 2013 on strength-
ening the fi ght against racism, xenophobia and hate crime.⁵⁶

Th e EU Council Directive on the prohibition of discrimination on the ba-
sis of religion or belief⁵⁷ has not been adopted yet despite large discussions within 
the EU bodies since 2008.

Legal norms regarding the rights of national/ethnic minorities

Th e process of political and economic transition of ex-communist countries 
and transformations regarding the new patterns of European West–East relations 
have also given an impetus to the development of democracy and human rights. 
Th is evolution was especially focused on 10 countries that have become members 
of the EC in 2004. Th e 1994 Balladur Pact on Stability, aimed at stimulating these 

⁵⁵ https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0a-
hUKEwiIve_kzIvNAhXEORQKHdgCD0YQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.
eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2008%3A328%3A0055%3A00
58%3Aen%3APDF&usg=AFQjCNHfw33jZDObyFoyNiX4kfEH_nRY7Q&cad=rja [Accessed 
on 6 June 2016].

⁵⁶ https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r-
ja&uact=8&ved=0ahUKEwj5wNf5zIvNAhUE0xQKHbKKBT0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2F-
www.europarl.europa.eu%2Fsides%2FgetDoc.do%3FpubRef%3D-%2F%2FEP%2F%2FTEX-
T%2BTA%2BP7-TA-2013-0090%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&usg=AFQjCNENG-
W9OUrTkLDH_5nSw8bIddt21pw [Accessed on 6 June 2016].

⁵⁷ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0426&-
from=en [Accessed on 6 June 2016].
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countries to undertake the necessary reforms (concerning the rights of ethnic mi-
norities in particular) and to settle their bilateral disputes before entering the Com-
munity, had an important role in defi ning the obligations of the candidate states 
formulated by the twelve “old” EC members through the Copenhagen Criteria in 
1993.⁵⁸ Th e 1994 Pact on Stability contains “a list” of more than twenty bilateral 
agreements that were signed stipulating co-operation between neighbours and the 
rights of minorities – e.g. agreements signed aft er 1990, such as the German–Pol-
ish agreements and the agreements of Hungary with its neighbours.⁵⁹ Since the 
dissolution of the cold war division of Europe, there have been signifi cant achieve-
ments, especially in Eastern European states (which later became new members of 
the EU) concerning the legal regulation of the status and rights of the members of 
national minorities. New constitutional and legal provisions stipulating the status, 
rights, self-managing organisations and institutions, legal representation and the 
inclusion of minorities in decision-making processes were adopted, e.g. in Hunga-
ry, Slovenia and Romania. Th e result of political movements was the improvement 
of territorial ethno-political autonomies, e.g. in Spain (Catalonia, Galicia, Basque 
lands) and United Kingdom (Scotland, Wales), which added a new political value 
to the traditional European territorial autonomies in South Tyrol / Alto Adige in 
Italy and the Aaland islands in Finland. 

Th e European law on ethnic minorities is composed of norms adopted at 
national and bilateral levels or within the Council of Europe, while the EU has not 
(yet) adopted its own legal standards on the status and rights of ethnic minorities. 
Th e main sources of European legislation on the rights of ethnic minorities are in-
ternational instruments adopted by the Council of Europe. Some general human 
rights that also have a value for the members of minorities are included in the Eu-
ropean Convention on Human Rights – ECHR (e.g. Article 11 of the ECHR, the 
importance of which for establishing minorities’ political organisations was also 
confi rmed by decisions of the ECHR in Strasbourg). Several eff orts to adopt an 
additional protocol to the ECHR that would evaluate minority rights as a constit-
uent part of the ECHR failed. Th e progress concerning the development of the mi-
nority law within the Council of Europe was fi rst of all the result of bewilderment 
among European political elites with the bloody confrontations on the basis of dif-
ferent ethnicity and religions, at fi rs in the Caucasus area and later in the Balkans. 

⁵⁸ For more info see: https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
2&ved=0ahUKEwirifD-zYvNAhUQlxQKHdv1DAwQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Faei.
pitt.edu%2F32563%2F1%2F2._A_Stability_Pact_for_the_Caucasus.pdf&usg=AFQjCN-
H4Qz5WtAOPC4M6sfwyRNyIL4p0fA&cad=rja and https://www.google.si/url?sa=t&rct=-
j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwirifD-zYvNAhUQlxQKHdv1DAwQFggv-
MAE&url=http%3A%2F%2Faei.pitt.edu%2F32563%2F1%2F2._A_Stability_Pact_for_the_Caucasus.
pdf&usg=AFQjCNH4Qz5WtAOPC4M6sfwyRNyIL4p0fA&cad=rja [Accessed on 6 June 2016].

⁵⁹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0367&-
from=EN [Accessed on 6 June 2016].
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Th e Framework Convention for the Protection of National Minorities 
(1995)⁶⁰ is a pragmatic compromise between advanced proposals included in the 
draft  Convention prepared by the Venice Commission for Democracy through 
Law,⁶¹ which is a consultative body with the Council of Europe, and the attitude 
of not recognizing the existence of minorities exercised by some European states, 
primarily France and Greece. Th e European Charter for Regional or Minority Lan-
guages (1992)⁶² is a positive achievement of the Council of Europe, but it opened 
up the possibility for states to “select” the provisions that will be binding, thereby 
creating double standards for the Member States of the Charter. Regardless of the 
shortcomings, the members of minorities have been in the past twenty years with 
new mechanisms for protecting their rights, both on international and local levels.

Th e new political behaviour of the EU was also manifested through criteria 
which the EU put forward for the recognition of new states and as conditions for 
the acceptance of new states in the EU. Th ese criteria were: 1) human rights and mi-
nority protection standards as a condition for EU recognition of newly established 
states, 2) human rights, minority protection and good neighbourhood relations as 
a part of the so-called Copenhagen Criteria⁶³ for examining the preparedness of 
states for EU membership, and 3) the stimulation and conclusion of bilateral agree-
ments on neighbourhood cooperation and minority protection, which were later 
included as an integral part in the 1994 Balladur Pact that was initiated in order 
to “prepare” the countries on the list for the EU fi ft h enlargement that happened 
in 2004 for the negotiating process. At that time, the EU established a “refl ection 
group on long-term implications of EU enlargement”, which examined minority 
rights and the EU enlargement.

Nevertheless, the responses of the EU to the needs for international protec-
tion of the rights of ethnic and religious minorities were by no means appropriate. 
In addition, there is a great disparity between the use of minority rights as a tool 
of the EU foreign and enlargement policy and the political willingness of the EU 
to elaborate its own standards on minority rights. Th e lack of political willing-
ness to adopt legally binding norms has also been demonstrated in the rejection 
of modest attempts to achieve the contractual regulation of these issues during the 
negotiations on the European Constitution, which was later not adopted because 
of the negative votes on the referenda on that issue in France and the Netherlands. 

⁶⁰ https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_H(95)10_FCNM_
ExplanReport_en.pdf [Accessed on 6 June 2016].

⁶¹ http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)003-e [Accessed 
on 6 June 2016].

⁶² https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc-
umentId=090000168007bf4b [Accessed on 6 June 2016].

⁶³ http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm [Ac-
cessed on 6 June 2016].
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In the new Treaty of Lisbon as of 1 December 2009⁶⁴ some progress was 
achieved. According to Article 1 (8) of the Treaty of Lisbon Article 6 (1) of the 
Treaty on the European Union is to be replaced by the following article: “the Un-
ion recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union of 7 December 2000,⁶⁵ as adapted in 
Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the 
treaties.” Th e Charter does not include the obligation of the EU Member States 
to ensure the rights of minorities. It only stipulates that “the Union shall respect 
cultural, religious and linguistic diversity” (Article 22) and that “any discrimina-
tion based on any ground such as . . . ethnic or social origin . . . language . . . mem-
bership of a national minority . . . shall be prohibited” (Article 21). In addition, 
the new treaty stipulates the “collective membership” of the EU in the ECHR. Th e 
provisions of the Charter do not extend in any way the competences of the Un-
ion as defi ned in the treaties. Th e obligations of members will be confi ned to the 
promulgation of EU laws and standards. In the case of minority rights, these are 
Articles 21 and 22 of the Charter. 

Progress has been shadowed by the requests of Poland, UK, Czech Repub-
lic and Ireland not to be bound by the Charter regarding the basic rights. Th ese 
requests have introduced new divisions in the pattern of the European identity. 
Nonetheless, this is the fi rst time in the history of the EU that the prohibition of 
discrimination because of a “membership in a national minority” and respect of 
cultural and linguistic diversity are the legally binding obligations of the EU and 
of its Member States. Th e transformation of the European Centre on Racism and 
Xenophobia into the EU Agency for Fundamental Rights (FRA), on 1 March 2007, is 
also a positive development. Th e FRA is a watchdog for human rights and freedoms, 
which is otherwise a consultative body with no decision-making competencies. ⁶⁶

WHAT NEW POLICIES AND LEGAL ACTIONS SHOULD BE 
UNDERTAKEN IN ORDER TO IMPROVE THE SITUATION?

Th e ‘management’ of the European Union’s racial, ethnic, cultural (and reli-
gious) diversity is composed of balanced elements of national and supranational, 
in many cases linked involvements. Th ey could be defi ned in the following way: 

First, the Union has great competencies in regard to ensuring equality with-
out ethnic, racial or religious discrimination, and in supporting the underdevel-
oped regions through special funds. 

⁶⁴ It was signed on 13.12.2007 and entered into force on 1.12.2009. See: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN [Accessed on 6 June 2016].

⁶⁵ http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf [Accessed on 6 June 2016].
⁶⁶ http://fra.europa.eu/en [Accessed on 6 June 2016].
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Second, the Union and nation states have linked competences in regulat-
ing migration and integration issues, and the balanced development of regions in 
accordance with fi nancial and economic possibilities (and political will of the na-
tional elites). 

Th ird, the competencies of member states are unchallenged concerning 
matters such as the preservation of cultural or ethnic identity, including the rights 
of national minorities, territorial ethnic and other autonomies, and similar issues.

Let we see in continuation some considerations on what should be com-
mendable to suggest as activities of relevant factors within the EU regarding the 
improvement of the above-described situation.

What actions should be undertaken by the EU organs and agencies?

Th e 2005 European Parliament Resolution on the Protection of Minorities 
and Anti-Discrimination Policies in an Enlarged Europe’ is (still) a good starting 
point for elaborating further EU policies in this fi eld.

Th e EU structure should among other:

• continue the elaboration and adoption of relevant programs, strategies 
and recommendations, including measures for their implementation, in the 
relevant fi elds. In this regard, it will also be commendable to elaborate and 
disseminate information aimed at making a distinction between Islam and 
terrorism and an anti-Semitic attitude and Israeli policies;⁶⁷

• explore the improvements and further elaborate the EU legislation on 
fi ghting diff erent kinds of discrimination in order to meet the contempo-
rary requirements for regulating the sensitive inter-racial, inter-ethnic and 

⁶⁷ As an illustration of the proposal, we will cite some previous positive actions undertaken 
by the EU bodies: 1) on 5 April 2011 the EU Framework for National Roma Integration Strate-
gies was adopted; the Commission requested all Member States to develop and implement ded-
icated long-term strategies to promote Roma integration in four key areas: access to education, 
healthcare, employment and housing and essential services, and to allocate suffi  cient targeted 
resources to achieve progress; the Commission also helps exchange experience and knowledge, 
e.g. within the framework of the European Platform for Roma Inclusion, which meets twice a 
year; on 24 June 2011, the European leaders endorsed the Commission’s plan; 2) the Stockholm 
Programme is the European Union’s multi-annual strategic work programme in the areas of 
freedom, security and justice; it sets out the priorities for EU action in the areas that are of ob-
vious relevance to fundamental rights, such as security, asylum seeking, judicial cooperation, 
citizenship and migration. Th e programme also includes legislative proposals for the 2010–2014 
period; 3) the establishment of the Agency for Fundamental Rights (FRA), the EU “watch dog” 
concerning the treated issues which has a great importance for registering and studying issues 
such as access to justice, child rights, persons with disabilities, LGBT rights, minorities, racism 
and xenophobia, and Roma and travellers.
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inter-religious relations within the European societies and thereby keep alive 
the notion of multiculturalism as a cornerstone of the EU’s existence in its 
present form. In addition, it is necessary to fi nalise the work on the elaboration 
and adoption of the Directives that also include discrimination on religious 
grounds which has begun in 2008.⁶⁸ Th is will be of paramount importance 
as a legal standard for regulating very complicated relations not only between 
Christian and Islam believers and followers of minor religious as well. 

• renew and develop further and more vigorously the negotiations for the col-
lective adherence of the EU to the European Convention on Human Rights 
provided for by the Lisbon Treaty. Th e collective membership of the EU to 
the ECHR: according to Article 6 (2) of the Lisbon Treaty the EU will nego-
tiate and accede to the ECHR as an international legal entity. Th e accession 
of the EU to the ECHR would improve substantially the legal basis for im-
plementing human rights in the EU, among other things, through opening 
up the possibilities for the alleged victims to use the remedies provided by 
the ECHR. In 2013, the Council of Europe and EU jointly proposed a Draft  
of the Accession Agreement.⁶⁹ On 18 December 2014, the European Court 
of Justice (Opinion 2/13)⁷⁰ elaborated fi ve reasons why the Draft  Accession 
Agreement was incompatible with the EU law, thereby putting in question 
the realisation of the relevant requirement of the Lisbon Treaty.

For these activities the European Commission has on its disposal few but 
nevertheless important instruments and policies such as: 

• Th e legislation (non-discrimination Directive 2000/43/EC, freedom of 
movement Directive 2004/38/EC, Framework Decision on combating rac-
ism and xenophobia 2008/913/JHA),

• Th e possibility to coordinate national policies, e.g. in education, employ-
ment, and social inclusion,

• Th e funding – namely the European Social Fund (ESF), European Region-
al Development Fund (ERDF) and European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – to support the implementation of national poli-
cies in these fi elds. 

Together with the Member States the EU bodies should develop the follow-
ing actions in the above-mentioned fi elds:

⁶⁸ http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//europa%20directive.pdf [Accessed 
on 6 June 2016].

⁶⁹ https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_re-
ports/47_1(2013)008rev2_EN.pdf.

⁷⁰ http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_152472/ [Accessed on 6 June 2016].
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• Th e management of the current migration fl ows without putting in jeop-
ardy the basic EU values and achievements. Th e members of the EU should 
confi rm solidarity as one of the basic principles of the Union that is also 
enshrined in the Lisbon Treaty, aft er the inclusion in it of the 2000 Charter 
of Fundamental Rights of the European Union. Th e burden of migration 
could not be put on the “shoulders” of the “front line” countries such as Ita-
ly and Greece or of some recipient countries such as Germany and Sweden. 
Th e countries that refuse the acceptance of migrants (mostly Central and 
Eastern Europe members) should be aware that the membership in the EU 
requires contributions and not only benefi ts. Th e implementation of the dis-
tribution of migrants in accordance with the proposal prepared by the Eu-
ropean Commission confi rms not only the absence of solidarity within the 
EU but also the fact that the EU is in a situation that could put in danger its 
own political, legal and functional existence in the present form.

• Devising a EU framework for common solutions and regulations con-
cerning the current refugees’ problem,⁷¹ the improvement of the Dublin 
Asylum System⁷² and the regulation of legal migration.⁷³ Th e problem in 
front of the EU is that the population of Europe is projected to slide in the 
decades to come, and in some countries the decline will be dramatic. Fur-
thermore, Europe’s workers are rapidly ageing. EU is pushing forward poli-
cies aimed at keeping people in the workplace for longer. Nevertheless, get-
ting Europe’s workforce to work longer will not be enough to solve Europe’s 
manpower problem.

According to Nicholas Eberstadt, a demographer at the American Enterprise 
Institute, only allowing a greater infl ow of immigrants would keep the population 
growing. If allowed to fester, it will put a strain on Europe’s tax-fi nanced pension 
and healthcare systems and raise the risk of undermining the Continent’s com-
petitiveness against other major economies, like that of the United States, whose 
population is still growing at a healthy clip. More broadly, it could also diminish 

⁷¹ For general information on the EU migration policy see http://ec.europa.eu/dgs/home-af-
fairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/commu-
nication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf [Accessed on 6 June 2016].

⁷² See e.g. the Proposal for a Regulation of the European Parliament; for the Council on the 
European Union Agency for Asylum and Repealing Regulation (EU) No 439/2010 see http://
ec.europa.eu/dgs/home-aff airs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-im-
plementation-package/docs/20160504/easo_proposal_en.pdf; general information on the Dublin 
system reform see in http://ec.europa.eu/dgs/home-aff airs/what-we-do/policies/european-agen-
da-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_
en.pdf [Accessed on 6 June 2016].

⁷³ See the proposed revision of the so-called Blue Card regime in http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14573&from=EN [Accessed on 6 June 2016].
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Europe’s weight on the international stage at a time when booming populations 
have bolstered the political confi dence of countries like China and India. 

Nevertheless, European voters are reluctant to embrace any option that could 
bolster their economic might and help preserve their critical mass on the world 
stage, e.g. in the elaboration and adoption of common more liberal immigration 
rules and asylum standards, solidarity concerning the distribution of migrants en-
tering illegally the EU. Kenneth Rogoff , a professor at Harvard and the former chief 
economist of the International Monetary Fund has said that the problem is that 
“Europe has an immediate demographic problem and is very hostile to immigra-
tion.” While the advance of the market economy has led to a gradual liberalisation 
of goods and capital, the movement of labour has been restricted.

• Th e management of the external EU borders is a necessary element in the 
system for regulating migrations towards the EU. In this regard, is necessary 
to elaborate further the legal status, organisational structure and the factual 
role of FRONTEX – the European Agency for the management of external 
borders including the education and training of offi  cers.⁷⁴ Th e relevant EU 
Member States should accept these arrangements as a common EU action. 
Th e involvement of NATO in these activities is very questionable. In this re-
gard, the EU–Turkey agreement needs further consideration in accordance 
with analyses of its implementation and in the light of new international 
events in the region. Th e purpose of the improvements of the management 
of the EU’s external borders should not be the building up of the “Europe 
fortress” but the creation of an important mechanism for the implementa-
tion of the improved common EU solutions and regulations of legal migra-
tion, refugees’ acceptance and asylum procedures.

• Eliminating the causes of mass migration and developing fruitful cooper-
ation with countries involved. Th e main problem at stake is how to regulate 
problems that are the main cause of mass migration to Europe. Th e current 
migration fl ows are to a greatest extent the consequence of the military in-
terventions of the U.S. supported by its European (and other) allies in Af-
ghanistan, Iraq, Libya and Syria aimed at changing the regimes in power 
with the pro-Western proxies and at gaining control over energy resources. 
Th e subsequent civil, inter-tribal and inter-religious wars, in which foreign 
local and global powers are involved, contributed additionally to the chaotic 
situation in these countries and, consequently to the mass migration of the 
aff ected population towards Europe.

⁷⁴ See the proposal of the EU commission in http://ec.europa.eu/dgs/home-aff airs/what-
we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_bor-
der_and_coast_guard_en.pdf [Accessed on 6 June 2016].
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What are the responsibilities of the EU Member States?

It is mainly in the hands of national governments to respond to the present 
challenges to the principle “unity in diversity”, which is the core issue of the Euro-
pean human integration. Th erefore, it is up to the European governments to adopt 
and implement effi  cient policies, programmes and actions. In addition, the close 
cooperation of national governments within the EU structure and their political 
willingness to create common EU policies and regulations is thus the conditio sine 
qua non for devising solutions for the accumulated economic and inter-connected 
social problems, which pose a serious danger to the “human integration” of the EU. 
European governments have to adopt and implement adequate policies, especially 
in the areas of education and media, aimed at raising awareness that the respect of 
otherness is a cornerstone of democracy, stability and security. 

As to the legal enactments, strict monitoring of the implementation of the 
provisions of the relevant European Council directives on discrimination will con-
tribute to the realisation of this goal. It is recommendable that the EU Member 
States that have not yet done so adhere to the following Council of Europe stand-
ards on the elimination of discrimination and on the rights of minorities: 

• Protocol 12 to the ECHR (2000) on the elimination of discrimination. 
Among other things, Protocol 12 paved the way to the European Court of 
Human Rights for the alleged victims of discrimination in regard to all ar-
ticles of the Convention Until 9 May 2016 only 10 EU members out of 28 
became bound by this very important Protocol to the ECHR (Croatia, Cy-
prus, Finland, Luxembourg, Malta, Netherlands, Romania, Slovenia, Spain 
and UK). Th irteen of them have only signed the documents and fi ve have 
not even signed them (Bulgaria, Denmark, France, Lithuania, Poland). Th is 
situation is inacceptable as it puts in question the willingness of the major-
ity of the EU members to fi ght discrimination.

• Th e European charter on regional or minority languages (1992). Eight 
EU members have not even signed the Charter (Belgium, Bulgaria, Esto-
nia, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Portugal) and three have only signed 
it (France, Italy, Malta). In addition, some members made a great number 
of reservations to the implementation of the Charter. Th e accession to the 
Charter would contribute to the improvement of language equality in the 
mentioned countries and, consequently, to the improvement of the situation 
in the EU as a whole.

• Th e Framework Convention for the Protection of National Minorities 
(1995). Until 9 May 2016 France did not sign and Greece and Luxembourg did 
not ratify it. In addition, a number of states have made reservations (among 
others, Estonia, Latvia and Lithuania) thereby devaluating the purpose of 
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the Framework Convention.⁷⁵ Th e strict implementation of the Framework 
Convention in accordance with the observations of the Supervising Com-
mittee and the Council of Ministers would contribute substantially to the 
improvement of inter-ethnic relations in the EU.

Th e EU Member States have unchallenged competencies concerning the re-
sponses to the present challenges posed to the principle of the “unity in diversity”. 
Th eir political willingness is also a conditio sine qua non for creating common EU 
policies and regulations for searching solutions. Th e expansion of a negative politi-
cal environment within the EU countries, as described above, is not an encouraging 
factor for the future. Political extremism is becoming a “legitimate characteristic” 
of the political establishment in more or less all EU countries. Also, the politicians 
who represent “political majorities” are using populism as a tool for obtaining voters. 

What should be the role of civil societies and other social factors?

Th e way out of the current situation could be found only with the strong en-
gagement of European civil societies, organisations and institutions. Th e answer to 
the question what should and could be done by civil societies is very complex. As a 
framework for creating long-term solutions we could put forward these objectives: 

• building up the European “democratic structure” as a complementary el-
ement to the present autocratic decision-making system based on political 
parties and “invisible” fi nancial oligarchs;

• education and awareness raising of the population, in general, and of the 
main stakeholders, in particular;

• strict and impartial functioning of the rule of law, fi rst of all, of judiciary 
and state enforcement agencies; 

• ensuring a just distribution of profi t to the population, also as a result of 
solidarity, as stipulated by the Charter on Fundamental Rights of the EU;

• responsible and positive activities of mass media and social networks in-
cluding the fi ght against cybercrime 

Religion could be a factor of paramount importance. In elaborating fresh pol-
icies it is necessary to take into account new values brought into the EU with the in-
clusion of the large Orthodox communities of Romania and Bulgaria, which, together 
with the Orthodox population of Greece and the Orthodox minorities in the Baltic 

⁷⁵ http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/157 
[Accessed on 6 June 2016].
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states, make a signifi cant share of the EU population. Th e values of large Muslim 
communities living in the EU should be considered as a genuine part of the Europe-
an religious and cultural identity. Mutual understanding and exchange between the 
three religions – Christian, Jewish and Muslim, which trace their roots to Abraham’s 
heritage – is a very serious problem of today’s and the future Europe, directly linked 
with its identity; the atheists should be included in this dialogue on an equal basis.

INSTEAD OF A CONCLUSION

Th e expansion of political extremism, racial and social discrimination, na-
tionalism, racism and similar phenomena is producing greater and greater pressure 
in the European “pressure cooker”, whose possible explosion will produce chaos 
that will not be controllable and manageable by political tools. European history 
has demonstrated the true character of such “solutions”.

Th ere is an urgent need that the political structure of the EU and the Mem-
ber States, as well as the leaders and “thinkers” of civil society organisations and 
institutions, take into consideration these issues as a matter of the highest priority 
in planning their policies and actions. Th e starting point for this consideration is 
the re-thinking of the ways and means for the implementation of the basic prin-
ciple underlying the human dimension of the European Union – the principle of 
“unity in diversity”. 

In these situations, the most frightening fact is the question whether the 
governmental and non-governmental structure on the local, regional, national and 
EU levels is willing and capable to develop coordinated policies and actions deal-
ing with these problems, and, fi nally, to re-defi ne the implementation of the basic 
EU principle “unity in diversity”.
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Силво Деветак

НЕСТАЈАЊЕ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА ПОДРИВА СТУБОВЕ 
НА КОЈИМА ЈЕ ИЗГРАЂЕНА ЕВРОПСКА УНИЈА

Р е з и м е
Европ ска ин те гра ци ја је еко ном ски, дру штве ни, по ли тич ки (и со ци о ло шки) 

про цес, ко ји се пре пли ће са еле мен ти ма ко ји има ју ис хо ди ште у кул тур ној, ра сној, 
ет нич кој, је зич кој, вер ској и ре ги о нал ној ра зно ли ко сти Евро пе. И на ни воу Европ ске 
уни је и на на ци о нал ном ни воу за па жа се ме ђу за ви сност из ме ђу ефи ка сно сти еко-
ном ског и по ли тич ког де ло ва ња и ста бил но сти од но са из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких 
гру па, ра са, ве ро и спо ве сти, као и од но са из ме ђу цен тра и ре ги о на, ка ко уну тар За-
јед ни це, та ко и уну тар сва ке зе мље чла ни це. 

По што је ис та као глав на до стиг ну ћа Европ ске уни је на кон Хлад ног ра да, аутор 
за кљу чу је да је у Евро пи при су тан по раст ксе но фо би је, дис кри ми на ци је и на си ља. 
Он ис ти че пет ве ли ких дру штве них и без бед но сних про бле ма уну тар Европ ске уни је: 
1) не кон тро ли са ну исла мо фо би ју, 2) страх од ми гра на та, 3) све при сут ни страх од Ро-
ма, 4) при кри ве ни (због исто риј ских окол но сти) ан ти се ми ти зам и 5) тра ди ци о нал ну 
не то ле ран ци ју пре ма ет нич ким и вер ским ма њи на ма.

Тре ба хит но пре и спи та ти при ме ну основ ног прин ци па Европ ске уни је – „је-
дин ства у раз ли чи то сти“. Нео п ход но је по кре ну ти ме ђу соб но по ве зан и ко ор ди ни сан 
про грам ак ци ја ко ји би укљу чио све бит не европ ске дру штве не и по ли тич ке фак то ре, 
а на ро чи то вла де. Струк ту ра Еврп ске уни је је огра ни че на, а глав на од го вор ност ле-
жи у ру ка ма вла да. Ши ре ње не га тив ног по ли тич ког окру же ња у зе мља ма Европ ске 
уни је не ну ди охра бру ју ћу пер спек ти ву.

Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, је дин ство у раз ли чи то сти, ксе но фо би ја, ра си-
зам, не то ле ран ци ја, ислам, на ци о нал не ма њи не, Ро ми, ан ти се ми ти зам, ми гра ци је
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ЕТНОКУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТИ – 
ПОЛИТИКЕ ПРИЗНАЊА И ПРАКСЕ ОПСТАНКА

ГО РАН БА ШИЋ* 

С а ж е т а к. – Ве ћи на са вре ме них по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти не од-
го ва ра при ро ди мул ти ет нич но сти, ко ју на сто ји да „уре ди“, „огра ни чи“, „об у зда“. 
Кри ти ке по ли ти ка ма мул ти кул ту рал но сти бла го вре ме но су упу ти ли ли бе рал ни 
те о ре ти ча ри „ле ве“ и „де сне“ про ве ни јен ци је, али и др жав ни ци зе ма ља ли бе рал не 
де мо кра ти је. Од го во ри на иза зо ве мул ти ет нич но сти не би тре ба ло да су јед но бра-
зни и ука лу пље ни у не де ло твор не мо де ле то ле ран ци је раз ли чи то сти. Упра вља ње 
мул ти ет нич но сти зах те ва ду бља про ми шља ња ка ко са вре ме не де мо кра ти је, та ко 
и ли бе рал ног при сту па ко лек тив ним иден ти те ти ма.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту рал ност, мул ти ет нич ност, ет но кул тур ни иден-
ти тет, ет нич ке гра ни це

ТЕОРИЈСКЕ ГРАНИЦЕ

На пр ви по глед, рас пра ва у ли бе рал ној те о ри ји о ре кон цеп ту а ли за ци-
ји кул ту ра и гра ни ца ме ђу њи ма упу ћу је нас на при ступ ко ји је у ли бе рал-
ној па ра диг ми отво рен и те о риј ски нео ме ђен. На и ме, све че шће скло ни смо 
да за кљу чи мо да се у усло ви ма раз ви је них дру штве них мре жа, до ми на ци је 
ен гле ског је зи ка и си ло ви тог тех но ло шког раз во ја убр за но бри шу и по ти ру 
раз ли ке из ме ђу кул тур них и ет нич ких гру па. Ло ги чан на ста вак иде о ло шке 
син таг ме о „кра ју исто ри је“ као ко нач ној по бе ди ли бе рал не те о ри је и прак се 
је рас пра ва о по чет ку кра ја кул тур них раз ли ка. При то ме, ола ко се ис пу шта 
из ви да то да су баш тех но ло шки раз вој, на пред ни об ли ци ко му ни ка ци ја и 
са вре ме ног тран спор та иза зва ли „бу ђе ње ет ни ци те та“ у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка, као и то да је ет ни ци тет, као об лик дру штве не ор га ни за ци је, кад год је 
био угро жен, по ка зао сво ју ви тал ност, а че сто и раз вој не и ства ра лач ке аспек-
те сво је по дво је не ја ну сов ске при ро де. 

Уну тар ли бе рал не рас пра ве о мул ти кул ту рал но сти по сто је раз ли чи ти 
кон цеп ти, ко ји се осла ња ју на, та ко ђе раз ли чи та, иде о ло шка, фи ло зоф ска и 

* Институт друштвених наука, Београд
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кул тур на схва та ња. По чет но са гла сје ли бе рал них мул ти кул ту ра ли ста о то-
ме да тра ди ци о нал ни ли бе рал ни мо дел ни ка да ни је био ствар но при ме њен 
– од но сно да раз ли ке ко је су про би ја ле гра ни це сфе ре при ват но сти и про-
ди ра ле у јав ну, ин сти ту ци о нал ну сфе ру да би до би ле пра во гра ђан ства, од-
но сно по ли тич ко, прав но или ад ми ни стра тив но при зна ње, ни су ус пе ле да 
по стиг ну тај циљ – на ру ше но је раз ли чи тим по гле ди ма ка ко на су шти ну и 
при ро ду мул ти кул ту рал них дру шта ва, та ко и у од но су на по ли ти ке ко је би 
у са вре ме ним усло ви ма тре ба ло раз ви ја ти.

 Сер Bhik hu Pa rekh сма тра да са ста но ви шта мул ти кул ту ра ли ста ли-
бе рал ни по глед на жи вот не мо же би ти про гла шен је ди ним ис прав ним, јер 
не ке од ње го вих вред но сти, ка да се у раз ли чи тим кул ту ра ма на од го ва ра ју-
ћи начин ре де фи ни шу, мо гу има ти уни вер зал но зна че ње, али то ни је пра-
ви ло. Не спо ра зу ми ме ђу „кул ту ра ма“ ја вља ју се упра во због то га што ли бе-
ра ли не мо гу оче ки ва ти да ће „не ли бе рал не кул ту ре“ раз у ме ти та ко што ће 
о њи ма про ми шља ти ис кљу чи во на осно ву дог мат ски по твр ђе них ли бе рал-
них вред но сти, већ да ће то ус пе ти уко ли ко се упу сте у кри тич ки и не при-
стра сни кул тур ни ди ја лог.¹

У при лог ми шље њи ма о аро ган ци ји и огра ни че њи ма ли бе рал ног кул-
тур ног де тер ми ни зма Pa rekh из но си не ра зу ме ва ње „за пад не“, Хан тинг тон 
би ре као хри шћан ске ци ви ли за ци је, осе ћа ња Му сли ма на на кон што је Сал-
ман Ру жди (Sal man Rus hdie) 1988. го ди не об ја вио „Са тан ске сти хо ве“. Џон 
Л. Еспо зи то (John L. Espo si to) та ко ђе ука зу је на то да је за пад ној кул ту ри, 
сте шње ној у ли бе рал ну иде о ло ги ју, упр кос зах те ви ма за раз у ме ва њем мул-
ти кул ту рал но сти, те шко да схва ти са вре ме ни ислам и ње гов кул тур ни кон-
цепт. Ме ђу тим, да је не ра зу ме ва ње обо стра но, ука зу је не тр пе љи вост ко је 
по је ди не арап ске др жа ве ис по ља ва ју пре ма уче њу и ста во ви ма Та ри ка Ра-
ма да на (Ta riq Ra ma dan), ко ји, прем да арап ског и му сли ман ског по ре кла, али 
шко ло ван на европ ској тра ди ци ји, ука зу је на про блем ислам ског уче ња и 
прак ти ко ва ња ве ре у од но су на људ ска пра ва. При лог не ра зу ме ва њу и учвр-
шћи ва њу гра ни ца из ме ђу „нас“ и „њих“ исто вре ме но да је и аме рич ка ад ми-
ни стра ци ја, ко ја Ра ма да ну, ина че про фе со ру Са вре ме них ислам ских сту ди ја 
на Уни вер зи те ту у Окс фор ду, од би ја 2004. го ди не да про ду жи ви зу за рад у 
САД, упр кос то ме што је ви ше го ди на пре да вао на Уни вер зи те ту Но тр Дам 
у са ве зној др жа ви Ин ди ја на. 

Ка да го во ри мо о гра ни ца ма и њи хо вој ре кон цеп ту а ли за ци ји, чи ни се 
да је нео п ход но и са гле да ва ње про це са ре ви та ли за ци ја ути ца ја ре ли ги ја и 
зна ча ју ко је оне има ју на очу ва ње и са вре ме не про ме не ет но кул тур них иден-
ти те та и њи хо ве ин тер ак ци је. Пред ви ђа ња да ће се ку лар на ли бе рал на др жа-
ва ре ли ги ју сме сти ти ис кљу чи во у при ват ну сфе ру и од у зе ти јој ко лек тив но 

¹ Bhikhu Parekh, A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World, 
New York: Palgrave Macmillan, 2008.
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зна че ње при знав ши ве ро и спо вест људ ским пра вом ко је је ствар сло бо де из-
бо ра, све ви ше је под ло жно пре и спи ти ва њу јер је очи глед но да по је ди не ет-
нич ке гру пе, по себ но у ди ја спо ри, свој ет но кул тур ни иден ти тет кон стру и-
шу баш око ве ре. Дру ге и тре ће ге не ра ци је Ин ду са у Бри та ни ји, Ту ра ка или 
уну ка ми гра на та из арап ских зе ма ља су све сни сво је ве ре у се ку ла ри зо ва ном 
и не ре ли гиј ском за пад но е вроп ском дру штву. Акул ту ра ци ја ко ја се огле да у 
про ме на ма на чи на ис хра не и оде ва ња, од но су пре ма бра ку и по ло жа ју же не, 
или за бо ра вља њу је зи ка пре да ка ни је ус пе ла да под ри је ве ру и из ме сти је из 
је згра ко је је чвр сто упо ри ште одр жа ња ве зе са зе мљом по ре кла и очу ва ња 
ет но кул тур ног иден ти те та. Су о че ни с пред ра су да ма, ра си змом и дис кри ми-
на ци јом, ко ји се, упр кос нео спор ном тру ду ли бе рал них мул ти кул ту ра ли ста 
да у јав ној сфе ри при зна ју и за шти те ет но кул тур не иден ти те те ми гра на та и 
аутох то них ма њи на, ис по ља ва ју у дру штве ним од но си ма, при до шли це и њи-
хо ви по том ци у ре ли ги ји про на ла зе из гу бље ну гра ни цу, ко ја их об је ди њу је 
и чи ни да се осе ћа ју си гур ни је. 

„ОСМОЗА“ ЕТНИЧКИХ ГРАНИЦА

У осно ви са вре ме них по ли ти ка при зна ња ет но кул тур них иден ти те та 
је зах тев да др жа ве, као пер со ни фи ка ци ја сва ке рас пра ве о гра ни ца ма, ус по-
ста ве по ли тич ке и прав не усло ве у ко ји ма се уре ђу је јед нак ба зич ни по ло жај 
свим дру штве ним гру па ма, што под ра зу ме ва и раз ви ја ње по ли ти ка за шти-
те ет но кул тур них ма њи на и при зна ва ња груп но спе ци фич них пра ва. Ме ђу-
тим, као што је већ ре че но, рас пра ву о то ме ка ко кон тро ли са ти и усме ра ва-
ти по мно ги ма раз ба ру ше ну и че сто ди вљу при ро ду мул ти кул ту рал но сти је 
те шко оме ђи ти, си сте ма ти зо ва ти и сме сти ти уну тар па ра диг ме јед не на уч не 
ди сци пли не. И на те о риј ском и ме то до ло шком ни воу фе но мен мул ти кул ту-
рал но сти ни је мо гу ће огра ни чи ти ка ко због то га што су у ње го вој ср жи по ред 
ет но кул тур них иден ти те та и раз ли чи ти дру ги груп но спе ци фич ни иден ти-
те ти, та ко и због то га што су гра ни це са зна ња са ме по се би про пу стљи ве и 
отво ре не за ути ца је раз ли чи тих ди сци пли на. У том сми слу скром на та у то-
ло ги ја људ ских пра ва ни је до вољ на да бисмо раз у ме ли и об ја сни ли у ко јим 
гра ни ца ма би тре ба ло уре ди ти прав ну за шти ту иден ти те та ми гра на та или 
аутох то них ма њин ских гру па. 

При лог раз ми шља њи ма о но вом кон цеп ту гра ни це је сва ка ко и иде ја 
Ви ла Ки мли ке (Will Kymlic ka) да су у са вре ме ним усло ви ма ет нич ке гру пе 
ли ми троф на под руч ја, у ко ји ма се од ви ја при бли жа ва ње и пре кла па ње при-
ват не и јав не сфе ре. Од но сно, уме сто да по је ди нац бу де ди фе рен ци ран на 
две по ла ри зо ва не зо не, уну тар ко јих на сто ји да де фи ни ше свој иден ти тет, 
дру штве ни про стор је код ли бе рал них мул ти кул ту ра ли ста по де љен из ме ђу 
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цен трал не мо но кул тур не зо не, у ко јој ма ње-ви ше уче ству ју све дру штве-
не гру пе, и на мно штво пе ри фер них зо на, у ко ји ма сва ка гру па рас по ла же 
сво јом ауто но ми јом.² Не во ља с овим кон цеп том је у то ме што се од ви ја у 
окви ру до ми нант ног дис кур са ко ји др жа ву по и сто ве ћу је са на ци јом, од но-
сно он под ра зу ме ва да је дан мул ти кул ту рал ни зах тев мо же би ти уоб ли чен 
са мо у од но су на мо но кул ту рал ну ве ћи ну ко ја има кон тро лу над по ли тич-
ким и прав ним апа ра ти ма уну тар јед ног прав ног си сте ма. Ис ко рак у од но су 
на тра ди ци о нал ни ли бе рал ни мо дел је у ква ли та тив но успе шни јем са гле да-
ва њу дру штве не ко хе зи је. На и ме, док кла сич ни ли бе ра ли зам дру штве ну ко-
хе зи ју сме шта у по ље им пе ра тив не ло јал но сти по је ди на ца уну тар хо мо ге ног 
јав ног про сто ра, мул ти кул ту ра ли сти ово по ље отва ра ју и чи не про пул зив-
ним на ре ла ци ји мо но кул тур ни цен тар – ауто но ми ја груп них иден ти те та. 
Ауто но ми ја је при зна та гру па ма као из раз за шти те њи хо ве аутен тич но сти, 
али је ја сно за др жа на и мо но кул ту рал на зо на рас по де ле за јед нич ких до ба ра. 

Ки мли ка је овај мо дел те ма ти зо вао као мул ти кул ту рал но гра ђан ство, 
као по жељ ни дру штве ни ха би тус за ус по ста вља ње по сре до ва ња из ме ђу јав-
не и при ват не сфе ре. Циљ је да се омек ша ју ли ме си ко ји ин ди ви дуу це па ју на 
јав ну и при ват ну осо бу, од но сно да се ус по ста ви рав но те жа из ме ђу спе ци-
фич но сти гру пе ко јој по је ди нац при па да и ње го вог гра ђан ског ста ту са, од но-
сно да се флек си бил ним по ли ти ка ма при зна ња ет но кул тур них иден ти те та, 
по ред за шти те уни вер зал них ли бе рал них вред но сти, по пут људ ских пра ва и 
др жа вљан ства, обез бе ди и за шти та кул тур не аутох то но сти гру па.

Овај мо дел „про пу стљи вих“ лич них и ко лек тив них ет но кул тур них 
гра ни ца кон стру и сан је та ко да из ми ри на пе то сти из ме ђу кон цеп та гра-
ђан ске ин ди ви ду ал но сти и от пор но сти ко лек тив них кул тур них иден ти те-
та на раз ли чи те по ли ти ке „та ље ња“ раз ли чи то сти. Сходно томе по ли ти ке 
мул ти кул ту рал но сти за сно ва не на ли бе рал ном дис кур су под ра зу ме ва ју да 
је, ако не им пе ра тив но, а оно бар по жељ но да гра ђа ни при хва те по ну ђе не 
кон цеп те со ци је тал но сти. Јед но од основ них пи та ња је ка ко да љу ди пре-
вла да ју свој лич ни од нос пре ма увре же ним вред но сти ма, иден ти те ту и ко-
лек тив ним пред ста ва ма о уло зи соп стве не гру пе у исто риј ским про це си ма? 
У том сми слу тре ба ло би под се ти ти на рас пра ву о на ци о нал ном иден ти те-
ту ко ју је књи гом Who Are We? Th e Che len ges of Ame ri cas Na ti o nal Iden tity по-
кре нуо аме рич ки по ли ти ко лог Са мју ел Хан тинг тон.³ Тво рац кон тра верз не 
про јек ци је о су ко бу ци ви ли за ци ја, ко ји је по чет ком 90-их пред ви део да ће се 
пост хлад но ра тов ска по де ље ност све та про ши ри ти по гра ни ца ма осам до ми-
нант них ци ви ли за циј ских кру го ва, у чи јим осно ва ма је ре ли гиј ски иден ти тет 

² Andrea Semprini, Multikulturalizam, Beograd: CLIO, 1999.
³ Samuel Huntington, Who are we? Th e Challenges to America’s National Identity, New 

York: Simon & Shuster Paperbacks, 2005.
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за јед ни ца,⁴ по ме ну том књи гом је, раз ма тра ју ћи иза зо ве аме рич ког на ци о нал-
ног иден ти те та, отво рио рас пра ву у ве зи са очу ва њем „ми та“ о про те стант-
ској, „бе лој“ Аме ри ци. Упр кос све ве ћем отва ра њу ли бе рал не ели те и мул ти-
кул ту ра ли ста пре ма при зна ва њу иден ти те та и ко смо по ли ти зму, Хан тинг тон 
je упо зо ра ваo на то да је ве ћи на „обич них“ Аме ри ка на ца на ци о на ли стич ки и 
ет но цен трич но ори јен ти са на.⁵ Су о ча ва ње са са вре ме ним дру штве ним про-
ме на ма усло ви ло је пре и спи ти ва ње ко лек тив ног иден ти те та на ци је. Основ на 
пи та ња ко ја су те ма ти зо ва на у број ним рас пра ва ма од но се се на то да ли ће 
са вре ме ни иден ти тет аме рич ког дру штва пре тр пе ти про ме не ко је ће трај но 
из ме ни ти на ци о нал ни ка рак тер сту бо ва аме рич ког си сте ма. 

На су прот ли бе рал ним мул ти кул ту ра ли сти ма и про гло ба ли сти ма, ко-
ји су сма тра ли да се рас пра ва о про ме на ма иден ти те та аме рич ког дру штва 
по ме ра од по стет нич ког⁶ и по стра си јал ног, ка пост мул ти кул ту рал ном дис-
кур су,⁷ кон зер ва тив ни мо но кул ту ра ли сти, по пут Хан тинг то на, упо зо ра ва ли 
су на то да ће се по чет ком 21. ве ка аме рич ко дру штво су о чи ти са про ду бљи-
ва њем кул тур них ја зо ва, а и са оштро из ра же ном по ли тич ком фраг мен та ци-
јом уко ли ко се ад ми ни стра ци ја при кло ни по ли ти ци при зна ва ња раз ли чи тих 
кул тур них иден ти те та.⁸ На ова кав за кљу чак су упо зо ра ва ла ис тра жи ва ња о 

⁴ Samuel Huntington, Political Order in Changing Societes, New Haven: Yale University 
Press, 1968.

⁵ Alan Wolfe, “Native Son: Samuel Huntington Defends the Homeland”, Foreign Aff airs 
83/3 (2004): 120–125.

⁶ Dejvid Holinger, Postethnic America – Beyond Multiculturalism, New York: Basic Books, 
2000.

⁷ Мултикултуралном концепту на руку су ишле и политичке прилике, односно на-
сто јања демократа да на председничким изборима 2008. и 2012. године истакну канди-
да те чији је лични идентитет дубоко укорењен у идентитете група које су током развоја 
мул ти културалног покрета наметнуле своје политичке и културне захтеве.

⁸ Бојазан да би напуштање организовања изборног система по принципу већин ског 
мо де ла и чињење уступака мањинама – било Афроамериканцима или Хиспано амери кан-
ци ма, било политичким – кроз приближавање или потпуно усвајање пропорционалног 
из бор ног система, представљало увод у „балканизацију“ Америке, присутна је како међу 
конзерва тив ци ма, тако и међу либерално оријентисаним стручњацима, Amy J. Douglas, 
“Proportional Representation: Empowering Minorities or Promoting Balkanization?”, Th e Good 
Society: Th e Newsletter of the Committee on the Political Economy of the Good Society 5/2 (1995): 
47. Иако не постоји сумња да би спровођење избора по пропорционалном мо де лу обезбе-
ди ло пра вичнију заступљеност различитих мањина у политичким инсти ту ци ја ма, стра-
ху је се да би тиме био трајно подривен двопартијски систем, на којем почива де мо крат ска 
ста бил ност институција. Једно од питања које је отворено у расправи о избор ним мо де-
ли ма у мул ти кул ту рал ним друштвима је дефрагментација политичког поља по линијама 
дру штве них расцепа, односно преношење заоштрених друштвених против реч но сти у по-
ли ти чке институције, чиме се слабе позиције заговорника управљања, односно пре вен-
ције кон фли ката из екстерних, изванполитичких центара моћи. С друге стране, демо крат-
ски ка па цитет политичког система је озбиљно нарушен уколико се не обезбеде услови 
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аме рич ком на ци о нал ном иден ти те ту,⁹ ко ја су ука зи ва ла на про ме не пер цеп-
ци ја аме рич ких гра ђа на, ко ји су, упр кос ви со ком про цен ту (84%) са гла сно сти 
око је дин стве них ве ро ва ња и вред но сти, сма тра ли да је аме рич ки на ци о нал ни 
иден ти тет под ри вен, од но сно да је при сут на де фраг мен та ци ја на ци о нал ног 
иден ти те та по ли ни ја ма ет нич ких и кул тур них по де ла (80% бе лог ста нов-
ни штва САД, 86% Афроaме ри ка на ца и 74% Хи спа ноaме ри ка на ца об у хва ће-
них ис тра жи ва њем). Ова кви ста во ви ука зу ју на то да про ми шља ња о иден-
ти те ту са вре ме ног аме рич ког дру штва мо ра ју об у хва ти ти и вред но сти ко је 
пред ста вља ју ка ко де мо крат ске сту бо ве дру штва, та ко и исто риј ски хо ли зам, 
ко ји је усло вио то да је „је дин ство раз ли чи то сти“ из гра ђе но у ими грант ском 
дру штву, ко је је иден ти тет, из ме ђу оста лог, фор ми ра ло и кроз су коб са до-
мо ро дач ком кул ту ром и ду го трај но са зре ва ње и та ље ње кул тур них раз ли-
чи то сти. Пре ма за кључ ци ма про јек та „Бре дли“: „Бу ду ће ге не ра ци је Аме ри-
ка на ца зна ће ма ње од сво јих ро ди те ља о аме рич кој исто ри ји и осни вач ким 
иде а ли ма Аме ри ке. Та ко ђе, ви ше је Аме ри ка на ца ко ји су све сни оно га што 
нас раз два ја не го оно га што нас ује ди њу је. По сто ји опа сност да од мно штва 
у јед ном – E Plu ri bus Unum – до ђе мо до су прот не по зи ци је.“¹⁰ 

С дру ге стра не, у европ ском по ли тич ко-кул тур ном кон тек сту отво-
ре но је пи та ње од но са иден ти те та Европ ске уни је и мно штва аутох то них и 
алох то них ет нич ких и на ци о нал них иден ти те та уко ре ње них у сна жну ми-
то ло ги ју на ци о нал не др жа ве. На ста ла на ори ги нал ној иде ји, без упо ри шта 
у исто риј ском или ком па ра тив ном ис ку ству, Европ ска уни ја, на ро чи то на-
кон про ши ре ња, на сто ји да у ши ро ки по ли тич ки и со ци јал ни про стор утка 
мно штво кул тур них иден ти те та. Чи ни се да се у са вре ме ном све ту је ди но о 
Европ ској уни ји мо же го во ри ти као о за јед ни ци ко ја гра ди свој мул ти кул-
ту рал ни про стор, а па ра докс је у то ме што се европ ски мул ти кул ту ра ли зам 
са сто ји из еклек тич ког, а не си нер гич ног мно штва ет но кул тур них иден ти те-
та. Ба ли бар и Ва лер штајн су уко ре ње ност европ ских на ро да у при мор ди јал-
ни ет ни ци тет де фи ни са ли као фик тив ни ет ни ци тет, као ме сто раз гра ни че ња 
ко је раз от кри ва дво стру ку при ро ду пој ма на род – као има ги нар не за јед ни це 
срод нич ки и тра ди ци јом по ве за них по је ди на ца и као но си о ца ко лек тив ног 
пред став ни штва, гра ђан ства и пра ва.¹¹ 

У рас це пу из ме ђу два кул тур на на сле ђа са вре ме на Евро па на сто ји 
да раз ре ши основ ну ди ле му да ли је уоп ште мо гу ће у усло ви ма сна жних 

за политичку репрезентацију маргиналних друштвених група, Goran Bašić, „Multikultu-
ral nost i građanska participacija“, Pravo i politika 1/2 (Novi Sad 2008): 131–149.

⁹ Bradley Project of Americas National Identity, www.bradleyproject.org.
¹⁰ www.bradleyfdn.org/On-Lion-Letter/ID/288/America-is-facing-an-identity-crisis-Brad-

ley-Project-on-America39s-National-Identity-fi nds.
¹¹ Еtienne Balibar and Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, 

London – New York: Verso, 1977.



Етнокултурни идентитети – политике признања и праксе опстанка 57

ет но кул тур них или на ци о нал них др жа ва, ко је, као и на ро ди ко ји их на ста-
њу ју, има ју ду бо ко уко ре ње не тра ди ци је и иден ти те те, упу сти ти се у кон-
стру и са ње су пра на ци о нал ног иден ти те та – Евро пља ни на. Ба ли бар сма тра 
да у про це су из град ње гра ђан ског иден ти те та, од но сно Евро пе гра ђа на сва-
ки на род у по ље из ри чи тих европ ских пра ва и ду жно сти уно си прет ход ну, 
из вор ну на ци о нал ну при пад ност, чи ме до при но си иде ји отво ре не, гра ђан-
ске тран сна ци о нал но сти.¹²

Ме ђу тим, Брег зит (Bre xit), а пре то га и рас пра ва во ђе на у ве зи са усва-
ја њем Уста ва Европ ске Уни је и сво је вре ме но од ба ци ва ње Ли са бон ске аген-
де ди на мич ног раз во ја ЕУ на ре фе рен ду му у Ир ској, по ка за ле су да по је ди не 
др жа ве европ ску за јед ни цу и да ље ви ше ви де као еко ном ску и тр го вин ску 
уни ју, а ма ње као над на ци о нал ни по ли тич ки и кул тур ни про стор, те да ће се 
не ра до од ре ћи соп стве не ауто но ми је и све срд но је пре не ти на ин сти ту ци је 
Уни је. Чи ни се да је још сло же ни је пи та ње ка ко од ре ди ти за јед нич ки кул тур-
ни иден ти тет „но ве“ Евро пе. Уоста лом, мо гу ли се ја сно де фи ни са ти од ред-
ни це та квог иден ти те та и од ре ди ти ње го ви ди стинк тив ни ли ме си у од но су 
на дру ге ре ги о нал не иден ти те те? По ред то га, уко ли ко се ови усло ви и ис пу-
не, има ли се у ви ду на ко ји на чин ће но ви та ла си ми гра на та и ази ла на та из 
не ли бе рал них африч ких и азиј ских кул ту ра ути ца ти на бу ду ћи је дин стве ни 
европ ски кул тур ни про стор. 

У том кон тек сту, а убу ду ће ће би ти још ви ше раз ло га, нео п ход но је са-
гле да ти ка ко да се по ми ре уни вер зал ни прин ци пи устав них де мо кра ти ја и 
пар ти ку лар ни зах те ви раз ли чи тих кул ту ра за ин сти ту ци о нал ним при зна ва-
њем иден ти те та ко ји у сво јој при мор ди јал ној осно ви са др же вред но сти ко је 
су у су прот но сти са на че ли ма кон цеп та уни вер зал не за шти те људ ских пра ва. 
Сло бо дан Ди вјак, уоча ва ју ћи ову на пе тост иден ти те та ко ју у са вре ме ним ли-
бе рал ним де мо кра ти ја ма ства ра ју ими грант ске и кул тур но раз ли чи те гру пе, 
при ме ћу је да су: „Ими гран ти не рет ко пред став ни ци не ли бе ра ли зо ва них кул-
ту ра ко је од по је ди на ца зах те ва ју да не кри тич ки при хва та ју тра ди ци јом ета-
бли ра не прак се и оби ча је сво је кул тур не за јед ни це, ко је, да кле, од по је ди на ца 
оче ку ју да бу ду ин стру мен ти за ре про ду ко ва ње осо бе не тра ди ци је, ко ја је у 
осно ви кул тур ног иден ти те та те за јед нце. Сто га се не ли бе ра ли зо ва не кул ту ре 
пре ма ли бе рал ним прин ци пи ма и иде а ли ма, као што су пра во на дру га чи је 
ми шље ње, сло бо да ве ро и спо ве сти, јед на ка пра ва за све, за бра на су ро вог, не-
ху ма ног и де гра ди ра ју ћег трет ма на же на и љу ди, де он то ло шка иде ја са мо за-
ко но дав ства и ин ди ви ду ал не ауто но ми је, од но се као пре ма не че му што до-
во ди у пи та ње диг ни тет њи хо ве тра ди ци је и што те жи да је дез ин те гри ше.“

У том кон тек сту тре ба ло би схва ти ти про паст „по ли ти ка мул ти-
кул ту рал но сти“, ко је су са пу но са мо кри тич но сти про кла мо ва ли пре свих 
европ ски др жав ни ци. Не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел је твр ди ла да 

¹² Etjen Balibar, Mi, građani Evrope?, Beograd: Beogradski krug, 2003.
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мул ти кул ту рал ни кон цепт, пре ма ко јем љу ди жи ве срет но јед ни крај дру гих, 
ни је ус пео.¹³ Бив ши фран цу ски пред сед ник Ни ко ла Сар ко зи је ре као да је 
мул ти кул ту ра ли зам про ма шен кон цепт и по звао је на об на вља ње фран цу ског 
иден ти те та: „Пре ви ше смо би ли усред сре ђе ни на иден ти тет осо ба ко је до ла зе, 
а не до вољ но на иден ти тет др жа ве ко ја их је при ми ла.“¹⁴ Кри ти ка ма по ли ти-
ка мул ти кул ту рал но сти при дру жио се и та да ак ту ел ни бри тан ски пре ми јер 
Деј вид Ка ме рон, ко ји је сма трао да је ду го го ди шња по ли ти ка Ен гле ске би ла 
про ма шај и по звао на бо љу ин те гра ци ју мла дих му сли ма на, ка ко би се лак ше 
бо ри ли са ра сту ћим „до ма ћим“ екс тре ми змом.¹⁵ У јав но сти су ма ње би ле за-
па же не из ја ве бив ших пре ми је ра Шпа ни је Хо сеа Ма ри је Азна ра¹⁶ и Аустра-
ли је Џо на Ха у ар да,¹⁷ ко ји су та ко ђе сма тра ли да по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма 
ни су би ле успе шне у ин те гри са њу ими гра на та. Сва ова ми шље ња, са оп ште на 
од сеп тем бра 2010. до фе бру а ра 2011. го ди не, бу де зна ти же љу у ве зи са спо-
соб но сти ма и искре но шћу ад ми ни стра ци ја по ме ну тих др жа ва да спро ве ду 
ко ре ни те ре фор ме и да у по ли тич ки, кул тур ни и со ци јал ни про стор са вре ме-
не ли бе рал не др жа ве им пле мен ти ра ју при цип ет но кул тур не прав де. Ма ло је 
ве ро ват но да су са зна ња о огра ни че но сти по ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма за-
сно ва них на при зна њу и за шти ти иден ти те та ет но кул тур них ма њи на са зре-
ла исто вре ме но на ши ро ком про сто ру са вре ме них ли бе рал них де мо кра ти ја. 

Ма ло ве ро ват но ка жем, јер су ја сна упо зо ре ња и кри ти ке по сто ја ле. 
У том сми слу тре ба ло би по ме ну ти да је Са вет Евро пе, чи ја се свр ха огле да у 
оства ри ва њу де мо кра ти је и људ ских пра ва, под стак нут из ја ва ма зва нич ни-
ка во де ћих др жа ва Европ ске уни је, при пре мио до ку мент „Жи ве ти за јед но – 
ускла ђи ва ње раз ли чи то сти и сло бо да у Евро пи XXI ве ка“,¹⁸ ко јим је упу тио 
европ ској по ли тич кој јав но сти ви ше пи та ња у ве зи са бу дућ но шћу Евро пе. 
До ку мен том се не дво сми сле но по ру чу је да би од сту па ње од про кла мо ва них 
европ ских вред но сти мо гло има ти да ле ко се жне и све о бу хват не по сле ди це по 
чи та ву Евро пу, по го то во због то га што се еко ном ска кри за пре не ла на сфе ру 
дру штве них и гра ђан ских од но са, што је озбиљ но на ру ши ло кон цепт мул ти-
кул ту ра ли зма, на ко ме по чи ва Евро па и Европ ска уни ја.

У овом до ку мен ту, ко ји у европ ској јав но сти ни је имао зна чај ни јег од-
је ка, по бро ја ни су нај зна чај ни ји дру штве ни про бле ми са вре ме не Евро пе: по-
раст не то ле ран ци је пре ма ими гран ти ма; све ве ћа по др шка ксе но фо бич ним 
и по пу ли стич ки на стро је ним по ли тич ким стран ка ма; те шко ис ко ре њи ва ње 

¹³ Guardian, 17. новембар 2010.
¹⁴ Th e Telegraph, 11. фебруар 2011.
¹⁵ BBC News, 5. фебруар 2011.
¹⁶ Th e Washington Тimes, 16. фебруар 2011.
¹⁷ Th e Telegrapf, 29. септембар 2010.
¹⁸ http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/2011/KYIV%20WEBSITE/Report%20on%20

diversity.pdf.
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дис кри ми на ци је; по ја ва обес пра вље не по пу ла ци је; по сто ја ње па ра лел них 
дру штве них „ен кла ва“ уну тар др жа ва; ислам ски екс тре ми зам; еро зи ја де мо-
крат ских сло бо да; ла тент ни су коб из ме ђу сло бо де ве ро и спо ве сти и сло бо де 
из ра жа ва ња. Ауто ри овог до ку мен та, сле де ћи иде ју Ери ка Хоб зба у ма (Eric 
Hob sbawm) o то ме да се фор ми ра њу на ци о нал них, ет нич ких и дру гих ми-
то ва мо ра мо од у пре ти мо мен тал но – док се они још фор ми ра ју, упу ти ли су 
европ ским по ли тич ким, дру штве ним ин сти ту ци ја ма и ели ти 59 пре по ру ка 
са ци љем да их мо ти ви шу да пре у зи му кон крет ну од го вор ност за очу ва ње 
европ ских вред но сти, пре све га, мул ти кул ту рал но сти.

Чи ни се да са вре ме ни иза зо ви са ко ји ма се Евро па су о ча ва ука зу ју на 
то да је по ру ка овог до ку мен та за не ма ре на и да су шан се за по пра вља ње ста-
ња ма ње не го што су би ле у вре ме ка да су се кри ти ке мул ти кул ту ра ли сти-
ма не ште ди ми це де ли ле. Шта ви ше, од го вор на иза зо ве мул ти кул ту ра ли зма 
све ви ше се кон со ли ду је око ви зи је „ми ши ћа вог“ ли бе ра ли зма, ко ји под ра-
зу ме ва про ме ну по ли ти ке пре ма иден ти те ти ма ет но кул тур них ма њи на. За-
го вор ни ци раз ли чи тих ли бе рал них по ли тич ких тра ди ци ја са гла сни су са 
тим да би са вре ме не др жа ве тре ба ло да суп сти ту и шу бес плод не по ли ти ке 
то ле ран ци је ма њин ских за јед ни ца чи јим прак са ма се на ру ша ва ју ли бе рал-
не вред но сти по ли ти ка ма из град ње за јед нич ког на ци о нал ног иден ти те та 
отво ре ног за све. Да кле, пре ма овим ми шље њи ма, ко ја су све до ми нант ни ја, 
де ло твор на ин те гра ци ја ми гра на та у европ ска дру штва је сте аси ми ла ци ја, 
чи ме се рас пра ва о гра ни ца ма мул ти кул ту рал но сти по но во кон со ли ду је око 
ли бе рал ног прин ци па гра ђан ства. 

Не до у ми це и мо гу ћи од го во ри

Од го вор на рас ту ће иза зо ве мул ти кул ту рал но сти, при зна ва ли је или 
не, не би тре ба ло да се за сни ва на јед но обра зном мо де лу, по го то во не на ре-
ше њи ма за ко ји ма се по се за ло у про шло сти. Мул ти ет нич ност је ди на ми чан 
и сло жен дру штве ни фе но мен, у ње му су уко ре ње не тра ди ци је, кул тур не и 
је зич ке раз ли чи то сти, раз ли чи ти сти ло ви жи во та и вред но сни си сте ми, ме-
ђу ко ји ма че сто по сто ји не са гла сје, али мул ти ет нич ност је увек од раз са вре-
ме них со ци јал них, по ли тич ких, еко ном ских при ли ка и не тр пи јед но обра зне 
по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти.

Исто риј ске им пе ри је, ко је су би ли гло бал ни по ли тич ки кон цеп ти, ни-
су има ле пра во вре ме не и де ло твор не од го во ре на зах те ве ко је су пред њих 
по ста вља ле раз ли чи те кул ту ре, а са вре ме но дру штво је ви ше мул ти ет нич но 
не го што су оне би ле. Не твр дим да су ет нич ке и кул тур не раз ли чи то сти би-
ле раз ло зи због ко јих су исто риј ске им пе ри је не ста ле са по ли тич ке ма пе, али 
чи ње ни ца је и то да је мул ти ет нич ност ути ца ла на сла бље ње њи хо ве мо ћи. 
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Нај зад, не би тре ба ло смет ну ти с ума то да је про паст Аустро у гар ске им пе-
ри је за сно ван на су ко бу на че ла ле ги ти ми те та, ко ји је из во ри ште имао у фе-
у дал ном на сле ђу, и на че ла ет ни ци те та, те ма ти зо ва ном у гра ђан ској, про све-
ти тељ ској по ли тич кој фи ло зо фи ји. 

Узи ма ју ћи у об зир сло же ност и ди на ми ку гло бал них при ли ка, као и 
иза зо ве мул ти ет нич но сти, пре осми шља ва ња од го во ра у ве зи са по ли ти ка ма 
мул ти кул ту ра ли зма, тре ба ло би про ми сли ти о при ли ка ма и то ко ви ма ко ји 
ути чу на са вре ме но дру штво. У ве зи са тим, тре ба ло би има ти на уму то да се 
по ме ну те кри ти ке мул ти кул ту рал но сти иза зва не пр вен стве но су че ља ва њем 
европ ских дру шта ва са ими гра ци о ним кул ту ра ма и исла мом не мо гу a pri o-
ri при ме ни ти на мул ти кул ту рал на дру штва на ју го и сто ку и у сред њој Евро-
пи. На овом про сто ру сло же ност ет нич ких, кул тур них и вер ских иден ти те та 
је уко ре ње на у аутох то не, аутен тич не европ ске кул ту ре и на ци је и, уко ли ко 
се те жи по ли тич кој ста бил но сти и очу ва њу без бед но сти у ре ги о ну, тре ба ло 
би раз ви ја ти по ли ти ке ин те гра тив не мул ти кул ту рал но сти, ко је су ја сно ди-
стинк тив не од би ло ка квог мо де ла аси ми ла ци је. У том кон тек сту ни је на од-
мет под се ти ти на то да је у са вре ме ном до бу мул ти кул ту ра ли зам до жи вео 
пр ви по раз упра во на овом про сто ру. Пре че тврт ве ка де ва сти ра на је ју го-
сло вен ска по ли тич ка, при вред на и кул тур на за јед ни ца на ста ла на кла сич ном 
европ ском иде а лу про жи ма ња раз ли чи то сти и за јед нич ких ин те ре са. Европ-
ска по ли ти ка је та да ус хи ће на ми том о „Кра ју исто ри је“ про пу сти ла при ли ку 
да очу ва ве ру у мул ти ет нич ност као по ли тич ку ре ал ност. 

По сле ди це рас па да ју го сло вен ског мул ти кул ту рал ног про сто ра још 
ни су от кло ње не и ра ди кал не про ме не ус по ста вље них на ци о нал них по ли-
ти ка мул ти кул ту рал но сти, ма ка кве оне би ле, ри зик су по крх ку ре ги о нал ну 
без бед ност. Ин си сти ра ње на аси ме трич ним мо де ли ма за шти те пра ва ет но-
кул тур них ма њи на је ри зич но за дру штва у цен трал ној и ју го и сточ ној Евро-
пи, јер је у том слу ча ју ме ра за шти те пра ва ет но кул тур них ма њи на ми ни мум 
стан дар да ко ји од ре ђу ју ауто ри те ти ко ји у пр вом пла ну има ју на ме ру да ус по-
ста ве ред у др жа ва ма „ста ре“ европ ске де мо кра ти је. С дру ге стра не, не тре ба 
за не ма ри ти чи ње ни цу да је мул ти ет нич ност ових дру шта ва раз ли чи та и да 
су ње на бит на обе леж ја чвр ста по ве за ност на ци о нал них кул ту ра, те ри то ри-
ја ли за ци ја и број ност ет нич ких гру па, те сна жна про ти вље ња кон цеп ти ма 
по ли тич ке и те ри то ри јал не ауто но ми је. 

На „европ ском пла ну“ мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да су евро по цен-
трич ност и дис кри ми на ци ја ими грант ских кул ту ра, на ро чи то у обла сти за-
по шља ва ња, за тво ри ли вра та ин те гра ци је ге не ра ци ја ма ими гра на та, ко ји 
су, уме сто да ба шти не те ко ви не ус по ста вље них по ли ти ка мул ти кул ту рал-
но сти и те же дру штве ној укљу че но сти, оста ли у гра ни ца ма сво јих ре ли гиј-
ских иден ти те та, ко ји ни су има ли шан су да бу ду пред мет кри тич ких са мо-
про пи ти ва ња. Ти ме су на ра шта ји мла дих му сли ма на ро ђе них и обра зо ва них 
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у Евро пи усме ре ни ка то ме да се при кло не ра ди кал ним ин тер пре та ци ја ма 
исла ма. У усло ви ма екс тре ми зма из град ња за јед нич ког иден ти те та, ко јем се 
те жи за го ва ра њем аси ми ла ци о ни стич ког мо де ла, те же је оства ри во не го што 
је мо гу ће спро во ђе ње мул ти кул ту рал ног обра сца то ле ран ци је раз ли чи то сти.

Нај зад, гло бал но гле да но, иде ал нео ту ђи вог „тра га ња за сре ћом“, ко ји 
је ин сти ту ци о на ли зо ва ла ли бе рал на те о ри ја, пред ста вља људ ску по тре бу и 
уни вер зал но пра во. Овај иде ал је уко ре њен у срж ли бе рал не де мо кра ти је и 
кроз исто ри ју је био по кре тач про ме на сва ке вр сте, за то је те шко по ве ро ва-
ти у то да се он мо же ус кра ти ти љу ди ма ко ји у по тра гу за сре ћом до ла зе из 
дру шта ва ко ја нам ни су кул тур но бли ска. Од у ста ја ње од јед на ко сти шан се за 
ли бе ра ли зам би би ло исто што и од у ста ја ње од кон цеп та за шти те при ват не 
сво ји не. Или ско ро исто. 

На овом ме сту до ла зи мо до за тва ра ња кру га рас пра ве о не у спе шним 
мул ти кул ту рал ним по ли ти ка ма. На и ме, у кон струк ци ји свог ди ја ло шког кон-
цеп та мул ти кул ту рал но сти бри тан ски фи ло зоф ин диј ског по ре кла Bhik hu 
Pa rekh ис ти че да је по себ ност по ли тич ких по кре та ко ји су се ја ви ли по след-
њих де це ни ја 20. ве ка у то ме што су за го ва ра ли и за сту па ли ин те ре се „по-
себ них“ гру па, чи ји су се жи вот ни сти ло ви раз ли ко ва ли од кул ту ра глав ног 
то ка и ко ји су због то га би ли обес хра бри ва ни. Раз у ме ва ју ћи хе те ро ге ност тих 
по кре та, Па рек на ла зи да је от пор дру штве ном при ти ску хо мо ге ни за ци је и 
аси ми ла ци је њи хо вих иден ти те та нит ко ја их по ве зу је. Ове гру пе од луч но 
зах те ва ју при зна ње сво јих иден ти те та и пре ва зи ла зе увре же ну хри шћан ску 
фло ску лу о то ле ран ци ји иден ти те та, ко ја под ра зу ме ва при хва та ње ва лид-
но сти дру штве ног нео до бра ва ња. С јед не стра не, ови по кре ти ин си сти ра ју 
на прав ним и по ли тич ким ре фор ма ма ко је под ра зу ме ва ју ин сти ту ци о нал-
но при зна ва ње по себ но сти ко је за сту па ју, а с дру ге стра не, јав ну афир ма ци ју 
раз ли чи то сти, од но сно про ме не у на чи ну ми шље ња и у вред но сном си сте-
му. И кључ но – Па рек њи хо ве зах те ве не по сма тра пе ри фер но, већ, на сто-
је ћи да спо зна њи хо ву струк ту ру и усло вље ност, до ла зи до за кључ ка да су 
они уко ре ње ни у зах те ви ма за пре ра спо де лом дру штве не прав де и до ба ра. 
Сто га, ови по кре ти ни су скон цен три са ни са мо на при зна ње иден ти те та, већ 
у су шти ни зах те ва ју ду бље со ци јал не про ме не. Због то га по ли ти ке из град ње 
за јед нич ких иден ти те та отво ре них за све ни су од го вор на зах те ве са вре ме-
них по ли тич ких по кре та. 

Чи ни се да би ре фор му европ ског по и ма ња мул ти кул ту рал но сти тре-
ба ло осми сли ти на тра гу иде ја ко је је 2008. го ди не са Бри тан ци ма по де лио 
ан гли кан ски над би скуп Ро ван Ви ли јамс (Ro wan Wil li ams), ко ји је за го ва рао 
да се бри тан ским му сли ма ни ма до зво ли да у ни зу обла сти уве ду ше ри јат-
ско за ко но дав ство. Он је сма трао да је уво ђе ње ше ри јат ског за ко на у Ве ли-
ку Бри та ни ју не из бе жно и због то га је за го ва рао „кон струк тив но при ла го-
ђа ва ње из ве сним асп ке ти ма му сли ман ских за ко на“. Као ар гу мент на во ди се 
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чи ње ни ца што у Ве ли кој Бри та ни ји већ по сто ји мо гућ ност да Је вре ји у не-
ким аспек ти ма сле де је вреј ске за ко не. У том сми слу, над би скуп је пред ла гао 
да у сфе ри брач ног за ко но дав ства му сли ма ни ма тре ба омо гу ћи ти да иза бе ру 
под чи ју ју рис дик ци ју же ле – бри тан ског или ше ри јат ског за ко на, али и то да, 
без об зи ра на из бор ју рис дик ци је, има ју и мо гућ ност жал бе ре дов ном су ду. 

Ри зик над би ску по вог пред ло га је у то ме што се њи ме под ри ва јед но од 
основ них ли бе рал них на че ла – јед на кост пред за ко ном, али раз ми шља ти на 
тра гу ње го ве иде је је ин спи ра тив ни је и про спе ри тет ни је од иде је аси ми ла ци је 
ма њин ских кул тур них иден ти те та или до но ше ња про пи са о но ше њу бур ки и 
хи џа ба. По ред то га, до след на по ли ти ка при зна ва ња ет но кул тур них иден ти та 
и њи хо вих прак си раз ви је на у кон цеп ту мул ти кул тур ног гра ђан ства мо гла 
би да до ве де и до ра ди кал ног од сту па ња од ло ги ке по што ва ња уни вер зал них 
људ ских пра ва. У том слу ча ју би ло би пот пу но ле ги тим но да се при зна пра во 
му сли ма ни ма да уре де дру штве ни жи вот сво је за јед ни це пре ма ше ри јат ском 
пра ву, ко је је у мно гим од ред ба ма у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом и 
на ци о нал ним прав ним си сте ми ма мо дер них ли бе рал них др жа ва. 

Ко рак да ље у тра га њу за ин те грал ном по ли ти ком мул ти кул ту рал-
но сти је ли бе рал на ар гу мен та ци ја да ин ди ви ду ал ни ин те гри тет, по пра ви-
лу, чи ни све че му је чо век склон у окви ру сло бод ног гра ђан ског из бо ра, па 
пре ма то ме и у ве зи са оби ча ји ма ко је не гу је, ре ли ги јом, је зи ком и да сва-
ко има, ако ни шта дру го, он да под јед на ку мо рал ну за шти ту у ве зи са осо-
бе ним сти лом оде ва ња, ис хра ном, мо ли твом. Из гу би мо ли ве ру у мо рал ни 
по ре дак ко ји шти ти ове осо бе но сти, не ма га ран ци је да се не ће мо вра ти ти у 
прет хоб сов ско ста ње ду ха.

У крај њем слу ча ју, при зна ва ње иден ти та и на њи ма за сно ва них пра-
ва аутох то них и алох то них ет но кул тур них ма њи на зах те ва и про ми шља-
ња о ста њу де мо кра ти је у са вре ме ном све ту. Очи то је да ни су сва дру штва 
де мо крат ска, али ни то да дру штва на ста ла на про све ти тељ ској тра ди ци-
ји ни су јед на ко де мо крат ска. Њи хов со ци јал ни ка пи тал ни је исти и при-
хва та ње и ја ча ње де мо крат ских про це ду ра и ин сти ту ци ја не зна чи са мо по 
се би да је реч о де мо крат ским дру штви ма у пу ном сми слу ре чи. У та квим 
окол но сти ма мул ти ет нич ност зах те ва ори ги нал не по ли ти ке мул ти кул ту-
рал но сти, с јед не стра не, ве што утка не у де мо крат ски по ре дак, а са дру ге 
стра не, усме ре не ка ин те гра ци ји и очу ва њу аутен тич них иден ти те та ет но-
кул тур них ма њи на.
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ETHNOCULTURAL IDENTITIES  RECOGNITION 
POLICIES AND SURVIVAL PRACTICES

S u m m a r y
Most modern policies of multiculturalism are not in accord with the nature of 

multi-ethnicity as they seek to ‘put it in order’, ‘limit’, or ‘restrain’. Multiculturalism policies 
have been readily exposed to criticism by liberal theorists of both the ‘left ’ and ‘right’ orien-
tation, as well as by the statesmen of the countries of liberal democracy. Th e answers to the 
challenges of multi-ethnicity should not be uniform and limited to ineff ective models of 
tolerance for diversity. Th e management of multi-ethnicity requires deeper contemplation 
of both modern democracy and the liberal approach to collective identities.
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ПРИТИСНУТИ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

АЛ ПАР ЛО ШОНЦ*

С а ж е т а к. – У ра ду се ана ли зи ра ју тен ден ци је ко је су у ве зи са раз ли-
чи тим аспек ти ма мул ти кул ту ра ли зма. По ла зну осно ву пред ста вља те за да по-
сто је од ре ђе на ире вер зи бил на ре флек сив на по стиг ну ћа ко ја по твр ђу ју то ко ве 
мул ти кул ту ра ли зма у по зном ка пи та ли зму. У исто вре ме, кри ти ку ју се три јум-
фа ли стич ке тврд ње да је мул ти кул ту ра ли зам од нео ко нач ну по бе ду. То је увек 
пред мет хе те ро ге них ту ма че ња са од го ва ра ју ћим ре зул та ти ма. По ред кри тич ког 
раз ма тра ња кул ту ра ли зма, ко ји за не ма ру је дру штве не окви ре, аутор по себ но ис-
ти че ме ђу соб но пре пли та ње ис ку ства мул ти кул ту ра ли зма и дру штве но-еко ном-
ских де тер ми нан ти. По себ но се ука зу је на раз ли чи те тен ден ци је ко је има ју ва-
жну уло гу у кон тек сту по ме ну тих де тер ми нан ти, као што су по ја ве оп те ре ће не 
кри зом, про ду же на не за по сле ност и осе ћај не си гур но сти. На ро чи то се ис ти че 
скло ност ка ет ни фи ка ци ји дру штве но-еко ном ских про бле ма и на ту ра ли за ци ји 
струк ту рал них кур се ва. Ту се па жња ауто ра усме ра ва на кон сте ла ци ју у пост со-
ци ја ли стич ким зе мља ма ко је се су о ча ва ју са так ми чар ским про це си ма ми гра ци-
ја. Аутор ис ти че да не по сто је си ту а ци је у ко ји ма је мул ти кул ту ра ли зам крај њи 
ис ход и да он ни ка да не да је ста тич ну пер спек ти ву. Из во ри мул ти кул ту ра ли зма 
су раз ли чи ти и та чи ње ни ца при мо ра ва по ме ну те зе мље да на кре а ти ван на чин 
при сту пе ње го вом ту ма че њу.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, по зни ка пи та ли зам, ми гра ци је, кри за, 
не за по сле ност

ПОЧЕТНЕ НАЗНАКЕ, ОДНОСНО ОРИЈЕНТИРИ

У од но си ма из ме ђу ве ћи не и ма њи на већ одав но се раз ми шља. Та ко је 
аустриј ски марк си зам са по чет ка 20. ве ка, до ду ше, већ у кон тек сту рас па да ња 
Хаб збур шке мо нар хи је, пред ло жио не ка ре ше ња кул тур не ауто но ми је,¹ чи ји 
тра го ви се мо гу на ћи и у си сте му на ци о нал них са ве та у Ср би ји. Ипак, још 
увек че ка мо на рад ко ји би јед ном из ло жио скру пу ло зној ана ли зи евен ту ал не 
па ра ле ле. Та мо где су се кул тур не раз ли чи то сти кон фрон ти ра ле, мо ра ла су 
се по ста вља ти пи та ња ве за на за ин те гра ци ју по сред ством ме ха ни за ма ко ји 
омо гу ћа ва ју до жи вљај и афир ма ци ју при пад но сти, а ко је има ју ди вер гент не 

* Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
¹ Ephraim Nimni, ed., National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics, New 

York: Routledge, 2005, посебно стр. 54–64.
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об ли ке мо ћи у за јед ни ци. Ма њи не су у по зи ци ји сла бо сти – ка ко се то мо же 
пре бро ди ти? Да ли се мо же обез бе ди ти јед на кост мо ћи? 

И сход но то ме, мно го то га се пре ли ва у фе но мен ко ји се зо ве „мул ти кул-
ту ра ли зам“, а ко ји би тре ба ло да понуди до мо ви ну за сва ку вр сту при пад но-
сти. Ипак, мул ти кул ту ра ли зам је ка сни јег да ту ма. И от кад је по јам мул ти кул-
ту ра ли зма уоб ли чен, те по диг нут на ни во офи ци јал не по ли ти ке, да кле, од 60-их 
го ди на 20. ве ка, мно го то га се про ме ни ло у со цио-еко ном ској кон фи гу ра ци ји. 
По гре шно је ми сли ти да су окви ри да ти за у век, да ди на ми ка мо дер ног дру штва 
оста вља не так ну тим кон ту ре мул ти кул ту ра ли зма. За јед ни це ко је се ин спи ри-
шу мул ти кул ту ра ли змом увек пред ста вља ју јед но исто риј ско ме сто. (Ра ни је 
сам по ку ша вао да пред ло жим по јам мул ти кул ту рал них фор ми.²) Та ко је мул-
ти кул ту ра ли зам као по ли ти ка, али и као обе ћа ње дру га чи је за јед ни це у од но су 
на стан дард ни тип мо дер не за јед ни це, на стао у епо хи ка да је још др жа ва бла го-
ста ња пред ста вља ла не за о би ла зну по лу гу ор га ни за ци је жи во та. Шта ви ше, без 
си сте мат ског на сту па др жа ве бла го ста ња из ве сно је да од ре ђе ни ре жи ми мул-
ти кул ту ра ли зма ни су мо гли уоп ште да за жи ве. Да нас, ка да се од ме ра ва ју учин-
ци мул ти кул ту ра ли зма, не мо же се пре не бре га ва ти да је си ту а ци ја др жа ве бла-
го ста ња умно го ме про ме ње на – не ки чак го во ре о су мра ку др жа ве бла го ста ња. 

При то ме, не ма ни го во ра о то ме да смо ти ме ис цр пли све про ме не. Та-
ко, чак и ле ти ми чан увид у ста ти стич ке по дат ке по ка зу је да се са да жи ви у 
пе ри о ду ко ји је оп те ре ћен раз ли чи тим кри зним про це си ма. Уме сто уду бљи-
ва ња у ове по ја ве, са мо на зна чу је мо да се у ме ри на ра сле не из ве сно сти са да 
по ма ља ју про це си ко ји под ра зу ме ва ју раз ли чи те фор ме не ста бил но сти у за-
по шља ва њу, ја ку кон ку рен ци ју, не ре а ли зо ва на оче ки ва ња и раз ли чи те фор ме 
не јед на ко сти, о ко ји ма ли те ра ту ра оби ла то све до чи. И ва ља не за бо ра ви ти да 
упра во не ре а ли зо ва на оче ки ва ња пред ста вља ју зна чај не из во ре не за до вољ ства, 
те и од ре ђе ног об ли ка по ли тич ке мо би ли за ци је: ин тен зи фи ка ци ја де сни чар-
ског рас по ло же ња и оја ча ва ње сна жно де сних пар ти ја је и ви ше од симп то ма. 

Мул ти кул ту ра ли зам, ко ји се мно го пу та гу био у кул ту ра ли зму, не пре-
по зна ју ћи по ли тич ке и еко ном ске од ре ђе но сти епо хе, за не ма ру је по ме ну те 
мо мен те. Сход но то ме, за ње га до тич не од ре ђе но сти или не по сто је или се 
гу ра ју у по за ди ну. Кул ту ра ли зам по сма тра су сре те кул ту ра без со ци јал них 
де тер ми на ци ја, али ти ме се гу би оштри ца тре ти ра ња бит них по ја ва. Мул ти-
кул ту ра ли зам се за пра во ти че раз ли чи тих ди сци пли на: он згу шња ва раз ли-
чи та по сре до ва ња ко ја тра же ко о пе ра ци ју раз ли чи тих ди сци пли на. Са њим се 
го во ри о за јед ни штву раз ли чи тих у скло по ви ма од ре ђе них исто риј ских усло-
ва; али то је тек ми ни ма ли стич ка на зна ка. Јер, мо ра да по сто ји из ве сна вр-
ста за ин те ре со ва но сти да се чу је онај Дру ги, да се Дру ги уоп ште ре ги стру је 

² Alpar Lošonc, „Da li smo u epohi posle multikulturalizma?“, u Nacionalni saveti nacio-
nalnih manjina i kultura, ur. Duško Radosavljević, Miroslav Keveždi i Eva Vukašinović, Novi 
Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 2015, str. 7–23.
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и укљу чи у по ље соп стве ног оп хо ђе ња пре ма све ту. И упра во ова за ин те ре-
со ва ност је под ло жна ва ри ја ци ја ма, под ло жна је ути ца ју по ме ну тих де тер-
ми на ци ја: не ре а ли зо ва ним оче ки ва њи ма оп те ре ћен чо век гу би скло ност за 
од ва жно пер ци пи ра ње Дру го сти у би ло ком сми слу. 

Мул ти кул ту ра ли зам се мно го пу та по ку ша ва кри ти ко ва ти ин тер кул-
ту ра ли змом, ко ји би тре ба ло да кри ти ку је за ча ху ре ност од ре ђе них за јед ни ца, 
са мо и зо ла ци ју, ко ја ства ра огра ни че но са мо ра зу ме ва ње и са мо за бо ра вље ност 
у окви ру суп стан ци ја ли зо ва них иден ти тет ских обра за ца. Пре по зна ју ћи да у 
За пад ној Евро пи по сто ји са мо за тва ра ње при до шли ца, ми гра на та, ка ко је то 
опи си ва но у мно го број ним со ци о ло шким сту ди ја ма, тј. да пре о вла да ва „ге то и-
за ци ја“, при бе га ва ло се ин тер кул ту ра ли зму као по ја су спа са ва ња у све ту ко ји 
се, упр кос обе ћа њима за јед ни штва, фраг мен ти ра и рас па да у ен ти те те-ка ве зе. 

Ни у јед ном тре нут ку не же лим да пот це њу јем ове тен ден ци је. Оди ста 
по сто је стре мље ња у од но су на са мо за тва ра ње, и то са од го ва ра ју ћим по сле-
ди ца ма, на ро чи то у по гле ду га је ња са мо при стра сно сти; нар ци зам раз ли чи тих 
гру па ни је за пот це њи ва ње. Ме ђу тим, са де кла ра тив ним ин тер кул ту ра ли змом, 
ко ји же ли да ана ли зи ра оно „из ме ђу“ раз ли чи тих кул ту ра, ауто мат ски се не 
до би ја ко рек ци ја у од но су на мул ти кул ту ра ли зам. Уко ли ко је ња ва за ин те-
ре со ва ност да се Дру ги уоп ште чу је, ва ља ло би раз ми шља ти о то ме за што се 
то де ша ва: кри ти ка је увек до бро до шла, али на ср та ји на са мо за тва ра ње не 
тре ба да гу бе из ви да шта је узрок а шта је по сле ди ца. И ин тер кул ту ра ли зам 
вре ба опа сност пот це њи ва ња со цио-еко ном ских де тер ми на ци ја и оста ја ње 
са мо у ре дук тив ним окви ри ма кул ту ра ли зма. Јер, упра во то сам же лео да на-
гла сим: за ин те ре со ва ност пре ма дру ги ма, спрем ност да се уђе у раз ме ну са 
дру ги ма пред ста вља из раз згу шња ва ња раз ли чи тих по сре до ва ња над ко ји-
ма чак и они ко ји би же ле ли да упра вља ју не ма ју моћ. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су an te lit te ram од ре ђе ни об ли ци мул ти/ин тер кул ту ра ли зма по сто ја ли и 
у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји: али је сход но та да шњој кон сте ла ци ји по сто-
јао од о зго кон тро ли са ни мо дус мул ти/ин тер кул ту ра ли зма, ко ји је имао и ре-
зул та те, али и сво је ма ње ус пе ле аспек те у по гле ду ин те гра ци је раз ли чи тих. 

Мул ти кул ту ра ли зам је спој из ме ђу од о зго спро ве де них ме ра и од о здо 
на че тих ини ци ја ти ва. Но, ко ли ко ће се би ти за ин те ре со ван за Дру гог, за дру-
гост уоп ште, то ће би ти плод мно гих укр шта ња: др жа ва и ор га ни упра вља ња 
мо гу тек да ства ра ју усло ве за бо га ту ко му ни ка ци ју из ме ђу раз ли чи тих ен-
ти те та, мо гу да се ста ра ју за спро во ђе ње нео п ход них прав них усло ва, од но-
сно мо гу да ре про ду ку ју прав не окви ре, али об ли ке за ин те ре со ва но сти са мо 
у ре ла тив ном сми слу мо гу уоб ли ча ва ти. То што се не мо же би ти за до во љан 
по сто је ћим об ли ци ма за ин те ре со ва но сти пре ма дру гим за јед ни ца ма (та ко 
и ма њи на ма раз ли чи тих вр ста) да до тич ни од но си са др же раз ли чи те фор ме 
ре сан ти ма на, да исти од но си има ју цр те ин ди фе рент но сти, мо ра се кри тич-
ки ре флек то ва ти – али тек ка да се узму у об зир по ме ну те со цио-еко ном ске 
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де тер ми на ци је. Ако се мул ти кул ту ра ли зам ре флек ту је на за јед ни штво раз ли-
чи тих у скло по ви ма исто риј ских од ре ђе но сти, при то ме се ми сли на com mu-
ni tas ет нич ких за јед ни ца (и ши ре – на за јед ни штво по ло ва), не тре ба за бо ра-
ви ти да је ло ги ка ин ди фе рент но сти пре ма дру ги ма струк ту рал но³ од ре ђе на 
чи ње ни ца, ко ја у да на шњим то ко ви ма до би ја по себ но зна че ње. 

У сва ком слу ча ју, ни је мо гу ће про го во ри ти на иоле аде ква тан на чин о 
об ли ци ма стру ја ња ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих за јед ни ца а да се исто-
вре ме но не оба зи ре мо на струк ту рал не од ре ђе но сти. Мул ти кул ту ра ли зам се 
пре ла ма пре ко од ре ђе них ин сти ту ци о нал них по сре до ва ња и не би тре ба ло 
од у ста ти од њи хо вог про пи ти ва ња, да ка ко, уко ли ко же ли мо да се го во ри о 
мул ти кул ту ра ли зму не тек ап стракт но не го и кон крет но, ула зе ћи у раз ма тра-
ње дру штве но-еко ном ских усло ва. Ре флек сив ни за хват мул ти кул ту ра ли зма 
увек тре ба да има пред со бом чи ње ни цу да ди на ми ка нпр. та квих фе но ме на 
као што је гра ђан ство и те ка ко ути че на шан се мул ти кул ту ра ли зма, а ако 
је реч по во дом гра ђан ства, не ка се по ме ну од ре ђе не не га тив не тен ден ци је.⁴

Још јед но пи та ње же лим да по ста вим у окви ру уво да. У Ср би ји се за-
цр та ва ју пу те ви ко ји нас во де пре ма члан ству у Европ ској уни ји. Мул ти-
кул ту ра ли зам је има нент ни мо ме нат у са мо ра зу ме ва њу Европ ске уни је: то 
уоп ште ни је спор но, чак би се мо гло ар гу мен то ва ти да је упра во по и ма ње 
мул ти кул ту ра ли зма до при не ло уоб ли ча ва њу кон ту ра европ ске уни фи ка ци је.⁵ 
Но, исто вре ме но ва ља узе ти у об зир чи ње ни цу да из За пад не Евро пе сти жу 
гла со ви ко ји об зна њу ју „смрт мул ти кул ту ра ли зма“, „су тон мул ти кул ту ра ли-
зма“: по ми сли мо са мо на из ја ве да те од стра не ета бли ра них по ли ти ча ра од 
пре не ко ли ко го ди на, ко је се ни у ком слу ча ју не мо гу пот це њи ва ти.⁶ Осим 
то га, не тре ба за бо ра ви ти да слич не оце не и да нас при сти жу, и то са ве о ма 
ути цај них по зи ци ја у ме диј ском и на уч ном све ту: да кле, ни го во ра не ма о 
то ме да је си ту а ци ја за вр ше на, да је из ре че на по след ња реч.⁷

³ У току рада више пута ћу говорити о структурама а без дефиниција, и узећу у обзир 
конвенционалну дефиницију: ради се о интерактивним социјалним односима, структура 
је независна од појединачних друштвених актера и има каузално дејство, Geoff  Hodgson, 
Conceptualizing Capitalism, Chicago: Th e University of Chicago Press, 2015, str. 55.

⁴ О појму неуротичног грађанина в. Engin Isin, “Th e Neurotic Citizen”, Citizenship Stud-
ies 8/3 (2004): 217–235.

⁵ О томе убедљиво, Riva Kastoryano, ed., An Identity for Europe, Th e Relevance of Mul-
ticulturalism in EU Construction, London: Palgrave, 2009.

⁶ Покушао сам то тумачити, Alpar Lošonc, „Kasni kapitalizam, evropeizacija, suton mul-
tikulturalizma, ili nešto drugo?“, u Aporije multikulturalizma, prir. Alpar Lošonc i Dragan Prole, 
Novi Sad: Mediteran, 2012, str. 59–82.

⁷ http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/3/cal-thomas-the-failure-of-multi-
culturalism/?page=all, приступљено, 26. 3. 2016. Нешто о странпутицама Ангеле Меркел 
поводом избеглица, Wolfgang Streeck, “Scenario for a Wonderful Tomorrow”, http://www.lrb.
co.uk/v38/n07/wolfgang-streeck/scenario-for-a-wonderful-tomorrow.
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Ни је јед но став но иза ћи на крај са овим на зна ка ма. По ку ша вам да не 
пот це њу јем, али и да не пре це њу јем до мет да тих де кла ра тив них из ја ва. У сва-
ком слу ча ју, ако по сто ји про тив реч ност из ме ђу на ве де них ори јен та ци ја, то 
се не мо же, не сме пре ћу та ти: но, ра ди се о објек тив ној про тив реч но сти ко-
ја по га ђа Евро пу, од но сно Европ ску уни ју као је дан од ње них из ра за. Пи та ње 
се, на да ље, по ста вља на сле де ћи на чин: ка ко ту ма чи ти на ве де ну про тив реч-
ност у Ср би ји, у ко јој је због мно го број них исто риј ских усло ва – не по вољ не 
си ту а ци је у 90-им го ди на ма про шлог ве ка, тре ба ло упри ли ча ва ти од ре ђе не 
на по ре да дис кур си мул ти кул ту ра ли зма до би ја ју сво је ме сто? У по лу пе ри-
фе риј ској зе мљи им пул си ко ји до ла зе од ауто ри та тив них из во ра има ју од јек 
и из ло же ни су мно го број ним раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма, ко је нас мо гу 
во ди ти у раз ли чи тим прав ци ма. Ако су и исте из ја ве ре че не пре де сет го ди-
на, са да су се по ја ви ле но ве тен ден ци је, а у ве зи са ми гра ци ја ма: та ко се ба-
рем ту ма чи са да шња си ту а ци ја.

Из ве сно је да од но ше ње пре ма мул ти кул ту ра ли зму у За пад ној Евро-
пи под ле же ду бин ском ис пи ти ва њу. Не мо же се про блем от кло ни ти на тај 
на чин што ће се скри ва ти чи ње ни ца да по сто ји од ре ђе на кри зна ди на ми ка у 
од но ше њу пре ма мул ти кул ту ра ли зму. Иона ко не тре ба за бо ра ви ти да мул-
ти кул ту ра ли зам има раз ли чи те ко ре не: ни су исти из во ри мул ти кул ту ра ли-
зма у За пад ној Евро пи и у Ис точ ној и Сред њој Евро пи. Док у пр вом слу ча ју 
пост ко ло ни ја ли стич ко на сле ђе и те ка ко игра уло гу, у дру гом слу ча ју не мо же 
се го во ри ти о то ме, јер слич на тра ди ци ја ни кад ни је по сто ја ла. Сход но то ме, 
већ на по чет ку мо ра мо уви ђа ти не из о став ну ди фе рен ци ра ност из ме ђу раз ли-
чи тих де ло ва Евро пе: не ма го во ра о то ме да се исти про бле ми мо гу на екви-
ва лен тан на чин при ме ћи ва ти. За пад но е вроп ски про блем је већ пре по зна ла 
Ха на Арент (Han nah Arendt) ка да је го во ри ла о то ме да ће се ко ло ни јал но на-
сле ђе као бу ме ранг вра ћа ти Евро пи: ми не мо же мо тач но зна ти на шта је она 
ми сли ла, али из ве сно је да се и по сто је ћа си ту а ци ја мо же ту ма чи ти из ње не 
пер спек ти ве. След стве но то ме, у Ср би ји (и уоп ште у овом ре ги о ну) не мо-
же се не по сред но по зи ва ти на за пад но е вроп ску прак су, не го тек са из ве сним 
по сре до ва њи ма. Мул ти кул ту ра ли зам је увек уткан у исто риј ску ди на ми ку 
и но си увек на се би жиг истих усло ва. Чак и нор ма тив ност, ко ја у се би увек 
но си иде а ли зи ра ју ће цр те, мо же се ту ма чи ти на осно ву кон крет них исто риј-
ских усло ва. Дру га чи је ре че но, кри зна ди на ми ка мул ти кул ту ра ли зма у За пад-
ној Евро пи увек се мо ра ту ма чи ти и ва ља се увек си ту и ра ти у да ти кон текст. 

На тај на чин до ла зи мо до до дат не ме то до ло шке прет по став ке, ко ја ме 
во ди у ра ду. Ва ља узе ти у об зир чи ње ни цу да ми ко ји го во ри мо из Ср би је 
већ одав но је смо део европ ског про сто ра,⁸ упр кос че ка њу на пра гу Европ-
ске уни је: и уоп ште и нас по га ђа ју де тер ми на ци је свет ских то ко ва. Дру гим 

⁸ Макар на проти вр ечан начин, како је т о описа о Етјен Ба ли бар, а поводом присуства 
Балкана у Европи, Etjen Bal ibar, Mi, gr ađ ani E vr op e?, Beograd: Circulu s, 2003, str. 26.
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ре чи ма, мул ти кул ту ра ли зам се не мо же ло ка ли зо ва ти у том сми слу да би се 
у јед ној зе мљи као што је Ср би ја мо гло рас пра вља ти о ње му а без оба зи ра-
ња на свет ску ди на ми ку. Ако по сто је од ре ђе ни дра ма тич ни аспек ти ми гра-
ци је у са да шњем ста њу, а по сто је, не мо же мо се по на ша ти на тај на чин да 
по сто ји мо гућ ност изо ла ци је од та квих и слич них тен ден ци ја. По сма тра ти 
учин ке, мо ду се мул ти кул ту ра ли зма у Ср би ји, а не оба зи ра ти се на свет ске 
тен ден ци је, тро шно је.

У су че ља ва њу са на зна ка ма ро до на чел ни ка по ли тич ке фи ло зо фи је мул-
ти кул ту ра ли зма, на и ме, са гле ди шти ма Ви ла Ки мли ке (Will Kymlic ka), по ку-
ша вао сам твр ди ти да су од ре ђе не пу та ње ко је су ве за не за мул ти кул ту ра-
ли зам не по врат не, да су оне по ста ле има нент ни део европ ског по ли тич ког 
про сто ра.⁹ Пре ко ра че ни су од ре ђе ни пра го ви по сле ко јих не ма по вра та ка. 
Исто вре ме но сам твр дио да то не зна чи да мул ти кул ту ра ли зам не под ле же 
кон тин гент ним по ли тич ким ин тер пре та ци ја ма. Ако је мул ти кул ту ра ли зам 
„исто риј ско ме сто“, сте ци ште раз ли чи тих по сре до ва ња, он да пре о ста је са мо 
да по твр дим: у фе но ме ну мул ти кул ту ра ли зма се укр шта ју раз ли чи те тен ден-
ци је, на и ме, тен ден ци је ко је се од но се на де мо гра фи ју, кре та ње рад не рад не 
сна ге, еко но ми ју и по ли ти ку, кул ту ру, пер цеп ци ју не јед на ко сти и спрем ност 
на прак ти ко ва ње со ли дар но сти. Мо же мо из ла зи ти на крај са мул ти кул ту ра-
ли змом ако пој мов но до вољ но ви со ко уз ди же мо раз ми шља ње о ме ђу од но-
си ма из ме ђу по ли ти ке, еко но ми је и кул ту ре. Не е сен ци ја ли стич ка по и ма ња 
иден ти те та већ одав но на гла ша ва ју да се иден ти тет не мо же по јед но ста ви ти, 
да је он ме сто где се кон ден зу ју раз ли чи ти про це си, да пре по сто је про це си 
иден ти фи ка ци је не го јед ног чвр стог иден ти тет ског обра сца. Оно што зо ве-
мо иден ти те том ни је ни шта дру го до ди на ми ка, чак и ди ја лек ти ка из ме ђу 
иден ти фи ка ци је и де и ден ти фи ка ци је, од но сно де и ден ти фи ка ци је и ре и ден-
ти фи ка ци је,¹⁰ у да тим исто риј ским усло ви ма.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ У „СВЕТУ БЕЗ ГРАНИЦА“

Из во ри мул ти кул ту ра ли зма у За пад ној Евро пи су исто та ко исто риј ски 
од ре ђе ни као у Сред њој и Ис точ ној Евро пи. Али, из во ри су ипак дру га чи ји: и 
ци клич но и кон тин гент но стру ја ње ми гра ци је, не за у ста вљи во кре та ње рад не 
сна ге ко је, има функ ци о нал не еле мен те, али и струк ту рал не аспек те.¹¹ У то ме 
се мо гу пре по зна ти за мр ше ни од но си из ме ђу ко ло ни за ци је, де ко ло ни за ци је 

⁹ Lošonc, „Da li smo u epohi posle multikulturalizma?“, ibid.
¹⁰ Нешто о томе в. Etienne Balibar, Saeculum, Culture, religion, idéologie, Paris: Galilée, 

2012, посебно стр. 62.
¹¹ Уместо детаљисања, William Robinson and Xuan Santos, “Global Capitalism, Immi-

grant Labor, and the Struggle for Justice”, Class, Race and Corporate Power 2/3 (2014): 3.
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и пост ко ло ни за ци је, те раз ли чи ти ло мо ви ко ји су за де си ли тран са тлант ски 
свет. По бор ни ци мон ди ја ли за ци је (она је бо љи из раз од гло ба ли за ци је, ко ја је 
иона ко по ста ла тех нич ки тер мин) у то ме су ви де ли мо гућ ност за афир ма ци ју 
ко смо по лит ског ре ше ња. Дру гим ре чи ма, ми сли ло се да тр жи ште ис пред ко-
јег не по сто је ба ри је ре по ве зу је ра за су ти, рас тр га ни свет у јед ну це ли ну, где 
ће се и не раз ви је ни не пре ста но раз ви ја ти. Тр жи шни ко смо по ли ти зам, до ду-
ше, ни је мо гао да ство ри свет ску др жа ву, али су не ки ту ма чи сла ви ли на ста-
нак Lex Mer ca to ria, ко ји мо же да спо ји умом и ра зу мом од ре ђе не љу де, чак и 
без оне др жа ве ко ја је не ка да би ла по сту ли ра на као ен ти тет са нео гра ни че-
ним су ве ре ни те том. Уме сто ин тер др жав них од но са, са да би се ис кри ста ли-
са ле гло бал но-мон ди јал не ин тер тр жи шне ре ла ци је, где при ват на ауто но ми ја 
не пре ста но до би ја сво ју по твр ду. 

На ма, ме ђу тим, пре о ста је пи та ње и при ват не и јав не ауто но ми је: мул ти-
кул ту ра ли зам ни је мо гућ без јав не ауто но ми је од ре ђе них гру па, по је ди на ца, 
шта ви ше, мул ти кул ту ра ли зам мо же да за жи ви тек уко ли ко по сто је озбиљ ни 
усло ви упра во за овај тип ауто но ми је. А јав на ауто но ми ја ни у ком слу ча ју 
се не обез бе ђу је пу ким осла ња њем на тр жи шне то ко ве, ко ји се про гла ша ва-
ју ап со лут но спон та ним, што не од го ва ра ствар но сти.

У сва ком слу ча ју, тр жи ште про тег ну то на ко смо по лит ске окви ре је хва-
ље но и за то што на вод но об у зда ва аспи ра ци је, као и угра ђе ни нар ци зам, те и 
по тен ци јал но на си ље те ри то ри јал но од ре ђе них др жа ва. До ду ше, то ни је мо-
гло да иде без од ре ђе них иде о ло шких ар ти ку ла ци ја: иза ства ра ња тр жи шта, 
ко је се про па ги ра као спон та ни об лик са мо а фир ма ци је, увек сто је не тр жи-
шни су бјек ти, ко ји уокви ру ју и ства ра ју тр жи шне то ко ве, као и мо гућ но сти 
кре та ња рад не сна ге на мон ди ја ли зо ва ном тр жи шту рад не сна ге. 

Са да се за пра во по ста вља јед но пи та ње, ко је се ов де мо же до дир ну-
ти а не и ис црп сти, но, то је сте пи та ње ко је се не мо же пре не бре га ва ти. Ни-
је мо гу ће, на и ме, за ми сли ти мо дер ни тет (а ко ји по сту ли ра чо ве ка као ум ног, 
сло бод ног и јед на ког) без од но ше ња пре ма уни вер за ли зму, ко ји пред ста вља 
оно „оп ште“, оп шти хо ри зонт, на ко ји се сва ко мо же по зи ва ти и ко ји би тре-
бао нор ма тив но да се од но си на из бо ре но је дин ство људ ске ра се. Али, ва ља 
по ста ви ти пи та ње и ре ла ци ја из ме ђу уни вер зал ног и гло бал ног:¹² ни је ли 
мул ти кул ту ра ли зам ну жно по ста вљен у про стор на пе то сти из ме ђу ових 
на зна ка и ни су ли ње го ви про бле ми и из раз по ме ну те на пе то сти? Ни је ли 
упра во реч о то ме да се мо ра го во ри ти о томе ка ко гло бал ни окви ри из но ва 
ре про ду ку ју од но се из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је? Уни вер за ли зам не мо же а 
да не твр ди да свет при па да сви ма: у гло ба ли зо ва ном све ту овај прин цип у 
нај ма њу ру ку по ста је упи тан. Пер спек ти ва мо ћи има пре ва гу над оним што 
се су ге ри ше по ли ти ком уни вер за ли зма.

¹² О томе в. Jacques Bidet, Opća teorija moderne, Zagreb: Disput, 2007, str. 150.
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Из ве сно је да се за јед нич ки жи вот раз ли чи тих мо же за ми сли ти са мо у 
окви ри ма свет ских по сре до ва ња. И сход но то ме, ја вља ју се раз ли чи те ди ле-
ме: не ка се по ме не са мо јед на ко ја ми се чи ни ре пре зен та тив ном. Та ко су се 
од ре ђе ни об ли ци мул ти/ин тер кул ту ра ли зма мо гли са гле да ва ти из пер спек-
ти ве на ди ра ња кор по ра ци ја,¹³ али, уоста лом, не тре ба ов де до ка зи ва ти њи хо-
во сна жно при су ство на свет ској сце ни. То је по ну ка ло не ке ис тра жи ва че да 
про го во ре о кор по ра тив ном мул ти кул ту ра ли зму. Је два тре ба до ка зи ва ти да је 
та ква на зна ка но си ла у се би цр те јед не пе јо ра тив не ар ти ку ла ци је: кор по ра ци-
је ко је се кре ћу све том тра же ћи ве ћу про фи та бил ност, те ко је кр ста ре све том 
за рад пла не тар ног при сва ја ња ре сур са при ла го ђа ва ју се ло кал ним кул тур ним 
обра сци ма, ко ри сте ћи ло кал не сим бо ле, оби ча је. Јер, раз ми шља ли се на тај 
на чин, мул ти кул ту ра ли зам та да кли зи ка то ме да по ста не функ ци о нал ни еле-
мент, да се сво ди на функ ци о на ли стич ке им пли ка ци је јед не ме ха ни ке про фи-
та. Ну жна по сле ди ца то га је сте да мул ти кул ту ра ли зам гу би сво је по ли тич ке 
ди мен зи је и по ста је еко ном ско-функ ци о нал ни мо ме нат ка сног ка пи та ли зма, 
и то у кон тек сту не до ста ја ња пла не тар не од го вор но сти: то је ве о ма, од но сно 
не из мер но да ле ко од оно га што се нор ма тив но про јек ту је са мул ти кул ту ра-
ли змом. Осим то га, не тре ба за бо ра ви ти да кор по ра ци је из ми чу¹⁴ про це ду ра ма 
ле ги ти ми са ња, да су оне ор га ни за ци је-пред вод ни ци осла бље ња мо гућ но сти 
ле ги ти ма ци је у са вре ме ним по ре ци ма, а без до тич не про це ду ре уз др ма ва ју 
се сту бо ви мо дер ни те та. Уко ли ко от кло ни мо на ив не, не ре флек то ва не ата ке 
на кор по ра ци је, оста је ипак фа кат да се са на ста лом си ту а ци јом пот хра њу је 
аку му ла ци ја мо ћи, и то у ру ка ма од ре ђе них гру па, што пред о дре ђу је и ста зе 
мул ти кул ту ра ли зма. Већ је одав но при ме ће но да упра во у је ку оп штег три-
јум фа свет ског тр жи шта ор га ни за ци је као кор по ра ци је до би ја ју на сна зи да 
тек узи ма њем у об зир спо ја из ме ђу тр жи шта и кор по ра ци ја мо же мо не што 
иоле ре ле вант но ре ћи о са вре ме ном ста њу. Исте кор по ра ци је ко је про ми чу 
при ват не ин те ре се а ег зи сти ра ју као не за ви сне од пар ти ку лар но-на ци о нал них 
ин те ре са ујед но сро за ва ју мо гућ но сти за јед ни штва из ме ђу при ват них и јав-
них хо ри зо на та. Де те ри то ри ја ли за ци ја по сто ји, али пи та ње је да ли се то ан ти-
ци пи ра ло у раз ли чи тим има ги на ци ја ма. Нај зад, као и у слу ча ју кор по ра ци ја, 
мо же мо твр ди ти и у од но су на фе но ме не ко ји се обе ле жа ва ју као „еко ном ско 
гра ђан ство“:¹⁵ и до тич ни фе но ме ни функ ци о на ли зу ју кул тур ну раз ли чи тост и 
ин стру мен та ли зу ју мул ти кул ту ра ли зам, ко ји гу би сво ју нор ма тив ну оштри цу.

¹³ В. математичко сагледавање корпоративне моћи, Stefania Vitali, James B. Glattfelder 
and Stefano Battiston, “Th e Network of Global Corporate Control”, PLoS ONE 6/10 (2011): 
e25995. doi: 10.1371/journal.pone.0025995.

¹⁴ Colin Crouch, “Vom Urkeynesianismus zum privatisierten Keynesianismus – und was 
nun”, LEVI 37 (2009): 318–326.

¹⁵ Sasia Sasken, Gubitak kontrole? Suverenitet u doba globalizacije, Beograd: Circulus, 2004, 
str. 49–75.
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На да ље, кре та ње рад не сна ге као кон сти ту тив ног еле мен та по вла чи-
ло је за со бом и те ри то ри јал ну де ло ка ци ју кул тур не ди на ми ке и из но ва је 
по ста вља ло те шко пи та ње од но са из ме ђу те ри то ри је и кул ту ре. Де ло ка ли-
зо ва на рад на сна га, ина че из ло же на пре кар ним усло ви ма, не од ри че се сво-
јих кул тур них обра за ца чак и ка да ме ња сво ја пре би ва ли шта. Ми грант ко-
ји на пу шта сво је род но ме сто ра ди укљу чи ва ња у свет ске ка пи та ли стич ке 
то ко ве је сте де ло ка ли зо ван, ба чен у но мад ске окви ре, али но си са со бом 
ин тен ци ју да оста не у окви ри ма ро ђе њем сте че них кул тур них де тер ми на-
ци ја. Не ка да мно го пу та ко ри шће ни тер мин акул ту ра ци је као да не успе ва 
да дâ од го во ре на пи та ња ко ја се ов де по ста вља ју: ако су се За пад ња ци на-
да ли то ме да еко ном ска ин те гра ци ја по вла чи за со бом ба рем и по сте пе ну 
кул тур ну ин те гра ци ју, ко ја би омо гу ћи ла но ва за јед ни штва из ме ђу раз ли-
чи тих, по ка за ло се да су ства ри умно го ме сло же ни је, да из ме ђу еко ном ске и 
кул тур не ди на ми ке по сто је ин тер фе рен ци је, али са кон тин гент ним ре зул-
та ти ма. Иона ко не би тре ба ло иг но ри са ти чи ње ни цу да уто пи је по ве за не 
са кре та њем гло ба ли зо ва не флек си би ли зо ва не рад не сна ге ко ја сти же та мо 
где се на ста њу је ра ци о нал ност ка пи та ла, а per de fi  ni ti o nem она је вла да ју ћа, 
ни je се ни кад ми сли ло да је свет ска ди на ми ка рад не сна ге из бра зда на еле-
мен ти ма аси ме три је и не јед на ко сти. До вољ но ће би ти да под се ти мо да има 
30 ми ли о на при нуд них рад ни ка у све ту.¹⁶

Без сум ње, ма сов на ми гра ци ја ства ра но ве плу рал не иден ти тет ске обра-
сце. Но, нај бит ни је је да си ту а ци ја, уме сто то га да по ста не про вид на, по ста је 
све за мр ше ни ја, на ста је но ва не пре глед ност. Ако се и сла ви ло сла бље ње на ци-
о нал но др жав ног за тва ра ња, то ни је ство ри ло усло ве за ре дук ци ју нар ци зма. 
На вод но су на ци о нал ним др жа ва ма оме ђе не те ри то ри је по ста ле про вин ци је 
но вог устрој ства: но, гло ба ли зам је ну дио свет без гра ни ца, „мон ди ја ли зам“ 
без ба ри је ра, али све до ци смо ства ра ња но вих гра ни ца, ко је пре се ца ју раз-
ли чи те про сто ре, ур ба не зо не, ства ра ју но ва пред гра ђа. 

И оно што је сте ре ле вант но: упра во усред об је ди ња ва ња све та, ства-
ра ју се но ве и но ве фраг мен та ци је у про сто ри ма са дис кур зив но-сим бо лич-
ким ди вер ген ци ја ма, са раз ли чи тим рас це пи ма. 

То што је зна ме ни ти ис тра жи вач Стју арт Хол (Stu art Hall) го во рио на 
јед ном ме сту о но вим ет ни ци те ти ма у ур ба ним сре ди на ма ме га гра до ва¹⁷ ис-
ка зу је мно го то га. Ет ни ци те ти, из угла по ли тич ке те о ри је, пред ста вља ју пре-
по ли тич ке за јед ни це, уко ре ње не у кул ту ра ли стич ким од ре ђе но сти ма и без 

¹⁶ Sébastien Rioux, “Mind the (Th eoretical) Gap: On the Poverty of International Rela-
tions Th eorising of Uneven and Combined Development”, Global Society 29/4 (2015): 484–509; 
Jamie Morgan and Wendy Olsen, “Forced and Unfree Labour: An Analysis”, International Crit-
ical Th ought 4/1 (2014): 21–37.

¹⁷ Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies, eds. D. Morley and Kuan-Hsing Chen, 
London: Routledge, 1996.
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мо гућ но сти у од но су на по ли тич ку ре флек си ју ко ја би ар ти ку ли са ла за јед-
нич ко до бро. Ов де се ка зу је да у си вим зо на ма гло ба ли за ци је на ста је ет ни-
ци за ци ја про сто ра. При мат оп штег – уни вер зал ног се ов де по ти ре, о др жав-
ној ум но сти не мо же би ти ни го во ра. 

И не го во ри се слу чај но о ет ни ци за ци ји. Јер, ов де се су ге ри ше да, до ду-
ше, ни ка да не пре ста је да по сто ји за да так кри ти ка на ци о нал не са мо за тво ре-
но сти, или на ци о нал них ми то ва, али (пост)мо дер ни тет би ва из не над но по ве-
зан са оним што се ми сли ло да је део пре мо дер ни те та. За пра во, пре по ли тич ка 
(или, чак и ан ти по ли тич ка) са зда ност ет ни ци те та не омо гу ћа ва уни вер зал-
ну во ка ци ју мо дер ног дру штва. Још ма ње се оства ру је оно што је не ка да био 
пред мет ан ти ци па ци је: тран сна ци о нал ни иден ти тет ски обра сци. У раз ли чи-
тим про сто ри ма гло бал не мо дер ни за ци је на ста ју сег мен ти са пе ча том пре-
мо дер них ста ња. Не ка да је из ра же на на да да ће гло ба ли за ци ја под па ли цом 
ум но сти ка пи та ла осве шћи ва ти гра ђа не све та: од сад сви мо гу ба рем in po-
ten tia да бу ду ма њи не, што би мо гло да по ве ћа ва сен зи тив ност за ма њин ска 
ста ња. Дру гим ре чи ма, пи та ње ма њи на мо же би ти пред мет ре флек си је ко ја 
ци ља на уни вер зал ност. Но, ни је се ура чу на ло у раз ми шља ње да на ста ју но-
ви рас це пи, но ви об ли ци не јед на ко сти. Са јед не стра не су од ре ђе ни об ли ци 
по пу ла ци је ко ји има ју при ви ле ги је, со ци јал но оси гу ра ње, те се мо гу ба рем 
ре ла тив но мир но при пре ма ти за бу дућ ност, а са дру ге стра не су суп ху ма-
ни љу ди, ко ји су ван истих то ко ва, или они љу ди ко је Бер нар Огил ви (Ber-
nard Ogilvy) на зи ва од ба ци вим љу ди ма, а ко ји очи ту ју фе но ме не „дру штве-
не смр ти“.¹⁸ Онај део дру штве них на у ка ко ји пом но ис тра жу је ове про це се 
из ве шта ва о за бри ња ва ју ћим тен ден ци ја ма, а по ли тич ка те о ри ја ре ги стру је 
из не над не, без раз ло жне ма ни фе ста ци је на си ља у раз ли чи тим ве ли ким гра-
до ви ма, а ко ји но се на се би ду бо ке ожиљ ке, тра го ве жи вих ра на.¹⁹ Уто пи ја 
ме ђу на род ног гра ђан ског дру штва, где су „гра ни це де мо кра ти зо ва не“, ов де 
се пре о кре ће у сво ју су прот ност.

Да нас, ка да по сто ји по зна та не си гур ност Евро пе спрам из бе гли ца/ми-
гра на та, ка да чу је мо и па нич не то но ве у сми слу апо ка лип тич не ли те ра ту ре 
а по во дом суд би не ста рог кон ти нен та, че сто се из но си став да до жи вља ва-
мо не сва ки да шњу си ту а ци ју. Као да је ова на вод но но ва на ва ла из бе гли ца 
не што што би тре ба ло да иза зи ва из не на ђе ње, или као да тре ба по сма тра-
ти по сто ја ње из бе гли ца као „ну жну по сле ди цу у гло ба ли зо ва ној еко но ми ји 
где се ро бе кре ћу не сме та но, а љу ди тек огра ни че но“.²⁰ Али, да ле ко од то га. 

¹⁸ О овом појму в. Judith Butler, Notes Toward a Performative Th eory of Assembly, Har-
vard University Press, 2015, str. 201.

¹⁹ Etienne Balibar, “Uprising in the Banlieuses”, Constellations 1 (2007): 47–71.
²⁰ Тако мисли, а погрешно, Slavoj Žižek, “Th e Non-existence of Norway”, London Review 

of Books 9. september 2015. 
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По гле да ју ли се раз ли чи ти из ве шта ји, ди јаг но зе, рас пра ве пре де се так 
го ди на, или и пре то га, сти че се ути сак по сто ја ња ја ког кон ти ну и те та. За-
пра во, ва ља ми сли ти на чи ње ни цу да се ра ди о струк ту рал ним тен ден ци ја-
ма. Јер, на зна ке као „свет ски апарт хејд“, „европ ски апарт хејд“, „кон тро ла та ко-
зва них тај них ми гра на та“, „из ве сна тен ден ци ја ко лек тив них иден ти те та да се 
кри ста ли зу ју око има ги нар них за штит них функ ци ја ко је оба вља ју гра ни це“, 
„но во ин си сти ра ње на функ ци ја ма гра ни це у кон тро ли ста нов ни штва“ при-
ста ју за да на шњу си ту а ци ју, али симп то ма тич но је да су из ре че не пре мно го 
вре ме на. Ни су ли већ одав но во ђе не по ли тич ке бор бе, а у ци љу обез бе ђи ва-
ња ли ца без до ку ме на та? Ни су ли већ одав но би ли мо би ли са ни раз ли чи ти 
су бјек ти, а у ци љу то га да се пра во гра ђан ства де при ви ле ги зу је, од но сно да 
пра во гра ђан ства при па да сви ма, да бу де pri ma fa cie пра во? 

Ни је ли већ мно го пу та ис ти ца но да ће се уто пиј ско на че ло, са ко јим 
се већ Кант бо рио, а ми смо га већ ци ти ра ли, на и ме, да свет при па да сви ма, 
и об и сти нити? Ни су ли раз ли чи ти со ци јал ни по кре ти већ одав но ис ти ца ли 
да тек кон цепт отво ре них гра ни ца²¹ мо же би ти у ко ре ла ци ји са по ме ну тим 
уто пиј ским мо мен том? Ни је ли већ одав но по ста вље но пи та ње да се од нос 
пре ма ми гран ти ма од ре ђу је у пер спек ти ви без бед но сти, а да то де ро ги ра зна-
че ња мул ти кул ту ра ли зма? Пре ма то ме, тек он да мо же мо да про ник не мо у 
ду би ну ства ри, ако узи ма мо у об зир да се на пер цеп ци ју мул ти кул ту ра ли зма 
пре ва љу ју та кви фе но ме ни нео ли бе ра ли зо ва ног ка пи та ли зма као што је не за-
по сле ност, ен де мич на не из ве сност ми гра на та или не јед на кост, ко ја до сти же 
не ве ро ват не ви си не. На зна ка из го во ре на пре око де сет го ди на, на и ме, „мул-
ти кул ту ра ли зам стра ха“,²² ко ји пре во ди овај сна жан мо тив по ли тич ке фи ло-
зо фи је на те рен мул ти кул ту ра ли зма, омо гу ћа ва увид у од ре ђе не тен ден ци је. 

Осим то га, не мо же мо се би при у шти ти лук суз да се не оба зи ре мо на 
чи ње ни цу да се кри за ко ја је из би ла 2008. го ди не још увек оду го вла чи, да су 
ње ни тра го ви и те ка ко при сут ни у раз ли чи тим ви до ви ма. На ро чи то се то 
мо ра за бе ле жи ти у од но су на Евро пу, ко ја пред ња чи у не си гур но сти у по гле ду 
пре ва зи ла же ња кри зних уда ра.²³ Уз ви ци ко ји зву че као ак ти ви стич ки крик у 
од но су на бу ђе ње Евро пе ја вља ју се у на уч ним ча со пи си ма.²⁴ Чак и без де таљ-
ни је об ра де, мо же се твр ди ти да је ега ли тар на по ли ти ка у са да шњим усло ви-
ма не мо гу ћа: др жа ва бла го ста ња, ко ју сам на по чет ку ве зи вао за исто риј ску 

²¹ Bridget Anderson, Nandita Sharma and Cynthia Wright, “Editorial: Why No Borders?”, 
Refuge 2 (2014): 1–14.

²² Jacob T. Levy, Th e Multiculturalism of Fear, Oxford: Oxford University Press, 2007; Al-
par Losonc, “Fear, transition and democracy in the Balkans”, Southeastern Europe 37/2 (2013): 
157–178.

²³ Alan W. Cafruny, “European integration studies, European Monetary Union, and re-
silience of austerity in Europe: Post-mortem on a crisis foretold”, Competition & Change 19/2 
(2015): 161–177.

²⁴ Jolyon Howorth and Anand Menon, “Wake up, Europe!”, Global Aff airs 1/1 (2015): 11–20.
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ста би ли за ци ју мул ти кул ту ра ли зма, а ко ја је ипак ре а ли зо ва ла со ли дар ност 
ко ја се же пре ко по сто је ћих кла са дру штва, ни је ви ше мо гу ћа. Шта ви ше, про-
ми шља ју ћи на ред не тен ден ци је, те шко је за ми сли ти да се др жа ва бла го ста ња 
мо же по вра ти ти (не у спе шан по ку шај грч ке Си ри зе из ове тач ке гле ди шта и 
ни је ни шта дру го до де бакл у по гле ду по вра ћа ја др жа ве бла го ста ња из ста ња 
умрт вље но сти). По сто је ће др жа ве, осла бље не раз ли чи тим фор ма ма при ва-
ти за ци је, тј. на ра ста њем и ин тен зи фи ка ци јом при ват них об ли ка мо ћи ни-
су у ста њу да ра де оно што је др жа ва бла го ста ња ипак упри ли ча ва ла, а то је 
ком пен за ци ја оних ко ји су „од ба ци ви“, од но сно оних ко ји па да ју као жр тве 
бе со муч не кон ку рен ци је. И ви ше је не го ја сно да је још увек по сто је ћа кри-
за још ви ше по ја ча ла зах те ве спрам та кве ком пен за ци је у од но су на др жа ву 
ко ја на шо ко ве као што су те ро ри стич ки на па ди, или дру ги об ли ци на си ља, 
ре а гу је ета ти стич ки.

По гле дај мо не ке фе но ме не ко ји очи ту ју тен ден ци је, а ко је за вре ђу ју 
па жњу. На и ме, бе ле же се од ре ђе ни про це си ко ји ма ни фе сту ју ка ко је мул-
ти кул ту ра ли зам при те ран уза зид. Та ко се мо же го во ри ти о про це си ма ко је 
др жа ва упри ли ча ва да би мо гла да кон тро ли ше ин те гра ци ју стра на ца. При 
то ме, не ће мо за бо ра ви ти да је мул ти кул ту ра ли зам од у век по ка зи вао цр ту 
ко ја се ис по ља ва ла упра во у од но су на стран це: за пра во, он је од у век имао 
ин тен ци ју да по ну ди окви ре за при зна ва ње стра на ца у сми слу афир ма ци је 
њи хо вог до сто јан ства. Ме ђу тим, раз ли чи те прак се ко је се пред ви ђа ју у ци-
љу то га да се „стран ци“, „ми гран ти“ ин те гри шу на др жав но по сре до ва ни на-
чин одва ја ју се од нор ма тив но за цр та них мул ти кул ту рал них ста за: та ко се 
мо же из ве шта ва ти да ни је са мо то бит но да се „стран ци“ упи су ју у тр жи шне 
про сто ре, не го и да по ла жу раз ли чи те ис пи те на ко ји ма до ка зу ју без ре зер вну 
ло јал ност од ре ђе ним вред но сним обра сци ма. Исти обра сци су на ци о нал ног 
ка рак те ра, од но сно при зи ва ју се ори јен ти ри ко ји су кро је ни у скло по ви ма 
на ци о нал них на ра ци ја. То би зна чи ло да по јам гра ђан ства, ко ји та ко на ста је, 
ни је у ко ре ла ци ји са мул ти кул ту рал ним про ми шља њи ма.²⁵ 

Сход но то ме се мо же го во ри ти о из ве сној мо ра ли за ци ји пој ма гра ђан-
ства, али ко ји уз др ма ва и оне об ли ке сло бо де и јед на ко сти ко ји ма је мул ти-
кул ту ра ли зам увек при вр жен. У од ре ђе ним де ло ви ма са вре ме не ли те ра ту-
ре то се зо ве нор ма ли за ци јом, ко ја ипак по ка зу је страх од то га да са да шњи 
европ ски окви ри ни су до вољ ни да упри ли ча ва ју ин те гра ци ју стра на ца. Пре-
во ђе ње дис кур са на те рен вред но сних ори јен ти ра већ го во ри за се бе. Кад год 
се у по ли тич ком дис кур су по те же пи та ње вред но сти, све до ци смо очи то ва-
ња ме ха ни за ма укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња. Та ко се го во ри о „вред но сној 

²⁵ В. парадигматичну анализу различитих тестова за Холандију, Willem Schinkel and 
Friso van Houdt, “Th e double helix of cultural assimilationism and neo-liberalism: citizenship 
in contemporary governmentality”, Th e British Journal of Sociology 61/4 (2010): 696–715.
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про ва ли ји“ (va lue-gap) из ме ђу Евро пља на и не е вро пља на.²⁶ На кра ју до би ја-
мо фор му лу ре на ци о на ли за ци је гра ђан ства, од но сно гра ђан ство се ре де фи-
ни ше из ви до кру га на ра ци је на ци о нал них вред но сти. 

Ве ро ват но је па ра док сал но што др жа ве у Евро пи ин спи ри шу кре та ње 
рад не сна ге, али исто вре ме но га и спре ча ва ју: „мо дер на др жа ва ус по ста вља 
по тај но кру же ње стра не рад не сна ге, али га у исти мах и спре ча ва… Та ко она 
са ма по чи ва у ко ре ну соп стве не пред ста ве као исто вре ме но све моћ ног и не-
моћ ног апа ра та, што је за по је дин це ду бо ко тра у ма ти зу ју ћа пред ста ва.“²⁷ Др-
жа ва исто вре ме но по спе ша ва де те ри то ри ја ли зо ва но кре та ње, али и стра ху је 
од то га да исто кре та ње на но си про бле ме по во дом тран спа рент не кон тро-
ле: ода тле ње но дво стру ко на лич је по во дом то га.

И ни су ли од ре ђе не по ја ве па ни ке и хи сте ри је по во дом ко ри шће ња не-
е вроп ских ре ли ги о зних сим бо ла исто та ко зна ци кон фу зи је, али и стра ха?²⁸ 
Или ни су ли по ја ве хи сте ри је по во дом де е вро пе и за ци је ни шта дру го до ин-
тен зи фи ка ци ја стра ха? Ни су ли та ла си де мо ни за ци је стра на ца „ко ји од у зи-
ма ју на ша рад на ме ста“ си ту а ци је ко је от кри ва ју ду бин ске не си гур но сти? 

Ако се не кад ве ро ва ло да, ба рем хи по те тич ки, сви мо гу евен ту ал но да 
по ста ну ма њи на, те да ће то рас па љи ва ти скло ност ка уни вер за ли зму, да нас 
се ре ги стру је упра во страх од то га да се по ста не ма њи на: стра хо ви ве ћи-
не да ће по ста ти ма њи на су ду бо ко упи са ни у да на шње са мо ра зу ме ва ње.²⁹ 
Су мар но ре че но: ма ко ли ко су про ме ње не пред ста ве о те ри то ри ји, о про-
вин ци ја ли за ци ји на ци о нал но оме ђе них про сто ра, о гра ни ца ма, ма ко ли ко 
је ге не ри ра но кул тур но об је ди ња ва ње све та, не мо же мо да не ви ди мо но ве 
об ли ке кон фу зи је и та ла са сту ин тен зи фи ка ци ју раз ли чи тих стра хо ва у су-
сре ти ма са „стран цем“. 

Са мо ако се др жи мо ори јен ти ра на осно ву пре по зна ва ња со цио-еко-
ном ских де тер ми на ци ја, мо же мо про го во ри ти о ком плек сним тен ден ци ја ма 
ко је се од но се на ста ње мул ти кул ту ра ли зма у са да шњој си ту а ци ји. Има нент на 

²⁶ Barry Hindess, “Citizenship in the International Management of Populations”, American 
Behavioural Scientist 43/9 (2000): 1486–97; Peter Miller and Nikolas Rose, Governing the Pres-
ent: Administering Economic, Social and Personal Life, Cambridge: Polity Press, 2008; Friso van 
Houdt, Semin Suvarierol and Willem Schinkel, “Neoliberal communitarian citizenship: Current 
trends towards ‘earned citizenship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands ‘citizen-
ship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands”, International Sociology 26 (2011): 408.

²⁷ Balibar, Mi, građani Evrope, str. 287. В. и чланак Gareth Dale, “A World Without Bor-
ders”, Jacobin, September 21, 2015, https://www.jacobinmag.com/2015/09/refug... Приступљено 
27. 3. 2016.

²⁸ Emmanuel Terray, “Headscarf hysteria”, New Left  Review 26 (2004): 118–27; Pierre 
Tévanien, Le Voile médiatique. Un faux débat: ‘l’aff aire du foulard islamique, Paris: Éditions Rai-
sons d’agir, 2005.

²⁹ Подстакнути смо књигом Arjun Appadurai, Fear of small numbers: an essay on the ge-
ography of anger, Public Planet Books, 2006.
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ка рак те ри сти ка мул ти кул ту ра ли зма, на и ме, тран сна ци о нал на со ли дар ност 
си гур но је из ло же на ре гре сив ним тен ден ци ја ма. Ов де се мо же мо вра ти ти још 
јед ном до пи та ња ет ни ци те та и ет ни фи ка ци је: по сто је ли ста но ви те опа сно-
сти по мул ти кул ту ра ли зам. Ако опасности постоје, онда су то: како ет ни-
фи ка ци ја со цио-еко ном ских про бле ма, та ко и ет ни фи ка ци ја не за по сле но сти, 
од но сно на ту ра ли за ци ја кул тур них при пад но сти. Ет ни фи ко ва ти со цио-еко-
ном ске про бле ме зна чи иде о ло шки де фор ми са ти струк ту рал не тен ден ци је. 
Мо гли би смо то на зва ти и струк ту рал ном за сле пље но шћу. Али то зна чи и 
осла би ти про стор мо гућ но сти за мул ти кул ту ра ли зам.

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ: РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА 

На го ве стио сам већ да сма трам да су од ре ђе ни ре флек сив ни учин ци 
мул ти кул ту ра ли зма не по врат ни, они су ду бо ко упи са ни у са вре ме ну кон-
сте ла ци ју. Не по сто ји осми шље на и ко хе рент но из ве де на кон ку рент на оп-
ци ја ко ја би ну ди ла ре ше ња ко ја се мо гу нор ма тив но оправ да ти. По ред то га, 
на сто јао сам да по ка жем ба рем не ке тен ден ци је по сред ством ко јих се да нас 
мул ти кул ту ра ли зам упли ће у кри зне про це се. Нај че шћи при го вор про тив 
мул ти кул ту ра ли зма по га ђа ње гов на вод ни „ви шак ува жа ва ња“ раз ли чи то-
сти, што ства ра ег зи стен ци је ин ди фе рент них ен ти те та, из ме ђу ко јих не ма 
су штин ских ин тер ак ци ја и ко ји се у ви ду не ког кул тур ног ато ма ре про ду-
ку ју. Чак се твр ди да мул ти кул ту ра ли зам под ри ва ко хе зи ју це ли не ства ра-
ју ћи ра су те ет нич ке фраг мен те. Но, рас пра ва оста је тек ап стракт на ако се 
не ува жа ва ју со цио-еко ном ске де тер ми на ци је или при ну де са вре ме ног дру-
штве ног жи во та. Уто ли ко сва ко ре флек сив но по ста вља ње пи та ња о нор ма-
тив ним од ред ни ца ма мул ти кул ту ра ли зма мо же се тре ти ра ти тек уко ли ко се 
оба зре мо на исте де тер ми на ци је. То, на рав но, иза зи ва те шка пи та ња у ве зи 
са ин тер фе рен ци ја ма из ме ђу кул тур них и со цио-еко ном ских де тер ми на ци-
ја, та ко и ну жност по ли тич ке пре ра де истих пи та ња. Оста је да се ви ди ка-
кве би фор ме мул ти кул ту ра ли зам мо гао до би ти у са да шњој кри зи, ко ја ни 
у ком слу ча ју ни је за пот це њи ва ње.

Пре ма то ме, све то зна чи да, упр кос то ме што сам из нео не ко ли ко кри-
тич ких за па жа ња, не ви дим мо гућ ност да се вра ћа мо до не ких ста рих ста за, 
та ко до фик ци је о не де ље ном на ци о нал ном су ве ре ни те ту. Мул ти кул ту ра-
ли зам се мо же ту ма чи ти као про ми шља ње кон сти ту тив них прет по став ки 
мо дер ни те та о сло бо ди и јед на ко сти, а у кон тек сту ра зно вр сних при пад но-
сти мо дер ног чо ве ка. Он про те сту је про тив не ле ги тим не при ну де у од но су 
на оне ко ји ни су де ло ви хе ге мон ских об ли ка при пад но сти. Ја сно је при то ме 
да се са њим мо же кре та ти на ста за ма мо дер ни те та тек уко ли ко по ла зи мо од 
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то га да се мул ти кул ту ра ли зам мо ра под врг ну ти свим ре флек сив ним про це-
ду ра ма, а ко је су има нент не мо дер ни те ту.

Кон тин гент ни ре зул та ти ту ма че ња мул ти кул ту ра ли зма про из и ла зе 
упра во из на ве де них мо ме на та. Мул ти кул ту ра ли зам је увек про це су а лан, 
увек је у про це су „чи ње ња“. Кон крет на зна че ња мул ти кул ту ра ли зма увек 
тр пе ути цај сло же них по сре до ва ња из ме ђу струк ту рал них и кон јук ту рал-
них тен ден ци ја; по сто ји ли „оп се си ја без бед но сних про бле ма“, „ко лек тив на 
не си гур ност“, по сто ји ли фан та зма о то ме да „дру ги кра ду на ша рад на ме-
ста“, то ће се од ра жа ва ти на по ма ља ње мул ти кул ту ра ли зма. Да кле, мул ти-
кул ту ра ли зам увек под ра зу ме ва по ли тич ку прак су ту ма че ња и из ло жен је 
не из ве сним тен ден ци ја ма. 

Ва ља би ти сен зи ти ван на раз ли чи тост из во ра мул ти кул ту ра ли зма. 
На и ме, мул ти кул ту ра ли зам је на стао ипак на За па ду, што зна чи да и ње го ве 
до ми нант не кон цеп ци је но се на се би пе чат ге не зе и на стан ка до тич ног де ла 
све та. Али, и „не за пад ни“ сег мен ти су ис ку ша ва ли мно ге аспек те ко ји се мо-
гу под ве сти под мул ти кул ту ра ли зам. Ни го во ра о то ме не ма да „не за пад не“ 
зе мље мо ра ју са мо да од ра жа ва ју зна че ња ко ја су ис ко ва на у скло по ви ма за-
пад не дру штве не те о ри је, на про тив, и Сред ња и Ис точ на Евро па има ју шта 
да по ну де. Њи хо ва ис ку ства ва ља упи са ти у ко ло те чи ну мул ти кул ту ра ли зма 
и не пре ста но бо га ти ти ин вен то ри јум мул ти кул ту ра ли зма, а има ја ко ма ло 
по ку ша ја да се то ре а ли зу је. 

Ода тле ва ља из ву ћи по у ке и у од но су на Ср би ју. Мул ти кул ту ра ли зам 
ни је про је кат ко ји би тре ба ло по спе ши ва ти сто га што је то знак ускла ђе но сти 
са пра ви ли ма Европ ске уни је. Ипак је нор ма ти ви тет угра ђен у мул ти кул ту-
ра ли зам са мо циљ, ко ји се не мо же ин стру мен та ли зо ва ти, ни ти се мул ти кул-
ту ра ли зам мо же по јед но ста ви ти на тех нич ку ускла ди вост. Мул ти кул ту ра-
ли зам ни је ни јед но ли ниј ски про је кат, не у по след њем ре ду и због то га што 
у ње му по сто је и еле мен ти се ћа ња, по сто ји и вра ћа ње на ста ро, до ду ше, увек 
из пер спек ти ве са да шњо сти.

Ср би ја, као и оста ле зе мље пост со ци ја ли зма, је сте зе мља ко ја је из во-
зник рад не сна ге. Од ре ђе на пи та ња ко ја смо по ста вља ли ни су ре ле вант на у 
ње ном слу ча ју, нпр. ко ло ни јал но на сле ђе и пост ко ло ни ја ли зам, или ап сор-
бо ва ње рад не сна ге. Она се не ми нов но упли ће у ком пе ти ци ју из во за рад не 
сна ге по ме ну тих зе ма ља, ко ја не пре ста је. Не ке зе мље су већ из гу би ле ве ли ки 
део ста нов ни штва, што до при но си де по пу ла ци ји, ма да, да не за бо ра ви мо, и 
Евро па је на слич ним ста за ма.³⁰ Да не го во ри мо о кри зним фе но ме ни ма ко ји 
ни су за о би шли Ср би ју: и у том сми слу је она део европ ског про сто ра и тр-
пи мно го број не ин тер фе рен ци је. Ср би ја на сле ђу је и ју го сло вен ско про тив-
реч но ис ку ство, те се још увек кон фрон ти ра са на сил ним по сле ди ца ма 90-их 

³⁰ Michela Ceccorulli, Enrico Fassi and Sonia Lucarelli, “Europe’s ‘depopul-ageing’ bomb?”, 
Global Aff airs (2015): 381–91.
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го ди на 20. ве ка.³¹ Али по сто је не бе зна чај ни по ма ци у ин сти ту ци о нал ној ин-
фра струк ту ри мул ти кул ту ра ли зма, на и ме, на ци о нал ни са ве ти, ко је сам већ 
по ми њао на по чет ку а по во дом аустриј ског марк си зма. На ци о нал ни са ве ти 
пред ста вља ју пред мет кри ти ке; ни је спор но да не ка ре ше ња за слу жу ју ду-
бин ско про ми шља ње и ре ви зи ју. У сва ком слу ча ју, и ов де ва жи да је мул ти-
кул ту ра ли зам не за вр шен про цес, по сре до ван по ли тич ким ин тер пре та ци ја ма.
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Alpar Lošonc

DEPRESSED MULTICULTURALISM

S u m m a r y
Th is paper analyzes the tendencies that have to do with diff erent aspects of multi-

culturalism. Th e starting point is that there are certain irreversible refl exive achievements 
that confi rm the paths of multiculturalism in the late capitalism. At the same time, the 
triumphalist statements according to which multiculturalism defi nitively won the battle 
are criticized. It is always a subject of heterogeneous interpretations with contingent results. 
Furthermore, while critically dealing with the culturalism that neglects the social frames, 
the author especially emphasizes the intertwining of the experience of multiculturalism 
and socio-economic determinations. First, light is shed on diff erent tendencies that are of 
special importance in the context of the mentioned determinations, such as crisis-ridden 
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phenomena, prolonged unemployment, and the experience of uncertainty. Th e tendencies 
of the ethnifi cation of socio-economic problems and naturalization of structural trajectories 
are particularly highlighted. Th is draws the author’s attention to the constellation in the 
post-socialist countries confronted with the so-called competitive migration processes. 
Th e author suggests that there is never a point where multiculturalism is as an ending 
point and concludes that it does not constitute a stationary horizon. Th ere are diff erent 
sources of multiculturalism and this fact forces the mentioned countries to be creative in 
the interpretation of multiculturalism.

Key words: multiculturalism, late capitalism, migrations, crisis, unemployment
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И МОДЕРНО ПРАВО

СЛО БО ДАН ДИ ВЈАК*

С а ж е т а к. – У овом тек сту аутор до ка зу је да је су штин ска ка рак те ри-
сти ка мул ти кул ту ра ли зма ње го во ин си сти ра ње на уну тра шњем од но су из ме ђу 
нор ма тив ног по рет ка сва ке за јед ни це и ње не пар ти ку лар не кул ту ре. Оту да је мул-
ти кул ту ра ли зам, у су шти ни, ан ти у ни вер за ли стич ки кон тек сту а ли зам. Тај ан ти-
у ни вер за ли стич ки кон тек сту а ли зам осла ња се на је дин стве ни из вор – на ста но-
ви ште да осо бе раз ви ја ју сво је са мо ра зу ме ва ње, сво је кон цеп ци је до бра и прав де 
и сво ју спо соб ност за ства ра ње нор ма тив них су до ва ис кљу чи во у кон тек сти ма 
кул тур не тра ди ци је. Ка ко мул ти кул ту ра ли сти сма тра ју, кон цеп ци је осо бе, мо ра-
ла и ума не мо гу се одво ји ти од суп стан ци јал них хо ри зо на та од ре ђе ног на чи на 
жи во та, од ре ђе но га ето са.

На осно ву ауто ро вог ми шље ња, мул ти кул ту ра ли зам је не спо јив са мо дер-
ним пра вом за то што је оно чи сто фор мал но и уни вер зал но пра во. Мул ти кул ту ра-
ли стич ко ста но ви ште под ра зу ме ва да мо рал, пра во и ум не мо гу би ти не у трал ни 
или не при стра сни за то што им увек прет хо ди пар ти ку лар на кул тур на тра ди ци ја. 
Сто га је мул ти кул ту ра ли зам кри ти ка де он то ло шких те о ри ја прав де. Пре ма мул ти-
кул ту ра ли зму, илу зи ја је прет по ста вља ти да по сто ји те мељ за не у трал но ста но ви-
ште, ме сто за ра ци о нал ност као та кву, ко ја би мо гла обез бе ди ти ра зум не ре сур се 
за ис тра жи ва ње ко је би би ло не за ви сно од свих тра ди ци ја. Мул ти кул ту ра ли сти 
од ба цу ју Кан тов зах тев да се уму при да апри ор ни ста тус – иде ју да је мо гу ће има-
ти ре флек сив ну по зи ци ју ко ја прет хо ди кул тур ним тра ди ци ја ма.

У уме ре ним об ли ци ма мул ти кул ту ра ли зма по ста вље но је се ме ра ди кал ног 
ан ти у ни вер за ли стич ког кон тек сту а ли зма.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, мо дер но пра во, ет но кул тур ни иден ти тет

I ДЕО 

Мул ти кул ту ра ли зам се че сто од ре ђу је као са вре ме ни те о риј ски и прак-
тич ни по крет ко ји је ре а фир ми сао зна чај пар ти ку лар не кул ту ре у људ ском 
жи во ту, зна чај ко ји је ли бе ра ли зам на вод но мар ги на ли зо вао. Ме ђу тим, при 
ово ме се че сто пре ви ђа чи ње ни ца да мул ти кул ту ра ли зам нај ви ше при го ва ра 
ли бе ра ли зму то што је овај, сме шта ју ћи пар ти ку лар не кул ту ре у до мен при-
ват ног, њих учи нио ире ле вант ним у про це су кон сти ту и са ња устав но-прав-
ног по рет ка мо дер них др жа ва. Из овог основ ног при го во ра ли бе ра ли зму 

* Међународна филозофска школа „Felix Romuliana“, Зајечар
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да се из ве сти цен трал на тач ка мул ти кул тур не кон цеп ци је – ин си сти ра ње 
на уну тра шњој ве зи из ме ђу ка рак те ра пар ти ку лар них кул ту ра и ка рак те-
ра устав но-прав них по ре да ка за јед ни ца и др жа ва. Сто га би се мо гло ре ћи 
да мул ти кул ту ра ли зам те жи да ре ин те гри ше оно што је ли бе ра ли зам ра ста-
вио – кул тур ну тра ди ци ју и устав но-прав ни по ре дак. Јер, ли бе ра ли зам не 
не ги ра зна чај пар ти ку лар не кул ту ре и кул тур не тра ди ци је у људ ском жи-
во ту, по што он сва ком по је дин цу обез бе ђу је пра во да се опре де љу је, пре ма 
вла сти том на хо ђе њу, из ме ђу раз ли чи тих кон цеп ци ја до брог жи во та, чи ји је 
са став ни мо мент и кул ту ра, при че му је ствар са мог по је дин ца да ли ће ода-
бра ти ин ди ви ду а ли зо ва ну кон цеп ци ју до брог жи во та или ону ко ја из ви ре из 
од ре ђе не кул тур не тра ди ци је. Са ли бе рал ног ста но ви шта, кул тур на тра ди-
ци ја се не ис кљу чу је као са др жај из бо ра; са тог ста но ви шта, би тан је за јем-
че ни при мат ин ди ви ду ал них пра ва, тј. ле га ли зо ва но пра ви ло да ни ко дру-
ги не мо же да од лу чу је уме сто по је дин ца или у ње го во име, осим ако га овај 
ни је сам овла стио за то. 

На рав но, по је ди нац мо же да бу де у та квој по зи ци ји са мо уко ли ко се 
дру штво тре ти ра као сфе ра не га тив них сло бо да, као сфе ра у ко јој по сто ји 
сло бо да од др жа ве, а дру штво мо же има ти та кав трет ман са мо у устав но-
прав ном по рет ку чи ју бит не чи ни ни јед на кул тур на тра ди ци ја већ чи сто 
фор мал на и оту да ну жно уни вер зал на пра ви ла игре, ко ја, као та ква, по што 
има ју ка рак тер не га тив них прав них про пи са, не мо гу пре де тер ми ни са ти са-
др жа је за ко је се опре де љу ју по је дин ци, већ их мо гу са мо огра ни ча ва ти ску-
пом уни вер зал них за бра на ко је се, као та кве, од но се на све по је дин це.

Али ли бе ра ли зам оспо ра ва упра во оно што мул ти кул ту ра ли зам на-
сто ји да ре а фир ми ше, тј. ста но ви ште да пар ти ку лар на кул тур на тра ди ци ја 
тре ба да слу жи као суп стан ци јал ни те мељ нор ма тив ног – прав ног и мо рал-
ног – по рет ка.

Да ка ко, ре ал ноисто риј ски уста ви мо дер них др жа ва мо гу у се би са др-
жа ва ти овај или онај аспект кул тур не тра ди ци је, јер у прак си не ма пот пу но 
чи стих мо де ла, али су штин ско је згро та квих уста ва чи не прин ци пи ко ји су 
одво је ни од пар ти ку лар не кул ту ре, као та кве, и од исто риј ског ис ку ства, као 
та квог. За то до ми нан ту ли бе рал но кон ци пи ра них уста ва чи не прин ци пи ко-
ји ни су суп стан ци ја ли стич ког и те ле о ло шког већ де суп стан ци ја ли зо ва ног 
и не те ле о ло шког ка рак те ра. Сто га је ли бе ра ли стич ки схва ће но пра во као 
уни вер за ли зо ва но пра во – са мо у те ме ље но, јер је основ сва ке ње го ве нор ме 
увек не ка дру га нор ма. Оно је за па ра во ла нац нор ми, на чи јем по чет ку ни је 
власт свих вла сти већ нор ма свих нор ми, Grund norm, од ко је за ви си ва же-
ње свих нор ми. Ја сно је да је Grund norm, као ба зич на нор ма, за пра во устав. 
Пре ма овој кон цеп ци ји, устав је фун да мен тал ни прав ни акт, ко ји, по што је 
из над свих нор ми, де фи ни ше усло ве ства ра ња свих дру гих нор ми, и уто ли ко 
пред ста вља ба зич ну нор му. Вла да ви на пра ва схва та се ту као хи је рар хиј ски 
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по ре дак нор ми у окви ру ко јег ни јед на нор ма не ма ван нор ма тив ни са др жај, 
са др жај ко ји би про из и ла зио из ис ку ства. Сва ка нор ма има свој основ у ви шој 
нор ми, уто ли ко што ова по след ња пред ста вља те мељ за ства ра ње нор ме ко ја 
за у зи ма ни же ме сто у хи је рар хи ји. Сва ки прав ни акт ко ји сво ју ва лид ност 
из во ди из при пад но сти овом хи је рар хиј ском по рет ку, пред ста вља при ме ну 
ви ше нор ме и исто вре ме но ства ра ње ни же нор ме, ре гу ли са но овом нор мом.

Узме ли се до сад рече но у об зир, он да сле ди да мо дер но пра во за хва-
љу је за сво ју ег зи стен ци ју се би са мом, да је не за ви сно од би ло ко јег спо ља-
шњег усло ва и уто ли ко са мо у те ме ље но.

Чи сто фор мал на прав на пра ви ла не из во де се, да кле, из ис куст ва већ на 
чи сто ло гич ки на чин, сле ђе њем ло гич ких пра ви ла ми шље ња. Она су, за пра-
во, про из вод пост ме та фи зич ки схва ће ног ума, ко ји де ла у ап со лут ној ауто-
но ми ји у од но су на ње му спо ља шњи свет, да кле, у ап со лут ној ауто но ми ји од 
сва ког ис ку ства и сва ке кул тур не тра ди ци је. Уто ли ко та ко схва ће ни ум не ма 
по сла са дру штве ним ре а ли те том већ са мо са сво јом чи стом фор мом. Ка рак-
тер ло гич ких пра ви ла, а он да и ка рак тер пост ме та фи зич ког, чи сто про це ду-
рал но схва ће ног ума нај ја сни је је фор му ли сао Има ну ел Кант, ко ји се, за јед-
но са Џо ном Ло ком, мо же тре ти ра ти као уте ме љи вач ли бе ра ли зма: „Гра ни ца 
ло ги ке тач но је од ре ђе на ти ме што је она јед на на у ка ко ја са мо ис црп но из-
ла же и стро го до ка зу је фор мал на пра ви ла свег ми шље ња … Што је ло ги ка у 
то ме то ли ко ус пе ла, за ту до бит она има да бла го да ри што је овла шће на, чак 
оба ве зна да ап стра ху је од свих обје ка та са зна ња и од њи хо ве раз ли ке, те та-
ко ра зум у њој не ма ни са чим по сла осим са са мим со бом и са сво јом фор-
мом.“¹ Мо рал ни и прав ни нор ма тив ни по ре ци ни су, по ње му, ем пи риј ски 
фак ти већ ис кљу чи во фак ти чи стог прак тич ног ума.

По што су нор ма тив ни прин ци пи из ве де ни из тог об ли ка ума чи сто 
фор мал ни и не те ле о ло шки прин ци пи, они не мо гу пре де тер ми ни са ти са др-
жај људ ског по на ша ња, већ га мо гу са мо ра ци о нал но и уни вер зал но огра ни-
ча ва ти, те је ја сно да се њи ма не мо же уре ђи ва ти „свет жи во та“, тј. са др жај 
дру штве ног жи во та, по што они не на ла жу љу ди ма шта да чи не већ са мо оно 
што не сме ју да чи не. Уз услов да по шту ју прав не за бра не, ко је све по га ђа ју 
под јед на ко, по је дин ци у окви ру та квог си сте ма мо гу да се на ни воу дру штва 
по на ша ју она ко ка ко же ле, да са ми од ре ђу ју вла сти ти иде о ло шки, кул тур ни, 
ре ли гиј ски и етич ки иден ти тет и да га то ком вре ме на ме ња ју уко ли ко то хо ће.

На рав но, по што је ова кав прав ни си стем из ве ден не за ви сно од исто-
риј ског ис ку ства, да кле, ис кљу чи во из чи стог прак тич ног ума, он је, као апри-
ор ни, тран сцен ден тал ни си стем имао ста тус ре гу ла тив ног иде а ла, на осно ву 
ко јег се мо же про це њи ва ти ка рак тер ре ал но и сто риј ских, ем пи риј ских уста-
ва. Ме ђу тим, ка сни је су прин ци пи ко ји су има нент ни ре гу ла тив ном иде а лу 
по ста ли до ми нан та ре ал но и сто риј ских уста ва мо дер них пар ла мен тар них 

¹ Imanuel Kant, Krtika čistog uma, Beograd: Kuktura, 1970, str. 16.
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др жа ва, пр во у Аме ри ци и Фран цу ској, а за тим и у дру гим ли бе рал ним де-
мо кра ти ја ма. На рав но да се ре гу ла тив ни иде ал мо же тран сфор ми са ти у ре-
ал но и сто риј ски устав не ке др жа ве са мо под усло вом да у ве зи са тим по сто ји 
ши ро ки кон сен зус, јер се по ла зи од прет по став ке да ње го вом усва ја њу прет-
хо ди сло бод но из ра же на во ља по је ди на ца. 

Ин си сти ра ју ћи на уну тра шњој ве зи из ме ђу пар ти ку лар них кул ту ра и 
нор ма тив них по ре да ка, мул ти кул ту ра ли зам за пра во кон тек сту а ли зу је пра-
во, јер сва ко пра во као из раз пар ти ку лар не кул ту ре, ко ја му ле жи у осно ви, 
и са мо мо ра би ти пар ти ку лар но. Су шти на сва ког прав ног си сте ма та ко по-
ста је кон крет ни дру штве ни кон текст, ко ји је на од лу чу ју ћи на чин од ре ђен 
од го ва ра ју ћом кул тур ном тра ди ци јом. Ну жна по сле ди ца та квог од ре ђе ња 
прав ног си сте ма је ра ди кал на кри ти ка сва ког ти па уни вер за ли зма, а ти ме и 
уни вер за ли зо ва ног мо дер ног пра ва. Су шти на мил ти кул ту ра ли зма је кон тек-
сту а ли зам, у окви ру ко јег не мо же би ти ре чи о пра ву у син гу ла ру, већ са мо о 
пра ву у плу ра лу. При да ва њем пар ти ку лар ној кул ту ри ста ту са фун да мен тал-
ног ни воа, из ко јег се из во ди све оста ло, мул ти кул ту ра ли сти су кон тек сту-
а ли зо ва ли и мо рал и уни вер зал ни ум. По је дин ци, по њи ма, мо гу раз ви ја ти 
сво је са мо ра зу ме ва ње, сво је кон цеп ци је до бра и прав де и сво ју спо соб ност 
за кон сти ту и са ње мо рал них су до ва са мо и је ди но у кон тек сту од ре ђе не кул-
тур не тра ди ци је и њој при ме ре не за јед ни це.

По њи ма, од тра ди ци ја не за ви сни ум, ко ји би осла ња ју ћи се на се бе 
са мо га, на сво ју уну тра шњу ло ги ку, из во дио уни вер зал ни нор ма тив ни (мо-
рал ни и прав ни) по ре дак ко ји би ва жио у свим кон тек сти ма и вре ме ни ма, 
пред ста вља ли бе ра ли стич ку хи ме ру. Си стем мо рал них и прав них прин ци па 
из ве ден из та квог ума пред ста вља, твр де они, пу ку ин те лек ту а ли стич ку кон-
струк ци ју, ко ја, уко ли ко се при ме ни у ре ал ном све ту, вр ши на си ље над ствар-
ним жи во том за то што не ма ни ка кво уко ре ње ње у ње му са мом. Као што не 
мо же по сто ја ти ван кон тек сту ал на, де пер со на ли зо ва на осо ба, та ко не мо гу 
по сто ја ти ни ван кон тек сту ал ни, у од но су на кул тур не тра ди ци је не у трал ни 
и не при стра сни ум и мо рал.

Пар ти ку лар на кул тур на тра ди ци ја се по ста вља као pri us, док се ум, мо рал 
и пра во по сма тра ју као не што што је из ве де но из тог фун да мен тал ног ни воа.

Ме ђу тим, уко ли ко се на зна че на мул ти кул ту ра ли стич ка ло ги ка сле ди 
на кон се квен тан на чин, он да се ис по ста вља да она во ди ка уну тар кон тек сту-
ал ном мо ни зму и хо ли зму. На и ме, уко ли ко се прав ни си стем по ста ви у функ-
ци ју за шти те јед не кон крет не кул тур не тра ди ци је, он да се по је дин ци ма ко ји 
жи ве уну тар та кво га си сте ма на ла же да сле де са мо суп стан ци јал не вред но сти 
и оби ча је да те кул тур не тра ди ци је, што ће ре ћи да им се за бра њу је да се при-
кла ња ју суп стан ци јал ним вред но сти ма и оби ча ји ма дру гих тра ди ци ја. Дру-
гим ре чи ма, по што се по је дин ци ма у та квом прав ном си сте му ус кра ћу је пра во 
да, по свом на хо ђе њу, би ра ју из ме ђу раз ли чи тих кул тур них кон цеп ци ја, то се 
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он да ус по ста вља ну жан од нос из ме ђу њи хо вог (ин ди ви ду ал ног) иден ти те та и 
иден ти те та њи хо ве за јед ни це, ко ји по чи ва на од ре ђе ној кул тур ној тра ди ци ји.

На да ље, ако се од ре ђе на кул тур на тра ди ци ја тре ти ра као суп стан ци-
јал на осно ва чи та вог ин сти ту ци о нал ног си сте ма, он да про из и ла зи да је тај 
ин сти ту ци о нал ни си стем за тво рен за кла сич ни пар ла мен та ри зам, јер се у 
ње му раз ли чи те стран ке на раз ли чи те на чи не мо гу од но си ти пре ма кул тур-
ној тра ди ци ји, при че му не ке од њих мо гу би ти и ан ти тра ди ци о на ли стич ки 
ори јен ти са не. У нај бо љем слу ча ју, у зе мља ма чи је се прав но устрој ство до-
во ди у ве зу са кул тур ном тра ди ци јом мо гућ је огра ни че ни пар тиј ски плу ра-
ли зам, огра ни чен уто ли ко што би у њи ма би ле до пу ште не са мо стран ке ко је 
по шту ју те мељ не прет по став ке на ко ји ма по чи ва да та кул тур на тра ди ци ја. 
Ре ци мо, у да на шњем Ира ну по сто ји ви ше пар тиј ски си стем, али су у ње му ле-
гал не са мо оне пар ти је ко је не од ба цу ју ислам, та ко да су оне за пра во све де не 
на про и слам ске фрак ци је, ко је мо гу би ти у ве ћој или ма њој ме ри ре фор ми-
стич ки ори јен ти са не, али под усло вом да је реч о ре фор ма ма ко је не до во де 
у пи та ње са ме прет по став ке на ко ји ма по чи ва ислам.

Од ба ци ва њем сва ког тран скон тек сту ал ног, тј. уни вер зал ног стан дар да, 
мул ти кул ту ра ли зам у су шти ни при хва та ста но ви ште ап со лут ног ре ла ти ви-
зма, јер се у од су ству та квог стан дар да, кул тур не тра ди ци је не мо гу хи је рар-
хиј ски по ре ђа ти по вред но сти, већ се све оне мо ра ју тре ти ра ти као јед на ко 
вред не. Ме ђу тим, до са да шње исто риј ско ис ку ство све до чи о то ме да кул тур-
ним тра ди ци ја ма мо гу би ти има нент ни и оби ча ји ко ји те шко да се мо гу при-
хва ти ти са ста но ви шта еле мен тар не људ ско сти и ци ви ли зо ва но сти. При ме ра 
ра ди, ин сти тут роп ства, ма сов ни ма са кри љу ди у ци љу одр жа ва ња де спот ске 
вла сти, од су ство ин ди ви ду ал них пра ва, обес пра вље ност же на, спа љи ва ње 
удо ви ца, ка ме но ва ње пре љуб ни ца, јав на би че ва ња на ста ди о ни ма, дис кри-
ми на ци ја на вод но ин фе ри ор них ра са и то ме слич но. Ако се све то има у ви-
ду, по ста вља се пи та ње ка ко из ло жи ти да те фе но ме не кри ти ци ако не по сто је 
ван кон тек сту ал ни, уни вер зал ни стан дар ди већ са мо уну тар кон тек сту ал ни, 
уну тар тра ди циј ски кри те ри ју ми.

Ан ти ра си стич ки по крет у Аме ри ци ни је се по зи вао ни на ка кву пар ти-
ку лар ну тра ди ци ју већ на уни вер зал на људ ска пра ва, ко ја су ван кон тек сту ал-
ног ка рак те ра јер ва же за сва ки кон текст и, пре ма то ме, за сва ког чо ве ка, без 
об зи ра на ње го ву бо ју ко же и дру ге пар ти ку лар не ка рак те ри сти ке. Став по 
ко јем је од нос го спо дар–роб у на че лу не до пу стив им пли ци ра уво ђе ње уни-
вер зал ног стан дар да ко ји ва жи у сва ком кон тек сту.

По што је по ла зна тач ка мул ти кул ту ра ли стич ке кон цеп ци је пра ва – 
пар ти ку лар на кул ту ра, мул ти кул ту ра ли зам је – уме сто ли бе рал но схва-
ће не прав не осо бе као но си о ца чи сто фор мал них пра ва, чи ји је иден ти тет 
ли шен би ло ка квих пар ти ку лар них обе леж ја, ка ко би се сва ки чо век, не за ви-
сно од свог пар ти ку лар ног иден ти те та, мо гао тре ти ра ти као но си лац чи сто 
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фор мал них и јед на ких пра ва – мо рао по ста ви ти лин гви стич ки и кул тур-
но-ет нич ки по сре до ва ног су бјек та као но си о ца пра ва. Ти ме се уки да при-
мат ин ди ви ду ал них пра ва ко ји по је дин ци ма омо гу ћу је да са ми би ра ју вла-
сти ти пар ти ку лар ни иден ти тет, тј. да бу ду ауто ри вла сти тог жи во та, јер се 
ин ди ви ду ал на пра ва са да усло вља ва ју за до во ља ва њем од ре ђе них суп стан-
ци јал них уну тар тра ди циј ских, уну тар кон тек сту ал них кри те ри ју ма. Са да 
пар ти ку лар ни иден ти тет (или бар не ке ње го ве ка рак те ри сти ке) прет хо ди 
сти ца њу ин ди ви ду ал них пра ва. 

Овој ин тер пре та ци ји мул ти кул ту ра ли зма мо гао би се упу ти ти при го-
вор да по сто ји не ма ли број мул ти кул ту ра ли ста ко ји не тре ти ра ју по себ на, 
ко лек тив на пра ва као ба зич на, већ са мо као до пу ну ба зич ним гра ђан ским 
ин ди ви ду ал ним пра ви ма. То је са свим тач но, али су уме ре ни мул ти кул ту ра-
ли сти мо ра ли да огра ни че вла сти то кон тек сту а ли стич ко ста но ви ште уни-
вер зал ним стан дар дом, по ко јем сви љу ди, без об зи ра на свој пар ти ку лар-
ни иден ти тет, тре ба да има ју јед на ка фор мал на пра ва. Јер, гра ђан ска пра ва, 
као чи сто фор мал на и де суп стан ци ја ли зо ва на пра ва, не мо гу се из ве сти ни 
из јед ног дру штве но-кул тур ног кон тек ста, тј. кул тур не тра ди ци је као пар-
ти ку лар ног си сте ма оби ча ја и суп стан ци јал них вред но сти: из овог по след-
њег мо гу се из ве сти са мо по себ на и суп стан ци ја ли зо ва на пра ва од ре ђе них 
ко лек ти ви те та. Ове две вр сте пра ва не мо гу се по ста ви ти на исту кон цеп ту-
ал ну ра ван, јер се осно ве по ко ји ма се она сти чу бит но раз ли ку ју. Гра ђан ска 
пра ва чо век сти че на осно ву при пад но сти људ ском ро ду, а по себ на пра ва на 
осно ву при пад но сти од ре ђе ном ет но су и ње го вој кул ту ри. Но си лац по себ-
них пра ва не мо же би ти чо век као чо век, већ чо век као Ср бин, Ма ђар, Не-
мац итд. На рав но, дру штве ну ре ал ност не тре ба на си лу са би ја ти у Про кру-
сто ву по сте љу чи стих прин ци па. Ако при зна ње ма њин ских по ли ет нич ких 
и ре пре зен та ци о них пра ва зах те ва са ма дру штве на ре ал ност не ке у осно ви 
ли бе рал не зе мље, он да их тре ба при зна ти. Али, при то ме тре ба би ти све стан 
чи ње ни це да се ти ме у кон сти ту ци ју др жа ве уво ди не ли бе рал ни еле ме нат – 
ет нич ко-кул тур ни прин цип, јер се ма њин ска пра ва сти чу на осно ву ет нич-
ко-кул тур не при пад но сти. По што се по себ на пра ва по са мој сво јој струк ту-
ри раз ли ку ју од гра ђан ских пра ва, он да се њи хо вим уво ђе њем у гра ђан ску 
др жа ву у њу, ма кар са мо по тен ци јал но, уно си струк ту рал на про тив реч ност 
ко ја се не мо ра да ље раз ви ја ти но вим зах те ви ма да те ет нич ко-кул тур не гру пе, 
чи јим би се ре а ли зо ва њем функ ци о ни са ње гра ђан ске др жа ве бит ни је угро-
зи ло (ре ци мо, зах те вом за кон сти ту и са њем ауто но ми је на ет нич кој осно ви, 
ко ји би се у крај њој ли ни ји мо гао пре тво ри ти у зах тев за се це си јом). Не мо-
ра, али мо же. Дру гим ре чи ма, тре ба би ти све стан чи ње ни це да је ра ди кал ни 
мул ти кул ту ра ли зам, за пра во, уме ре ни мул ти кул ту ра ли зам до ве ден до сво-
јих крај њих кон се квен ци.
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При ста ли це ра ди кал ног мул ти кул ту ра ли зма на сто је да по ка жу да је 
фун да мен тал ни прин цип мо дер ног пра ва јед на кост љу ди пред за ко ном, без 
об зи ра на њи хов ра сни и кул тур но-ет нич ки иден ти тет – пу ки мит. На и ме, 
они сма тра ју да је тај прин цип из раз до ми на ци је ве ћин ске ет нич ко-кул тур не 
гру па ци је, јер при кри ва чи ње ни цу да су љу ди ра сно, пол но и кул тур но-ет-
нич ки по де ље ни, те се оту да они ко ји де ле прав ду при др жа ва ју „ис под жи та“ 
ра сних, пол них и кул тур но-ет нич ких кри те ри ју ма при до но ше њу од лу ка. Ра-
сна, пол на и кул тур но-ет нич ка при стра сност има нент на је пра ву као пра ву:

„… ра си зам ни је ствар са мо ин ди ви ду ал них пред ра су да и сва ко днев не 
прак се; ра са је ду бо ко уко ре ње на у је зик, пер цеп ци је и сам ум. Са ста но ви-
шта пост мо дер не на ра ци је, ра си зам је не из бе жно обе леж је за пад не кул ту ре, 
та ко да је ра са већ упи са на у пој мо ве ко ји де лу ју бе за зле но и не у трал но.“² 

До во де ћи у ве зу пра во са ра сним, пол ним и кул тур но-ет нич ким ка-
рак те ри сти ка ма љу ди, ра ди кал ни мул ти кул ту ра ли сти на сто је да у пра во 
уве ду суп стан ци јал не ра сне, пол не и кул тур но-ет нич ке кри те ри ју ме. Ти ме 
се бо ги њи прав де – Ју сти ци ји, ко ја но си цр ни по вез пре ко очи ју, ка ко, де ле ћи 
прав ду, не би пра ви ла раз ли ке из ме ђу љу ди на осно ву њи хо ве ра сне, пол не и 
кул тур но-ет нич ке при пад но сти, тај по вез ски да, чи ме се од ба цу је те мељ ни 
прин цип мо дер ног пра ва – јед на кост свих љу ди, без об зи ра на њи хов пар ти-
ку лар ни иден ти тет, пред за ко ном. У скла ду са тим, мул ти кул ту ра ли сти ин-
си сти ра ју не на оно ме што ра се збли жа ва, већ на оно ме што их раз два ја, те 
се за ла жу за уво ђе ње но вог „апарт хеј да“, зах те ва ју ћи да обо је ни и бел ци иду 
у ме ђу соб но одво је не шко ле, да се при од ре ђи ва њу са ста ва по ро те стрикт но 
при ме њу ју ра сни и ет нич ки кри те ри ју ми, по што на вод но пре су да за ви си од 
са ста ва по ро те, а не од до ка за.

Ве зу ју ћи стрикт но прав ну фор му за пар ти ку лар ну кул ту ру, ра ди кал-
ни мул ти кул ту ра ли зам ра за ра сам по јам мо дер ног фор ма ли зо ва ног и де-
суп стан ци ја ли зо ва ног пра ва, на ко јем по чи ва кон цеп ци ја гра ђан ске др жа ве, 
јер ка ко би то ре као Те рен стром у сво јој сту ди ју Ame ri ca in Black and Whi te: 
„Ра сне кла си фи ка ци је ин си сти ра ју на то ме да је ра са из у зет но ва жна. Оне 
су ге ри шу да бел ци и црн ци ни су јед на ки… Те кла си фи ка ци је по ру чу ју да је 
чо век од ре ђен ’кр вљу’ а не ка рак те ром и обра зо ва њем. Али ка те го ри је ко је 
су при клад не за ка стин ски си стем оскуд на су осно ва за за јед ни цу јед на ких 
гра ђа на на ко јој по чи ва де мо крат ски на чин вла да ња.“

У сре ди шту прав ног фор ма ли зма су по је дин ци као но си о ци чи сто 
фор мал них пра ва, као прав не осо бе, чи ји је иден ти тет ап страк тан, ли шен 
пар ти ку лар них ка рак те ри сти ка, јер се они као но си о ци чи сто фор мал них 
и јед на ких пра ва не раз ли ку ју јед ни од дру гих. Ако, ре ци мо, ја, као Ср бин, 
пра во сла вац и тра ди ци о на ли ста, имам раз ли чит пар ти ку лар ни иден ти тет 

² Angela Harris, “Forward: Th e Jurisprudence of Reconstruction, Symposium: Critical 
Race Th eory”, California Law Review 82 (1994): 714.
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од сво га при ја те ља Ма ђа ра, ко ји је аг но стик и ан ти тра ди ци о на ли ста, то не 
зна чи да нас дво ји ца не мо же мо има ти исти фор мал но прав ни иден ти тет, под 
прет по став ком да има мо иста фор мал на ин ди ви ду ал на и гра ђан ска пра ва. На 
осно ву тих пра ва, нас дво ји ца мо же мо ра ди кал но из ме ни ти вла сти ти иден-
ти тет, али ће наш иден ти тет као прав них осо ба оста ти не про ме њен, јер ће мо 
и да ље има ти она иста пра ва као и ра ни је. 

На осно ву до са да ре че ног, да се за кљу чи ти да су мул ти кул ту ра ли зму 
као мул ти кул ту ра ли зму у пр вом пла ну не ин ди ви ду ал на већ ко лек тив на пра-
ва. И у то ме је бит на раз ли ка из ме ђу ње го вог и ли бе рал ног при сту па кул тур-
ном плу ра ли зму. Ли бе ра ли зам ин си сти ра на ин ди ви ду ал ном мул ти кул ту-
ра ли зму, тј. на ко ег зи стен ци ји по је ди на ца ко ји има ју пра во да по вла сти том 
на хо ђе њу ода би ра ју кул тур ну ори јен та ци ју ко ју же ле. Фор мал но при зна ње 
ко лек тив них пра ва про тив ре чи са мом пој му ли бе рал но схва ће не прав не др-
жа ве, јер су при ста ли це гра ђан ске кон цеп ци је у на ме ри да дру штво осло бо де 
од др жав ног ту тор ства от пра ви ли пар ти ку лар ну кул ту ру и све што она, схва-
ће на у нај ши рем сми слу, ин те гри ше у се бе (ра са, ет ни ци тет, вер ска и етич ка 
ори јен та ци ја, на чин жи во та и сл.) из јав не у при ват ну сфе ру, ка ко би пре ма 
свим са став ним еле мен ти ма кул ту ре по је дин ци мо гли за у зи ма ти вла сти ти 
став. У пр вим гра ђан ским др жа ва ма на све ту, у Аме ри ци и Фран цу ској, кул-
ту ра и ет ни ци тет ра ди кал но су одво је ни од др жа ве, та ко да они ни су уче ство-
ва ли у кон сти ту и са њу устав но-прав ног об ли ка њи хо вих др жа ва.

За раз ли ку од то га, са вре ме ни мул ти кул ту ра ли зам се, у су шти ни, за ла же 
за ко лек тив ни мул ти кул ту ра ли зам, тј. не за уну тар др жав ну ко ег зи стен ци ју 
по је ди на ца раз ли чи тог кул тур но-ет нич ког иден ти те та, већ за ко ег зи стен ци-
ју раз ли чи тих кул тур но-ет нич ких гру па ци ја као но си ла ца груп них пра ва и 
као основ них по ли тич ких је ди ни ца. Су штин ска те шко ћа у ве зи са мул ти кул-
тур ном ор га ни за ци јом др жа ве ис пли ва ва на по вр ши ну у зе мља ма у ко ји ма 
по сто ји ви ше ет но кул тур них гру па ци ја ко је су број не у ну ме рич ком сми слу. 
Ту се раз ли чи те ет но кул тур не гру па ци је тре ти ра ју као основ не по ли тич ке 
је ди ни це, као на ро ди у ет нич ком сми слу, ко ји има ју сво ја исто риј ска пра ва, 
те ри то ри ју и пра во да са ми упра вља ју со бом. Сто га се ши ра за јед ни ца, за јед-
нич ка др жа ва, по сма тра као не што што је из ве де но. И он да ка да та ко схва-
ће ни на ро ди схва та ју се бе као део ши ре за јед ни це, они се по на ша ју као да је 
по сре ди тран сфер де ла њи хо вих ори ги нер них пра ва на са мо у пра ву на ши ру 
за јед ни цу, та ко да они сма тра ју да има ју пра во да по вра те пре не та овла шће-
ња и да се от це пе од др жа ве, уко ли ко на ђу да их она угро жа ва.

Ини ци јал на про тив реч ност из ме ђу ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
мул ти кул ту ра ли зма да та је већ у по ли ет нич ким и ре пре зен та ци о ним ма-
њин ским пра ви ма. Та ини ци јал на про тив реч ност мо же до би ти свој за о-
штре ни ји об лик у зах те ву за ауто но ми је на ет нич кој осно ви, по што та кве 
ауто но ми је ра за ра ју уну тра шњу ло ги ку функ ци о ни са ња гра ђан ске др жа ве, 
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јер она, по са мо ме сво ме од ре ђе њу, по чи ва на је дин стве ном, кул тур но не-
из ди фе рен ци ра ном гра ђан ству а не на мул ти кул тур ном (кул тур но из ди фе-
рен ци ра ном) гра ђан ству.

Мул ти кул ту ра ли зам екс пли цит но или пре ћут но схва та на род не као 
по ли тич ку већ као ет нич ку ка те го ри ју. На род у ет нич ком сми слу чи ни ску-
пи на љу ди ко ји има ју за јед нич ко по ре кло и кул тур ну тра ди ци ју, из ко је про-
из и ла зе њи хо ви за јед нич ки оби ча ји и вред но сти, њи хов за јед нич ки на чин 
жи во та и кул тур ни иден ти тет.

Ја сно је да евен ту ал на за јед нич ка др жа ва та ко кон сти ту и са них на ро-
да не би мо гла би ти гра ђан ска др жа ва. Ово оту да што бит гра ђан ске др жа ве 
чи не чи сто фор мал на и уни вер зал на пра ви ла игре ко ја по је дин ци ма омо-
гу ћу ју да са ми би ра ју свој пар ти ку лар ни иден ти тет и да га, вре ме ном, уко-
ли ко то же ле, ме ња ју. Та кви прав ни прин ци пи по тен ци јал но има ју ра зор-
ни по тен ци ја л по на род у ет нич ком сми слу, јер се они, пре ма са мом сво ме 
од ре ђе њу, од но се не у трал но пре ма ет ни ци те ту и ње го вој кул тур ној тра ди-
ци ји. Дру гим ре чи ма, за на ро де у ет нич ком сми слу би ла би не при хва тљи-
ва гра ђан ска др жа ва, за то што она не би мо гла би ти у функ ци ји одр жа ва ња 
њи хо ве ет нич ке и кул тур не хо мо ге но сти. Та кви на ро ди, у име не сме та не 
ре про дук ци је вла сти тог ет нич ког и кул тур ног иден ти те та, зах те ва ју др жа-
ву у ко јој ет ни ци тет и пар ти ку лар на кул ту ра не би би ли от пра вље ни у сфе-
ру при ват ног, као што је то слу чај у др жа ви јед на ких гра ђа на, већ у ко јој би 
они фи гу ри ра ли као ње ни су штин ски кон сти ту тив ни прин ци пи. Из тог угла 
гле да но, њи ма би нај при ме ре ни ји об лик др жа ве би ла мо но ет нич ка др жа ва, 
те би они, у на че лу гле да но, би ли од бој ни пре ма за сни ва њу би ло ка кве за-
јед нич ке др жа ве, осим уко ли ко их на то не би при мо ра ва ла не ка спо ља шња 
окол ност, ре ци мо, скла па ње ми ра или од бра на од за јед нич ког спо ља шњег 
не при ја те ља. Али, и у тим слу ча је ви ма, на ро ди то га ти па гле да ли би да та 
њи хо ва за јед нич ка др жа ва бу де та ко кон сти ту и са на да не угро жа ва њи хо ву 
ет нич ко-кул тур ну хо мо ге ност. То је мо гу ће оства ри ти са мо под прет по став-
ком да они у тој за јед нич кој др жа ви има ју крај ње ви сок сте пен ауто но ми-
је, ко ји би се је ди но мо гао по сти ћи уко ли ко би у њој по сто јао плу ра ли зам 
раз ли чи тих фор мал но прав них си сте ма ко ји би би ли у функ ци ји одр жа ва-
ња њи хо вих ко лек тив них иден ти те та. Да кле, сва ки од њих би у за јед нич кој 
др жа ви имао вла сти ту „ми ни“ др жа ву, ко ја би им обез бе ђи ва ла одр жа ва ње 
вла сти те иден ти тет ске хо мо ге но сти.

Функ ци је крај ње тан ке за јед нич ке др жав не ин стан це све ле би се на 
оне ко је би обез бе ђи ва ље циљ због ко јег су раз ли чи ти ет ни ци те ти осно ва ли 
за јед нич ку др жа ву. Али те функ ци је би се тре ти ра ле као овла шће ња ко ја су 
на њу пре не ли ње ни са став ни на ро ди у ет нич ком сми слу. По што је ту, да кле, 
реч о тран сфе ру на ши ру за је ди цу овла шће ња ко ја су из вор но при па да ла по-
ме ну тим на ро ди ма, он да сва ко од њих за др жа ва пра во да по вра ти пре не та 
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овла шће ња и да се от це пи од та ко схва ће не за јед нич ке др жа ве. Ту је, да кле, 
од пре суд не ва жно сти чи ње ни ца да се у та квом аран жма ну на род у ет нич-
ком сми слу схва та као оно што је при мар но, док се ауто ри тет ши ре за јед ни-
це тре ти ра као оно што је из ве де но.

На рав но, у та ко кон сти ту и са ној за јед нич кој др жа ви ње ни гра ђа ни не-
ће на из бо ри ма гла са ти на на чин на ко ји то чи не чла но ви гра ђан ске др жа ве у 
ко јој по сто ји је дин стве но гра ђан ство, већ ће се они, при ли ком гла са ња, при-
др жа ва ти пре те жно ет нич ких, а не по ли тич ких кри те ри ју ма.

Да ка ко, мо гућ је и обр ну ти про цес: да се у већ по сто је ћој ет нич ки хе-
те ро ге ној др жа ви, услед хо мо ге ни за ци ја на ет нич кој осно ви, ство ре оштре 
ет нич ке по де ле, ко је је је ди но мо гу ће раз ре ши ти та ко да ње ни са став ни ет-
ни ци те ти стек ну ста тус ви со ких спе ци јал них ауто но ми ја, због че га ин ге рен-
ци је за јед нич ке др жав не ин стан це би ва ју ре ду ко ва не на ма ње-ви ше сим бо-
лич ки ни во. Та кав про цес од и грао се у Бо сни и Хер це го ви ни, у ко јој су на 
пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма одр жа ним у њој Ср би гла са ли углав ном за 
стран ке са срп ским ет нич ким пред зна ком, Му сли ма ни за оне са му сли ман-
ским, а Хр ва ти за оне са хр ват ским. То је био по у здан знак да је та бив ша ју-
го сло вен ска ре пу бли ка ет нич ки оштро по де ље на, тј. да се ње ни гра ђа ни при 
гла са њу по на ша ју као при пад ни ци ет нич ки схва ће них на ро да.

Ка сни је је Бо сна, по сле ра та, устро је на по мул ти кул тур ном ре цеп ту, та-
ко да је сва ки њен са став ни ет ни ци тет до био ви со ки сте пен ауто но ми је, те 
су функ ци је за јед нич ке др жа ве све де не ма ње-ви ше на про то ко лар ни ни во. 
О сна зи и ком пакт но сти те др жа ве ре чи то све до чи чи ње ни ца да би се она 
рас па ла да ни је сна жног при ти ска ме ђу на род ног фак то ра.

На осно ву из не тог, да се за кљу чи ти сле де ће. Уко ли ко би би ла тач на 
мул ти кул ту ра ли стич ка те за да ће се гра ђа ни у по ли тич кој сфе ри по на ша ти 
као при пад ни ци од ре ђе ног ет но са, тј. да ће се у њој опре де љи ва ти у скла ду 
са ет нич ким кљу чем, он да би сле ди ло да при пад ни ци раз ли чи тих ет ни ци-
те та не мо гу ство ри ти ста бил ну др жа ву, већ са мо др жа ву ко ја би би ла крх-
ки при вре ме ни mo dus vi ven di. Дру гим ре чи ма, уко ли ко је схва та ње на ро да 
као по ли тич ке ка те го ри је уто пи ја, он да би ста бил не др жа ве мо гле би ти са-
мо мо но ет нич ке др жа ве, ко је би сво ју ет нич ку хо мо ге ност шти ти ле устав-
ним сред стви ма.

На сре ћу, ли бе ра ли зам и мул ти кул ту ра ли зам не мо гу се ста ви ти на 
исту кон цеп ту ал ну ра ван. Јер је ли бе ра ли зам су штин ска ди мен зи ја мо дер-
ног до ба ко је је још на де лу, док је мул ти кул ту ра ли зам ре ак тив ног ка рак те ра, 
јер пред ста вља ре ак ци ју на ли бе ра ли зам и мо дер ност. И по ред од ре ђе них са-
вре ме них тен ден ци ја ко је му иду у при лог, мул ти кул ту ра ли зам не мо же ра-
ди кал ни је по ти сну ти ли бе рал но устрој ство мо дер ног све та и на мет ну ти се 
као но ва епо ха у свет ској исто ри ји. 
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ФИЛОЗОФИЈА ИДЕНТИТЕТА И СРБИЈА
II ДЕО 

У на шој ин те лек ту ал ној и уоп ште ме диј ској сфе ри до ми ни ра ју тен-
ден ци је ко је, екс пли цит но или им пли цит но, ис по ља ва ју од бо јан од нос пре-
ма гра ђан ској др жа ви из раз ли чи тих пер спек ти ва. Ипак, ме ђу тим тен ден-
ци ја ма нај у ти цај ни је су две, чи је су им пли ка ци је, и по ред њи хо вих дре ча вих 
по вр шин ских раз ли ка, до ста слич не: реч је о по кло ни ци ма ет но на ци о нал не 
др жа ве и пред став ни ци ма Дру ге Ср би је.

На ци о на ли сти тра ди ци о нал ног ко ва, у те жњи да се при бли же свом иде-
а лу ет нич ки што чи сти је др жа ве, за го ва ра ју фор мал но прав ни си стем ко ји би 
био чу вар кул тур не тра ди ци је срп ског на ро да, тј. ко ји би фа во ри зо вао пра-
во сла вље и на ње му по чи ва ју ће оби ча је и вред но сти срп ске кул ту ре. Њи хо-
ва те о риј ска по тка је фи ло зо фи ја ко лек тив ног иден ти те та, јер они по ла зе од 
прет по став ке да та кав, ду го трај ном тра ди ци јом ство ре ни иден ти тет тре ба да 
бу де те мељ ин ди ви ду ал ног иден ти те та, нај ви ша свр ха и сми сао ње го ве ег зи-
стен ци је. При мар на уло га устав но-прав ног си сте ма тре ба да бу де у функ ци-
ји учвр шћи ва ња овог ко лек тив ног иден ти те та. Сто га они, ако не екс пли цит-
но оно им пли цит но, сто је на ста но ви шту да гра ђан ска ин ди ви ду ал на пра ва 
тре ба да бу ду по сре до ва на кул тур но-ет нич ким при пад ни штвом – при пад ни-
штво од ре ђе ном ет но су је сте она „ар хи ме дов ска тач ка“ из ко је се и у од но су 
на ко ју се све дру го осве тља ва. Онај ко не при па да без ика квих ре зер ви ет-
нич кој за јед ни ци је сте, да па ра фра зи рам Ари сто те ла, или Бог или звер. Гра-
ђан ска др жа ва, упра во за то што је кул тур но-ет нич ки не у трал на ин стан ца и 
што ин си сти ра на при ма ту ин ди ви ду ал них пра ва, пред ста вља, по њи хо вом 
ми шље њу, „кан це ро зно тки во“, ко је ра за ра са мо би ће др жа ве, тј. за јед нич ки 
кул тур но-ет нич ки иден ти тет као њен суп стан ци јал ни те мељ.

С дру ге стра не, Дру га Ср би ја, иако су јој на ре то рич ком ни воу „пу на 
уста“ пој мо ва гра ђа нин и гра ђан ска др жа ва, при кло ни ла се иде о ло ги ји мул-
ти кул ту ра ли зма и ко му ни та ри зма, не све на чи ње ни це да је у осно ви ове иде о-
ло ги је пре ру ше ни ет но на ци о на ли зам, јер она за пра во сла ви фор мал но прав но 
за јем че но при пад ни штво груп ном кул тур но-ет нич ком иден ти те ту. У кул тур-
но-ет нич ки хе те ро ге ној др жа ви, ка ква је Ср би ја, то је за пра во пре ћут ни по-
зив на пут у уза јам ни апарт хејд као је ди ни мо гу ћи mo dus vi ven di раз ли чи тих 
ет нич ких за јед ни ца, од ко јих сва ка, под окри љем вла сти тог „за штит нич ког“ 
прав ног си сте ма, жи ви свој за себ ни, од дру гих одво је ни, у вла сти те окви ре 
за тво ре ни жи вот – функ ци је прав ног си сте ма ко је би ва жи ле за зе мљу као це-
ли ну све ле би се тен ден циј ски ту на не што што има углав ном про то ко лар ни и 
сим бо лич ки ка рак тер, на не што што у пр вом ре ду га ран ту је овај и ова кав mo-
dus vi ven di, а не ин тер ак ци ју из ме ђу раз ли чи тих ко лек ти ви те та и је дин стве но 
гра ђан ство. При мар ни ор га ни за ци о ни прин цип „ми ни“-др жа ва ма њин ских 
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ет но са био би кул тур но-ет нич ки, а не гра ђан ски прин цип, јер би та др жа ва 
шти ти ла по је дин ца не не за ви сно већ за ви сно од ње го вог по ре кла, не по је дин-
ца као чо ве ка већ по је дин ца као Ма ђа ра, Бо шња ка, Хр ва та и сл. Мо дер ним 
прав ним је зи ком ре че но, ба зич ни пред мет ње не за шти те не би био ап стракт-
ни гра ђа нин, тј. сва ки др жа вља нин без об зи ра на ње го ву ве ру, по ре кло и кул-
ту ро ло шку ори јен та ци ју, већ но си лац од ре ђе ног, кон крет ног, пар ти ку лар ног 
иден ти те та. Са ме ове тен ден ци је у ве зи са ма њи на ма – из ра же не у те жњи за 
ви со ким сте пе ном ауто но ми је на ет нич кој осно ви – при си ља ва ју и ве ћин ску 
по пу ла ци ју – Ср бе – да се при кла ња ис тој ло ги ци, тј. да те жи при ла го ђа ва њу 
прав ног си сте ма свом кул тур но-ет нич ком при пад ни штву, та ко да се др жа ва 
– уме сто да бу де не у трал на пре ма свим кул тур ним тра ди ци ја ма ти ме што ће 
те кул тур не тра ди ци је, као ире ле вант не за ње но устав но-прав но устрој ство, 
от пра ви ти у сфе ру дру штва, кри тич ке јав но сти и при ват но сти – по сте пе-
но рас та че на је дан број ла ба во по ве за них ет нич ких за јед ни ца, од ко јих сва-
ка има свом кул тур ном ко лек ти ви те ту од го ва ра ју ћи прав ни си стем. У са мој 
осно ви иде је ет нич ке ауто но ми је ни је ни на ци о нал на ма њи на ни на род као 
по ли тич ка ка те го ри ја, већ на род у ет нич ком сми слу, ко ји пре тен ду је на то да 
има сво ја исто риј ска пра ва, те ри то ри ју и из вор но пра во да сам упра вља со-
бом. Ту је од пре суд не ва жно сти чи ње ни ца да се тај на род схва та као оно што 
је при мар но, а вред ност и ауто ри тет ши ре за јед ни це као не што што је из ве-
де но. И он да ка да тај на род ви ди се бе као део ши ре за јед ни це, он се по на ша 
та ко као да је по сре ди тран сфер на ши ру за јед ни цу не ких аспе ка та ње го вог 
из вор ног пра ва на са мо у пра ву, под усло вом да оста ла овла шће ња оста ну у 
ње го вим ру ка ма. Сто га он сма тра да има пра во да по вра ти пре не та овла шће-
ња и да се от це пи од зе мље као це ли не уз обра зло же ње да је угро жен од ње.

И јед ној и дру гој од на ве де них кон цеп ци ја из ми че ста но ви ште са ко јег 
би се мо гао увер љи во из ло жи ти кри ти ци кон цепт не ма њин ских пра ва, ко ја 
мо гу има ти ин те гра тив ни ка рак тер – по ли ет нич ка и ре пре зен та ци о на пра ва 
– већ ет нич ких ауто но ми ја, ко је ра за ра ју те мељ ну ло ги ку гра ђан ске др жа ве. 
Ако за го вор ни ци на ци о нал не др жа ве др же да Ср би ја тре ба да се кон сти ту и ше 
као др жа ва чи ји ће суп стан ци јал ни те мељ би ти срп ска кул тур на тра ди ци ја, 
што ће ре ћи чи ји ће фор мал ноправ ни си стем би ти при стра сан пре ма од ре-
ђе ном кул тур но-ет нич ком иден ти те ту, он да се не ви ди ка ко се мо же оспо ри-
ти и дру гим кул тур но-ет нич ким ен ти те ти ма да има ју сво јим осо бе но сти ма 
при ме рен фор мал ноправ ни си стем, тј. сво ју „др жа ву у др жа ви“.

С дру ге стра не, ако пред став ни ци Дру ге Ср би је сма тра ју да је ма њин-
ским гру па ма до пу сти во да осну ју сво је ауто но ми је, у ко ји ма ће њи хо ва оби-
чај ност би ти уз диг ну та на ни во прав них нор ми, чи ме ће оне по ста ти у су-
шти ни ста тич ни и па ро хи јал ни иден ти те ти, он да се по ста вља пи та ње због 
че га та ква ло ги ка не би ва жи ла и за Ср бе. Ме ђу тим, про блем је што ће у оба 
на ве де на слу ча ја глав на жр тва би ти гра ђан ска др жа ва, чи ја је по тка не ла ба ва 
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ко ег зи стен ци ја у осно ви у се бе за тво ре них ет нич ких ко лек ти ви те та, већ њи-
хо ва ин тер ак ци ја, ко ја отва ра мо гућ ност ин ди ви ду ал ног мул ти кул ту ра ли зма.

Зах тев за сан џач ком ауто но ми јом, ко ја би об у хва та ла и део Цр не Го ре, 
иако крај ње агре си ван и са при ме сом ислам ског фун да мен та ли зма, ни је у на-
шој ин те лек ту ал ној јав но сти на и шао на аде ква тан од го вор за то што је на ша 
ин те лек ту ал на сце на за ве де на си рен ским зо вом ко му ни та ри зма, ко ји се за ла-
же за ре ин те гра ци ју пра ва и кул тур не тра ди ци је ко ја им пли ци ра хо мо ге ни-
за ци ју на ет но на ци о нал ној осно ви и оту да уки да ње кул тур не хе те ро ге но сти. 
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MULTICULTURALISM AND MODERN LAW

S u m m a r y
In this text the author argues that the essential characteristic of muliticulturalism 

is in its insisting on the internal relation between the normative order of each commu-
nity and its particular culture. Hence multiculturalism is, in its essence, antiuniversalistic 
contextualism. Th is antiuniversal contextualism draws on a single source: the view that 
persons develop their self-understanding, their conceptions of the good and the just, and 
their capacity for normative judgment solely in contexts of a particular cultural tradition. 
For muliticulturalists the conceptions of person, morality and reason cannot be separated 
from the substantive horizons of a form of life, an ethos.

In the author’s view, muliticulturalism is incompatible with the modern law because 
that law is pure formal and universal one. In the multicultural view, there cannot be a neu-
tral or impartial morality, law and reason because a particular cultural tradition precedes 
them. Hence muliticulturalism is the critique of deontological theories of justice. It argue 
that it is an illusion to suppose that there is some neutral standing ground, some locus for 
rationality as such, which can aff ord rational resources suffi  cient for enquiry independent 
of all traditions. Multiculturalists reject the Kantian claim of an a priory status for reason 
– the idea that it is possible to adopt a refl ective position prior to very traditions.

In moderate forms of multiculturalism is laid a seed of the radical antiuniversalistic 
contextualism.

Key words: multiculturalism, modern law, etnocultural identity 





Мултикултурализам између глобализације и националне државе 97

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ ИЗМЕЂУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ

ВУ КА ШИН ПА ВЛО ВИЋ*

С а ж е т а к. – У тек сту се раз ма тра дво стру ки и у осно ви про ти ву ре чан 
ути цај гло ба ли за ци је на по ли ти ку мул ти кул ту ра ли зма. С јед не стра не, убр за ни 
про це си гло ба ли за ци је ши ре про стор и по др шку за по ли ти ку мул ти кул ту ра ли-
зма. То ме на ро чи то до при но се: раз вој тр жи шне при вре де и мо бил ност ка пи та ла 
и рад не сна ге; гло бал ни ути цај ме ди ја и по ве зи ва ње пу тем ин тер не та; раз вој ту-
ри зма и са о бра ћа ја. С дру ге стра не, под при ти ском гло ба ли за ци је ја ча ју тен ден-
ци је дез ин те гра ци је и ства ра ња но вих на ци о нал них др жа ва. То се ја сно по ка за ло 
у по след њих не ко ли ко де це ни ја, ка ко на тлу Евро пе, та ко и у дру гим де ло ви ма 
све та. У ра ду се тра га за од го во ром на кључ но пи та ње про це не ис хо да на ве де на 
два про ти ву реч на ути ца ја: да ли је раз вој де мо кра ти је из ве сни ји и лак ши уну тар 
гра ни ца ја сно де фи ни са не и по мо гућ но сти што хо мо ге ни је на ци о нал не др жа ве, 
или уну тар мул ти кул тур ног дру штва са хе те ро ге ном на ци о нал ном, ет нич ком, ре-
ли гиј ском струк ту ром? Од го во ри на ово пи та ње по ста ју још те жи у усло ви ма ду-
бо ких и ду го трај них струк ту рал них кри за са вре ме ног ка пи та ли стич ког дру штва.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, гло ба ли за ци ја, на ци о нал на др жа ва, тр-
жи шна еко но ми ја, ме ди ји, ин тер нет

УВОД

Рас пра ве о мул ти кул ту ра ли зму и гло ба ли за ци ји по ве за не су на тро-
стру ки на чин. Пр во, то су и у ап со лут ном и у ре ла тив ном сми слу но ве те-
ме, о ко ји ма за по чи њу рас пра ве тек у по след њим де це ни ја ма 20. ве ка. Дру-
го, про це си гло ба ли за ци је и мул ти кул ту ра ли зма су не са мо вре мен ски не го 
и су штин ски по ве за ни и ме ђу соб но се под сти чу. И тре ће, гло ба ли за ци ја и 
мул ти кул ту ра ли зам си мул та но ути чу на те о риј ски мо дел и прак ти чан жи-
вот на ци о нал не др жа ве.

По гле дај мо нај пре ка да су те ме о мул ти кул ту ра ли зму и гло ба ли за ци-
ји ушле у јав ни и те о риј ски дис курс. Сма тра се да је те ма о мул ти кул ту ра ли-
зму ушла у дру штве не на у ке (а пре све га у по ли тич ку со ци о ло ги ју и сту ди је 

* Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
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кул ту ре) на по чет ку осме де це ни је 20. ве ка. Пре ма не ким из во ри ма тер мин 
„мул ти кул ту ра ли зам“ пр ви је упо тре био та да шњи пре ми јер Ка на де Пјер Тру-
до (Pi er re Tru de au) 1971. го ди не у рас пра ва ма по во дом Кве бе ка.¹

Ка да је реч о гло ба ли за ци ји, она је као те ма до шла на днев ни ред де це-
ни ју ка сни је. На по чет ку де ве те де це ни је 20. ве ка, тј. 1983. го ди не Те о дор Ле вит 
(Th e o do re Le vitt), про фе сор на по зна тој Хар вард ској би знис шко ли (Har vard 
Bu si ness School) об ја вљу је чла нак под на сло вом „Гло ба ли за ци ја тр жи шта“ (“Th e 
Glo ba li za tion of Mar ket”) у ча со пи су Har vard Bu si ness Re vi ew. У том члан ку он 
по ка зу је да су за по че ле про ме не у тех но ло ги ји и со ци јал ном по на ша њу ко је 
омо гу ћа ва ју да мул ти на ци о нал не ком па ни је као што су „Ко ка-ко ла“ (“Co ca-
Co la”) и „Мек до налдс“ (“McDo nald’s”) про да ју исте про из во де ши ром све та. 
Због то га је Њу јорк тајмс (New York Ti mes), об ја вљу ју ћи кра јем ју на 2006. го-
ди не вест да је Ле вит пре ми нуо, при пи сао ње му у за слу гу да је пр ви упо тре-
био тер мин гло ба ли за ци ја и скре нуо па жњу на овај про блем. Исти на, 9. ју ла 
исте го ди не Њу јорк тајмс об ја вљу је ис прав ку, при зна ју ћи да је овај тер мин 
упо тре бља ван и ра ни је. То је, из гле да, тач но, јер пре ма Окс форд ском реч ни-
ку ен гле ског језика (Ox ford En glish Dic ti o nary on li ne) пр ва упо тре ба тер ми на 
гло ба ли за ци ја бе ле жи се у пу бли ка ци ји Kа но вом обра зо ва њу (To wards New 
Edu ca tion), об ја вље ној 1930. го ди не. Оста је, ме ђу тим, чи ње ни ца да се по јам 
гло ба ли за ци је нај че шће по чет но ве зу је за гло бал но ши ре ње еко но ми је и са 
тим по ве за но по ја вљи ва ње мул ти на ци о нал них ком па ни ја, свет ски умре же-
не тр го ви не и са о бра ћа ја, раз вој гло бал них ме ди ја ко му ни ка ци је и слич но.

У оба прет ход но на ве де на слу ча ја мо же мо да за па зи мо и че твр ту, на 
пр ви по глед скри ве ну, ли ни ју слич но сти из ме ђу мул ти кул ту ра ли зма и гло-
ба ли за ци је. Њу на ла зи мо у чи ње ни ци ко ја ни је та ко рет ка у на у ци, а по себ-
но у дру штве ним на у ка ма, да по сто ји зна ча јан рас ко рак из ме ђу по ја ве не ких 
дру штве них фе но ме на и на стан ка тер ми на ко ји ма се те по ја ве име ну ју. Ни је 
те шко до ка за ти да су и мул ти кул ту ра ли зам и гло ба ли за ци ја као фе но ме ни 
и про це си ре ал но по сто ја ли и пре не го што су до би ли пре по зна тљи ве тер-
ми не ко ји ма их да нас озна ча ва мо. Да кле, и мул ти кул ту ра ли зам као ре ал но 
ста ње и гло ба ли за ци ја као исто риј ски про цес по сто је мно го пре тер ми но ло-
шког озна ча ва ња ових дру штве них по ја ва, али су оста ја ли ду го ван цен трал-
ног по ља ин те ре со ва ња дру штве них на у ка.

На кон ула ска ових те ма у по ље те о риј ских раз ма тра ња ла ко се уоча-
ва да су мул ти кул ту ра ли зам и гло ба ли за ци ја по ве за ни по прин ци пу реч них 
по пла ва: што је во до стај плав них ре ка ви ши, то је и ши ра те ри то ри ја по пла-
вље них под руч ја. Та ко је и са од но сом гло ба ли за ци је и мул ти кул ту ра ли зма. 
Што су про це си гло ба ли за ци је ин тен зив ни ји, то се ви ше ши ри ре ал но по ље 
мул ти кул ту ра ли зма, јер се љу ди раз ли чи тих на ци ја и кул ту ра лак ше кре ћу и 

¹ Branislav Stojković, „Multikulturalizam, Balkan i planetarna sfera“ pogovor za knjigu 
Andrea Sempereni, Multikulturalizam, Beograd: Klio, 1999, str. 147.
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на ста њу ју и у зе мља ма ко је су ма ње или ви ше уда ље не од њи хо вих ма тич них 
др жа ва. С дру ге стра не, мул ти кул ту рал ност са вре ме них др жа ва под сти че и 
олак ша ва про це се гло ба ли за ци је.

Нај зад, а то је и основ на те ма овог тек ста, све ин тен зив ни ји про це си 
гло ба ли за ци је и мул ти кул ту ра ли зма на би тан на чин ути чу, не са мо по зи тив-
но не го и не га тив но, на по ло жај и уло гу на ци о нал не др жа ве, ко ја као мо дел 
по ли тич ке за јед ни це до ми ни ра од по чет ка мо дер ног до ба па до на ших да на. 
Со ци јал не и по ли тич ке тен зи је и кон флик ти ко је иза зи ва ју и пра те про це се 
гло ба ли за ци је и мул ти кул ту ра ли зма по себ но не га ти ван ути цај има ју на ста-
ње и ква ли тет де мо кра ти је уну тар и ван по ља на ци о нал не др жа ве. 

ДУГ ПУТ ОД ЕТНИЈЕ ДО НАЦИЈЕ

Исто ри чар Ерик Хоб сба ум (Eric Hob sbawm) сво ју књи гу Na ci je i na ci o-
na li zam od 1780. Pro gram, mit, stvar nost (Na ti ons and Na ti o na lism sin ce 1780: pro-
gram me, myth and re a lity),² ко ја је пре ве де на и об ја вље на 1993. го ди не у За гре бу, 
a 1996. у Бе о гра ду,³ за по чи ње са две ва жне увод не по ен те. Пр ва је да би сва ки 
не при стра сни до шљак на на шу пла не ту, на кон из ве сног про у ча ва ња, за кљу-
чио „да су по след ња два ве ка људ ске исто ри је на пла не ти Зе мљи не схва тљи ва 
без раз у ме ва ња пој ма „на ци ја“ и „реч ни ка из ве де ног из ње га“.⁴ Дру га по ен та 
упу ћу је на по зна ти ис каз Вол те ра Бе џо та, ко ји је ина че при ка зао исто ри ју 19. 
ве ка као исто ри ју „из град ње на ци ја“, а ко ји је при ме тио да, ка да је у пи та њу 
фе но мен на ци је, „зна мо шта је то ка да нас не пи та те, али не мо же мо бр зо да 
га об ја сни мо или де фи ни ше мо“.⁵ То та јан стве но свој ство на ци је, ка ко ка же 
Мајкл Би лиг (Mic hael Bil lig), „увек je од ре ђе но кон тек стом мо ћи“.⁶

Да нас се оправ да но сма тра да у пред мо дер ним вре ме ни ма ни су по-
сто ја ле на ци је у да на шњем сми слу те ре чи, већ са мо раз ли чи те ет нич ке гру-
пе. Грч ка реч ет нос (ет нос) има ла је зна че ње ску па свих осо би на по ко ји ма 
се је дан на род или пле ме из два ја и раз ли ку је од дру гог, а тер мин ет ни кос у 
зна че њу да на шњег при де ва ет нич ки озна ча вао је пр во бит но не зна бо жач ке 
на ро де, од но сно на ро де дру гих ре ли гиј ских за јед ни ца. 

² Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: programme, myth and reality, Cam-
bridge, 1990.

³ Eric J. Hobsbawm, Nacije i nacionalizam, Zagreb: Liber, 1993; Erik Hobsbaum, Nacije i 
nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost, Beograd: Filip Višnjić, 1996.

⁴ Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, 1996, str. 7.
⁵ Walter Beghot, Phiysics and Politics, London, 1887, рp. 20–21, prema Hobsbaum, Nacije 

i nacionalizam od 1780, 1996, str. 7.
⁶ Majkl Bilig, Banalni nacionalizam, Beograd: Biblioteka XX vek, 2009, str. 18.
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Јед на од ка рак те ри сти ка пред мо дер них дру шта ва је по сто ја ње мно гих 
раз ли чи тих ет нич ких гру па чак и уну тар јед не др жав но-по ли тич ке за јед ни-
це као што је, на при мер, то био слу чај у пан хе лен ској Грч кој у вре ме Алек-
сан дра Ма ке дон ског или у Рим ском и Ви зан тиjском цар ству.

У мно го број ним рас пра ва ма о на ци ји и на ци о на ли зму пре о вла ђу је 
ми шље ње да је про цес ус по ста вља ња на ци ја ве зан за мо дер но дру штво. Као 
што ве ли Иван Пр пић, „ври је ме на стан ка но ве ри је чи и но вог пој ма упу ћу ју 
на то да је на ци о на ли зам бит но мо де ран фе но мен“ на стао у мо дер ном гра-
ђан ском дру штву и са ци љем да се обез бе ди ма сов на де мо крат ска ле ги ти-
ма ци ја вла сти.⁷

То вре ме се ве зу је за Фран цу ску ре во лу ци ју, јер ка ко ве ли Хоб сба ум, 
„ро ђен дан по ли тич ке иде је на ци је и го ди на ро ђе ња ове но ве све сти је 1789 – 
го ди на Фран цу ске ре во лу ци је“.⁸ Тер мин на ци ја је из ве ден из ла тин ске ре чи 
na tio, na ti o nis, ко ја има ви ше зна че ња: род, ро ђе ње, а упо тре бља ван је и као 
ужи по јам од gens и po pu lus као озна ка за пле ме или на род.⁹  

Од та да до да нас во де се рас пра ве у ко ји ма до ми ни ра ју два пи та ња: пр-
во, да ли на ци ју од ре ђу ју објек тив на или су бјек тив на обе леж ја; и дру го, да ли 
на ци ја прет хо ди на ци о на ли зму или на ци о на ли зам ства ра на ци ју. Ма да се не 
ви ди на пр ви по глед, та два пи та ња су по ве за на, као и од го во ри на њих. Ако 
се усво ји објек тив на кон цеп ци ја на ци је као ве чи те и трај не по ја ве, он да је 
очи глед но да на ци ја про из во ди на ци о на ли зам. У су прот ном, код су бјек тив-
не кон цеп ци је на ци је, оправ да но је, бар из ана ли тич ких раз ло га, прет по ста-
ви ти да на ци о на ли зам прет хо ди на ци ји и про из во ди је. Слич но за кљу чу је 
Хоб сба ум ка да ка же: „Украт ко, из ана ли тич ких раз ло га, на ци о на ли зам до ла-
зи пре на ци је. На ци је не ства ра ју др жа ве и на ци о на ли зме, већ обр ну то“.¹⁰ За 
по твр ду те иде је Хоб сба ум се по зи ва на чу ве ну из ја ву осло бо ди о ца Пољ ске 
пу ков ни ка Пил суд ског, ко ји је ту ми со из ра зио у ре че ни ци: „Др жа ва је та ко-
ја ства ра на ци ју, а не на ци ја др жа ву“.¹¹

Сва раз ли чи та те о риј ска ту ма че ња о при ро ди ка рак те ри сти ка ко је 
обе ле жа ва ју фе но мен на ци је мо гу се сме сти ти у јед ну од та ча ка из ме ђу два 
опреч на ста но ви шта ко је мо же мо озна чи ти као објек тив но и су бјек тив но 
схва та ња на ци је. 

Објек тив но ста но ви ште на на ци је гле да као на ре ал но по сто је ће дру-
штве не тво ре ви не ко је тра ју од по ја ве људ ских за јед ни ца и ко је су веч не и 

⁷ Ivan Prpić, Predgo vo r hrvatskom izdanju knjige Er nest G el lner, N ac i je i nacionalizam, 
Zagreb: Politička kul tura, 1998, str. 8.

⁸ H obsbaum, Nacij e i nacio nalizam od 1780, 1996, str. 115.
⁹ Јован Ђорђевић, Латинско-српски речник, Београд: Завод за уџбенике, 2010, стр. 

942–943.
¹⁰ Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, 1996, str. 17.
¹¹ Ibid., 54.



Мултикултурализам између глобализације и националне државе 101

не про мен љи ве. По том схва та њу на ци је су нај ста ри ји и нај ва жни ји об лик ко-
лек тив ног иден ти те та љу ди, ве чи те тво ре ви не, ста ре оно ли ко ко ли ко и људ-
ске за јед ни це по де ље не у раз ли чи та на ци о нал на дру штва, и ко је ће тра ја ти 
оно ли ко ко ли ко су та по себ на дру штва спо соб на да оп ста ну. То ста но ви ште 
се на зи ва при мор ди јал но, с об зи ром на зна че ње тог тер ми на из ве де ног из 
ла тин ског је зи ка: пр во бит но, из вор но, при род но, при мар но, бит но, не про-
мен љи во, оно што је из ван све сне кон тро ле.¹² Нај твр ђа ва ри јан та овог ста-
но ви шта ве зу је при пад ни штво на ци ји за „крв и тло“, тј. за чи ње ни цу да не ко 
при па да од ре ђе ној на ци ји ако су му оба ро ди те ља те на ци је, и ако је ро ђен 
у др жа ви те на ци је. У не што бла жој ва ри јан ти ове кон цеп ци је при пад ност 
на ци ји ве зу је се за ро ђе ње од ро ди те ља те на ци је, без об зи ра на то да ли су 
ро ђе ни у исто и ме ној на ци о нал ној др жа ви или не. И у јед ној и у дру гој ва ри-
јан ти би о ло шки услов игра кључ ну уло гу. Објек тив но или при мор ди јал но 
ста но ви ште се у ли те ра ту ри име ну је и као не мач ко схва та ње на ци је.

За раз ли ку од при мор ди јал ног ста но ви шта, по сто ји при ступ ко ји се мо-
же на зва ти гра ђан ско или ци вил но схва та ње на ци је. По том те о риј ском ста-
но ви шту при пад ност на ци ји ни је ни би о ло шки ни тра ди ци јом пред о дре ђе на, 
већ је ствар сло бод ног из бо ра и опре де ље ња са мих гра ђа на. То ста но ви ште је 
нај бо ље из ра зио Ер нест Ре нан (Er nest Re nan) у пре да ва њу под на сло вом „Шта 
је то на ци ја?“, одр жа ном на Сор бо ни 11. мар та 1883. го ди не. У од го во ру на то 
пи та ње Ре нан је од ре дио на ци ју као ду хов но на че ло ко је се, по ње му, сво ди на 
за јед нич ко по се до ва ње бо га тог на сле ђа се ћа ња, уз ак ту ел ну са гла сност и же-
љу да се жи ви за јед но. Да кле, за јед нич ко дру штве но и исто риј ско на сле ђе је 
прет по став ка за на ци ју, али не и до во љан услов. Бит но је „по сто ја ње во ље да 
се на ста ви са ува жа ва њем на сле ђа ко је смо сте кли као не де љи во“.¹³ Ово ста-
но ви ше се у ли те ра ту ри нај че шће име ну је и као фран цу ско схва та ње на ци је.

У по ку ша ју да раз ре ши ди ле му из ме ђу два опреч на схва та ња на ци је 
Ер нест Гел нер је по ну дио ста но ви ште ко је на ста нак на ци је ве зу је за осо бе-
ност кул ту ре. Ово ста но ви ште мо же се на зва ти кул ту ро ло шко или перeни-
јал но (од ла тин ског pe ren nis у зна че њу тра јан, по сто јан) озна ча ва ју ћи на ци ју 
као дру штве ну тво ре ви ну ду гог тра ја ња. Ме ђу тим, за раз ли ку од при мор ди-
јал ног при сту па, ко ји по ла зи од при род них да то сти, пе ре ни јал ни или кул-
ту ро ло шки при ступ по ла зи од кул тур них да то сти за јед нич ког жи во та при-
пад ни ка од ре ђе не на ци је. 

По ла зна и нај оп шти ја Гел не ро ва по став ка твр ди да је чо ве чан ство у 
до са да шњем исто риј ском раз до бљу про шло кроз три по себ на до ба: пре да-
грар но, аграр но и ин ду стриј ско. У пре да грар но до ба до ми ни ра ла је пле мен ска 

¹² Vjeran Katunarić, Sporna zajednica, novije teorije o naciji i nacionalizmu, Zagreb: Nak-
lada Jasenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, 2003, str. 150.

¹³ Према Ana-Mari Tijes, „Kulturna proizvodnja evropskih nacija“, u Identiteti (I), pojedinac, 
grupa, društvo, prir. Katrin Halpern i Žan-Klod Ruano-Borbalan, Beograd: Klio 2009, str. 332.
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ор га ни за ци ја дру шта ва ко ја ни је зах те ва ла по сто ја ње др жа ве. Ве ћи на дру-
шта ва у на ред ном, аграр ном до бу има не ки об лик др жав не ор га ни за ци је, али 
не сва. За оба на ве де на ступ ња у раз во ју чо ве чан ства за јед нич ко је обе леж-
је да по сто је ет нич ке раз ли ке, али још увек не ма на ци ја. За на ста нак на ци-
ја по Гел не ру, али и мно гим дру гим ауто ри ма, по треб ни су не ки пред у сло ви 
ко ји ће се ис пу ни ти тек на по чет ку но вог мо дер ног до ба ка да на сту па епо ха 
ин ду стриј ског дру штва. Ти пред у сло ви се од но се на стан дар ди за ци ју је зи ка, 
ши ре ње пи сме но сти, успон обра зо ва ња, раз вој пи са не књи жев но сти пу тем 
штам па ња књи га, си ла зак кул ту ре са дво ро ва у на род и са тим по ве за но ус-
по ста вља ње на ци о нал них уста но ва кул ту ре по др жа них од др жа ве, као што 
су осни ва ња уни вер зи те та, отва ра ња по зо ри шта, по ја ва штам па них но ви на.

Ве ћи на ауто ра ко ји се ба ве пи та њи ма фор ми ра ња на ци ја сла жу се у 
оце ни да се хе рој ско до ба ових про це са ве зу је за успон ин ду стриј ског ка пи-
та ли зма у 18. и 19. ве ку. То се по кла па са пе ри о дом ус по ста вља ња на ци о нал-
не др жа ве као во де ћег об ли ка по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва.

Све ва жни је европ ске др жа ве за вр ши ле су про цес фор ми ра ња но вог 
ти па та ко зва не на ци о нал не др жа ве у пе ри о ду из ме ђу Фран цу ске ре во лу ци-
је и ре во лу ци о нар не 1848. го ди не, са из у зет ком Не мач ке и Ита ли је, ко је ће се 
ус по ста ви ти као ује ди ње не на ци о нал не др жа ве пар де це ни ја ка сни је. Ве ћи-
на ауто ра у овој обла сти с пра вом до ла зи до за кључ ка да су про це си ства ра-
ња но во ве ков них др жа ва и про це си фор ми ра ња на ци ја ишли ру ку под ру ку.

Сна жан под сти цај ства ра њу но вих на ци о нал них др жа ва пред ста вљао 
је рас пад Ото ман ске и Аустро-угар ске им пе ри је на кон Пр вог свет ског ра та. 
Хоб сба ум ће то вре ме озна чи ти као вр ху нац на ци о на ли зма сле де ћим ре чи ма: 
„Тре ну так у ко ме је ’прин цип на ци о нал но сти’ три јум фо вао до го дио се кра јем 
Пр вог свет ског ра та, ма да се ни је мо гао пред ви де ти, ни ти је то би ла на ме-
ра бу ду ћих по бед ни ка. У ства ри, био је то ре зул тат две не пла ни ра не по ја ве: 
рас па да ве ли ких мул ти на ци о нал них цар ста ва цен трал не и ис точ не Евро пе 
и ру ске ре во лу ци је ко ја је на те ра ла са ве зни ке да игра ју ра ди је на Вил со но-
ву не го на бо љ ше вич ку кар ту“.¹⁴ Европ ски кон ти нент је у то вре ме по оце ни 
Хоб сба у ма по стао мо за ик на ци о нал них др жа ва ко је су се, уз рет ке из у зет ке, 
опре де ли ле за бур жо а ске пар ла мен тар не де мо кра ти је.

Но ви ве ли ки та лас фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва до го дио се кра-
јем пр ве по ло ви не 20. ве ка, то ком рас па да ко ло ни јал ног си сте ма и про це са 
де ко ло ни за ци је у Афри ци и Ази ји по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та. Ма да 
су се у мно ги ма од тих др жа ва тре ћег све та ка сни је по ја ви ли вр ло ауто ри-
тар ни по ли тич ки ре жи ми, у це ли ни гле да но тај про цес је био по зи ти ван, а 
на ци о на ли стич ки по кре ти у тим де ло ви ма све та има ли су у осно ви еман ци-
па тор ски ка рак тер.

¹⁴ H ob sb aum, Na c ije i nacionalizam od 1780, 1996, str. 149.
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МОДЕРНИ МОДЕЛИ МУЛТИКУЛТУРНОГ ПРОСТОРА

Од кра ја 60-их па до кра ја 80-их го ди на на ста је пе ри од ра ђа ња и цве-
та ња мул ти кул ту ра ли зма као по ли ти ке и мо де ла жи во та у мо дер ним др жа-
ва ма, а по го то ву у ет нич ки и кул тур но сло же ним дру штви ма.

Са вре ме ни фран цу ски те о ре ти чар Ан дреа Сем при ни у књи зи Мул-
ти кул ту ра ли зам ана ли зи ра че ти ри мо де ла мул ти кул тур ног про сто ра ко је 
је по ну ди ла мо дер на по ли тич ка ми сао и прак са.¹⁵ 

Пр ви је кла сич ни по ли тич ки ли бе рал ни мо дел. Овај мо дел по чи ва на 
раз ли ко ва њу јав них и при ват них сфе ра ко лек тив ног жи во та. У ње му кул тур-
не раз ли чи то сти по себ них дру штве них гру па ни су по ни ште не, али су огра-
ни че не уну тар сфе ре при ват ног про сто ра. Ка ко ве ли Сем при ни, „раз ли чи-
то сти се ши ро ко то ле ри шу, ако не и фа во ри зу ју, али су оне скон цен три са не 
уну тар при ват не сфе ре“.¹⁶

Дру ги је мул ти кул тур ни ли бе рал ни мо дел. То је мо дел „мул ти кул тур-
ног гра ђан ства“, ка ко га је на звао ка над ски аутор Вил Ки мли ка (Will Kymlic-
ka). Док у прет ход ном мо де лу ни је по сто ја ла по ве за ност јав не и при ват не 
сфе ре, у овом мо де лу је тај од нос мо ди фи ко ван на на чин да мул ти кул ту ра-
ли зам омо гу ћа ва по сре до ва ње из ме ђу по је дин ца, гру пе и др жа ве. У ње му 
је, да па ра фра зи рам Сем при ни ја, дру штве ни кул тур ни про стор по де љен на 
цен трал ну мо но кул тур ну зо ну и мно штво пе ри фер них зо на, у ко ји ма сва ка 
кул тур на гру па рас по ла же сво јом ауто но ми јом.

Тре ћи је та ко зва ни мак си ма ли стич ки мул ти кул тур ни мо дел. Овај 
мо дел за го ва ра пот пу ну по ли тич ку ауто но ми ју раз ли чи тих кул тур них гру па 
и, ка ко ве ли Сем при ни, по ри че сва ку мо гућ ност по сто ја ња јед не за јед нич ке 
сфе ре и исто вре ме но од ба цу је као нео с но ва ну по де лу на јав ни и при ват ни 
кул тур ни про стор.

Че твр ти је мо дел кор по ра тив ног мул ти кул ту ра ли зма. Већ из на зи ва 
се мо же прет по ста ви ти да је реч о мо де лу ко ме је осно ва еко ном ска, си стем 
функ ци о ни са ња праг ма ти чан, ње гов основ ни циљ је успе шно упра вља ње 
(ме наџ мент) раз ли чи то сти ма, а нај ши ри оквир ње го вог де ло ва ња и при ме-
не ме ђу на род ни, гло бал ни.

Овој ли сти мо же мо до да ти и је дан мо дел ко ји би се мо гао на зва ти кон-
сен су ал ни мо дел мул ти кул ту ра ли зма, ка кав по сто ји у др жа ва ма кон сти ту-
и са ним од не ко ли ко ве ћих на ци о нал них и те ри то ри јал но кон цен три са них 
гру па, као што су при ме ри Швај цар ске и Бел ги је, или у на шем ре ги о ну Бо-
сне и Хер це го ви не. То је мо дел за сно ван на јед ној вр сти фе де рал ног, по лу кон-
фе де рал ног или чак и кон фе де рал ног по ве зи ва ња раз ли чи тих на ци о нал них 

¹⁵ Andrea Semperini, Multikulturalizam, Beograd: Klio, 1999, str. 113–119.
¹⁶ Ibid., 113.
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кан то на, уну тар ко јих се обез бе ђу је из ра зи то ви со ка кул тур на ауто но ми ја 
сва ког ен ти те та. 

Шта се кри тич ки мо же ре ћи о на ве де ним мо де ли ма и ре ше њи ма ко ја 
се ну де за уре ђе ње сло же ног кул тур ног про сто ра у мо дер ним дру штви ма?

Пр ви, кла сич ни ли бе рал ни мо дел ак це нат ста вља на фор мал но прав ну 
јед на кост сва ког ин ди ви ду ал ног гра ђа ни на и оста је слеп за ко лек тив на пра-
ва раз ли чи тих кул тур них гру па у јав ном дру штве ном про сто ру. Он обез бе-
ђу је при вид ну и по вр шин ску ко хе зи ју дру штва, али ис под по вр ши не ти ше 
или гла сни је ти ња ју су ко би раз ли чи тих кул тур них гру па. То је мо дел ко ји 
ни је спо со бан да оси гу ра истин ску ин те гра ци ју раз ли чи тих кул тур них гру-
па не ким дру гим ре ше њи ма осим амор ти за ци јом и ста вља њем свих кул тур-
них раз ли ка у за гра де при ват ног про сто ра. 

Дру ги, мул ти кул тур ни ли бе рал ни мо дел на сто ји да ус по ста ви од ре ђе ни 
ни во рав но те же из ме ђу кул ту ре до ми нант не ве ћи не и ма њин ских кул ту ра. 
У овом мо де лу су мо гу ћа оба ис хо да: и кул тур на фраг мен та ци ја и кул тур на 
ко хе зи ја. Да ли ће пре вла да ти је дан или дру ги ис ход у ве ли кој ме ри за ви си од 
по ли тич ког си сте ма и да тих од но са по ли тич ких сна га у ње му. Уко ли ко је си-
стем де мо крат ски а дру штво про спе ри тет но, ве ће су шан се за мул ти кул тур ну 
рав но те жу и рав но прав ност кул ту ра. Уко ли ко је по ли тич ки си стем ауто ри-
та ран, а дру штво у кри зи и на за до ва њу, ра сту шан се за кул тур ну фраг мен-
та ци ју и дру штве не су ко бе на тој осно ви. 

Тре ћи, мак си ма ли стич ки мул ти кул тур ни мо дел ста вља у пр ви план 
ет нич ке, ре ли ги о зне и дру ге кул тур не иден ти тет ске фак то ре, а еле мен те гра-
ђан ства под ре ђу је њи ма. Као што оце њу је Сем при ни, овај мо дел због сво јих 
мак си ма ли стич ких зах те ва „не уте ло вљу је мо да ли тет упра вља ња аутен тич-
ним мул ти кул тур ним дру штве ним про сто ром. Пре би се мо гло го во ри ти о 
јук ста по зи ци ји мо но кул тур них про сто ра“.¹⁷ Да кле, уме сто мак си мал ног мул-
ти кул ту ра ли зма до ла зи мо на па ра док са лан на чин до дру штве ног кул тур ног 
про сто ра у ко ме су раз ли чи те кул тур не гру пе по ста вље не јед на по ред дру ге 
као не по ве зан збир ма њих мо но кул тур них про сто ра. То мо же озбиљ но да 
угро зи дру штве ну ко хе зи ју и да до ве де до це па ња ве за ме ђу раз ли чи тим кул-
тур ним гру па ма и до фраг мен та ци је дру штва, ко ја мо же да се кре ће у ра спо-
ну од мар ги на ли за ци је и се гре га ци је по је ди них кул тур них гру па до се це си је 
и рас па да др жав не за јед ни це. Дру га сла бост овог мо де ла је што на гри за, па 
и де вал ви ра иде ју гра ђан ства, што озбиљ но уве ћа ва де мо крат ске де фи ци те 
дру штва и сво ди од но се ме ђу љу ди ма на прет по ли тич ке ко лек ти ви стич ке од-
но се ме ђу раз ли чи тим кул тур ним и ет нич ким пле ме ни ма. Љу ди се вред ну ју 
по то ме да ли при па да ју од ре ђе ној кул тур но-ет нич кој гру пи, а не по сво јим 
лич ним гра ђан ским ква ли те ти ма, вред но сти ма и спо соб но сти ма.

¹⁷ Ibi d., 116.
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Че твр ти, или мо дел кор по ра тив ног мул ти кул ту ра ли зма, да нас је вр ло 
офан зи ван и те сно је по ве зан са про це си ма гло ба ли за ци је и ра зво јем кор-
по ра тив ног ка пи та ли зма. Ја ка стра на кор по ра тив ног мо де ла мул ти кул ту ра-
ли зма је што еко ном ским и па ра е ко ном ским ме ха ни зми ма по ве зу је љу де и 
пре мо шћу је оштре кул тур не раз ли ке пу тем ма сов не по тро шње, до ми нант-
них мод них трен до ва, за ба ве и уоп ште оно га што се на зи ва ма сов на кул ту-
ра. Па ра док сал на ствар са овим мо де лом са сто ји се у то ме што све оно што 
на пр ви по глед из гле да као ње го ва ја ка стра на, исто вре ме но пред ста вља и 
ње го ву нај сла би ју тач ку. Учин ци гло бал не ма сов не кул ту ре и по тро шач ког 
дру штва не са мо да не иду на ру ку мул ти кул ту ра ли зму не го га и угро жа ва ју, 
јер уме сто да омо гу ће кул тур не раз ли чи то сти, они их по ни шта ва ју. Дик тат 
про фи та у нео ли бе рал ном мо де лу ка пи та ли зма до во ди до то га да се на раз-
ли чи те кул тур не гру пе гле да као на циљ не по тро шач ке гру пе ко ји ма се ну-
де гло бал ни мод ни брен до ви. Ар гу мент пла сма на ро бе по ста је кључ ни код 
мон ди ја ли зо ва ног тр жи шта а раз ли чи то сти уну тар со ци о кул тур ног про сто-
ра по ста ју по тен ци јал не и ствар не тр жи шне вред но сти вр ло ком па ти бил не 
са гло ба ли зо ва ном ка пи та ли стич ком еко но ми јом.

Нај зад, пе ти мо дел, ко ји се мо же на зва ти кон сен су ал ни мо дел мул ти кул-
ту ра ли зма, та ко ђе је ви ше ва лен тан и по зна че њу и по учин ци ма. Ин спи ра-
ци ја за овај мо дел мул ти кул ту ра ли зма мо же се на ћи у те о ри ји кон сен су ал не 
де мо кра ти је, о ко јој пи ше Аренд Лај пхарт (Arend Lij phart). Ана ли зи ра ју-
ћи при мер Бел ги је и Швај цар ске, Лај пхарт утвр ђу је кључ не ка рак те ри сти ке 
кон сен су ал не де мо кра ти је. По гле дај мо са мо на јед ном при ме ру да ли и у ко-
јој ме ри те ка рак те ри сти ке иду на ру ку кон сен су ал ном мул ти кул ту ра ли зму. 

Пр ва и при мар на ка рак те ри сти ка кон сен су ал не де мо кра ти је по Лај-
пхар ту је по де ла из вр шне вла сти у ши ро ким ко а ли ци ја ма. У слу ча ју Швај-
цар ске у ко а ли ци ји ко ја фор ми ра из вр шно те ло (Швај цар ски фе де рал ни 
са вет, од но сно вла да) фор мал но до ми ни ра по ли тич ки кри те ри јум по де ле 
ме ста из ме ђу три ве ли ке стран ке (хри шћан ски де мо кра ти, со ци јал-де мо кра-
ти и ра ди кал ни де мо кра ти) и јед не ма ње пар ти је (швај цар ска на ци о нал на 
стран ка) по фор му ли 2 : 2 : 2 : 1. Уз ово иде и по де ла по је зич ком кри те ри ју-
му: че ти ри или пет ме ста при па да они ма ко ји го во ре не мач ки; је дан или да 
иде они ма ко ји го во ре фран цу ски и јед но ме сто за ита ли јан ски је зик. За ни-
мљи во је да су оба прет ход на кри те ри ју ма (по ли тич ко-пар тиј ска и је зич-
ка ре пре зен та тив ност) не фор мал ни, али се та пра ви ла стро го по шту ју. За 
раз ли ку од Швај цар ске, у Бел ги ји, по пра ви лу и уз рет ке из у зет ке, до ми ни-
ра прин цип јед на ке за сту пље но сти у из вр шном де лу (вла ди) пред став ни ка 
ве ли ких је зич ких гру па.¹⁸

У Бо сни и Хер це го ви ни по сто ји спе ци фи чан кон сен су ал ни по ли тич-
ки мо дел ус по ста вљен Деј тон ским спо ра зу мом, у чи јој је осно ви фор мал на 

¹⁸ Arend L aj p ha rt, Mode li demokratije, Podgorica: CI D, 200 3, str. 9 7.
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рав но прав ност три кон сти ту тив на на ро да (Бо шња ка, Ср ба и Хр ва та), ор га-
ни зо ва них у два по ли тич ка ен ти те та са ви со ким сте пе ном ауто но ми је и соп-
стве ним вла да ма, али на ни воу чи та ве Бо сне и Хер це го ви не ор ган са нај ве ћом 
по ли тич ком те жи ном је трој но пред сед ни штво са ста вље но та ко да сва ки од 
три кон сти ту тив на на ро да има свог пред став ни ка. У Бо сни и Хер це го ви ни, 
ме ђу тим, мул ти кул ту ра ли зам се сво ди са мо на за га ран то ва на по ли тич ка пра-
ва три кон сти ту тив на на ро да, а о по ло жа ју на ци о нал них ма њи на до вољ но го-
во ри суд би на по зна тог слу ча ја Сеј дић-Фин ци и не мо гућ но сти да се пре су да 
Ме ђу на род ног су да за људ ска пра ва, по ко јој сва ки гра ђа нин БиХ има пра-
во да се кан ди ду је за сва ку по ли тич ку функ ци ју без об зи ра на на ци о нал ну 
при пад ност, спро ве де у де ло. По сто је ћи мо дел мул ти кул ту ра ли зма у Бо сни 
и Хер це го ви ни, ма да те о риј ски не ис кљу чу је мо гућ ност фор ми ра ња за јед-
нич ког јав ног про сто ра, у прак си ви ше ли чи на по ме ну ти тре ћи мак си ма ли-
стич ки мо дел, ко ји обез бе ђу је пра ва три кон сти ту тив на на ро да (Бо шња ка, 
Ср ба и Хр ва та), али објек тив но ис кљу чу је при пад ни ке оста лих ма њин ских 
гру па из по ли тич ког и кул тур ног про сто ра.

Ма да, да кле, по обез бе ђе њу мак си мал них кул тур них ауто но ми ја он 
ли чи на мак си ма ли стич ки мо дел мул ти кул ту ра ли зма, он се од ње га раз ли-
ку је у две тач ке. Пр во што не од ба цу је уна пред сва ку мо гућ ност за јед нич ког 
јав ног про сто ра, што се нај бо ље ви ди на при ме ру Швај цар ске. И дру го, што 
мул ти кул ту ра ли зам при мар но сво ди на пи та ње од но са ме ђу кон сти ту тив-
ним ет но на ци о нал ним гру па ма, за не ма ру ју ћи оста ле на ци о нал не ма њи не и 
њи хо ва пра ва (као што је на ве де ни слу чај Бо сне и Хер це го ви не).

УСПОН ЕТНОНАЦИОНАЛНИХ ПОКРЕТА 
У ДОБА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Да ли су на кон про це са афир ма ци је по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма у 
прет по след њим де це ни ја ма 20. ве ка на ци о нал на др жа ва, и са њом на ци о на ли-
зам као иде о ло ги ја, до жи ве ли свој зе нит и пре пу сти ли при мат гло ба ли за ци ји?

Од го вор на прет ход но пи та ње је сло жен и ви ше зна чан. Он је те сно 
по ве зан са нај но ви јим ве ли ким та ла сом ус по ста вља ња но вих на ци о нал них 
др жа ва ко ји се од и грао та ко ђе не на да но. До ње га је до шло у по след њој де це-
ни ји 20. ве ка, на кон па да хлад но ра тов ског зи да у Бер ли ну и уру ша ва ња со-
ци ја ли зма, што је до ве ло до рас па да све три со ци ја ли стич ке фе де ра ци је: Со-
вјет ског Са ве за, Ју го сла ви је и Че хо сло вач ке и на стан ка на њи хо вом тлу пар 
де се ти на но вих на ци о нал них др жа ва. 

Успон на ци о на ли зма и на ци о на ли стич ких по кре та на пре ла зу из 20. 
у 21. век Хоб сба ум оце њу је као по след њи из ди сај исто риј ског по кре та ко-
ји је на сво јим пле ћи ма из вео по ли тич ки про је кат на ци о нал не др жа ве, као 
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глав ног ак те ра мо дер ни за ци је у три кључ на по ља: ин ду стри ја ли за ци је у еко-
но ми ји, хо мо ге ни за ци је у кул ту ри и би ро крат ске др жа ве као на чи на по ли-
тич ког ле ги ти ми те та. Он из ри чи то ка же: „Па ипак на ци о на ли зам, ма ко ли-
ко не из бје жан, јед но став но ви ше ни је она по ви је сна си ла као што је то био 
у раз до бљу из ме ђу фран цу ске ре во лу ци је и кра ја им пе ри ја листич ког ко ло-
ни ја ли зма на кон II. свјет ског ра та“.¹⁹ Хоб сба ум, да кле, твр ди да на ци о на ли-
зам ви ше ни је глав ни век тор исто риј ског раз во ја. Он, као што је прет ход но 
по ка за но, ја сно раз ли ку је три пе ри о да у раз во ју на ци о нал не др жа ве и на ци-
и о на ли зма као по кре та. 

У пр вој фа зи, ко ја на сту па по чет ком мо дер не и тра је до по зног 19. ве-
ка, ства ра ње на ци о нал не др жа ве и на ци је би ло је у функ ци ји раз во ја на ци о-
нал не еко но ми је и пред ста вља ло је кључ ну чи ње ни цу мо дер ни за циј ске тран-
сфор ма ци је за пад но га све та.

Дру га фа за на сту па у пр вој по ло ви ни 20. ве ка и ве зу је се за ис хо де оба 
свет ска ра та. На кон Пр вог свет ског ра та фор ми ра се ве ли ки број на ци о нал-
них др жа ва на раз ва ли на ма Аустро у гар ске и Ото ман ске им пе ри је. На кон 
Дру гог свет ског ра та фор ми ра се ве ли ки број но вих на ци о нал них др жа ва као 
по сле ди ца уру ша ва ња свет ског ко ло ни јал ног си сте ма и про це са де ко  ло ни за-
ци је у зе мља ма тре ћег све та. Оба на ве де на про це са исто ри ча ри, укљу чу ју ћи 
и Хоб сба у ма, оце њу ју по зи тив но.

За раз ли ку од прет ход них, Хоб сба ум је вр ло кри ти чан пре ма тре ћој 
фа зи, ко ја на ста је кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка. Он из ри чи то ка же: „Ка рак-
те ри стич ни на ци о на ли стич ки по кре ти по зног 20. ве ка у би ти су не га тив ни, 
од но сно, пред ста вља ју се ме раз до ра. Оту да су, по не кад, ин си сти ра ње на ’ет-
ни ци те ту’ и је зич ким раз ли ка ма че сто по ве за ни са ре ли ги јом“.²⁰

ЗАКЉУЧАК 

Исто вре ме но са по ја вом мул ти кул ту ра ли зма и об но ве ин те ре са ма њих 
на ро да и ет нич ких гру па за ства ра ње соп стве не на ци о нал не др жа ве, сту пи-
ла је на прак тич ну и те о риј ску аген ду ши ро ко рас про стра ње на прак са гло-
ба ли за ци је, са сво јим при ста ли ца ма и опо нен ти ма.

Гло ба ли за ци ја са ма по се би де лу је по прин ци пу спо је них су до ва ја ча ју-
ћи по тре бу за ло ка ли за ци јом и очу ва њем на ци о нал не др жа ве. То су, ка ко ка-
же Џен кинс, две про ти ву реч не, али и уза јам но по ве за не по ја ве: „свет по ста је 
у исто вре ме и ма њи и ве ћи, кул тур ни про стор се и су жа ва и ши ри“.²¹ По ред 
нео спор ног ме ђу соб ног под сти ца ња по треб но је да сe уочи и исто вре ме но 

¹⁹ Hobsbawm, Nations and Nationalism si nce 1780, p. 184 .
²⁰ Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, 1996, str. 186.
²¹ Richard Dženkins, Etnicitet u novom ključu, Beograd: Biblioteka XX vek, 2001, str. 77.
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по сто ја ње про ти ву реч ног од но са и ме ђу соб но не га тив ног ме ђу у ти ца ја гло-
ба ли за ци је на мул ти кул ту ра ли зам, и обр ну то. Под при ти ском гло ба ли за ци-
је ра сту и стра хо ви и от по ри пре ма њој. Мно ге на ци је и на ци о нал не др жа ве 
се за тва ра ју. У њи ма ра сте ксе но фо би ја и страх од дру гих. Ни чу мно ги екс-
трем но де сни по ли тич ки и дру штве ни по кре ти ко ји су про тив до се ље них 
стра на ца, од би ја ју при хва та ње ими гра на та и ази ла на та, чак зах те ва ју да се 
до се ље ни стран ци, ко ји су у ме ђу вре ме ну по ста ли др жа вља ни зе мље у ко ју 
су се до се ли ли, де пор ту ју у зе мље из ко јих су до шли. 

У са вре ме ним ком плек сним дру штви ма по но во се по ка зу је да је они-
ма ко ји су на вла сти, или пре тен ду ју на њу, ре ла тив но ла ко да убе де ве ћи ну 
ста нов ни штва да је глав ни стуб со ци јал ног иден ти те та при пад ни штво на-
ци ји, ко је се по ја вљу је у два по ве за на об лич ја: као при пад ност од ре ђе ној ет-
нич кој гру пи и као при пад ност по себ ној кул тур ној тра ди ци ји. Ако и ка да се 
та два сту ба (ет ни ци тет и осо бе на кул ту ра) ве жу и за од ре ђе ну те ри то ри ју, 
на ста је или хо мо ге на на ци о нал на др жа ва или, у кул тур но и ет нич ки сло же-
ним дру штви ма, екс пло зив но со ци јал но пу ње ње ко је во ди у ет нич ке су ко бе, 
се гре га ци ју и се па ра ти зам.

Све до ци смо, да кле, да се у по след њим де це ни ја ма 20. и пр вим де це-
ни ја ма 21. ве ка, упо ре до са ја ча њем про це са гло ба ли за ци је ја вља ју број ни 
и сна жни ет но на ци о на ли стич ки по кре ти, ко ји су, по пра ви лу, по ли тич ки 
и иде о ло шки де сно ори јен ти са ни, и ка ко је оце нио Хоб сба ум, ре тро град ни.

Не ко ли ко је круп них раз ло га за та кво ста ње ства ри.
Нај пре, ту је ду го трај на еко ном ска кри за, узро ко ва на не ус кла ђе ним 

од но си ма из ме ђу фи нан сиј ског и ре ал ног сек то ра при вре де, ка ко на гло бал-
ном пла ну, та ко и у мно гим во де ћим раз ви је ним зе мља ма свет ске еко но ми је.

Дру ги и са прет ход ним по ве зан раз лог је по ве ћа ње со ци јал них не јед-
на ко сти ка ко на гло бал ном ни воу из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них зе ма-
ља, та ко и уну тар сва ке на ци о нал не др жа ве, укљу чу ју ћи и оне нај ра зви је ни-
је и нај бо га ти је. 

Тре ћи и да нас из у зет но ак ту е лан раз лог је ве ли ки та лас ми гра ци ја из 
си ро ма шних и ра том за хва ће них под руч ја ка Европ ској уни ји, Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, Ка на ди, нор диј ским зе мља ма.

Че твр ти раз лог по ра ста ет но на ци о на ли зма мо же се на ћи у кри зи ре-
пре зен та тив не пар ла мен тар не де мо кра ти је, ко ја се по ка зу је у по ра сту по ли-
тич ког праг ма ти зма, ши ре њу по пу ли стич ких обра за ца вла сти и ауто ри тар-
них об ли ка вла да ви не.

Мајкл Би лиг (Mic hael Bil lig), ис так ну ти при пад ник дру штве ног кон-
струк ци о ни зма у са вре ме ној со ци јал ној пси хо ло ги ји, под се ћа нас на све че-
шћа ми шље ња ка ко су на ци о нал не др жа ве у опа да њу. „На ци о на ли зам, го во-
ри се, не пред ста вља ви ше ве ли ку сна гу: на днев ном ре ду је гло ба ли за ци ја. 
Али по треб но је под се ћа ње. По јам на ци је се још увек об на вља: он још увек 
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мо же зах те ва ти вр хун ске жр тве, а ње го ви сим бо ли и прет по став ке се сва ко-
днев но на гла ша ва ју“.²²

Те о ре ти ча ри ко ји ста вља ју на гла сак на ква ли та тив ни пре лаз од мо дер-
но сти ка пост мо дер ном до бу сма тра ју да сви про из во ди мо дер ног до ба, од 
на ци о нал не др жа ве и на ци о на ли зма до ре пре зен та тив не де мо кра ти је пар-
ла мен тар ног ти па, убр за но гу бе зна чај. Јед на од нај ви дљи ви јих по ли тич ких 
по сле ди ца тих про це са је „да ста ру по ли ти ку на ци о нал не при пад но сти са да 
за ме њу је но ва по ли ти ка иден ти те та“.²³

На осно ву те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва по ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у 
до ба гло ба ли за ци је мо же се за кљу чи ти да гло ба ли зи ра ју ће си ле не до во де до 
кул тур не хо мо ге но сти и уни вер зал ног си сте ма вред но сти у ап со лут ном сми-
лу. Оне мо жда ума њу ју раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра, али 
исто вре ме но уве ћа ва ју и умно жа ва ју раз ли ке уну тар на ци о нал них др жа ва. 
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Vukašin Pavlović

MULTICULTURALISM BETWEEN GLOBALIZATION 
AND THE NATION STATE

S u m m a r y
Th e paper discusses the double and basically contradictory infl uence of globalization 

on the policy of multiculturalism. On the one hand, rapid globalization processes expand 
the space and support for the policy of multiculturalism. Th is trend is particularly fostered 
by the development of the market economy and the mobility of capital and labour; the 
global infl uence of the media and networking via the Internet; the development of tourism 
and transport. On the other hand, under the pressure of globalization, tendencies towards 
disintegration and the establishment of new nation states become stronger. Th is trend has 
become apparent over the past several decades, both on European soil and in other parts 
of the world. Th is paper seeks to answer the key question of assessing the outcome of these 
two contradictory infl uences: whether the development of democracy is more certain and 
easier within the borders of a clearly defi ned and preferably homogenous nation state, or 
within a multicultural society with a heterogeneous national, ethnic and religious structure? 
Under the circumstances marked by deep and long-lasting structural crises of modern 
capitalist society it becomes increasingly diffi  cult to answer this question.

Key words: multiculturalism, globalization, nation state, market economy, media, 
Internet
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ЈЕЗИК, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ 
И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ

РАН КО БУ ГАР СКИ*

С а ж е т а к. – У ра ду се ана ли зи ра скуп кључ них, али че сто не си сте мат ски 
ко ри шће них тер ми на ре ле вант них за да ту те му и пред ла жу се њи хо ве оквир не де-
фи ни ци је. Ин тер кул ту ра ли зам се са гле да као мо дер ним дру штви ма при ме ре ни ја 
вер зи ја мул ти кул ту ра ли зма. У ве зи с је зи ком ис ти че се ва жност мул ти лин гви зма 
и уво ди се по јам ин тер лин гвал но сти, уз по себ но на гла ша ва ње уло ге обра зо ва ња. 
Ови пој мо ви и од но си по ста вља ју се у кон текст ак ту ел не европ ске је зич ке по ли-
ти ке и основ них до ку ме на та Са ве та Евро пе у ко ји ма је она фор му ли са на.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, ин тер кул ту ра ли зам, је зик, ви ше је зич-
ност, обра зо ва ње, до ку мен ти Са ве та Евро пе

Овај текст по чи ње мо крат ком ана ли зом и по ре ђе њем не ких кључ них 
пој мо ва и тер ми на ре ле вант них за да то те мат ско под руч је, ве о ма по пу лар-
них, али че сто не си сте мат ски упо тре бља ва них у ви ше дру штве них на у ка, као 
и од но са ме ђу њи ма. Из ло жи ће мо соп стве ни по глед на њих, да ка ко, не спо-
ре ћи да су мо гу ћа и друк чи ја ви ђе ња.

Мул ти кул ту рал ност (као иде о ло шка ори јен та ци ја) пу тем мул ти кул-
ту ра ли зма (као по ли тич ког про гра ма) по др жа ва мул ти кул тур ност да тог 
дру штва (као по жељ но ста ње). – Ен гле ски, је зик на ко ме по сто ји бо га та ли-
те ра ту ра о овим пи та њи ма, ов де има са мо два тер ми на, mul ti cul tu ra lity и mul-
ti cul tu ra lism, од ко јих пр ви по кри ва мул ти кул ту рал ност и мул ти кул тур ност.

Ана лог но, ин тер кул ту рал ност (као иде о ло шка ори јен та ци ја) пу тем 
ин тер кул ту ра ли зма (као по ли тич ког про гра ма) те жи да оства ри ин тер кул-
тур ност да тог дру штва (као по жељ но ста ње). – Ен гле ски и ов де има са мо 
два тер ми на, in ter cul tu ra lity и in ter cul tu ra lism, од ко јих пр ви по кри ва ин тер-
кул ту рал ност и ин тер кул тур ност.¹ Ве ће де ри ва ци о не мо гућ но сти срп ског 

* Фи ло ло шки фа кул тет, Уни вер зи те т у Бе о гра ду
¹ Божидар Јакшић, у двојезичним насловима четири од својих пет уређених збор-

ни ка, који скупно представљају изузетно важан допринос литератури ове тематике на 
ју го сло вен ском подручју, доследно користи терминолошки пар интеркултуралност/
interculturality; в., нпр., Božidar Jakšić, ur., Interkulturalnost u multietničkim društvima / Inter-
culturality in Multiethnic Societies, Beograd: Hobisport, Klagenfurt–Celovec: Drava, 1995.
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је зи ка у по ре ђе њу са ен гле ским у овом тер ми но ло шком скло пу мо гу да уна-
пре де раз у ме ва ње по ја ва о ко ји ма је реч ако се си сте мат ски ко ри сте, али и 
да га оте жа ју ка да то ни је слу чај.

Мул ти кул ту ра ли зам (као и мул ти кул тур ност) под ра зу ме ва ста тич ку 
ко ег зи стен ци ју уз за шти ту ма њин ских пра ва („плу ра ли зам мо ни за ма кул-
тур них иден ти те та“ по Г. Ба ши ћу), чи ме се уз од ре ђе не пред но сти ства ра ју 
и усло ви за се гре га ци ју. Као при мер мо же да по слу жи Ко со во из вре ме на пре 
рас па да Ју го сла ви је, ка да су две нај број ни је на ци о нал не за јед ни це, ал бан ска 
и срп ска, би ле раз дво је не у тој ме ри да су чак на при штин ском кор зоу јед ном 
стра ном ишли мла ди Ал бан ци а дру гом мла ди Ср би, што је био зло гу ки пред-
знак на до ла зе ћих су ко ба и ко нач не се це си је По кра ји не. А оп шти кон текст 
ова квог ре ше ња је сте на ци о нал на др жа ва, фо ку си ра на на ко лек тив на пра ва.

На су прот то ме, ин тер кул ту ра ли зам (као и ин тер кул тур ност) под ра зу-
ме ва ко му ни ка ци ју и ди на мич ку ин тер ак ци ју ме ђу кул ту ра ма, уза јам но бо-
га ће ње без об зи ра на ве ћин ско-ма њин ске од но се, под сти чу ћи ин те гра ци ју. 
Ов де је нај бо љи при мер Вој во ди не, ко ја и у европ ским и свет ским окви ри-
ма пред ста вља обра зац успе шне по ли ти ке у овом до ме ну. Оп шти кон текст у 
овом слу ча ју је сте гра ђан ска др жа ва, ко ја у ве ћој ме ри га ран ту је и ин ди ви-
ду ал на пра ва.²

Мул ти кул ту ра ли зам (као, уз гред, и иден ти тет) уз ди же се као вред ност, 
али је под ло жан ре то рич кој и по ли тич кој зло у по тре би, што га чи ни спор-
ним; он пред ста вља „јед ну од нај кон тро верз ни јих иде ја у са вре ме ној те о ри-
ји и по ли ти ци“.³ Оту да и иро нич на скра ће ни ца „мул ти-кул ти“ (али не и „ин-
тер-кул ти“); пре не ко ли ко го ди на ис ко ван је тер мин мул ти кул ти фо би ја да 
озна чи спе ци фич ну вр сту ксе но фо би је као стра ха од Дру гог.⁴ А на при ме ру 
Са ра је ва мо же мо уочи ти дво стру ки па ра докс: пр во, до по след њег ра та ре ал но 

² Шире о целом појмовно-терминолошком склопу в. у Melanija Mikeš, Kad su granice 
samo tarabe – istraživanja višejezičnosti u Vojvodini, Novi Sad: Jugoslovensko društvo za pri-
menjenu lingvistiku, Futura publikacije, 2001; такође, уз још нека овде дотакнута питања, 
у Ranko Bugarski, „Značenje višejezičnosti i višekulturnosti u Evropskoj godini jezikā”, Pogl. 
VI, u Nova lica jezika – sociolingvističke teme, Beograd: Biblioteka XX vek, 2002, str. 157–169. 
За подробно разматрање етнокултурних и правних аспеката ове проблематике сада в. 
Goran Bašić i Marijana Pajvančić, Od segregativne ka integrativnoj politici multikulturalnosti, 
Beo grad: Centar za istraživanje etniciteta, 2015, а за сажет приказ односа мултикултурализма 
и интеркултурализма Jelena Lončar, „Interkulturalnost i multikulturalnost. Pojedinac u foku-
su”, Danas, 7. 11. 2014 (Dodatak Manjine), str. 20–21.

³ Ivana Gačanović, Problem evropskog identiteta – uvod u antropologiju Evropske unije, 
Beograd: Filozofski fakultet, 1999, str. 44.

⁴ Phil Ryan, Multicultiphobia, Toronto, Buff alo, London: University of Toronto Press, 2010, 
према Jagoda Granić, „Multikultifobija: komunikacija ’zatvorenih vrata’“, у Језици и кул ту ре 
у времену и простору IV/1, ур. Снежана Гудурић и Марија Стефановић, Нови Сад: Фи ло-
зоф ски факултет, 2015, стр. 21–32. 
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мул ти кул тур но и јед но је зич но, оно је са да прак тич но мо но кул тур но, а зва-
нич но тро је зич но; и дру го, док је би ло уисти ну мул ти кул тур но, то се сма тра-
ло при род ним ста њем и под ра зу ме ва ло, па се ма ло кад по себ но ис ти ца ло, а 
да нас, ка да је уве ли ко мо но кул тур но, зва нич на ре то ри ка – до ма ћа а по го то-
во „европ ска“ – ин си сти ра на ње го вој мул ти кул тур но сти.

Као што се на по ми ње у за јед нич ком про јек ту Са ве та Евро пе и Европ-
ске ко ми си је о ин тер кул тур ним гра до ви ма (In ter cul tu ral city: go ver nan ce and 
po li ci es for di ver se com mu ni ti es), по сву да при сут ни ди вер зи тет мо же се иг но-
ри са ти (као у слу ча ју трет ма на рад ни ка ми гра на та), опо вр га ва ти (као у аси-
ми ла ци о ни стич ким при сту пи ма), или пре на гла ша ва ти уз по ди за ње зи до ва 
из ме ђу кул тур но раз дво је них гру па (као код мул ти кул ту ра ли зма). Је ди но 
ин тер кул ту ра ли зам екс пли цит но при зна је вред ност ра зно ли ко сти уз ин си-
сти ра ње на ме ша њу, ин тер ак ци ји и хи бри ди за ци ји кул тур них за јед ни ца. Ми 
би смо ре кли да је он уто ли ко сло же ни ји и на пред ни ји кон цепт од мул ти кул-
ту ра ли зма, ко ји јед но стра но под ра зу ме ва (ин тер кул ту ра ли зам под ра зу ме ва 
и на до гра ђу је мул ти кул ту ра ли зам, али обр ну то не сто ји). Скра ће но и ме та-
фо рич ки, ин тер кул ту ра ли зам нам се пред ста вља као мул ти кул ту ра ли зам у 
лук су зном па ко ва њу, или још кра ће – мул ти кул ту ра ли зам де лукс.

У овом ком плек су не за о би ла зна уло га при па да је зи ку, ко ји је јед но вре-
ме но про из вод и из раз кул ту ре, њен но си лац и тво рач ки прин цип. Не ма кул-
ту ре без је зич ког из ра за, ни ти има је зи ка без кул тур ног са др жа ја. При то ме, 
је дан је зик мо же да оп слу жу је ви ше кул ту ра (при мер: сви свет ски ра ши ре-
ни је зи ци), а јед на кул ту ра мо же да се из ра жа ва у ви ше је зи ка (при мер: мно-
ге ви ше је зич не зе мље), та ко да је од нос ти па 1 : 1 пре из у зе так не го пра ви ло.

Као што пој мо ви мул ти кул ту ра ли зма и ин тер кул ту ра ли зма под ра зу-
ме ва ју по сто ја ње ви ше кул ту ра (ко ег зи стент них, од но сно ин тер ак тив них), 
та ко ула зак је зи ка у овај сплет од но са под ра зу ме ва ви ше је зич ност, ина че 
бит но обе леж је бар две тре ћи не чо ве чан ства и ско ро свих др жа ва. Ко ри сна 
сви ма и увек, ви ше је зич ност је по пра ви лу нео п ход на ет нич ким и на ци о нал-
ним ма њи на ма, као пра во ре ше ње за пре жи вља ва ње у про це пу из ме ђу аси-
ми ла ци је и ге то и за ци је, и пут ка ин те гра ци ји у ве ћин ски ко лек тив уз очу ва-
ње соп стве ног иден ти те та.

Уз осло нац на прет ход не тер ми но ло шке ди стинк ци је, мо же мо ре ћи да 
ви ше је зич ност или мул ти лин гвал ност (као по сто је ће ста ње) пу тем мул ти-
лин гви зма (као иде о ло шке ори јен та ци је и по ли тич ког про гра ма) те жи свом 
ци љу – „ин тер лин гвал но сти“ („ме ђу је зич но сти“) као обе леж ју да тог дру штва.

Овим но вим и услов ним тер ми ном не упу ћу је мо на је зич ке ме ша ви-
не ти па еспе ран та, не го на по тре бу уче ња и ко ри шће ња дру гих је зи ка у за-
јед ни ци, или бар ак тив ног при хва та ња њих и њи хо вих го вор ни ка, да кле, на 
свест о пред но сти ма ме ђу соб ног про жи ма ња у ко му ни ка ци ји то ком за јед-
нич ког жи во та. – У ен гле ском је је ди ни уоби ча је ни тер мин у овом ком плек су 
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mul ti lin gu a lism, док се in ter lin gu a lism (из ве ден од in ter lan gu a ge) ко ри сти у спе-
ци ја ли зо ва ним пси хо лин гви стич ким и пе да го шким кон тек сти ма усва ја ња 
дру гих је зи ка. (Ов де у још ве ћој ме ри ва жи ме то до ло шка на по ме на са по чет-
ка тек ста о мо гу ћој али не и оба ве зној пред но сти ве ћег де ри ва ци о ног по тен-
ци ја ла срп ског је зи ка.)

На пу ту ка на зна че ном ци љу нео п ход ну по моћ мо же да пру жи обра-
зо ва ње за ин тер кул ту ра ли зам пу тем је зи ка. То ме на ро чи то до при но се ет-
нич ки ме шо ви те шко ле, ин сти ту ци о на ли зо ва не у по је ди ним зе мља ма, у 
ко ји ма се по себ но не гу је по што ва ње раз ли чи то сти је зи ка, уве ре ња и вред-
но сти, као и осе тљи вост за кул тур не спе ци фич но сти. До не кле на том прав-
цу су и не ки но ви при сту пи уче њу и на ста ви стра них је зи ка, са на ро чи тим 
на гла ском на ме ђу је зич ком по зајм љи ва њу и пре во ђе њу, при че му глав ни 
циљ ни је тек до гра ђи ва ње је зич ких зна ња и ве шти на у ма тер њем или не ком 
дру гом је зи ку, не го упра во из гра ђи ва ње оно га што са вре ме ни те о ре ти ча ри 
на зи ва ју ин тер кул ту рал ном ко му ни ка тив ном спо соб но шћу.⁵ У осно ви, ту 
је реч о дво фа зном оспо ље њу је зич ких мо ћи: од је зи ка у мо згу, пре ко је зи ка 
у упо тре би у јед но је зич ној за јед ни ци, иде се ка је зи ку у раз ме ни кул тур них 
са др жа ја из ме ђу је зич ких за јед ни ца.

Овим пу тем мо же се мно го ура ди ти на су зби ја њу пу ри зма, ет но цен-
три зма, на ци о на ли зма, шо ви ни зма, те не га тив них сте ре о ти па о дру гим је зи-
ци ма и кул ту ра ма и њи хо вим пред став ни ци ма. При то ме, по сто је ће је зич ке 
и кул тур не раз ли ке тре ба у пот пу но сти по што ва ти, али без ма ни пу ла тив ног 
из ми шља ња и на ме та ња но вих (што је би ло уве ли ко за сту пље но у про це су 
рас та ка ња за јед нич ког срп ско хр ват ског је зи ка у че ти ри на ци о нал на стан-
дард на је зи ка). Ова кав де мо крат ски и кон струк тив ни при ступ раз ли чи тим 
иден ти те ти ма на ба зи те мељ них вред но сти не сум њи во олак ша ва и обо га ћу је 
за јед нич ки жи вот, да кле, жи вот са дру ги ма а не уз њих – ка ко се је згро ви то 
мо же из ра зи ти раз ли ка из ме ђу ин тер кул ту ра ли зма и мул ти кул ту ра ли зма.

Пре ла зе ћи на те рен Евро пе и ње них ин сти ту ци ја, под се ћа мо да је до-
ми нант на кул тур на тра ди ци ја на шег кон ти нен та пре шла пут од ве ро ва ња у 
„све то трој ство“ је зи ка, на ци је и др жа ве, као иде а ла ус по ста вље ног кра јем 
18. ве ка, до да на шње над на ци о нал не Европ ске уни је, од чи јих се др жа вља на 
оче ку је да ће по ред свог ма тер њег (у сми слу слу жбе ног је зи ка да те др жа ве) 
у не кој ме ри по зна ва ти и ко ри сти ти још два слу жбе на је зи ка Уни је, што је, 
с дру ге стра не, и од го вор на те ку ће гло ба ли за ци о не про це се, но ше не стру-
јом до ми нант ног ен гле ског је зи ка. За да так за бу дућ ност је сте, да кле, од луч но 

⁵ В. нпр. Michael Byram, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Compe-
tence, Clevedon: Multilingual Matters, 1997; Michael Byram, From Foreign Language Educa-
tion to Education for Intercultural Citizenship, Clevedon: Multilingual Matters, 2008; Tatjana 
Paunović, Th e Tangled Web: Intercultural Communicative Competence in EFL, Niš: Faculty of 
Philosophy, 2013.
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уна пре ђе ње ви ше је зич но сти, за шта је би тан пред у слов ко нач но на пу шта ње 
ро ман ти чар ске и на ци о на ли стич ке дог ме о све ти њи јед ног, на ци о нал ног ма-
тер њег је зи ка као глав ног чу ва ра ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног иден ти те та. 
А „се стрин ска“ тво ре ви на Европ ске уни је, Са вет Евро пе, до не ла је два фун-
да мен тал на до ку мен та – Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи-
ци ма (1992) и Оквир ну кон вен ци ју за за шти ту на ци о нал них ма њи на (1995); 
обе су сту пи ле на сна гу исте, 1998. го ди не, по што им је при сту пио до во љан 
по чет ни број др жа ва чла ни ца.

Ка ко По ве ља шти ти је зи ке а Кон вен ци ја ма њи не, у оба слу ча ја су бар 
им пли цит но у пи та њу оде ли ти ен ти те ти са за себ ним иден ти те том ко ји тре-
ба очу ва ти упра во њи хо вим раз гра ни че њем од слич них окол них ен ти те та, а 
не ме ша њем с њи ма. Ти ме оба до ку мен та по при ро ди ства ри ста вља ју те жи-
ште на под ра зу ме ва ни мул ти-аспект (уз), ко ји се не мо ра екс пли ци ра ти – па 
се тер мин мул ти кул ту ра ли зам, удар ни по јам у мно гим да на шњим про грам-
ским до ку мен ти ма и на уч ним рас пра ва ма, оту да и не ко ри сти: не ма га ни у 
са мом њи хо вом тек сту, а ни у про прат ним ко мен та ри ма. А тер ми ни ин тер-
кул ту ра ли зам и ин тер кул тур ни ди ја лог, ко ји на гла ша ва ју ин тер-аспект (са), 
по ми њу се са мо мар ги нал но; овом по след њем пој му, ко ји озна ча ва по ве зи-
ва ње кроз ино ва ци је у упра вља њу кул тур ном ра зно ли ко шћу, Са вет ће де це-
ни ју ка сни је (2008) по све ти ти и по себ ну Бе лу књи гу. 

Кон крет ни је, у Пре ам бу ли По ве ље екс пли цит но се на гла ша ва „вред-
ност ин тер кул ту ра ли зма и мул ти лин гви зма“, на ко ју се им пли цит но ука зу је 
још по не где, а на ро чи то у чла ну 7 став 3: „Др жа ве чла ни це пре у зи ма ју оба-
ве зу да на од го ва ра ју ћи на чин уна пре де ме ђу соб но раз у ме ва ње из ме ђу свих 
је зич ких гру па уну тар зе мље и да ту по себ но укљу че по што ва ње, раз у ме ва ње 
и тр пе љи вост у од но су на ре ги о нал не или ма њин ске је зи ке у окви ру про це-
са обра зо ва ња, као и да охра бре сред ства јав ног ин фор ми са ња да сле де исти 
циљ“.⁶ А у стан дард ном кри тич ком ко мен та ру По ве ље на во ди се сле де ће: 
„Ин тер кул ту рал ни при ступ за сни ва се на уза јам ном при зна ва њу раз ли чи-
тих об ли ка кул тур ног из ра за… Свр ха ин тер кул ту рал ног обра зо ва ња је сте 
да кул тур не раз ли ке учи ни ра зу мљи вим и да кул тур ни иден ти тет уче ни ка 
обо га ти раз ме ном са друк чи јим кул тур ним иден ти те ти ма, без њи хо вог ома-
ло ва жа ва ња.“ И да ље: „Ин тер кул ту рал но уче ње од ви ја се кад осо ба у до ди-
ру са раз ли чи том кул ту ром на сто ји да пој ми њен вред но сни си стем и ка да 
је спо соб на да та са зна ња ко ри сти у свом соп стве ном си сте му… Оно омо-
гу ћу је бо ље раз у ме ва ње друк чи јег кул тур ног по на ша ња, као и ду бљи увид у 
соп стве но кул тур но по на ша ње.“⁷

⁶ Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, 
Службени лист Србије и Црне Горе – Међународни уговори, год. III, бр. 18, 23. 12. 2005.

⁷ Jean-Marie Woehrling, Th e European Charter for Regional or Minority Languages: A Crit-
ical Commentary, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005, pp. 50–52.
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На сли чан на чин, члан 6 став 1 Кон вен ци је од ре ђу је да ће: „Стра не уго-
вор ни це под сти ца ти дух то ле ран ци је и ме ђу кул тур ног ди ја ло га и пред у зи-
ма ти од го ва ра ју ће ме ре за уна пре ђе ње уза јам ног по што ва ња и раз у ме ва ња 
и са рад ње ме ђу свим љу ди ма ко ји жи ве на њи хо вој те ри то ри ји, без об зи ра 
на ет нич ки, кул тур ни, је зич ки или вер ски иден ти тет тих ли ца, а по себ но у 
обла сти обра зо ва ња, кул ту ре и ма сов ног ин фор ми са ња“.⁸ У Ко мен та ру уз 
овај став Кон вен ци је бли же се од ре ђу је да се ка овом ци љу иде по мо ћу „ин-
тер кул ту рал них ор га ни за ци ја и по кре та ко ји те же... ин те гри са њу тих ли ца у 
дру штво уз очу ва ње њи хо вог иден ти те та“.⁹

Што се пак ти че Бе ле књи ге, у ње ној увод ној про кла ма ци ји пи ше да се 
ње ни ци ље ви, као што је по што ва ње ра зно ли ко сти уз одр жа ва ње дру штве не 
ко хе зи је, мо гу по сти ћи са мо ако су ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви: „Тре ба осна-
жи ти де мо крат ско гра ђан ство и уче ство ва ње; по треб но је пре да ва ти и усва-
ја ти ин тер кул тур на зна ња; кре и ра ти и про ши ри ти про стор за ин тер кул тур-
ни ди ја лог и тај ди ја лог по ди ћи на ме ђу на род ни ни во.“¹⁰ Ме ђу тим, он се не 
мо же про пи са ти за ко ни ма, не го мо ра да са чу ва свој ство отво ре ног по зи ва 
да се флек си бил но при ме њу ју основ ни прин ци пи и пре по ру ке са др жа ни у 
са мом до ку мен ту и ти ме до при не се те ку ћој де ба ти о бу ду ћој ор га ни за ци ји 
дру штва. – Ов де мо же мо до да ти да се у јед ном до ку мен ту још ши рег ра спо-
на, Уне ско вој Уни вер зал ној де кла ра ци ји о је зич ким пра ви ма, утвр ђу је да „Све 
је зич ке за јед ни це има ју пра во при сту па ин тер кул тур ним про гра ми ма.“¹¹

Ре зи ми ра ју ћи, оце њу је мо да иоле при хва тљи вих вер зи ја мул ти кул ту-
ра ли зма, а по го то во ин тер кул ту ра ли зма, не мо же би ти без озбиљ ног уте ме-
ље ња у је зи ку, и то је зи ку ак ти ви ра ном и умно же ном кроз ко лек тив ну и ин-
ди ви ду ал ну ви ше је зич ност – али не са мо ону већ по сто је ћу и спон та ну не го, 
на ро чи то, јед ну на но ве те ме ље по ста вље ну и ин сти ту ци о на ли зо ва ну ви ше-
је зич ност, про грам ски раз ви ја ну пу тем ме ра је зич ке и обра зов не по ли ти ке.¹² 
У нај кра ћем, да кле, реч је о ин тер кул ту рал ном обра зо ва њу за ви ше је зич ност. 

Све до сад ре че но на не ки на чин осли ка ва ста ње ко је је вла да ло та ко-
ре ћи до ју че, али ово ме се мо ра до да ти да упра во про жи вља ва мо не ми ла де-
ша ва ња ко ја пре те да угро зе, па и уки ну на зна че ну пер спек ти ву. Ов де има мо 
у ви ду, као не ку вр сту по за ди не, еви дент ни по раст ве ћин ског на ци о на ли зма, 

⁸ Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Слу-
жбе ни лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 6/98.

⁹ Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg: Council of 
Europe Treaty Series No. 157, p. 37.

¹⁰ Бела књига о интеркултурном дијалогу, Београд: Министарство културе Републике 
Србије, 2009, стр. 6.

¹¹ Universal Declaration on Linguistic Rights, Barcelona, 1996, Art. 44.
¹² Шире о актуелности језичких образовних политика у савременом свету в. у Је ле-

на Филиповић и Оливера Дурбаба, ур., Језици у образовању и језичке образовне политике, 
Бео град: Филолошки факултет, 2014.
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ксе но фо би је, шо ви ни зма и ра си зма ши ром Евро пе, при су тан већ не ко вре-
ме, ко ји пред ста вља озби љан удар на ма њи не и њи хо ва пра ва. (Пре ма оце ни 
ком пе тент них из во ра у Са ве ту Евро пе, Европ ска по ве ља и Оквир на кон вен-
ци ја сре ћом су до не те док су по ли тич ке при ли ке то још до зво ља ва ле, а ве ли-
ко је пи та ње да ли би то да нас би ло мо гу ће.) 

Ипак, пре све га ми сли мо на ак ту ел ну из бе глич ку кри зу и те ро ри стич-
ке ак ци је про тив мир них гра ђа на, ко је пре те да у до глед но вре ме дра стич но 
из ме не сли ку Евро пе, па и све та у це ли ни. Још пре ових до га ђа ја, 2010. го-
ди не, не мач ка кан це лар ка је ре зиг ни ра но об ја ви ла да је мул ти кул ту ра ли зам 
је дан про па ли, не у спе шни кон цепт, а с њом су се са гла си ли и пре ми је ри Ве-
ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Да нас пак ма ђар ски пре ми јер пред во ди ак ци-
ју по ди за ња жи ча них огра да на гра ни ца ма, у че му га сле де, с ма ње или ви ше 
окле ва ња, и не ке дру ге др жа ве, а европ ске пре сто ни це по ла ко се пре тва ра ју 
у твр ђа ве, уз на ја ву мо гу ћег кра ха и са ме Европ ске уни је. Та ко већ уве ли ко 
оства ре ни иде ал Евро пе без гра ни ца до жи вља ва сво је нај ве ће ис ку ше ње, а у 
овим окол но сти ма ма ло ко је спре ман за озби љан и про дук ти ван раз го вор 
о мул ти кул ту ра ли зму – да и не го во ри мо о ин тер кул ту ра ли зму. Оста је нам, 
да кле, да за та кве ства ри са че ка мо не ко бо ље вре ме, ако га бу де. 
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S u m m a r y
Th is paper examines a set of basic terms of the area under consideration, which are 

oft en used rather unsystematically, and off ers their provisional defi nition. Interculturalism is 
regarded as an advanced version of multiculturalism, appropriate to modern societies. With 
regard to language, seen as a crucial component of intercultural education, the importance of 
multilingualism is stressed and the notion of interlingualism is introduced. All this is placed 
in the context of current European language, educational and cultural policy as laid down 
in the European Charter for Regional or Minority languages, the Framework Convention 
for the Protection of National Minorities, and the White Paper on Intercultural Dialogue. 
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KONTROLNI MEHANIZMI ZA IMPLEMENTACIJU 
MEĐUNARODNIH DOKUMENATA 

ZA ZAŠTITU PRAVA MANJINA

VE RA KLOPČIČ*

S a ž e t a k. – Rad raz ma tra me ha ni zme kon tro le u sprovođenju međunarodnih 
oba ve za država pre u ze tih ra ti fi ka ci jom međunarodnih do ku me na ta o zaštiti ljud skih 
pra va, sa po seb nim osvr tom na područje zaštite pra va ma nji na. Tekst ob u hva ta isto rij-
ski osvrt, opšte na po me ne o načinu kon tro le sprovođenja međunarodnih in stru me na ta 
na području zaštite ljud skih pra va i pri kaz kon trol nog me ha ni zma dva ju in stru me na ta 
Sa ve ta Evro pe za zaštitu na ci o nal nih ma nji na i ma njin skih je zi ka.

Ključne reči: zaštita ma nji na, Sa vet Evro pe, međunarodni in stru men ti, ljud ska 
pra va, ma njin ski je zi ci, Slo ve ni ja 

ISTORIJSKI OSVRT

Pr vi međunarodni si stem kon tro le nad sprovođenjem oba ve za država za za-
štitu na ci o nal nih ma nji na us po sta vljen je u pe ri o du to kom pr ve po lo vi ne 20. ve ka, 
između dva svet ska ra ta. U tom pe ri o du zaštita ma nji na po sta je pred met među-
na rod nog pra va, i to pre sve ga iz političkih raz lo ga. Ve li ke si le su sma tra le da tre ba 
obez be di ti me ha ni zam za međunarodnu kon tro lu i za sprečavanje mogućih kon-
fl i ka ta, ko ji bi mo gli na sta ti zbog činjenice da su ne ke ma nji ne u pro ce su stva ra-
nja no vih država po sle Pr vog svet skog ra ta osta le iz van gra ni ca države u ko joj živi 
većina nji ho vog na ro da. Tim ma nji na ma ga ran to va na su po seb na pra va za izraža-
vanje ve ro i spo ve sti, očuvanje je zi ka i kul tu re, pre sve ga, na području obra zo va nja.

Od stu pa nja od načela etničkog sa mo o pre de lje nja označena su kao te ri to-
ri jal ne ne prav de, a pri pad ni ci po je di nih na ci o nal nih gru pa iz gu bi li su do ta da šnje 
državljanstvo i do bi li državljanstvo no ve države, na sled ni ce. Za to je bio us po sta-
vljen ino va ti van način da va nja ga ran ci ja država pre ma Li gi na ro da, kao mo del 
jem stva za zaštitu pra va na ci o nal nih ma nji na. Nažalost, te oba ve ze ni su bi le na-
met nu te svim državama i mno ge ma nji ne ni su obuhvaćene tim si ste mom zašti-
te ma nji na: osta le su uz van nje ga. U prak si ve li ke su si le ko ri sti le svoj uti caj, pre 
sve ga, za poboljšanje položaja svo jih ma nji na, naročito u ne kim no vim ili te ri to-
ri jal no proširenim državama.

* Institut za nacionalna pitanja, Lju blja na
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Te ri to ri jal na ograničenost pri me ne si ste ma zaštite bi la je di rekt no po ve za na 
sa osnov nim raz lo gom for mi ra nja si ste ma, ko ji je bio iz ra zi to političkog a ne hu ma-
ni tar nog ka rak te ra. Pred lo zi da se zaštita ma nji na uključi u Pakt Li ge na ro da kao 
opšta oba ve za za sve države ni su bi li uspešni zbog političkih in te re sa ve li kih si la.¹ 
Osnov ni cilj tog si ste ma zaštite ma nji na bio je re gu li sa nje od no sa između država 
i iz be ga va nje mogućih etničkih su ko ba. U slučaju nepoštovanja od no sno kršenja 
pra va ma nji na sva ka je država ima la pra vo da zatraži mišljenje Stal nog među na-
rod nog su da prav de ili da po kre ne svoj po stu pak pred tim su dom.

Po sle Dru gog svet skog ra ta došlo je do kva li ta tiv ne pro me ne u od no su me-
đunarodne za jed ni ce pre ma zaštiti ljud skih pra va, naj pre na političkom ni vou, a 
ka sni je i u nor ma tiv noj prav noj ak tiv no sti međunarodnih or ga ni za ci ja. Usvo je ni 
su broj ni in stru men ti za zaštitu ljud skih pra va u okvi ru Or ga ni za ci je Uje di nje nih 
na ci ja (OUN), ko ji se u ve li koj me ri osla nja ju na in di vi du al na pra va sva kog po je-
din ca i zaštitu pred dis kri mi na ci jom.²

U okvi ru predviđenog načina kon tro le nad sprovođenjem pre u ze tih oba ve-
za države članice dužne su da re dov no pri pre ma ju i pre da ju izveštaje o po li ti ka-
ma i me ra ma usvo je nim za is pu nja va nje svih oba ve za, ko je za tim raz ma tra ju za to 
po seb no for mi ra ni od bo ri međunarodnih stručnjaka. Uobičajeni po stu pak je da 
stručni od bo ri OUN usva ja ju pre po ru ke za da lje provođenje oba ve za. Pr vi izve-
štaj pri pre ma se u ro ku od go di nu da na po sle ra ti fi  ka ci je, a sledeći izveštaji, ko ji 
de talj no izveštavaju o na pret ku na specifi čnim područjima i na provođenju pre-
po ru ka, usva ja ju se u raz ma ku od tri do pet go di na. Za im ple men ta ci ju Među na-
rod nog pak ta o građanskim i političkim pra vi ma, Međunarodnog pak ta o eko-
nom skim, kul tur nim i so ci jal nim pra vi ma, Međunarodne kon ven ci je Uje di nje nih 
na ci ja o uki da nju svih ob li ka ra sne dis kri mi na ci je, Kon ven ci je o pra vi ma de te ta i 
ukla nja nju dis kri mi na ci je žena, po seb ne od red be regulišu osni va nje i način ra da 
po seb nih od bo ra stručnjaka ko ji pro ce nju ju ni vo usklađenosti prak se i pre u ze tih 
oba ve za po je di nih država.

Načini kon tro li sa nja se raz li ku ju zbog sa me suštine po jedi nih područja. Ta ko 
je, npr., u Međunarodnom pak tu o eko nom skim, so ci jal nim i kul tur nim pra vi ma 
u poređenju sa me ha mi zmi ma za zaštitu građanskih i političkih pra va is tak nu to i 
naglašeno značajno pro ce du ral no ograničenje, ko je pro iz i la zi iz pro gram skog ti-
pa eko nom skih, so ci jal nih i kul tur nih pra va. U tom okvi ru od država se očekuje 
po ste pe no ostva ri va nje tih pra va i re dov no izveštavanje o na pret ku. U skla du sa 

¹ Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, New York: United Nations, 1991, str. 25.

² U sistemu Lige naroda nije se postavljalo pitanje defi nicije manjina, jer su zaštićene gru-
pe bile taksativno navedene u relevantnim ugovorima. Tek u novom, savremenom pristupu, de-
fi nicija pojma nacionalne manjine postala je značajna kategorija i predmet stručnih, teorijskih 
i političkih rasprava, pre svega, zbog sučeljavanja različitih mišljenja o prirodi i obimu zaštite 
kolektivnih i individualnih prava pripadnika manjina.
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članom 16 Međunarodnog pak ta o eko nom skim, so ci jal nim i kul tur nim pra vi ma, 
države pot pi sni ce ima ju oba ve zu da izveštavaju OUN o me ra ma ko je su pred u ze le 
za provođenje pra va ga ran to va nih u Pak tu.

Po stu pak zaštite građanskih i političkih pra va u Međunarodnom pak tu o 
građanskim i političkim pra vi ma predviđa i raz ma tra nje pojedinačnih žalbi u slu-
čajevima kršenja  od red bi Pak ta. Na osno vu pri me ra iz prak se, Od bor za politička 
pra va, ko ji de lu je u okvi ru kon trol nog me ha ni zma za provođenje Međunarodnog 
pak ta o građanskim i političkim pra vi ma, usva ja i opšte ko men ta re o im ple men ta-
ci ji po je di nih od red bi. Na području zaštite pra va ma nji na 1996. go di ne usvo jio je 
Opšti ko men tar (Ge ne ral Com ment) o provođenju oba ve za ko je pro iz i la ze iz čla-
na 27 Pak ta o zaštiti pra va pri pad ni ka ma nji na. U svom ko men ta ru Od bor je in-
ter pre ti rao dik ci ju člana 27 kao po zi tiv nu oba ve zu država, bez ob zi ra na for mal no 
pri zna nje sta tu sa na ci o nal ne ma nji ne određenoj gru pi ili po je din cu. 

SAVET EVROPE

U okvi ru Sa ve ta Evro pe na pla nu zaštite ma nji na usvo je na su dva važna i 
re le vant na do ku men ta: Evrop ska po ve lja o zaštiti re gi o nal nih ili ma njin skih je zi ka 
(1992) i Okvir na kon ven ci ja Sa ve ta Evro pe o zaštiti na ci o nal nih ma nji na (1995); 
oni, između osta log, ističu značaj kul tur ne ra zno li ko sti i očuvanja iden ti te ta ma-
nji na. Oba do ku men ta stu pi la su na sna gu sko ro isto vre me no, 1998. go di ne. 

Okvir na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na prepušta državama široko 
područje dis kre ci je u iz bo ru načina ostva ri va nja prin ci pa te kon ven ci je. Pri li kom 
ra ti fi  ka ci je tog do ku men ta ne ke države su usvo ji le po seb ne de kla ra ci je, u ko ji ma 
se na vo de gru pe ko je one sma tra ju za na ci o nal ne ma nji ne. To su, pre sve ga, ze mlje 
ko je pri pad ni ci ma traj no na se lje nih, tra di ci o nal nih na ci o nal nih ma nji na već ga-
ran tu ju po seb na pra va u svo joj unutrašnjoj prav noj re gu la ti vi.³

Okvir na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na sadrži prin ci pe ko ji sa či-
nja va ju stan dar de za zaštitu ma nji na i odražava ni vo po stig nu tog političkog kon sen-
zu sa o ci lje vi ma zaštite ma nji na i prin ci pe ko je mo ra ju države poštovati u na ci o nal-
nom za ko no dav stvu. Pre am bu la pro iz i la zi iz sta va da pluralističko i de mo krat sko 
društvo mo ra plan ski da stva ra odgovarajuće uslo ve ko ji služe i omogućavaju pri-
pad ni ci ma ma nji na izražavanje, očuvanje i raz vi ja nje iden ti te ta.

U te o rij skim ras pra va ma Okvir na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na 
na sa mom svom početku kri ti ko va na je kao in stru ment „skrom nih“ od red bi,⁴ bez 
do volj no pre ci zi ra nih oba ve za država, ko ji ma u zad njoj ali ne ji Pre am bu le oba zri vo 

³ Recimo, takvu izjavu dale su prilikom ratifi kacije Okvirne konvencije Nemačka, Austri-
ja, Slovenija i Švedska.

⁴ Budislav Vukas, States, Peoples and Minorities, Th e Hague, Boston, London: Martinus 
Njihoff  Publishers, 1999, str. 476.
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prepušta „da prin ci pe Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na spro vo de 
kroz od red be unutrašnjeg za ko no dav stva“. Zbog ve li kog bro ja ra ti fi  ka ci ja te kon-
ven ci je i uspešnog us po sta vlja nja me ha ni zma ko ji održava široko in te re so va nje za 
unapređenje zaštite ma nji na, da nas je u međunarodnoj za jed ni ci široko prihvaćeno 
mišljenje da je usva ja njem Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na izra-
žen kon sen zus o značaju pra va ma nji na i da je došlo do evo lu ci je na tom području.⁵

Po sle usva ja nja tek sta Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na 
osta lo je i da lje otvo re no nedorečeno pi ta nje kon trol nih me ha ni za ma, što do ka zu je 
iz u zet nu političku ose tlji vost tog pi ta nja. U skla du sa od red ba ma sta va 2 člana 26 
Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na, pi ta nje sa sta va i načina ra da 
Sa ve to dav nog od bo ra za kon tro lu provođenja Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na-
ci o nal nih ma nji na tre ba lo je re gu li sa ti naj ka sni je u ro ku od jed ne go di ne od da na 
stu pa nja na sna gu Kon ven ci je. 

Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe ime no vao je po se ban Od bor za pri pre mu 
na cr ta im ple men ta ci o nog me ha ni zma Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih 
ma nji na (CAH MEC). Ovaj od bor je održao četiri sa stan ka, na ko ji ma su raz ma tra-
na pi ta nja sa sta va sa ve to dav nog od bo ra, me to de ra da, od go vor no sti, od nos pre ma 
Od bo ru mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe i određena pi ta nja ko ja se od no se na mo guć nost 
do bi ja nja do dat nih in for ma ci ja iz iz vo ra ko ji se raz li ku ju od vla di nih iz vo ra.⁶ U za-
vršnoj fa zi usvo jen je tekst pre ma ko jem kon tro lu nad ostva ri va njem oba ve za ko je 
su države pre u ze le ra ti fi  ka ci jom Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji-
na pro vo di Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe (stav 1 člana 24).⁷ Pri oce nji va nju us-
kla đe no sti me ra ko je države na vo de u svo jim izveštajima (stav 1 člana 26) Od bo ru 
mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe pomaže po se ban sa ve to dav ni od bor. Članovi Od bo ra, po 
je dan pred stav nik sva ke ze mlje ugo vor ni ce, mo ra ju ima ti pri zna to stručno zna nje 
sa područja zaštite na ci o nal nih ma nji na, a bi ra ih Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro-
pe. Na kon do bi ja nja mišljenja Sa ve to dav nog od bo ra, Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro-
pe usva ja od lu ku o ade kvat no sti me ra pred u ze tih od stra ne država članica. Gde god 
je to po treb no, Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe usva ja pre po ru ke ko je se od no se na 
da lje sprovođenje od re da ba Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na. 

Okvir na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na ne sadrži de fi  ni ci ju poj-
ma na ci o nal ne ma nji ne jer u vre me usva ja nja tog in stru men ta ni je bi lo moguće 
postići kon sen zus svih članica Sa ve ta Evro pe o ele men ti ma de fi  ni ci je tog poj ma. 

⁵ Preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope br. 1492, 2000/1.
⁶ Savetodavni odbor ima na raspolaganju nekoliko metoda rada, organizuje studijske po-

se te određenoj državi i ima pravo da zatraži od države članice dodatne informacije, kao i da 
prikupi relevantne informacije iz drugih izvora.

⁷ U roku od jedne godine od kada Okvirna konvencija počinje da važi za određenu zemlju 
ugovornicu, ta zemlja šalje generalnom sekretaru Saveta Evrope izveštaj i potpune informaci-
je o zakonskim i drugim merama koje je usvojila za ostvarivanje principa Okvirne konvencije 
(član 25).
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U po stup ku pri pre me i usva ja nja Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih 
ma nji na ne ke su se države pro ti vi le unošenju kri te ri ju ma državljanstva kao ele-
men ta u de fi  ni ci ji poj ma na ci o nal ne ma nji ne.⁸ Taj ele ment je do ta da bio uključen 
u de fi  ni ci ju ko ju je u okvi ru Uje di nje nih na ci ja iz ra dio pro fe sor Frančesko Ka po-
tor ti u po zna toj stu di ji o položaju pri pad ni ka etničkih, ver skih i jezičkih ma nji na 
iz 1976. go di ne, kao i u mno ge dru ge rad ne de fi  ni ci je ko je su ko ri sti le među na-
rod ne or ga ni za ci je.⁹ 

Zastupajući pragmatički pri stup, auto ri Okvir ne kon ven ci je Sa ve ta Evro pe 
za zaštitu na ci o nal nih ma nji na ni su in si sti ra li na usva ja nju zajedničke de fi  ni ci je 
poj ma ’na ci o nal na ma nji na’, ni ti su se opre de li li za državljanstvo kao kri te ri jum ili 
uslov za uživanje ta kve zaštite. 

Evrop ska po ve lja o zaštiti re gi o nal nih ili ma njin skih je zi ka na sta la je iz po tre-
be za zaštitom kul tur nog nasleđa Evro pe, ko je sačinjavaju i broj ni ma njin ski je zi ci, 
po ne kad ugroženi iz političkih ili de mo graf skih raz lo ga, kao i zbog efe ka ta glo ba-
li za ci je sa vre me nog društva, po seb no me di ja i mo der ne teh no lo gi je. Bez do dat ne 
zaštite mno gim ta kvim je zi ci ma pre ti za bo rav i umi ra nje; zbog to ga su se države 
članice Sa ve ta Evro pe već 80-ih go di na 20. ve ka složile u to me da zaštita i unap-
ređenje tih je zi ka zaslužuju međunarodnu pažnju i zaštitu. Re zul tat ove od lu ke je 
usva ja nje Evrop ske po ve lje o re gi o nal nim ili ma njin skim je zi ci ma, ko ja je da nas 
je di ni međunarodni prav ni in stru ment ko ji se ba vi isključivo pi ta nji ma ve za nim 
za zaštitu i unapređenje jezičke ra zno li ko sti. 

Pre ma de fi  ni ci ji sadržanoj u članu 1 Po ve lje, re gi o nal ni ili ma njin ski je zi ci 
su oni je zi ci ko ji ma se tra di ci o nal no go vo ri na određenoj te ri to ri ji države, od no-
sno ko ji ma go vo re državljani te države ko ji čine gru pu brojčano ma nju od osta log 
stanovništva te države. Di ja lek ti zvaničnog je zi ka države i je zi ci mi gra na ta u toj 
državi izričito su isključeni iz do me na te for me zaštite. Ova de fi  ni ci ja osta vlja ne ka 
otvo re na pi ta nja, npr.: u kom tre nut ku se može sma tra ti da se je zik tra di ci o nal no 
ko ri sti na određenom te ri to ri ju; ili: ka da određena jezička va ri jan ta pre la zi iz di ja-
lek ta u po se ban je zik? Ne ki auto ri pak sma tra ju da je isključivanje je zi ka mi grant-
skih po pu la ci ja najveći ne do sta tak u im ple men ta ci ji Po ve lje u desetogodišnjem 
pe ri o du nje nog po sto ja nja, od no sno od nje nog stu pa nja na sna gu.¹⁰

⁸ Predstavnik Turske u Odboru za izradu nacrta teksta Okvirne konvencije odlučno se 
protivio uključivanju kriterijuma državljanstva. Iz rasprave na odboru proizilazi da razlog leži u 
tome što je, pre svega, želeo da ostavi otvorenu mogućnost za zaštitu turskih radnika/migranata 
u Zapadnoj Evropi, prvenstveno u Nemačkoj. Drukčije objašnjenje daje stručnjak Geoff  Gilbert 
u članku “Th e Council of Europe and Minority Rights”, Human Rights Quarterly 18 (1996): 176, 
nap. 96. U komentaru izjave turskog ministra za inostrane poslove „da neizvesnost defi nicije 
pojma nacionalne manjine može biti od koristi“, Gilbert ocenjuje da razlog za takav komentar 
leži u političkom stavu Turske, koja Kurdima ne priznaje status nacionalne manjine.

⁹ Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, New York: United Nations, 1991.

¹⁰ Ranko Bugarski, Evropa u jeziku, Beograd: Biblioteka XX vek, 2009, str. 46.
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Kon tro lu nad provođenjem pre u ze tih oba ve za vrši Od bor ne za vi snih struč-
njaka (MIN LANG), ko ji sačinjavaju ne za vi sni eks per ti iz sva ke od ze ma lja članica. 
Od bor raz ma tra službene izveštaje država, sa ku plja in for ma ci je iz dru gih iz vo ra 
i or ga ni zu je po se te de le ga ci je Od bo ra po je di nim ze mlja ma. U taj pro ces uključe-
ne su na ci o nal ne, re gi o nal ne i lo kal ne vla sti država članica, kao i go vor ni ci re gi-
o nal nih ili ma njin skih je zi ka i dru gi pred stav ni ci ci vil nog društva, ko ji stva ra ju 
mrežu kon ta ka ta između različitih jezičkih gru pa i no si la ca jezičkih po li ti ka. Na 
osno vu pri ku plje nih in for ma ci ja Od bor pri pre ma izveštaj i predlaže pre po ru ke za 
unapređenje položaja ma njin skih je zi ka u određenoj ze mlji. Izveštaj i pred lo ge za 
pre po ru ke MIN LANG-a šalje vla sti ma kon kret ne države uz mogućnost (nje nih) 
do pun skih ko men ta ra. 

Izveštaje od bo ra MIN LANG-a o oce ni pri me ne Po ve lje u određenoj ze mlji 
za tim raz ma tra Od bor mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe, ko ji usva ja pre po ru ke za određe-
nu ze mlju. 

Pra vi la po stup ka za rad Od bo ra predviđaju sa rad nju sa re le vant nim or ga-
ni ma Sa ve ta Evro pe (u članu 13) i po seb no na vo de sa rad nju sa Sa ve to dav nim ko-
mi te tom za prać enje im ple men ta ci je Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih 
ma nji na i dru gih or ga na Sa ve ta Evro pe u ovoj obla sti.

U okvi ru pri ka za de lo va nja kon trol nih me ha ni za ma za im ple men ta ci ju oba 
na ve de na in stru men ta Sa ve ta Evro pe in te re sant no je pra ti ti uti caj na la za stručnih 
od bo ra na poboljšanje položaja na ci o nal nih ma nji na i ma njin skih je zi ka i na na-
čine provođenja pre po ru ka ko je je na osno vu tih na la za usvo jio Od bor mi ni sta ra 
Sa ve ta Evro pe za po je di ne ze mlje. U slučaju Slo ve ni je oba su od bo ra stručnjaka, 
in ter alia u svo jim na la zi ma upo zo ra va la na ne do stat ke u provođenju pre u ze tih 
oba ve za, pre sve ga, u re gu la ci ji sta tu sa i položaja pri pad ni ka na ro da i na rod no sti 
sa područja bivše zajedničke države i preporučila Slo ve ni ji da pre u zme me re za 
obez be đi va nje nji ho vih pra va.¹¹ Pre po ru ke usvo je ne u okvi ru Sa ve ta Evro pe pod-
sta kle su pro ces šireg raz u me va nja ma njin skih pra va i značaja kul tur ne ra zno li ko-
sti u Slo ve ni ji. U febru a ru 2011. go di ne u Par la men tu je dvotrećinskom većinom 
usvo je na De kla ra ci ja o sta tu su pri pad ni ka na ro da bivše Ju go sla vi je, ko jom su im 
ga ran to va na pra va na očuvanje kul tu re, je zi ka i pra vo na par ti ci pa ci ju. U ok to bru 
2013. for mi ran je Sa vet Vla de Re pu bli ke Slo ve ni je za pi ta nja ma njin skih na ro da 

¹¹ Slovenija tumači pojam nacionalne manjine u kontekstu garantovanja posebne, kolek-
tivne zaštite samo za dve nacionalne manjine (italijansku i mađarsku), koje su priznate u Usta-
vu Republike Slovenije kao autohtone nacionalne manjine. Posebna zaštita delimično je garan-
tovana i pripadnicima romske zajednice koji žive u Sloveniji. Odbor ministara Saveta Evrope 
je u Preporukama usvojenim u junu 2006. godine o daljem provođenju Okvirne konvencije za 
zaštitu nacionalnih manjina, između ostalog, preporučio Sloveniji da: – pokrene šire konsulta-
cije sa predstavnicima različitih etničkih grupa i civilnog društva u vezi sa primenom Okvirne 
konvencije u Sloveniji; – pronađe bez daljeg odlaganja rešenja za položaj ne-Slovenaca iz bivše 
Jugoslavije (SFRJ) čiji pravni status u Sloveniji još uvek nije regulisan i preduzme određene mere 
kako bi se pomoglo ovim osobama na društvenom i ekonomskom planu.
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bivše Ju go sla vi je u Slo ve ni ji, u ko me su de lu ju pred stav ni ci nadležnih mi ni star sta va 
i pri pad ni ci ma njin skih za jed ni ca. Na te me lju ove de kla ra ci je otvo ren je i pro stor 
za pri kaz dostignuća i položaja pri pad ni ka svih etničkih za jed ni ca u me di ji ma. Od 
ja nu a ra 2015. go di ne dva pu ta mesečno emi tu je se emi si ja „Re ci gla sno / Na glas!“ 
na pr vom pro gra mu na ci o nal ne te le vi zi je na slovenačkom je zi ku i na je zi ku etnič-
kih za jed ni ca ko je žive u Slo ve ni ji.¹²

UMESTO ZAKLJUČKA

Mo ni to ring je u suštini je dan od ob li ka međunarodne sa rad nje, pro ces ko ji 
na sto ji da uključi što više su bje ka ta u sprovođenje međunarodnih oba ve za, ka ko 
cen tral ne, re gi o nal ne i lo kal ne vla sti država članica, ta ko i pred stav ni ke ci vil nog 
društva, sa na me rom da pod stak ne nji hov međusobni di ja log u jav nom dis kur su 
u po je di nim ze mlja ma i iz van kon kret nog po stup ka službenog izveštavanja drža-
va o is pu nja va nju oba ve za. U pro ce su kon tro le nad ostva ri va njem međunarodnih 
oba ve za kon ti nu i ra no učestvuju međunarodni eks per ti, pred stav ni ci državnih i 
ne vla di nih in sti tu ci ja, kao i pred stav ni ci na ci o nal nih ili etničkih ma nji na i dru-
gi pred stav ni ci ci vil nog društva. Ta kav pri stup omogućio je pre la zak raz ma tra nja 
zaštite ma nji na iz sfe re političkih pre go vo ra u šire okvi re zaštite ljud skih pra va.

Na osno vu to ga možemo oprav da no zaključiti da je us po sta vlja nje ne za vi-
snog, stručno ute me lje nog kon trol nog me ha ni zma pri do ne lo po sti za nju ci lje va 
unapređenja poštovanja ljud skih pra va kao ce li ne, kao i zaštite pra va na ci o nal nih 
ili etničkih ma nji na u evrop skom pro sto ru.
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CONTROL MECHANISMS OF THE IMPLEMENTATION 
OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS FOR 

PROTECTION OF MINORITY RIGHTS

S u m m a r y
Th is paper discusses the control mechanisms of the implementation of international 

obligations of States, assumed by ratifying international instruments on human rights, with 
particular respect to the protection of the rights of minorities. Th e text includes a historical 
overview, general models for control of the implementation of international instruments 
on human rights protection, and elaborates  the control mechanism of the two instruments 
of the Council of Europe for protection of national minorities and minority languages.

Key words: minority rights protection, Council of Europe, international instruments, 
human rights, minority languages, Slovenia
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МЕХАНИЗМИ ДЕЛОВАЊА ИНТЕРСЕКЦИОНАЛНОСТИ

ЗОРИЦА МРШЕВИЋ*

С а ж е т а к.** – Кон цепт „ин тер сек ци о нал но сти“ об у хва та ин тер ак тив-
ност укр ште них, ком би но ва них дру штве них, иден ти тет ских ста ту са/при пад но-
сти као што су на ци о нал ност, ре ли ги ја, ра са, кла са, али где се увек као нео п ход ни 
еле мент на ла зи при сут на ком по нен та род не при пад но сти. Кон цепт ин тер сек ци-
о нал но сти омо гу ћу је ува жа ва ње род но за сно ва них аспе ка та, ста ту са и ис ку ста ва 
у ком би на ци ји са дру гим иден ти тет ским еле мен ти ма. Због по сто ја ња ви ше са вре-
ме них зна че ња ин тер сек ци о нал но сти, де фи ни сан је по јам, ма пи ра но је по ре кло, 
ево лу ци ја и вр сте ин тер сек ци о нал но сти, пре зен ти ра на је прав на за сно ва ност у 
ме ђу на род ном јав ном про сто ру Ује ди ње них на ци ја (УН) и Европ ске уни је (ЕУ), 
ме ха ни зми дис кри ми на тив ног де ло ва ња, као и при ме на тог кон цеп та у про це си ма 
дру штве них про ме на. На тај на чин је оно што је мо жда из гле да ло као дво сми сле на 
иде ја учи ње но и у на шем ис тра жи вач ком дис кур су ре ал но при сут ним кон цеп том, 
кон крет ним и са мим тим, при мен љи ви јим у прак си кон ци пи ра ња јав них по ли ти ка. 

Кључ не ре чи: ин тер сек ци о нал ност, укр ште ни иден ти те ти, увек при сут на 
род на ком по нен та, по ре кло, ево лу ци ја, вр сте, дис кри ми ни шу ћи ме ха ни зми де ло-
ва ња, дру штве не про ме не, јав не по ли ти ке

УВОД

При ли ком де фи ни са ња тре ба на по ме ну ти да се кон цепт ин тер сек ци-
о нал но сти, ко ји об у хва та укр ште не, ком би но ва не дру штве не, иден ти тет ске 
ста ту се/при пад но сти, због оба ве зног при су ства род не ком по нен те уне ко ли ко 
раз ли ку је од кон цеп та ви ше стру ке (ком би но ва не, мул ти пли ко ва не) дис кри-
ми на ци је. Ин тер сек ци о нал ност, на и ме, по сто ји ка да је дис кри ми на ци ја за-
сно ва на на би ло ко јој иден ти тет ској ком би на ци ји, нпр. ре ли гиј ске при пад но-
сти, ин ва ли ди те та, ста ро сти и/или сек су ал не ори јен та ци је.¹ Та ко ђе, кон цепт 
ин тер сек ци о нал но сти не озна ча ва увек и је ди но си ту а ци ју дис кри ми на ци је, 

* Институт друштвених наука, Београд
**  Овај текст је настао као део пројекта „Друштвене трансформације у процесу европ-

ских интеграција – мултидисциплинарни приступ“, на коме је ауторка ангажована, а који 
фи нан сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 2011, бр. III 47010.

¹ Eilish Rooney, “Intersectionality: A Critical Resource for Transitional Society?”, in Inter-
national Congress, Relations of Diff erence – Dynamics of Confl ict in Global Perspective, Hanover: 
Leibniz University of Hannover, Arts and Humanities Faculty, 2009, 1–3 July.



Зорица Мршевић128

ма да је то нај че шће слу чај. На и ме, иден ти тет ска ви ше стру кост ком би но ва-
на са род ном ком по нен том ко ри сти се и у ан ти под ном сми слу дис кри ми на-
ци ји да озна чи и су про тан ста тус ви ше стру ке дру штве не до ми нант но сти и 
при ви ле го ва но сти, нпр. као што је си ту а ци ја у ко јој се на ла зе ви со ко обра-
зо ва ни, хе те ро сек су ал ни му шкар ци, при пад ни ци ве ћин ског на ро да, бе ле ра-
се, пу ног те ле сног и мен тал ног ка па ци те та. Ипак, ко ре н ин тер сек ци о нал ног 
про у ча ва ња дру штве не си ту а ци је род них гру па ком би но ва них иден ти те та 
је упра во би ло уоча ва ње спе ци фич но сти мул ти пли ко ва не дис кри ми на ци је 
ко јој су из ло же не не ке дру штве не гру пе же на. То је би ла јед на од по ла зних 
та ча ка ана ли тич ког и по ли тич ког по кре та црн ки ња, фе ми нист ки ња и дру-
штве не на у ке уоп ште да де кон стру и шу мо но лит ност иден ти тет ских ка те-
го ри ја нпр. ’же не’ и ’црн ки ње’ и да се раз ви је ана ли за ин тер сек ци о нал но сти 
раз ли чи тих дру штве них по де ла, нај че шће – али не екс клу зив но – фо ку си ра-
ју ћи се на род, ра су и кла су.

Због свог ана ли тич ког по тен ци ја ла кон цеп та ин тер сек ци о нал но сти, 
ис тра жи вач ки при ступ те о ри је ро да све ви ше у мно гим зе мља ма ЕУ и САД 
при хва та тај кон цепт и раз у ме ва ње од но са из ме ђу ви ше ди мен зи ја и мо да ли-
те та дру штве них од но са не рав но прав но сти, ука зу ју ћи на то да су же не нај-
че шће тра ди ци о нал но при сут на, струк тур ном дис кри ми на ци јом угро же на 
гру па ци ја. Ти ме се те о ри ја ро да раз ви ја и на пре ду је од изо ло ва не ана ли зе 
ка рак те ри сти ка род не при пад но сти, ка схва та њу да су род ни аспек ти (увек) 
ком би но ва ни са дру гим ка те го ри јал ним при пад но сти ма, ко је та ко ђе мо гу да 
пред ста вља ју осно ве дис кри ми на ци је.²

Ис так ну та фи гу ра ци ља на ана ли зом ов де је „ис кљу че на дру га“, од но сно 
ис кљу че на же на, и упра во ње на по зи ци ја сим бо ли зу је ин тер сек ци ју/укр ште-
ност ро да, ет нич ке при пад но сти / ра се / кул ту ре или ре ли ги је. Фи гу ра „ис-
кљу че на же на“ се не рет ко ко ри сти као глав ни ар гу мент да ис так не раз ли ку 
из ме ђу „њих“ и „нас“: „Ма њи не ис кљу чу ју же не док смо ми, де мо крат ска ве-
ћи на, род но рав но прав ни.“ Укљу чи ва ње же на ими грант ки ња у дру штво ва-
жна је те ма и бри га за ми гран те и ан ти ра си стич ке по кре те, а пут до то га во-
ди пре ко ана ли тич ког спа ја ња/укр шта ња ро да и ет нич ке при пад но сти / ра се 
и на то ме за сно ва ним стра те ги ја ма јав них по ли ти ка. 

² Joanne Conaghan, “Intersectionality and the Feminist Project in Law”, in Law, Power and 
the Politics of Subjectivity: Intersectionality and Beyond, Eds Cooper, Davina, London: Routledge 
Cavendish, 2008, pp. 302–303.
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Ка да је дру ги ака дем ски та лас фе ми ни зма ра них 70-их 20. ве ка по чео 
да ука зу је на ис ку ство же на као на под ра зу ме ва ју ће уни вер зал но ис ку ство 
свих же на, уско ро се по ја ви ло пра те ће пи та ње: о ис ку ству ко јих же на се ту 
ра ди (“Which wo men’s ex pe ri en ce?”)? По ре кло окви ра ин тер сек ци о нал но сти 
во ди од обо је них (не бел ки ња – wo men of co lor), ис тра жи ва чи ца сту ди ја ро да 
и на уч ни ца жен ских сту ди ја, ко је су на гла ша ва ле да је ве ћи на те о ре ти чар-
ки сту ди ја ро да то га вре ме на би ла из сред ње кла се, обра зо ва них, бе лих же на 
и да се ин клу зив ни увид у по ло жај же на мо ра зна чај но обо га ти ти ува жа ва-
њем укр шта ња ро да са дру гим ва жним дру штве ним иден ти те ти ма, а нај пре 
са ра сном при пад но шћу. 

Ким бер ли Крен шоу је пр ва упо тре би ла по јам „ин тер сек ци о нал ност“ 
у ра ду “De mar gi na li zing the In ter sec tion of Ra ce and Sex” 1989. го ди не, у ко ме 
је ана ли зи ра ла по ло жај Афро а ме ри кан ки на тр жи шту ра да. Крен шоу је та-
да ука за ла на то да и прав на прак са и те о ри ја пре по зна ју дис кри ми на ци ју на 
осно ву и ра се и по по лу, али не и си ту а ци је у ко ји ма се ти осно ви дис кри ми-
на ци је уза јам но пре се ца ју, од но сно ка да за јед нич ки де лу ју.³ Док је те о ри ја 
ро да за пад но од Атлан ти ка фо ку си ра на на „ви ше стру ко укр ште не раз ли ке“ 
још од 1990-их, за Евро пу то се мо же ре ћи тек пет на ест до два де сет го ди на 
ка сни је. И чак и са да, још увек и сву да ни је ја сно да овај но ви кон цепт ни-
је са мо тек не ки но ви, по ли тич ки ко рект ни ји, „леп ши“ на зив за ви ше стру-
ку дис кри ми на ци ју, јер под ра зу ме ва оба вез но при сут ну род ну ком по нен ту.⁴

По след њих го ди на, фо кус род них сту ди ја се пре ба цио са кон цеп та ро-
да као изо ло ва не ка те го ри је ана ли зе, ка на чи ни ма на ко ји ма се род укр шта 
са дру гим ка те го ри ја ма иден ти те та у свр ху раз у ме ва ња и бор бе про тив не-
јед на ко сти. Овај пре о крет је у ве ли кој ме ри про и за шао из фе ми ни стич ког 
од би ја ња ’есен ци ја ли стич ког’ мо но лит ног кон стру и са ња по ла и ро да и кон-
се квент ним на пу шта њем хо мо ге не ка те го ри је ’же не’ као основ не је ди ни це 
фе ми ни стич ког ан га жо ва ња и кри ти ке. Као та кав, кон цепт ин тер сек ци о нал-
но сти мо гао је бо ље да обез бе ди ефек тив ни је на чи не ба вље ња ком плек сним 
и раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма не јед на ко сти ко је же не до жи вља ва ју. Кон-
цеп ту ал ни и ана ли тич ки оквир ге не ри сан „ин тер сек ци о нал ним“, укр шта ју-
ћим при сту пи ма се по ка зао као аде ква тан ово ме иза зо ву, упр кос по чет ним 
по те шко ћа ма при ме не у кон тек сту те о ри је ро да и род них стра те ги ја.

³ Kimberle W. Crenshaw, “Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and 
violence against women of color”, in Th e public nature of private violence, New York: Routledge, 
1994/2005, pp. 101–103.

⁴ Ina Krener, “Intersectionality and Feminist Th eory: Refl ections on the Current Debate 
in Europe”, APSA Annual Meeting in Toronto, Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2009.
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Ана ли за при су ства и по јав них об ли ка ин тер сек ци о нал но сти је нео п хо-
дан за о крет ка при зна ва њу ра зно ли ко сти кроз кон цепт ува жа ва ња по сто ја ња 
ви ше стру ке не јед на ко сти и мул ти пли ко ва них ли ни ја по тен ци јал них су ко-
ба. Тај кон цепт, на и ме, са др жи по зив да се род ни од но си и раз ли чи те род не 
фор ме узи ма ју у об зир као осно ве мул ти пли ко ва не не рав но прав но сти. Све 
не рав но прав но сти мо гу би ти ди на мич но и про мен љи во ло ци ра не у раз ли чи-
тим одво је ним струк ту ра ма, ко је мо гу да бу ду (ре)про ду ко ва не на раз ли чи те 
на чи не. У до дат ку, сви ти по јав ни об ли ци не рав но прав но сти ни су не за ви сни, 
већ ду бин ски по ве за ни и ис пре пле та ни, па и ме ђу за ви сни.⁵

Ин тер сек ци о нал на ана ли за дру штве них по де ла да нас оку пи ра цен-
трал на ме ста и у со ци о ло шким, по ли ти ко ло шким, прав ним и дру гим ана-
ли за ма стра ти фи ка ци је (ра сло ја ва ња), као и у дру гим ис тра жи ва њи ма дру-
штва из обла сти те о ри је ро да и дис кур са кре и ра ња по ли ти ка ме ђу на род них 
људ ских пра ва. До шло је до по сте пе ног при зна ња не а де кват но сти одво је них 
ана ли зи ра ња ра зних дру штве них по де ла, по себ но по осно ву ра се и ро да, као 
одво је них, ин тер но хо мо ге них, дру штве них ка те го ри ја, ко је ре зул ту ју мар-
ги на ли за ци јом, по себ но ис ку ста ва мар ги на ли за ци је и дис кри ми на ци је не-
бел ки ња (wo men of co lo ur).⁶ 

Ин тер сек ци о нал ност, као уза јам но кон сти ту тив ни од но си из ме ђу дру-
штве них иден ти те та, пред ста вља цен трал ни прин цип про ми шља ња у обла-
сти те о ри је ро да, ко ји је тран сфор ми сао кон цеп ту а ли за ци ју ка те го ри је ро да 
у ис тра жи ва њу. Пер спек ти ва ин тер сек ци о нал но сти от кри ва да на дру штве-
не иден ти те те по је дин ца/по је дин ке при мар но су штин ски ути чу не чи ја уве-
ре ња о ро ду и ис ку ства ро да. Род се на ро чи то мо ра раз у ме ти у кон тек сту 
од но са мо ћи угра ђе них у дру штве ним иден ти те ти ма. А под иден ти те том 
ми сли се на дру штве не ка те го ри је за ко је осо ба твр ди да им при па да, као 
и на лич но зна че ње по ве за но са овим ка те го ри ја ма. Иден ти тет се у пси хо-
ло шком сми слу од но си на свест о се би, соп стве ну сли ку се бе, са мо о дре ђи-
ва ње и са мо поу зда ње. Иден ти тет је на гла шен као ква ли тет ко ји омо гу ћа ва 
из ра жа ва ње аутен тич ног схва та ња се бе не ке осо бе.⁷ Иден ти те ти су, да кле, 
ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни на ра ти ви ко ји од го ва ра ју на пи та ња ’ко сам ја 

⁵ Ahir Gopaldas, “Intersectionality 101”, Journal of Public Policy & Marketing 32 (2009): 
90–94.

⁶ Nira Yuval-Davis, “Intersectionality and Feminist Politics”, European Journal of Women’s 
Studies 13/3 (2006): 199–203,

⁷ Adrienne R. Carter-Sowell and Carla A. Zimmerman, “Hidden in Plain Sight: Locat-
ing, Validating, and Advocating the Stigma Experiences of Women of Color”, Feminist Fo-
rum Commentary, Sex Roles, Springer Science, Bussines and Media  73/9 (2015): 402.
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/ ко смо ми’ и ну жно са др же и све еле мен те кон крет но при сут не и функ ци-
о ни шу ће ин тер сек ци о нал но сти, јер се при ча о то ме ко сам ја/ми ни ка ко не 
сво ди са мо на одво је не ка те го ри је бо је ко же, по ла или на ци о нал не при пад-
но сти. За то је и до шло до про ти вље ња иде ји ’тро стру ке опре си је’ као ме ха-
нич ког зби ра спољ них ути ца ја, али без ува жа ва ња ме ђу од но са иден ти тет-
ских са др жа ја, ко ја је 80-их го ди на 20. ве ка пре о вла да ва ла ме ђу бри тан ским 
те о ре ти чар ка ма ро да. Оне су, на и ме, схва та ле да црн ки ње тр пе угње та ва ње 
као при пад ни це цр не ра се, као же не и као при пад ни це рад нич ке кла се, али 
не и по ве за ност, иден ти тет ску, уну тра шњу ин тер ак ци ју та три осно ва њи-
хо вог дру штве ног по ло жа ја. 

Те о ри ја иден ти те та је ре ла тив но но ва и у ју ри спру ден ци ји. У де лу 
те о риј ског на сле ђа по кре та гра ђан ских пра ва – а де лом и као ре ак ци ја на 
ње го во сма њи ва ње – ра не кри ти ке су би ле фо ку си ра не на аспек те лич ног 
иден ти те та, као што су ра са, род, сек су ал на ори јен та ци ја и кла са. Пр ви ра-
до ви о ан ти су бор ди на ци ји са мо су јед но став но по ку ша ли до би ти при зна ње 
за ка те го ри је иден ти те та као ва жне пред ме те ис пи ти ва ња. А „дру ги та лас“ 
ра до ва о иден ти те ту по кре нуо је пи та ња есен ци ја ли зма. Во ди ло се ра чу на 
о то ме да се у пи са њу о „же на ма“ или „црн ци ма/црн ки ња ма“ или „ле збеј ка-
ма“ ре ду ку је број исто вре ме но при сут них груп них иден ти тет ских осно ва 
да би се очу ва ла мо но лит на есен ци ја/су шти на њи хо вог не при ви ле го ва ног 
дру штве ног по ло жа ја и ти ме се, на вод но, олак ша ло раз у ме ва ње њи хо вог 
дру штве ног по ло жа ја.

Есен ци ја ли стич ка мо но лит ност је мо ра ла да устук не пред исто вре-
ме ним при су ством укр ште них иден ти тет ских ста ту са. Је дан од нај све о бу-
хват ни јих по ку ша ја укљу чи ва ња до дат них вер ти ка ла дру штве них по де ла је 
аутор ке Хел ме Луц.⁸ Ње на ли ста укљу чу је сле де ћих, чак 14 „ли ни ја раз ли-
чи то сти’: род, сек су ал ност, ра са/бо ја ко же, ет ни ци тет, на ци ја/др жа ва, кла са, 
кул ту ра, спо соб ност, при пад ност ста ро сној гру пи, дру штве на и про стор на 
по кре тљи вост, бо гат ство, при пад ност се ве ру/ју гу, ре ли ги ја, ни во дру штве-
ног раз во ја. Но, она са ма ка же да ову ли сту ни ка ко не сма тра ком плет ном, те 
да се и дру ге ди мен зи је мо гу до да ти или се ре де фи ни са ти. Да ли тре ба да нас 
за бри не то што је ли ста нео гра ни че на? Џу дит Ба тлер се ру га да се ’итд.’ че сто 
по ја вљу је на ли ста ма дру штве них по де ла ко је по ми њу те о ре ти чар ке ро да и 
у то ме ви ди њи хо во збу ње но при зна ње соп стве не ис цр пље но сти услед нео-
гра ни че но сти са мог про це са при да ва ња зна че ња. 

⁸ Helma Lutz, “Intersectional analysis: a way out of multple dilemmas”, paper to the Inter-
national Sociological Asociation Congress, Brisabane, 2002, July.
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Екс клу зив на ин тер сек ци о нал ност се ти че не ре ши во сти на пе то сти из-
ме ђу раз ли чи то сти и рав но прав но сти и ту се пред ла же ра ди кал но, јед но ди-
мен зи о нал но ре ше ње – би ло да се сма ње или у пот пу но сти уки ну по себ ни 
об ли ци раз ли чи то сти или да се на пу сти зах тев за рав но прав но шћу. Све те 
ма не „по ли ти ке“ раз ли чи то сти – ди рект но или ин ди рект но – ско ро увек се 
по ми њу и по ве зу ју са му сли ман ским на ци о нал ним ма њи на ма у европ ским 
зе мља ма, уз ар гу мен те ко ји из то га про из и ла зе.

Ин клу зив на ин тер сек ци о нал ност пер ци пи ра и рав но прав ност и раз-
ли чи тост као по зи тив не вред но сти и не схва та их као не по мир љи ве/су прот-
ста вље не/ис кљу чи ве.⁹

Ини ци ја тор ка кон цеп та ин тер сек ци о нал но сти, Ким бер ли Крен шоу, 
1991. го ди не пред ло жи ла је два ње го ва раз ли чи та зна че ња. За раз ли ку од 
ис тра жи ва чи ца ко је су би ле фо ку си ра не на ин ци ден те „сва ко днев ног ра си-
зма“, Крен шоу пра ви раз ли ку из ме ђу струк ту рал не и по ли тич ке ин тер сек-
ци о нал но сти. Струк ту рал на ин тер сек ци о нал ност се од но си на: … на чи не 
на ко је по зи ци ја же на не бел ки ња (wo men of co lo ur) и укр шта ње ра се и ро да 
чи не њи хо ва ствар на ис ку ства на си ља у по ро ди ци (парт нер ским ве за ма), 
си ло ва ња и при ме не прав них сред ста ва ква ли та тив но раз ли чи тим у од но-
су на ис ку ства бел ки ња. Ука зу је на по ја ву мар ги на ли за ци је пи та ња на си ља 
над не бел ки ња ма. Пр ви тип ин тер сек ци о нал но сти је, да кле, по њој, струк-
ту рал на ин тер сек ци о нал ност. Овај тер мин се од но си на укр шта ње две вер-
ти ка ле до ми на ци је, као што је ра са и род, ко је кон сти ту и шу дру штве ну ка-
те го ри ју са по себ ним ис ку ством дру штве ног жи во та. Ово пр во раз у ме ва ње 
је де скрип тив но, мо гло би се ре ћи, ско ро то по граф ско, на ро чи то ка да Крен-
шоу ко ри сти ме та фо ру „рас кр сни ца у са о бра ћа ју“, где се укр шта ју раз ли чи ти 
пу те ви и за циљ има на гла ша ва ње је дин стве ног ис ку ства ко је ка рак те ри ше 
су бјек тив ност и дру штве но по зи ци о ни ра ње осо ба сме ште них на том ме сту 
укр шта ња (ин тер сек ци ји) ви ше стру ких пра ва ца и од но са мо ћи. 

Дру го зна че ње ин тер сек ци о нал но сти је по ли тич ко. За Крен шоу, то се 
од но си на чи ње ни цу да ће се по ли тич ки ин те ре си ин тер сек ци о нал них (укр-
шта ју ћих) гру па, као што су црн ки ње, нај ве ро ват ни је раз ли ко ва ти од по ли-
тич ких ин те ре са не у кр шта ју ћих (не ин тер сек ци о нал них) гру па, као што су 
црн ци или бел ки ње. Двој но (ду ал но) зна че ње ин тер сек ци о нал но сти, струк-
ту рал но (или де скрип тив но) и по ли тич ко, оп ста ло је код на кнад них ис-
тра жи ва ња ко ја су раз ви ја ли сам кон цепт. За и ста, у ка сни јим ис тра жи ва-
њи ма при ме ње ни су број ни ана ли тич ки на по ри ка ко би се бо ље ма пи ра ла 

⁹ Monika Mokre and Birte Siim, Democratic Th eory and the Practice of Intersectionality: 
Gender and Diversity in the European Public Sphere, Aalborg, Denmark: Department of Culture 
and Global Studies, Aalborg University, 2011, p. 2.
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ин тер сек ци о нал ност, тј. опи са ло ка ко се раз не дру штве не ка те го ри је укр шта-
ју (in ter sect) и ка ко би из ра ди ле/и (ре ле вант ну) ме то до ло ги ју за про у ча ва ње 
овог ком плек сног фе но ме на.

Де скрип тив на и ана ли тич ка ин тер сек ци о нал ност су два на чи на ин-
стру мен та ли за ци је овог кон цеп та. Сва ки ма њин ски ста тус са др жи сло же ну 
аку му ла ци ју не при ви ле го ва но сти (нпр. да су же не Ром ки ње у од но су на му-
шкар це Ро ме дво стру ко не при ви ле го ва не, као же не и као при пад ни це дис-
кри ми ни са не ма њи не), оквир ин тер сек ци о нал но сти на гла ша ва ква ли та тив-
не раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих, ин тер сек ци о нал но шћу укр ште них по зи ци ја. 
Кре та ње од опи са као пу ке де скрип ци је раз ли ка/слич но сти ка ана ли зи и об-
ја шње њу про це са и ме ђу од но са пред ста вља иза зов за ве ћи ну ис тра жи вач ких 
за хва та у обла сти дис кри ми на ци је, угње та ва ња, де фи ци та људ ских пра ва. 
Ре ла тив на бр зи на ко јом су иде је ин тер сек ци о нал но сти до би ле на по пу лар-
но сти ле же нај ве ро ват ни је у по ли тич кој и мо рал ној по тре би те о ри је ро да 
да бу де де скрип тив но и ана ли тич ки ин клу зив на, али и ди вер зи фи ко ва на, 
да би мо гла да одр жи сво је соп стве не основ не, по ла зне пре ми се. Ин клу зив-
ни при сту пи, ко ји раз ма тра ју ви ше стру ке ди мен зи је иден ти те та, омо гу ћу ју 
ве ћу ин клу зив ност и ко ри шће ње ин тер сек ци о нал них при сту па, про мо ви шу 
раз вој сна жни је за сно ва них и прак тич но при мен љи ви јих те о ри ја. Ипак, те-
шко је увек раз мо три ти све ди мен зи је иден ти те та и сву раз ли чи тост уну тар 
укр ште них ди мен зи ја иден ти те та.¹⁰

Те о ри ја ин тер сек ци о нал но сти, са мим сво јим опи сом мул ти ди мен зи о-
нал не при ро де иден ти те та, чи ни да ис тра жи ва ње пу тем ква ли та тив них ме-
то да из гле да и при род но и нео п ход но. Пер спек ти ва ин тер сек ци о нал но сти 
зах те ва да се ка те го ри је иден ти те та про у ча ва ју у од но су јед не на дру гу – 
чи ње ни це ин тер сек ци о нал но сти на ин ди ви ду ал ном, ин тер пер со нал ном и 
струк тур ном ни воу нас при ну ђа ва ју да то чи ни мо. Ин тер сек ци о нал ни при-
ступ та ко ђе мо же олак ша ти раз у ме ва ње флу ид но сти у ка те го ри ји иден ти те-
та, из ме ђу и уну тар ка те го ри ја иден ти те та, ка ко оних про мен љи вих, та ко и 
не про мен љи вих. Ин тер ске ци о нал ност са др жи зах тев да се узму у об зир све 
не јед на ко сти, јер ако се во ди ра чу на са мо о јед ној не јед на ко сти, нпр. род ној 
или ет нич кој при пад но сти, та ко јед но стра но за сно ва не јав не по ли ти ке мо-
гу по но во ус по ста ви ти и чак оја ча ти не јед на ко сти уну тар гру пе.¹¹ С дру ге 
стра не, с об зи ром на то да су же не и ма њин ске гру пе зна чај но под за сту пље не 
у по ли ти ци, сва ка по ли ти ка ко ја уве ћа ва њи хо во при су ство мо же по ве ћа ти 

¹⁰ Jessica D. Remedios and Samantha H. Snyder, “Where Do We Go From Here? Toward 
an Inclusive and Intersectional Literature of Multiple Stigmatization”, Feminist Forum Re-
view Article, Sex Roles, A Journal of Research, Springer Science+Business Media 73/9 (2015): 
408–413.

¹¹ Leslie McCall, “Th e Complexity of Intersectionality”, Signs: Journal of Women in Culture 
and Society 30/3 (2015): 1777.
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шан су да бу ду пред ста вље не све раз ли чи ти је, хе те ро ге ни је гру пе же на или 
ма њи на. Ин те ре сант но је ис та ћи да ду ал ни иден ти тет ма њин ских же на не-
ка да им мо же да ти стра те шке мо гућ но сти, чак пред но сти, као нпр. ка да ма-
њин ске же не мо гу би ти у ста њу да ис так ну свој род ни или ма њин ски ста тус 
у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним кон тек сти ма, ка ко би по ве ћа ле сво је шан-
се да бу ду шко ло ва не (сти пен ди ра но), за по сле не (при о ри тет но), иза бра не и 
но ми но ва не (као ко ри сни це ра зних кво та) на по ли тич ке по зи ци је.¹²

ПРИСУСТВО У ПРОСТОРУ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ 
ПРАВА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Уоча ва ње кон цеп та ин тер сек ци о нал но сти у ме ђу на род но прав ном дис-
кур су по че ло је 90-их го ди на 20. ве ка. На и ме, иако не тер ми но ло шки, еле мен ти 
ин тер сек ци о нал но сти се мо гу иден ти фи ко ва ти још у Пе кин шкој плат фор ми 
ак ци је Ује ди ње них на ци ја из 1995. го ди не, ко ја је укљу чи ва ла основ не еле-
мен те ин тер сек ци о нал ног при сту па, нпр. у по зи ву вла да ма да: …ин тен зи ви-
ра ју на по ре ка ко би оси гу ра ле јед на ко ужи ва ње свих људ ских пра ва и основ-
них сло бо да свим же на ма и де вој чи ца ма ко је се су о ча ва ју са ви ше стру ким 
пре пре ка ма за сво је осна жи ва ње и на пре до ва ње услед фак то ра као што су 
њи хо ва ра са, при пад ност ста ро сној гру пи (age), је зик, ет нич ка при пад ност, 
кул ту ра, ре ли ги ја или ин ва ли ди тет или што су при пад ни це ста ро се де лач-
ких на ро да, као и да се ме ђу соб но по ве зу ју ка ко би пре ва зи шли дво стру ке, 
тро стру ке, ви ше стру ке сло је ве угње та ва ња.

Ана ли тич ка ин тер сек ци о нал ност је уве де на у дис курс људ ских пра-
ва као део урод ња ва ња свих по ли ти ка (gen der ma in stre a ming) ка ко би се раз-
ма тра ла ’у пот пу но сти раз ли чи та ис ку ства же на’, и у ци љу да се ’уна пре ди 
осна жи ва ње же на’. Шар лот Банч (Char lot te Bunch), ини ци ја тор ка гло бал ног 
(успе шног!) по кре та за при зна ва ње жен ских пра ва као људ ских пра ва, на-
во ди 16 век то ра раз ли ка (од ро да и кла се до при пад но сти ста ро се де лач ком 
ста нов ни штву и жи во ту у ру рал ним сре ди на ма), за кљу чу ју ћи да, ако се ’људ-
ска пра ва оста ве не за шти ће ни ма – ако смо спрем ни да жр тву је мо пра ва не ке 
гру пе’, људ ска пра ва свих ће би ти угро же на.¹³

Као кон цеп ту а ли за ци је ме ђу од но са ро да, кла се, ра сне и ет нич ке при-
пад но сти и дру гих дру штве них по де ла, тер мин ин тер сек ци о нал но сти по стао 
је из у зет но по пу ла ран на 58. сед ни ци Ко ми си је људ ских пра ва Ује ди ње них 

¹² Johanna E. Bond, “International Intersectionality: A Th eoretical and Pragmatic Explo-
ration of Women’s International Human Rights Violations”, In Washington & Lee Public Legal 
Studies Research Paper Series, Washington & Lee University Law School, Lexington, 2012, p. 25.

¹³ Charlotte Bunch, Passionate Politics: Essays, 1968–1986: Feminist Th eory in Action, New 
York: St. Martin’s Press, 1987, p. 281.
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на ци ја, апри ла 2002. го ди не. Ре зо лу ци ја о људ ским пра ви ма же на у пр вом па-
ра гра фу на во ди да је: … пре по знат зна чај ис тра жи ва ња укр шта ња ви ше стру-
ких об ли ка дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи њи хо ве узро ке из род не пер спек ти ве.

Ме ђу на род на Кон вен ци ја о за шти ти пра ва свих рад ни ка/рад ни ца ми-
гра на та/ми грант ки ња и чла но ва/чла ни ца њи хо вих по ро ди ца¹⁴ сту пи ла је на 
сна гу 1. ју ла 2003. го ди не. Тај до га ђај је про сла вљен као ве ли ка пре крет ни ца у 
на по ри ма да се обез бе ди за шти та људ ских пра ва рад ни ка/рад ни ца ми гра на-
та/ми грант ки ња ши ром све та – укљу чу ју ћи ве ли ки број же на ко је ми гри ра ју 
због по тра ге за по слом, чи ји је спе ци фи чан по ло жај узет у об зир.

Тер мин ’ви ше стру ка дис кри ми на ци ја’ по чео се ре дов но по ја вљи ва ти 
у до ку мен ти ма по ли ти ке Европ ске уни је на кон усва ја ња ан ти ди скри ми-
на тив них Ди рек ти ва 2001. го ди не, ко је су про ши ри ле број осно ва за бра не 
дис кри ми на ци је са два (пол и на ци о нал ност) на 7 (ра са, ет нич ко по ре кло, 
при пад ност ста ро сној гру пи, сек су ал на ори јен та ци ја и ре ли ги ја или ве ро-
ва ње). Ди рек ти ве из 2000. го ди не са ме по се би не са др же од ред бе ко је де фи-
ни шу или за бра њу ју ви ше стру ку дис кри ми на ци ју, али њи хо ве пре ам бу ле 
укљу чу ју из ја ве ко је по твр ђу ју да су по себ но же не че сто жр тве ви ше стру ке 
дис кри ми на ци је. Од лу ка Са ве та из 2000. го ди не (Th e 2000 Co un cil De ci sion), 
ко ја је ус по ста ви ла Ак ци о ни про грам Уни је за бор бу про тив дис кри ми-
на ци је, на во ди да јед на кост же на и му шка ра ца зах те ва ак ци ју ве за ну за 
ви ше стру ку дис кри ми на ци ју и да но ве прак се и по ли ти ке бор бе про тив 
дис кри ми на ци је тре ба да укљу че ви ше стру ку дис кри ми на ци ју. Европ ска 
ко ми си ја је 2008. го ди не на ја ви ла ко ри шће ње „но вих ме ха ни за ма упра вља-
ња ка ко би се од го во ри ло на ви ше стру ку дис кри ми на ци ју“, in ter alia „кроз… 
обез бе ђе ње нов ча них сред ста ва ма њим мре жа ма НВО-а, ко је пред ста вља ју 
ин тер сек ци о нал не гру пе“. У од лу ци ко јом је ус по ста вље на Европ ска го ди на 
јед на ких мо гућ но сти за све (2007) – ка пра вед ном дру штву (Euro pean Year of 
Equ al Op por tu ni ti es for All (2007) – to wards a just so ci ety), у де лу 14 Пре ам бу ле 
на во ди се да ће Европ ска го ди на „та ко ђе на сто ја ти да од го во ри на пи та ња 
ви ше стру ке дис кри ми на ци је, од но сно на дис кри ми на ци ју по два или ви ше 
осно ва на ве де них у чла ну 13 ЕС (Европ ске ко ми си је)“.¹⁵

Тер мин ’ви ше стру ка дис кри ми на ци ја’ ни је још увек ко ри шћен у свим 
оба ве зу ју ћим до ку мен ти ма Европ ске уни је. Ипак, 2. апри ла 2009. го ди не Европ-
ски пар ла мент је до дао од ред бе о ви ше стру кој дис кри ми на ци ји на ско ра шњи 
пред лог Ко ми си је за ди рек ти ве Са ве та о при ме ни прин ци па јед на ког трет ма на 
осо ба без об зи ра на њи хо ву ре ли ги ју и ве ро ва ња, ин ва ли ди тет, при пад ност 
ста ро сној гру пи или сек су ал ној ори јен та ци ји и у дру гим обла сти ма из ван 

¹⁴ International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem-
bers of Th eir Families, UN General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990.

¹⁵ Lynn Roseberry, “Getting Beyond Intersectionality: Toward a Post-Structuralist Approach 
to Multiple Discrimination”, SSRN Electronic Journal  9 (2010).
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обла сти за по шља ва ња и про фе си је. Европ ски пар ла мент је пред ло жио да се у 
текст ди рек ти ве до да од ред ба ко ја об ја шња ва да оквир ди рек ти ве за бор бу про-
тив дис кри ми на ци је укљу чу је у сво ме оби му и ви ше стру ку дис кри ми на ци ју. 
Ви ше стру ка дис кри ми на ци ја де фи ни са на је и ја вља се ка да је дис кри ми на ци ја 
за сно ва на на сле де ћи на чин: у би ло ка квој ком би на ци ји по осно ву ре ли ги је 
или ве ро ва ња, ин ва лид но сти, при пад но сти ста ро сној гру пи, или сек су ал ној 
ори јен та ци ји, или на јед ном или ви ше осно ва на ве де них у па ра гра фу бр. 1, и 
та ко ђе по осно ву јед ног или ви ше осно ва по ла (он да ка да је пред мет жал бе 
у окви ру ма те ри јал ног окви ра Ди рек ти ве 2004/113/ЕС, као и ове ди рек ти ве), 
ра сног или ет нич ког по ре кла (он да ка да је пред мет жал бе у окви ру ма те ри-
јал ног окви ра Ди рек ти ве 2000/43/ЕС, као и ове ди рек ти ве), или на ци о нал не 
при пад но сти (он да ка да је пред мет жал бе у окви ру чла на 12 ЕС Уго во ра).

МЕХАНИЗМИ ДИСКРИМИНАТИВНОГ 
ДЕЛОВАЊА ИНТЕРСЕКЦИОНАЛНОСТИ

Пи лот ис тра жи ва ње ко је је спро вео Ин сти тут дру штве них на у ка то ком 
2012. го ди не¹⁶ ука зу је на по сто ја ње и по на вља ње дис кри ми на тив них обра за ца 
уну тар три нај ве ће на ци о нал не ма њи не у Ср би ји – Ма ђа ра, Бо шња ка и Ро ма, 
до ка зу ју ћи та ко стал но по сто је ћу струк ту рал ну, си сте мат ску дис кри ми на ци-
ју свих тзв. „ма њи на у ма њи на ма“. Нај ви ше су при сут ни мо де ли дис кри ми на-
тив ног по на ша ња на ци о нал но ма њин ских за јед ни ца пре ма же на ма, осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, вер ским ма њи на ма и при пад ни ци ма ЛГБТ по пу ла ци је.¹⁷ 

¹⁶ Ра ди се о не ре а ли зо ва ном про јек ту „По ло жај же на и ЛГБТ по пу ла ци је у окви ру 
на ци о нал них ма њи на“. Ис тра жи ва ње је за ми шље но да се спро ве де у нај број ни јим на ци-
о нал ним ма њи на ма (Ро ми, Бо шња ци и Ма ђа ри) у три зе мље за пад ног Бал ка на (Ср би ја, 
Бо сна и Хер це го ви на и БЈР Ма ке до ни ја). Пред ви ђе но је би ло да ће до би је ни на ла зи би-
ти пре зен то ва ни у фор ми ме ра пред ло же них јав них по ли ти ка. Од њих се оче ки ва ло да 
до при не су из град њи со ци јал не ин клу зи је у це лом ре ги о ну, без „за бо ра вље них џе по ва“ 
по сто ја ња то ле ри са не дис кри ми на ци је уну тар на ци о нал них ма њи на, при кри ве них иг-
но ри са њем и ћу та њем ка ко ве ћин ске, та ко и ма њин ских за јед ни ца. Пи лот ис тра жи ва ње, 
оба вље но у ма ју 2012. го ди не, об у хва ти ло је ко му ни ка ци ју са 37 при пад ни ца и при пад-
ни ка ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те на ве де них на ци о нал них ма њи на са ци љем кон-
стру и са ња и ве ри фи ко ва ња по чет них ис тра жи вач ких хи по те за. Утвр ђе но је не сум њи во 
по сто ја ње ви ше стру ке, укр ште не дис кри ми на ци је же на и ЛГБТ по пу ла ци је уну тар по ме-
ну тих ма њин ских за јед ни ца, са мо од брам бе на мо ти ва ци ја за не ги ра ње по сто ја ња про бле-
ма и тен ден ци ја на став ка та квих дис кри ми на тив них прак си под из го во ром на ци о нал но 
спе ци фич не кул ту ре, ло кал них оби ча ја и тра ди ци о нал них мо рал них нор ми. Про је кат 
ни је ре а ли зо ван јер ни је до био оче ки ва ну фи нан сиј ску по др шку.

¹⁷ На кон пи лот ис тра жи ва ња, ко је је по твр ди ло по сто ја ње дис кри ми на тив ног ам би јен та 
у ма њин ским за јед ни ца ма пре ма тзв. „ма њи на ма уну тар ма њи на“, од лу че но је да се ис тра жи-
ва ње ипак огра ни чи и фо ку си ра на по сто ја ње и обра сце функ ци о ни са ња дис кри ми на ци је 
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На и ме, мно ги при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, ко ји су и са ми дис-
кри ми ни са ни, у ства ри, све сно или не све сно по на вља ју исте дис кри ми на тив-
не обра сце пре ма они ма ко ји су со ци јал но/по ли тич ки сла би ји у окви ру соп-
стве не ма њин ске по пу ла ци је, же на на пр вом ме сту. Ма њи не уну тар ма њи на 
су из ло же не ви ше стру кој дис кри ми на ци ји, на осно ву ин тер сек ци о нал но сти, 
ка ко оној ко ја до ла зи из спољ ног све та, та ко и оној ко ја се де ша ва уну тар соп-
стве ног на ро да. Умно жа ва њем тог мо де ла ин тер сек ци о нал не дис кри ми на ци је 
оп шти ни во дис кри ми на ци је у Ср би ји ра сте, до при но се ћи све ве ћој не спор-
но сти, „при хва тљи во сти“ дис кри ми на ци је, до да ју ћи при том но ве ба ри је ре 
про це си ма дру штве не ин клу зи је. Ин тер сек ци о нал ност је због то га озби љан 
иза зов, јер при си ља ва на при хва та ње схва та ња по ко ме на ци о нал не ма њи не 
не са мо што ни су есен ци ја ли стич ки схва ће ни хо мо ге ни/мо но лит ни ен ти те-
ти већ и са ме мо гу да има ју уло гу дис кри ми на то ра, тј. да дис кри ми на ци ја не 
до ла зи са мо са спољ не стра не већ и да се де ша ва уну тар на ци о нал но ма њин-
ског кор пу са. Ука зу је се на по сто ја ње струк ту рал не, си сте мат ске дис кри ми-
на ци је „ма њи на уну тар ма њи на“, же на, LGBTIQ и осо ба са ин ва ли ди те том по 
функ ци о нал но при сут ним ме ха ни зми ма де ло ва ња ин тер сек ци о нал но сти, од 
ко јих су нај че шћи ме ха ни зми: уз вра ћа ње, сен двич, ши ре ње и нор ма ли за ци ја. 

Пр ви ме ха ни зам де ло ва ња ин тер сек ци о нал но сти је ме ха ни зам уз вра-
ћа ња. При пад ни ци на ци о нал них ма њи на ко ји су и са ми дис кри ми ни са ни 
по на вља ју све сно или не све сно исте дис кри ми на тив не обра сце над они ма 
ко ји су со ци јал но/по ли тич ки сла би ји у окви ру сво је по пу ла ци је/за јед ни це, 
пре ма же на ма на пр вом ме сту. Дру ги ме ха ни зам де ло ва ња ин тер сек ци о нал-
но сти је ме ха ни зам тзв. „сен двич“ дис кри ми на ци је. Ма њи не уну тар ма њи на 
су из ло же не дис кри ми на ци ји са две стра не: ка ко оној ко ја до ла зи из спољ ног 
све та, та ко и оној ко ја се де ша ва уну тар соп стве ног на ро да/за јед ни це, уну тар 
соп стве не гру пе, што су жа ва из бор тра же ња и на ла же ња са ве зни ка. Тре ћи 
уоче ни ме ха ни зам је функ ци о нал ни ме ха ни зам ши ре ња укр ште не дис кри-
ми на ци је из ван окви ра кон крет не ма њин ске за јед ни це. Умно жа ва ње мо де ла 
ин тер сек ци о нал не дис кри ми на ци је, на и ме, по ди же оп шти ни во дис кри ми-
на ци је у Ср би ји, ко ји ра сте до при но се ћи и до да ју ћи но ве ба ри је ре про це си-
ма дру штве не ин клу зи је. Че твр ти ме ха ни зам је нор ма ли за ци ја, ко ји са др жи 
про цес у ко ме дис кри ми на ци ја ре дов ним при су ством у сва ко днев ном жи во-
ту мно гих по ста је не у пит ним де лом функ ци о ни са ња дру штве не струк ту ре, 
па се и са мо по сто ја ње дис кри ми на ци је од мно гих пер ци пи ра као „при род-
на“, „нор мал на“, „тра ди ци о нал на“ и са мим тим „при хва тљи ва“ по ја ва. Ре зул-
тат по ра ста при хва тљи во сти дис кри ми на ци је са сво је стра не ин тен зи ви ра 
оп шту не ви дљи вост „нор ма ли зо ва не“ дис кри ми на ци је и не ре а го ва ње на њу. 

са мо пре ма же на ма и ЛГБТ по пу ла ци ји, а да се дис кри ми на ци ја осо ба са ин ва ли ди те том 
и при пад ни ка ма лих ре ли гиј ских за јед ни ца оста ви за сле де ћу ис тра жи вач ку фа зу. 
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ПРИМЕНА У ПРОЦЕСИМА ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА

У Ср би ји, као и у зе мља ма ре ги о на, ин тер сек ци о нал ност је за са да до ста 
рет ко за сту пљен ана ли тич ки кон цепт, ка ко у те о риј ском, та ко и у прак тич ном 
сми слу кре и ра ња и при ме не дру штве них по ли ти ка. Не до ста так до след но сти 
у раз ли чи тим за кон ским про пи си ма та ко ђе је че ста ме та кри ти ке са по зи ци ја 
кон цеп та ин тер сек ци о нал но сти, јер се раз ли чи тим вр ста ма не рав но прав но сти 
на ме њу ју раз ли чи ти ни вои и ин тен зи те ти за шти те, као и раз ли чи ти пу те ви 
за сту пље но сти на ме сти ма до но ше ња од лу ка и кре и ра ња јав них по ли ти ка, 
чи ме се мо гу ће, кре и ра ју и раз ли чи то сти вред но ва ња (не)рав но прав но сти.¹⁸

Ин тер сек ци о нал ност, ме ђу соб но кон сти ту тив ни од но си ме ђу дру штве-
них иден ти те та, је сте цен трал ни прин цип про ми шља ња у обла сти те о ри је 
ро да, ко ји је тран сфор ми сао на чин на ко ји је род кон цеп ту а ли зо ван у ис тра-
жи ва њу. По тре бан је фо кус на пер спек ти ву ин тер сек ци о нал но сти у ем пи-
риј ском ис тра жи ва њу ро да са ци љем да се по ну де из бо ри „нај бо љих прак-
си“ ко ји ну де мо де ле ка да и ка ко ин тер сек ци о нал ност мо же те о ри ји пру жи ти 
ин фор ма ци је и би ти ин кор по ри ра на у мо гу ћим ин тер вен ци ја ма у прав но 
по ли тич ким и пси хо ло шким пи та њи ма, на ин ди ви ду ал ним, ме ђу пер со нал-
ним и ни во и ма дру штве них струк ту ра. Украт ко, по тре бан је пре глед раз во ја 
пер спек ти ве ин тер сек ци о нал но сти и на осно ву то га ка ко је при ме на ин тер-
сек ци о нал но сти пре у сме ре на са пре о ку па ци јом ин тер сек ци о нал но сти као 
ме то до ло шког иза зо ва ка ин тер сек ци о налности као ме ха ни зма дру штве них 
про ме на. Та ко ин тер сек ци о нал ност по ста је пи та ње од све ве ћег зна ча ја за ис-
тра жи ва ња ко ја су окре ну та ка про мо ци ји по зи тив не дру штве не про ме не.¹⁹

Ка да се ана ли зи ра ју не рав но прав но сти, њи хо ве ком би на ци је и аспек ти 
за јед нич ког де ло ва ња, по себ но узи ма ње у об зир чи ње ни це да раз ли чи ти об-
ли ци не рав но прав но сти ни су не за ви сни је дан од дру гог,²⁰ ну жно се по ста вља 
пи та ње јав них по лити ка за бор бу про тив њих. Оне су очи глед но под ло жне 
ути ца ју ве о ма раз ли чи тих по ли тич ких гле ди шта и опре де ље ња, јер ће су ко-
би око мо ћи из ме ђу раз ли чи тих об ли ка не рав но прав но сти увек по сто ја ти, 
по што је и то део ви ше стру ке дру штве не не рав но прав но сти. На раз ли чи те 
не рав но прав но сти од го ва ра се дру штве ним по ли ти ка ма раз ли чи тих ци ље-
ва, нпр. уки да ње раз ли ке из ме ђу кла са ува жа ва се као ле ги ти ман по ли тич-
ки циљ, док циљ рав но прав ност са аспек та сек су ал не ори јен та ци је / род ног 

¹⁸ Mieke Verloo, “Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union”, Euro-
pean Journal of Women’s Studies 13/3 (2006): 216.

¹⁹ Stephanie A. Shields, “Gender: An Intersectionality Perspective”, in Sex Roles 59, Published 
online: Springer Science + Business Media, Carlisle: Th e Pennsylvania State University, 2008, pp. 
307–309.

²⁰ Nina Lykke, Feminist studies, A guide to intersectional Th eory, Methodology and writing, 
New York: Routledge, 2010, pp. 59–61.
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иден ти те та или ра се / ет нич ке при пад но сти си гур но ни је њи хо ва ели ми на-
ци ја пу тем хе те ро сек су а ли за ци је и аси ми ла ци је свих раз ли чи тих, та ко да и 
ци ље ви ин те гра ци је и/или мул ти кул ту ра ли зам оста ју пред мет де ба та. 

Бор бе про тив струк ту рал них не јед на ко сти у окви ру свих јав них ме ра 
и по ли ти ка мо гу да бу ду кон цеп ту а ли зо ва не на два на чи на: је дан је да се от-
поч не од оне обла сти где већ по сто је про пи си и ис ку ство са урод ња ва њем 
(gen der ma in stre a ming). Пред ност овог при сту па ле жи у по сто ја њу ус по ста-
вље не ин фра струк ту ре, ру ти не, ме то да и алат ки. Дру га оп ци ја је да се раз ви ју 
об ли ци све о бу хват ног уво ђе ња раз ли чи тих пер спек ти ва у све јав не по ли ти ке 
(уво ђе ња пер спек ти ве не рав но прав но сти), као што су нпр. уво ђе ње ра сне/
ет нич ке или пер спек ти ве сек су ал ног опре де ље ња. Обе оп ци је су под јед на ко 
вред не и под јед на ко по треб не, сто га би прак ти чан и стра те шки при ступ био 
да се исто вре ме но кре не са обе. Те о рет ски гле да но, исто вре ме на ак ци ја би 
мо гла да иза зо ве пре кла па ње и ду пли ра ње на по ра, али та ко ђе, у прак си би 
мо гла да до ве де до успе ха на свим фрон то ви ма. Си гур но је је ди но да је нео п-
ход но да се раз ви ју сло же ни ме то ди и алат ке ко ји узи ма ју у об зир кон цеп те и 
ин тер сек ци о нал но сти и ви ше стру ке не рав но прав но сти, али та ко ђе и да омо-
гу ће про стор за раз ви так оба, као и да се, пре све га, из но ва раз мо три на чин 
на ко ји су гра ђа ни за сту пље ни и мо гу да уче ству ју у жи во ту јед не др жа ве.²¹

За ар гу мен то ва ње ну жно сти укљу чи ва ња кон цеп та ин тер сек ци о нал-
ног укр шта ња ви ше осно ва дис кри ми на ци је и сло же но сти на тим осно ва ма 
на ста ле дис кри ми на ци је и дру штве них не прав ди, узи ма се у об зир Ка сто-
ри ја ди со ва ди ја лек ти ка, као апо ло ги ја лич но сти ко ја не пре кид но на ста је (у 
пер ма нент ном на ста ја њу све та), ко ја не пре кид но се бе „ми сли и из ми шља у 
сло бо ди“. Ка да га ин сти ту ци је – ко је су та ко ђе де ло ње го ве има ги на ци је – за-
ро бе, чо век их на ди ла зи и то са мо на је дан на чин – ши ре њем про сто ра сло-
бо де – има ги на ци је и кре а ци је, у че му је и сми сао „ра ди кал не има ги на ци-
је“. Та има ги на ци ја се на ла зи у ко ре ну све га људ ског: дру штва, ин сти ту ци ја, 
нор ми по ли тич ког и јав ног по на ша ња, мо рал них нор ми, есте тич ких нор ми 
и све га оног што нам да нас ка жу на у ке, све је по те кло из чо ве ко ве има ги на-
ци је, хра ње ном по тре бом за бо љим и пра вед ни јим дру штвом.²²

Код свих дру штве них ин тер вен ци ја тре ба има ти свест да ка да по ли ти-
ка ин те гра ци ја не успе, упр кос свој по зи тив ној има ги на ци ји, она дво стру ко 
ви ше по га ђа же не при пад ни це по је ди них ет нич ких гру па, за то што оне по-
ти чу из дру штва у ко ји ма су већ из ло же не ре пре си ји/пот чи ње не у сво јим за-
јед ни ца ма, јер нор ме/пра ви ла ко је вла да ју и уре ђу ју те за јед ни це то под ра зу-
ме ва ју. То зна чи да ове же не (при пад ни це ет нич ких ма њи на) упа да ју у зам ку 

²¹ Melanie Huges,“Intersectionality, Quotas, and Minority Women’s Political Representa-
tion Worldwide”, American Political Science Review (August 2011): 7–10.

²² Cor ne li us Ca sto ri a dis, Post-scrip tum sur l’in sig ni fi  an ce, Pa ris, 1998, pp. 77–78, pre ma 
Mir ko Đorđević, „Iza zov političkog per so na li zma“, Re pu bli ka 412/413, sep tem bar 2007.
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дво стру ке пот чи ње но сти, са аспек та на ци о нал не и род не при пад но сти.²³ Ре-
ци мо, не у спех же на да до би ју род не кво те на на ци о нал ном ни воу мо гу ре-
зул ти ра ти от по ром пре ма по ли тич кој за сту пље но сти же на уоп ште, ба рем од 
стра не по је ди них по ли тич ких пар ти ја, што ће до дат но сма њи ти шан се ма-
њин ских же на да има ју ко рист од ма њин ских кво та.²⁴

Без по мо ћи кво та, за сту пље ност же на при пад ни ца ма њин ских гру па 
је ка та стро фал но ло ша. Њи хо ве шан се да бу ду иза бра не у по ре ђе њу са му-
шкар ци ма при пад ни ци ма ве ћин ских гру па су 1 : 14, у од но су на му шкар це 
при пад ни ке ма њин ских гру па 1 : 2, и у по ре ђе њу са же на ма при пад ни ца ма 
ве ћин ских гру па 1 : 3. Али ка да се ма њин ске кво те ко ри сте без род них кво та, 
за сту пље ност же на је ни ска. Ка ко би се оси гу ра ло да до би ци јед не мар ги на-
ли зо ва не гру пе не иду науштрб дру гих, и да се на нај бо љи на чин про мо ви шу 
ин те ре си оних ко ји се на ла зе на ме сту укр шта ња не при ви ле го ва них, кре а то-
ри по ли ти ка мо ра ју озбиљ но раз мо три ти зах те ве ба зи ра не на кон цеп ту ин-
тер сек ци о нал но сти, по ко ме су сна ге сек си зма, ра си зма, ми зо ги ни је и дру гих 
об ли ка пред ра су да не рас ки ди во по ве за не. 

Ка ко све по ти че из мо гућ но сти по ли тич ке ре пре зен та ци је и пар ти ци-
па ци је, ма њин ске же не ће ве ро ват ни је има ти ве ће ко ри сти ка да су усво је не 
род не по ли ти ке на на ци о нал ном ни воу за јед но са ма њин ским кво та ма у си-
сте му ко ји се на зи ва „тан дем ским кво та ма“. Уко ли ко по сто је тан дем ске кво те 
(tan dem qu o tas), тј. при до да ва ње ма њин ских же на на ци о нал ном за ко но дав-
ном те лу, то до при но си за до во ље њу и род них и ма њин ских кво та, а њи хов 
из бор ће оста ви ти ма ње му шка ра ца при пад ни ка ве ћин ских гру па без ме ста 
у тим те ли ма.²⁵ За раз ли ку од то га, од си сте ма „ме шо ви тих кво та“ (mi xed qu-
o ta systems), ком би на ци ја род них кво та ва же ћих уну тар по ли тич ких пар ти ја 
и кво та на ци о нал них ма њи на за пар ла мен тар не из бо ре, ма њин ске же не не-
ће има ти мно го ко ри сти, јер се код ме шо ви тих кво та гу би стра те шка пред-
ност до де ље на ма њин ским же на ма по осно ву њи хо вог ду ал ног иден ти те та у 
си сте му тан дем ских кво та. 

Род не кво те за пар ла мен тар не из бо ре као са мо стал на по ли ти ка мо гу ко-
ри сти ти са мо же на ма до ми нант них гру па, као што на ци о нал не кво те да ју при-
о ри тет они ма ко ји већ има ју пред ност, му шкар ци ма при пад ни ци ма ма њин ских 
гру па, пре не го же на ма при пад ни ца ма ма њин ских гру па. За ко ни ко ји ма су „же-
не“ циљ на гру па не мо гу ефи ка сно по мо ћи ма њин ским же на ма, јер ис ку ство 
по ка зу је да род не кво те нај ви ше ко ри сте ви со ко обра зо ва ним же на ма из сред-
њих до ви ших кла са из до ми нант них ра сних, ет нич ких или ре ли ги о зних гру па.

²³ Eilish Rooney,“Intersectionality – A Resource for Societies in Transition?”, Transitional Jus-
tice Institute Research Paper 10–16, Ulster University, Londonderry United Kingdom, 2009, p. 17.

²⁴ Hu ges, “In ter sec ti o na lity, Qu o tas, and Mi no rity Wo men’s Po li ti cal Re pre sen ta tion Wor-
ldwi de”, pp. 14–15.

²⁵ Ibid., 16.
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Тан дем ске кво те (ма њин ске кво те за јед но са род ним кво та ма на на ци-
о нал ном ни воу) по ве ћа ће по ли тич ку за сту пље ност ма њин ских же на у ве ћој 
ме ри не го или са мо род не кво те на на ци о нал ном ни воу или са мо ма њин ске 
кво те. Ком би на ци ја ма њин ских кво та на на ци о нал ном ни воу и род них кво-
та на ни воу по ли тич ких пар ти ја, ме шо ви те кво те, мо гу по ве ћа ти за сту пље-
ност му шка ра ца при пад ни ка ма њин ских гру па и же на при пад ни ца ве ћин-
ских гру па, без ика квих по год но сти за ма њин ске же не. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, из гле да да су тан дем ске кво те ефек тив ни је у 
по ве ћа њу из бо ра же на при пад ни ца ма њин ских гру па, јер је ве ро ват ни је да ће 
оне олак ша ти ин тер ак ци ју род них и ма њин ских по ли ти ка. Али, чак и тан дем-
ске кво те ве ро ват но не ће ко ри сти ти ма њин ским же на ма у нај ма ње два слу ча-
ја: пр во, ако се род на кво та на на ци о нал ном ни воу од но си са мо на ма ли про-
це нат ме ста у пар ла мен ту или јој не до ста ју ме ха ни зми за при нуд ну при ме ну. 
Евен ту ал но до дат на стра те ги ја би би ла да се ко ри сте умет ну те кво те (ne sted 
qu o tas), а ко је би тра жи ле да же не оба ве зно бу ду заступљене ме ђу пред став-
ни ци ма на ци о нал них ма њи на, или да ма њи не бу ду заступљене ме ђу же на ма.

ЗАКЉУЧАК

По ку ша ји до ми нант них гру па да укљу че ма њи не у по ли тич ки си стем 
че сто су слу жи ли са мо ин те ре си ма му шка ра ца при пад ни ка ма њин ских гру-
па. Али упр кос то ме, у мно гим зе мља ма су да нас ма њин ске же не бо ље по зи-
ци о ни ра не не го у про шло сти, за хва љу ју ћи по ли ти ка ма чи ја су циљ на гру па 
би ле ма њин ске за јед ни це. То је би ло по мог ну то обез бе ђе њем раз ли чи тих ре-
сур са и тре нин га же на и ак тив но сти ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја од зна ча ја 
за укљу че ње же на у по ли ти ке на на ци о нал ном ни воу. Ка ко је и ме ђу на род ни 
по крет же на по стао ин клу зив ни ји, по ма ци у оп штој по ли тич кој за сту пље-
но сти же на мо гу се про ши ри ти и на ма њин ске же не. 

Ин тер сек ци о нал ни при ступ од ра жа ва ве ро ва ње, ко је у пот пу но сти 
де ли мо, а то је да на у ка за и ста мо же истин ски ко ри сти ти дру штву. Циљ ак-
ти ви стич ки ори јен ти са не на у ке мо жда ни је не по сред но кре и ра ње по ли ти ка, 
већ прет ход но ин фор ми са ње њи хо вих не по сред них кре а то ра. Ис тра жи ва ња 
ура ђе на из пер спек ти ве ин тер сек ци о нал но сти за и ста по ти чу из тач ке ко ја 
укљу чу је аген ду за по зи тив не дру штве не про ме не, али та иста аген да зах те ва 
и по дат ке ко ји ће то по др жа ти. На не из го во ре но пи та ње: шта гу би мо ако не 
узме мо у об зир ин тер сек ци о нал ност, нај кра ћи од го вор је „до би так“ дру штве-
но де вал ви ра них иден ти те та ус кра ће них за њи хо ву ра зно вр сност и њи хо во 
укр шта ње, уз ре ду ко ва но ува жа ва ње са мо оних ко ји су ве ћин ски, по пу лар ни, 
не у пит ни, не про бле ма тич ни (нпр. при пад ност бе лој ра си, ве ћин ском на ро ду, 
хе те ро сек су ал ној ори јен та ци ји) и под ра зу ме ва но, есен ци јал но мо но лит ни. 
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Ка да јав на сфе ра не успе ва да обез бе ди ве зу из ме ђу гра ђа на и по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, он да се су о ча ва са про бле мом ле ги ти ми те та и не до стат ком 
од го вор но сти. Овај про блем се по гор ша ва по сто ја њем мно штва раз ли ка из-
ме ђу пој ма ет нич ке при пад но сти и пој ма ро да / род не рав но прав но сти, ко-
је су опет по сле ди ца на ци о нал них и по ли тич ких раз ли ка, раз ли чи тих дис-
кур зив них кон тек ста.²⁶ Основ ни за да так де мо крат ске по ли ти ке је ства ра ње 
усло ва за тран сфор ма ци ју по сто је ћих ан та го ни за ма – нпр. из Евро пе, из ме ђу 
екс трем ног кри ла де сни це и му сли ман ског ста нов ни штва, у од ре ђе не фор ме 
кон флик та, ко ји мо гу да се кон тро ли шу и др же уну тар по ли тич ке аре не, уме-
сто да се до зво ли да ови кон флик ти екс пло ди ра ју у на си ље и отво рен су коб.²⁷
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Zorica Mršević

INTERSECTIONALITY: MECHANISMS OF FUNCTIONING

S u m m a r y
Th e concept of “intersectionality” includes interactive intersected, combined social 

identies, status / affi  liation, such as nationality, religion, race, class, but where gender com-
ponent is always present as a necessary, included element. Th e concept of intersectionality 
allows consideration of gender-based aspects, status and experience in combination with 
other elements of identity. Due to the existence of more modern meaning of intersection-
ality, it is defi ned, its origin and evolution are mapped, as well as its evolution and types 
of intersectionality. Th ere is prdiscriminative mechanisms of functioning, and possible 
applicability of this concept in processes of social change. In this way, the concept which 
may have seemed like an ambiguous idea, is eventualy made applicable in our research 
discourse, as its real component, more realistic and therefore more adjusted to creation of 
public policies in practice.

Key words: intersectionality, intersecting identities ever-present component of gen-
der, origin, evolution, species, discriminative mechanisms of functioning, social change, 
public policy
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ИМИГРАЦИЈА КАО ИМПУЛС 
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ У СРБИЈИ?

МИРЈАНА РАШЕВИЋ*

С а ж е т а к. – Ми гра ци о ни фе но мен ни је при су тан у по ли тич ком, при-
вред ном, ака дем ском и уоп ште јав ном дис кур су у Ср би ји у оној ме ри у ко јој би се 
то оче ки ва ло. Ако се и го во ри о ми гра ци ја ма, под вла чи се да се „од лив мо зго ва“ и 
да ље на ста вља. Узро ке не у ви ђа ња зна ча ја ими гра ци ја тре ба тра жи ти у тра ди ци-
о на ли зму, не по вољ ној еко ном ској и со ци јал ној си ту а ци ји, оп штој не си гур но сти, 
изо ло ва но сти зе мље и сл., али и у не до вољ ној оба ве ште но сти. Глав ни циљ ово га 
члан ка је да се раз мо тре те о риј ска раз ми шља ња, сту ди је о на ци о нал ном де мо-
граф ском и со ци о е ко ном ском раз во ју, као и ис тра жи вач ки ра до ви о ми гра ци о-
ном фе но ме ну у нас, да би се до био од го вор на по ста вље но пи та ње: ими гра ци ја 
као им пулс мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји.

Кључ не ре чи: ими гра ци ја, мул ти кул ту рал ност, Ср би ја

Мо дел ми гра ци о не тран зи ци је, ко ји су раз ви ли Фа сман и Ре ге,¹ пред ста-
вља те о риј ско по ла зи ште ра да. У из ра ди овог кон цеп та ауто ри су се осло ни ли 
на ем пи риј ске на ла зе ве за не за про ме ну сме ра ми гра ци о них то ко ва од еми-
гра ци о них ка ими гра ци о ним у усло ви ма ду го го ди шње кри зе ра ђа ња у јед-
ној зе мљи и по сле дич ног ин тен зив ног ста ре ња ње ног ста нов ни штва. По ред 
де мо граф ских прет по став ки, за про ме ну сме ра ми гра ци о них то ко ва у јед ној 
по пу ла ци ји бит ни су и еко ном ски фак то ри ко ји се ти чу струк ту ре тр жи шта 
ра да и ци клу са еко ном ског раз во ја. 

Старт на по зи ци ја у овом мо де лу се опи су је као мо ме нат ка да је еми-
гра ци ја још увек ве ћег оби ма од ими гра ци је или ка да се бе ле жи нул ти ми-
гра ци о ни сал до. У сле де ћој фа зи, сред њој или тран зи ци о ној, бив ша еми гра-
ци о на др жа ва по ста је но ва ими гра ци о на др жа ва. У осно ви про ме на су, пре 
све га, де мо граф ски и еко ном ски раз ло зи. Ауто ри ис ти чу да ову фа зу раз ли-
чи тог тра ја ња ка рак те ри ше по ку шај до но си о ца од лу ка да но ву си ту а ци ју 
иг но ри шу и оту да ка сне за кон ске про ме не. И по ред то га, ова фа за пре ла зи 

* Институт друштвених наука, Београд
¹ H. Fassmann and U. Reeger, “Old emmigration countries in Europe. Th e concept and the 

empirical examples”, in European Immigrations. Trends, Structure and Implications, Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2012.
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у но ву, на зва ну адап та ци о на или пост тран сфор ма ци о на фа за. Глав на ка рак-
те ри сти ка ове фа зе је у ма њој или ве ћој ме ри при сут ност све сти о ими гра-
ци ји као нео п ход но сти.

Ма да ше мат ски по ста вљен, као и сва ки мо дел ово га ти па, мо дел ми-
гра ци о не тран зи ци је је „ко ри стан да би се имао у ви ду ди на мич ки про цес 
мо гу ћих про ме на у од но су еми гра ци ја и ими гра ци ја“,² као и раз ло зи ко ји их 
об ја шња ва ју и ис ку ства ко ја их пра те. Има ју ћи у ви ду овај мо дел, Ле син ска³ 
ис ти че да су др жа ве за пад не, ју жне и ис точ не Евро пе, у ства ри, „ста ре“, „но-
ве“ и „бу ду ће“ ими гра ци о не зе мље. 

ДЕМОГРАФСКИ ИЗАЗОВИ

Ср би ја се су о ча ва са ни зом озбиљ них де мо граф ских про бле ма. Нај-
ва жни ји су ра ђа ње де це да ле ко ис под по тре ба за ме не ге не ра ци ја, ин тен зив-
но од ла га ње ра ђа ња пр вог де те та, де по пу ла ци ја, пре ко мер но по пу ла ци о но 
ста ре ње и не га ти ван ми гра ци о ни сал до. Они су ме ђу соб но по ве за ни на раз-
ли чи те на чи не. При род на и ме ха нич ка ком по нен та раз во ја ста нов ни штва 
су у од но су пре ко за јед нич ког де ла де тер ми ни стич ке осно ве и по сле ди ца 
(по сле ди це јед ног фе но ме на ути чу ди рект но на дру ги фе но мен и обр ну то), 
али су по ве за ни и пу тем по ли тич ког од го во ра у ци љу бо ље де мо граф ске 
бу дућ но сти Ср би је.

КРИЗА РАЂАЊА

Ана ли за про сеч ног бро ја жи во ро ђе не де це 33 ге не ра ци је же на ко је су 
иза шле из плод ног пе ри о да жи во та у вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го ди не 
ука зу је на ра но су о ча ва ње Ср би је са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња и ду гу 
ста би ли за ци ју ра ђа ња на ни ском ни воу од 1,8 де те та по же ни (гра фи кон 1). 
Но, раз ма тра ње про сеч ног бро ја жи во ро ђе не де це ге не ра ци ја же на ко је су 
се на ла зи ле при кра ју плод ног пе ри о да у вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го-
ди не, као и рас про стра ње ност од ла га ња ра ђа ња, омо гу ћа ва да се прог но зи ра 

² H. Fassmann and E. Musil, “Conceptual Framework for Modeling Longer Term Migra-
tory, Labour Market and Human Capital Processes”, Working paper developed within the project 
‘SEEMIG Managing Migration and its Eff ects in SEE-Transnational Actions towards Evidence 
Based Strategies’, 2014, http://www.seemig.eu/index.php/2012-10-24-22-38-42?start=5.

³ M. Lesinska, “Migration policy matters: a comparative analysis of policy recommenda-
tion”, in European Immigrations. Trends, Structure and Implications, Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2012.
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пре кид ста би ли за ци је ни ског ни воа за вр ше ног фер ти ли те та у Ср би ји, од но-
сно ње гов пад ис под ни воа од 1,8 де те та по же ни.⁴ 

Гра фи кон 1. Про се чан број жи во ро ђе не де це ге не ра ци ја же на ро ђе них 
у раз до бљу1930–1975, Ср би ја, По пис ста нов ни штва 2011. го ди не⁵ 

Тренд бла гог по ра ста бро ја же на у Ср би ји ко је ни су ро ди те љи у оп ти-
мал ни јој до би жи во та,⁶ од 20. до 35. го ди не жи во та, ре ги стро ван је из ме ђу 
1981. и 1991. го ди не.⁷ У пе ри о ду из ме ђу 1991. и 2002. го ди не он је ин тен зи ви-
ран и сма тра се нај ве ћом де мо граф ском це ном по след ње де це ни је про шлог 
ве ка.⁸ Ин тен зи ви ра ње је на ста вље но и из ме ђу два по след ња по пи са ста нов-
ни штва, и то за све три ста ро сне ко хор те. Та ко је без де це у вре ме спро во-
ђе ња по пи са ста нов ни штва Ср би је 2011. го ди не био ве ли ки број же на ста-
ро сти од 20. до 24. го ди не (82%). Утвр ђе но је да у ре про дук ци ји не уче ству је 

⁴ М. Рашевић, „Фер ти ли тет женског становништва“, у По пу ла ци ја Ср би је на почетку 
21. ве ка, Бео град: Републички за вод за ста ти сти ку, 2015.

⁵ Из вор ibid.
⁶ То је нај плод ни ји пе ри од у жи во ту же не и исто вре ме но до ба ка да ра ђа ње но си 

нај ма њи ри зик по здра вље мај ке и де те та, К. М. Ben zi es, “Advan ced ma ter nal age: are de ci-
si ons abo ut the ti ming of child-be a ring a fa i lu re to un der stand the risks?”, CMAJ 178 (2008): 
183–184. АH. Nas sar and IM. Usta, “Advan ced ma ter nal age. Part II: long-term con se qu en ces”, 
Am J Pe ri na tol 26 (2009): 107–112.

⁷ М. Рашевић, „Фер ти ли тет женског становништва“, у Становништво и домаћинства 
Ре пу бли ке Ср би је пре ма по пи су 1991. го ди не, Бе о град: Републички за вод за ста ти сти ку, 1995.

⁸ М. Рашевић, „Од ла га ње рађања у оп ти мал ној до би живота – основ на де мо граф ска 
це на 1990-их у Ср би ји“, Збор ник Ма ти це срп ске за друштвене на у ке 121 (2006): 141–149.
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ни пре ко по ло ви не (55%) же на ста ро сти од 25 до 29 го ди на и тре ћи на (31%) 
же на из ме ђу 30. и 34. го ди не. 

Од ла га ње ра ђа ња пр вог де те та за све ка сни је го ди не жи во та је ва жан 
узрок ни ског ни воа фер ти ли те та. По го то во, ка да у јед ној по пу ла ци ји по сто-
ји ре ла тив но ви сок удео же на ста рих из ме ђу 30 и 34 го ди не ко је ни су ра ђа ле. 
Ма да су још увек у плод ном пе ри о ду, мо же се оче ки ва ти да је дан број њих 
из раз ли чи тих раз ло га, као што су фи зи о ло шко сма ње ње плод но сти, се кун-
дар ни ин фер ти ли тет, ве ћа пси хо ло шка це на бра ка и ра ђа ња де це у ста ри јим 
го ди на ма или не сту па ње у брак услед бо ле сти, не ће мо ћи да оства ри ста во-
ве о же ље ном бро ју де це. 

Фе но мен од ла га ња ра ђа ња у Ср би ји се у но ви је вре ме, по ред фак то ра 
ко ји про ис ти чу из ду го трај не еко ном ске и со ци јал не кри зе, мо же об ја сни ти 
и ду бин ском тран сфор ма ци јом дру штва, ко ја од го ва ра про ме на ма ко је су у 
раз ви је ним европ ским зе мља ма по че ле ра ни је. О то ме го во ре со ци о де мо-
граф ске ка рак те ри сти ке 74.666 же на ко је су има ле из ме ђу 30. и 34. го ди не у 
вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го ди не и би ле су без де це. За хва љу ју ћи спе-
ци јал ној об ра ди по пи сних по да та ка, до сту пан нам је њи хов про фил, ко ји је 
од ре ђен као скуп осо би на нај че шће за сту пље них ме ђу ис пи та ни ца ма (та бе-
ла 1). Про сеч на ис пи та ни ца ове суб по пу ла ци је се из ја сни ла да је Срп ки ња 
(86%), жи ве ла је у гра ду (78%), ван парт нер ске за јед ни це (73%), би ла је за по-
сле на (64%) и има ла је ви ше или ви со ко обра зо ва ње (48%).⁹ 

Ре а ли зо ва ње ма те рин ства у ка сни јем жи вот ном до бу у Ср би ји до дат но 
угро жа ва на ру ша ва ње здра вља и плод но сти же на до ми нант но кон зер ва тив-
ном кон тро лом ра ђа ња, ко ја се осла ња на тра ди ци о нал не и не до вољ но ефи-
ка сне ме то де и на мер не по ба ча је. По след ње ре пре зен та тив но ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да кон дом, ком би но ва ну орал ну кон тра цеп ци ју или ин тра у те ри ни 
уло жак ко ри сти све га 18,4% же на ко је су у бра ку или ста бил ној парт нер ској 
ве зи, а не же ле де цу.¹⁰ Рас про стра ње ност на мер них пре ки да труд но ће у Ср-
би ји по твр ђу ју на ла зи ис тра жи ва ња ко је је про це ни ло да је сто па укуп них 
абор ту са у 2014. го ди ни би ла 2,9.¹¹ То зна чи да то ком ре про дук тив ног пе ри-
о да же на про сеч но има 2,9 на мер них по ба ча ја.

⁹ M. Rašević, “Low fertility in Serbia: new insights”, in Fift h International Conference of 
Balkans Demography – Th e Population of the Balkans at the Dawn of the 21st Centur, DemoBalk, 
October, Ohrid, 2015.

¹⁰ Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, UNICEF, Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey and Serbia Roma Settlements Multiple Indicator Cluster Survey, 2014, Final Reports, Bel-
grade, Serbia: Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, UNICEF, 2014.

¹¹ K. Sedlecky and M. Rašević, “Th e abortion culture issue in Serbia”, in 12t Seminar of the 
European Society of Contraception and Reproductive Health – Removing medical, social, cultural 
and religious barriers to eff ective and safe contraception, ESC, September, Tel Aviv, 2015.
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Та бе ла 1. Со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке же на без де це 
ста рих 30–34 го ди не, Ср би ја, По пис ста нов ни штва 2011. го ди не 

Ка рак те ри сти ке же на без де це 
старих 30–34 година Удео (у %)

На ци о нал ност
Срп ки ње 86

Бо шња ки ње/Му сли ман ке 1
Ма ђа ри це 2
Ром ки ње 1

Сло ва ки ње 1
Хр ва ти це 1

Цр но гор ке 1
ни су се из ја сни ле 4

ре ги о нал на при пад ност 1
Фак тич ки брач ни ста тус

не жи ве у ван брач ној 
или брач ној за јед ни ци 73

жи ве у ван брач ној за јед ни ци 8
жи ве у брач ној за јед ни ци 19

Обра зо ва ње
не пот пу но основ но обра зо ва ње 2

основ но обра зо ва ње 5
сред ње обра зо ва ње 45

ви ше или ви со ко обра зо ва ње 48
Еко ном ска ак тив ност

Ак тив не же не 81
за по сле не 64

не за по сле не 17
Не ак тив не же не 19

ли ца са при хо ди ма од имо ви не 6
сту дент ки ње 6

ли ца ко ја оба вља ју 
са мо кућ не по сло ве 7

Ме сто жи вље ња
град ска на се ља 78
оста ла на се ља 22

На по ме на: Да те су на ци о нал но сти же на чи ји се удео мо же за о кру жи ти 
на ми ни мум 1%¹²

¹² Из вор M. Raševič i K. Se dlec ki, „O fe no me nu od la ga nja rađanja de ce u Sr bi ji“, u Ulo ga 
me di ci ne u rađanju ili od u mi ra nju Sr bi je, Be o grad: SA NU, 2016.
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Та бе ла 2. Ста во ви сту дент ки ња Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
о прет по став ка ма за ра ђа ње пр вог де те та 

  Ме ди цин ски 
фа кул тет

Фар ма це ут ски 
фа кул тет

Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка

1 до бро здра вље до бро здра вље до бро здра вље
2 же ља за де те том же ља за де те том же ља за де те том

3 фи нан сиј ска не за ви-
сност

ста бил на 
партнерска веза

фи нан сиј ска не за ви-
сност

4 за по сле ње фи нан сиј ска не за ви-
сност за по сле ње

5 ста бил на 
партнерска веза за по сле ње ста бил на 

партнерска веза

6 по др шка по ро ди це по др шка по ро ди це стан/ку ћа у вла сни-
штву

7 оп ти мал но 
животно доба

оп ти мал но 
животно доба по др шка по ро ди це

8 стан/ку ћа у вла сни штву стан/ку ћа у вла сни-
штву ка ри је ра

9 брак брак брак

10 ка ри је ра ка ри је ра оп ти мал но 
животно доба

11 по др шка ло кал не за јед-
ни це

по др шка ло кал не за-
јед ни це

по др шка ло кал не за-
јед ни це

12 ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

13 ауто мо бил у вла сни-
штву

ауто мо бил у вла сни-
штву

ауто мо бил у вла сни-
штву

На по ме на: Сту дент ки ње су оце њи ва ле да те по тен ци јал не пред у сло ве за ра ђа ње са 1 
(вр ло би тан), 2 (и је сте и ни је би тан) или 3 (уоп ште ни је би тан). Зна чај сва ке ва ри ја-
бле је оце њен сред њом вред но шћу оце не.¹³

До дат но упо зо ра ва ју ре зул та ти ис тра жи ва ња о тран зи ци ји ста во ва од 
оче ки ва ња по је дин ца да др жа ва сма њи фи нан сиј ску це ну ро ди тељ ства пу-
тем јеф ти них кре ди та за ре ша ва ње стам бе них про бле ма по ро ди ца са де цом 
и бо љег збри ња ва ња де це за по сле них мај ки да би се ви ше ра ђа ло у 1990-им 
го ди на ма,¹⁴ до ин си сти ра ња мла дих да нас на те шко оства ри вим пред у сло-

¹³ Из вор M. Rašević i K. Se dlec ki, „Da li je re al no očekivati pro me ne u mo de lu pla ni ra nja 
po ro di ce u Sr bi ji u ne po sred noj budućnosti?“, Srp ska politička mi sao 4 (2011): 257–275.

¹⁴ M. Rašević, „Pri hva ta nje po pu la ci o ne po li ti ke na in di vi du al nom ni vou“, Stanovništvo 33 
(1995): 41–55.
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ви ма за ра ђа ње, као што су ма те ри јал на и пси хо ло шка си гур ност и ква ли тет-
ни парт нер ски од но си.¹⁵ Ма да ви со ко вред ну ју ро ди тељ ство и же ле да има ју 
ве ћи број де це, сту дент ки ње за вр шних го ди на три фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду ин си сти ра ју на ста вља њу ба зич них ри зи ка под кон тро лу да би 
ро ди ле пр во де те (та бе ла 2). 

Ре зул та ти по пи са ста нов ни штва спро ве де ног 2011. го ди не, као и но-
ви јих ду бин ских ис тра жи ва ња, ука зу ју на то да ће се кри за ра ђа ња у Ср би ји 
про ду би ти и исто вре ме но от кри ва ју да је ре ла тив но ма ли про стор за по ли-
тич ко де ло ва ње у сми слу по ве ћа ња ни воа фер ти ли те та. По го то во је отво-
ре но пи та ње ве ћих ефе ка та кла сич них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке ко је се 
до ми нант но спро во де у Ср би ји. То су ро ди тељ ски до да так и пла ће но по ро-
диљ ско од су ство по во дом ро ђе ња де те та. Оту да је бит но сма њи ти не са мо 
еко ном ску већ и со ци јал ну и пси хо ло шку це ну ро ди тељ ства кроз по др шку 
са вре ме ним об ли ци ма за јед ни штва из ме ђу же не и му шкар ца и по моћ при 
ус по ста вља њу ба лан са из ме ђу по ро ди це и по сла, као и ра ђа ња и обра зо ва-
ња. Исто вре ме но је нео п ход но про мо ви са ти са вре мен кон цепт пла ни ра ња 
по ро ди це у функ ци ји очу ва ња ре про дук тив ног здра вља.

ДЕПОПУЛАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО 
ПОПУЛАЦИОНО СТАРЕЊЕ

Ду го тра ја ње не до вољ ног ра ђа ња је основ ни по кре тач де по пу ла ци-
је и ду бо ких про ме на у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва. У по след њем 
ме ђу по пи сном пе ри о ду, 2002–2011. го ди не, про це њу је се да се број ста нов-
ни ка Ср би је сма њио за нај ма ње 367, а нај ви ше 422 хи ља де, при че му је до-
при нос ми гра ци о не ком по нен те из ме ђу 15% и 26%.¹⁶ Тренд ре ги стро ва ња 
не га тив ног при род ног при ра шта ја је на ста вљен. Та ко је број жи во ро ђе них 
2014. го ди не био за 34,8 хи ља да ма њи од бро ја умр лих. Ујед но, 2014. го ди на 
је два де сет тре ћа го ди на за ре дом ка ко се у Ср би ји бе ле жи не га ти ван при-
род ни при ра штај. Ре ла тив но по сма тра но, на 1.000 ста нов ни ка сто па при род-
ног при ра шта ја у 2014. го ди ни је из но си ла је -4,9 про ми ла, од но сно би ла је 
го то во не про ме ње на у од но су на прет ход ну ка лен дар ску го ди ну. На су прот 
то ме, Евро па као це ли на бе ле жи ла је нул ти при род ни при ра штај, а је ди но 
је Бу гар ска са не га тив ном сто пом од око 6 про ми ла од свих зе ма ља Евро пе 
бе ле жи ла ни жу сто пу од Ср би је.¹⁷ 

¹⁵ Rašević i Se dlec ki, „Da li je re al no očekivati pro me ne u mo de lu pla ni ra nja po ro di ce u 
Sr bi ji u ne po sred noj budućnosti?“, 257–275.

¹⁶ В. Никитовић, Ј. Предојевић Деспић и И. Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср-
би је“, у По пу ла ци ја Ср би је на почетку 21. ве ка, Бе о град: Републички за вод за ста ти сти ку, 2015.

¹⁷ G. Pi son,“To us les pays du mon de 2015”, Po pu la tion & So ci e tes 525 (2015): 1–8.
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Ср би ја спа да у под руч ја где је про цес де мо граф ског ста ре ња до сти гао 
ве ли ке раз ме ре. Про цес ста ре ња ста нов ни штва се од ви јао с вр ха ста ро сне пи-
ра ми де (по ве ћа ње бро ја ста рих) и од ба зе пи ра ми де (сма ње ње бро ја мла дих). 
Ре зул тат је да је пре ма по след њим по да ци ма, а од но се се на 2014. го ди ну, број 
ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на за 26% ве ћи од бро ја ста нов ни ка мла ђих 
од 15 го ди на. Око милион и двеста осамдесет девет хи ља да ли ца у Ср би ји 
ста ро је 65 и ви ше го ди на. Са уде лом ста рих од 18,3% у укуп ној по пу ла ци ји, 
Ср би ја је ме ђу нај ста ри јим по пу ла ци ја ма у Евро пи.¹⁸ Про сеч на ста рост срп-
ског ста нов ни штва 2014. го ди не из но си ла је 42,6 го ди не.

Гра фи кон 2. Ста нов ни штво Ср би је у пе ри о ду 1961–2002. го ди не (ре зул та ти 
по пи са) и про јек ци је за пе ри од 2010–2060. го ди не (по ва ри јан та ма) 

На по ме на: За 1971, 1981, 1991. го ди ну ста нов ни штво у зе мљи, а за 2002. го ди ну укљу-
че на су и ин тер но ра се ље на ли ца.¹⁹

¹⁸ Ibid.
¹⁹ Из вор G. Pe nev, Pro jek ci je stanovništva Sr bi je od 2010. do 2060, Be o grad: Fi skal ni sa vet 

Re pu bli ke Sr bi je, 2013.



Имиграција као импулс мултикултуралности у Србији? 155

Ре зул та ти про јек ци ја раз ли чи тих ауто ра ука зу ју на то да ће Ср би ја 
сре ди ном ово га ве ка би ти ма ло број ни ја и ста ри ја зе мља не го што је да нас.²⁰ 
Ср би ја у на ред ним де це ни ја ма не мо же да из бег не сма ње ње и ста ре ње ста-
нов ни штва ни ка да би се оства ри ла ре ха би ли та ци ја фер ти ли те та или ре а ли-
зо вао нул ти ми гра ци о ни сал до (гра фи кон 2). Ис тра жи ва ње сце на ри ја по ли-
ти ка пак по ка зу је да се „ума ње ње па да бро ја ста нов ни ка на кра тки и сред њи 
рок нај бо ље по сти же спро во ђе њем по ли ти ка усме ре них на по раст не то ими-
гра ци је, док се на ду жи рок го то во под јед на ко до бро по стижe спро во ђе њем 
про и ми гра ци о них по ли ти ка, од но сно оних чи ји је циљ по ве ћа ње фер ти ли те-
та. Успе шна при ме на обе вр сте по ли ти ка исто вре ме но да је го то во дво стру ко 
бо љи ре зул тат од ефе ка та по је ди нач них по ли ти ка“.²¹

НЕГАТИВНИ МИГРАЦИОНИ САЛДО

У За ко ну о упра вља њу ми гра ци ја ма,²² у скла ду са Уред бом ЕУ 862, спољ-
на ми гра ци ја је де фи ни са на као она ко ја тра је или се оче ку је да ће тра ја ти ду же 
од го ди ну да на. Ана ли за до ступ но сти и ква ли те та по да та ка о спољ ним ми гра-
ци ја ма у Ср би ји, ра ђе на у окви ру про јек та Упра вља ње ми гра ци ја ма и по сле ди-
це ми гра ци ја у ју го и сточ ној Евро пи (СЕ Е МИГ),²³ по ка за ла је да по сто ји мно го 
про бле ма у овој сфе ри. На и ме, нај ве ћи број ин ди ка то ра о ме ђу на род ним ми-
гра ци о ним то ко ви ма мо же се до би ти на осно ву еви ден ци је Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва (МУП), али се она од но си прак тич но са мо на стра не др жа-
вља не. Огра ни че на до ступ ност ми гра ци о них по да та ка из еви ден ци је МУП-а не 
до зво ља ва ана ли зу свих по жељ них ин ди ка то ра ко ји се ти чу ими гра на та. Број 
др жа вља на Ср би је по врат ни ка са ра да/бо рав ка у ино стран ству ни је по знат на 
го ди шњем ни воу. Ба за по да та ка о еми гра ци о ним то ко ви ма др жа вља на Ср би је 
не по сто ји с об зи ром на то да гра ђа ни ко ји од ла зе на рад/бо ра вак у ино стран-
ство углав ном не од ја вљу ју сво је ме сто пре би ва ли шта.²⁴

²⁰ V. Nikitović, „Sr bi ja kao imi gra ci o na ze mlja – očekivana budućnost?“, Stanovništvo 47 
(2009): 31–52; Pe nev, Pro jek ci je stanovništva Sr bi je; Republički za vod za sta ti sti ku, Pro jek ci je 
stanovništva Re pu bli ke Sr bi je 2011–2014, Be o grad: Republički za vod za sta ti sti ku, 2014.

²¹ V. Nikitović, „Mi gra ci o na tran zi ci ja u Sr bi ji: de mo graf ska per spek ti va“, So ci o lo gi ja 55 
(2013): 187–208.

²² Слу жбе ни гла сник, бр. 107/12.
²³ Основ ни циљ про јек та био је бо ље раз у ме ва ње ду го роч них ми гра ци о них и де мо-

граф ских про це са и про ме на у окви ру људ ских ре сур са у ју го и сточ ној Евро пи, као и ути-
цај тих про це са на тр жи шта рад не сна ге, на ци о нал не и ре ги о нал не при вре де. СЕ Е МИГ је 
био ре а ли зо ван у осам др жа ва у пе ри о ду од 2012. до 2014. го ди не. Ин сти тут дру штев них 
на у ка, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку и оп шти на Ка њи жа су би ли парт не ри из Ср би је 
ко ји су уче ство ва ли у ње го вој ре а ли за ци ји.

²⁴ Institute of Social Sciences, Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, Analysis of Ex-
isting Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Serbia, Country report 
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Има ју ћи у ви ду про бле ме са по да ци ма о еми гра ци о ним то ко ви ма из 
Ср би је и ими гра ци о ним то ко ви ма у Ср би ју, би ло је нео п ход но про це ни ти 
ми гра ци о ни сал до на го ди шњем ни воу. Про це на ба зи ра на на ко ри го ва ним 
ре зул та ти ма о укуп ном бро ју ста нов ни ка Ср би је до би је ног по пи си ма спро-
ве де ним 2002. и 2011. го ди не и о при род ном при ра шта ју у по след њем ме-
ђу по пи сном пе ри о ду, као и по да ци ма нај бит ни јих зе ма ља ко је при хва та ју 
еми гран те из Ср би је, упу ћу је на не то ми гра ци о не гу бит ке из ме ђу 6 и 11 хи-
ља да ли ца про сеч но го ди шње у пе ри о ду 2002–2011. го ди не.²⁵ При том, тре ба 
по себ но ис та ћи да се на осно ву до ступ них ими гра ци о них ста ти сти ка про-
це њу је да је не то еми гра ци о ни гу би так Ср би је у пе ри о ду 2008–2011. го ди не 
из но сио 15 хи ља да.²⁶ Има ју ћи у ви ду обе про це не, мо же се прет по ста ви ти да 
је у пр вој по ло ви ни по сма тра ног пе ри о да не га тив ни ми гра ци о ни сал до био 
ма њи услед бо љих еко ном ских усло ва у Ср би ји, а да је он по ве ћан од 2008. 
го ди не због уки да ња ви за за не ке од зе ма ља ко је су по пу лар не еми гра ци о не 
де сти на ци је гра ђа на Ср би је.²⁷

О ИМИГРАЦИЈИ

Ср би ја је тра ди ци о нал но зе мља еми гра ци је. Но, из ме ђу два по след ња 
по пи са ста нов ни штва, пре ма ре зул та ти ма по пи са из 2011. го ди не, у Ср би ју 
се из ино стран ства до се ли ло 67,6 хи ља да ли ца. Ими гра ци ја ка Ср би ји пре-
те жно се са сто ја ла од срп ских др жа вља на ко ји су се до се ли ли из окру же ња, 
вра ти ли из ино стран ства углав ном као пен зи о не ри, али има и оних ко ји су 
же ле ли да на ста ве сво ју рад ну ка ри је ру у до мо ви ни. Ме ђу до се ље ни ма је би-
ло и при сил них по врат ни ка. Стран ци су чи ни ли ма њи ну у по пу ла ци ји ими-
гра на та. Тек сва ки че твр ти по пи са ни до се ље ник у Ср би ју из ино стран ства 
(13,8 хи ља да) по сле 2002. го ди не је био стра ни др жа вља нин.²⁸ 

developed within the project ‘SEEMIG Managing Migration and Its Eff ects-Transnational Ac-
tions Towards Evidence Based Strategies’, 2013, http://seemig.eu/index.php/downloads-pro-
ject-outputs-data-systems.

²⁵ Никитовић, Предојевић Деспић и Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср би је“.
²⁶ M. Ku pis zew ski, D. Ku pis zew ski i V. Nikitović, Uti caj de mo graf skih i mi gra ci o nih to ko va 

na Sr bi ju, Be o grad: Međunarodna or ga ni za ci ja za mi gra ci je – Mi si ja u Be o gra du, 2012; Insti-
tute of Social Sciences, Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, Labour Market 
and Human Capital Processes in Serbia, Country report developed within the project ‘SEEMIG 
Managing Migration and Its Eff ects- Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies’, 
2013, http://seemig.eu/index.php/downloads-project-outputs-historical-analysis.

²⁷ Никитовић, Предојевић Деспић и Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср би је“.
²⁸ V. Stanković, Sr bi ja u pro ce su spolj nih mi gra ci ja, Be o grad: Republički za vod za sta ti sti-

ku, 2014.
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Ка да је реч о ак ту ел ним ими гра ци о ним то ко ви ма, пре ма по след њим 
об ја вље ним по да ци ма у Ми гра ци о ном про фи лу Ре пу бли ке Ср би је за 2014. го-
ди ну,²⁹ нај ве ћи при лив стра на ца у 2014. го ди ни био је, као и у прет ход не две 
го ди не, из Ки не, Ру ске Фе де ра ци је, Ру му ни је, Ма ке до ни је и Ли би је. Из ових 
зе ма ља је ре ги стро ва но 12.490 ли ца. Њи хов удео у укуп ној по пу ла ци ји стра-
на ца из но сио је 49,5%. 

Глав ни раз ло зи ими гра ци је од 7.337 оних ко ји су до би ли одо бре ње при-
вре ме ног бо рав ка у Ср би ји ду же од 90 да на пр ви пут у 2014. го ди ни би ли су 
спа ја ње по ро ди це (41,6%) и по сао (41,7%). Же не су углав ном до ла зи ле због 
спа ја ња по ро ди це, а му шкар ци због по сла. Сва ко де се то ли це (10,1%) до би ло 
је пр ви пут до зво лу бо рав ка због шко ло ва ња у на шој зе мљи.

ПЕРЦЕПЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ МИГРАЦИЈА

У ци љу са гле да ва ња пер цеп ци је у Ср би ји ко ја се ти че ими гра ци је оба-
вље но је се дам екс перт ских ин тер вјуа. Ин тер вју и сан је пред став ник вла де, 
син ди ка та и при вред не ко мо ре, екс перт за ми гра ци је ре ле вант не не вла ди не 
ор га ни за ци је, као и три про фе со ра са Ге о граф ског, Еко ном ског и Фи ло зоф-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ме ђу ин тер вју и са ни ма убе дљи во 
до ми ни ра раз ми шља ње да ми гра ци је ни су при сут не у по ли тич ком, при вред-
ном, ака дем ском и уоп ште јав ном дис кур су у оној ме ри у ко јој би се то оче-
ки ва ло. Ако се и го во ри о ми гра ци ја ма, под вла чи се да се од лив мо зго ва и 
да ље на ста вља. О ими гра ци ји се не раз ми шља. Узро ке не у ви ђа ња по тен ци-
ја ла ин те гра ци је ми гра ци ја у раз вој не про гра ме зе мље, по екс пер ти ма, тре-
ба тра жи ти у тра ди ци о на ли зму, не по вољ ној еко ном ској и со ци јал ној си ту-
а ци ји, оп штој не си гур но сти, изо ло ва но сти зе мље и сл., али и у не до вољ ној 
оба ве ште но сти.³⁰ Кон зи стент но, кри тич ка ана ли за на чи на и са др жа ја ин те-
гра ци је фе но ме на ми гра ци ја у на ци о нал на раз вој на и сек тор ска стра те шка 
до ку мен та по ка за ла је да по сто ји пу но про сто ра за ба лан си ра но укљу чи ва-
ње еми гра ци је/ими гра ци је у по ли тич ке аген де зе мље.³¹ 

Две сту ди је су по себ но бит не за пер цеп ци ју јав ног мње ња у Ср би ји ко-
ја се ти че ме ђу на род них ми гра ци ја.

Је дан од ци ље ва ре пре зен та тив ног ис тра жи ва ња спро ве де ног но вем-
бра 2010. го ди не у Ср би ји био је да се утвр ди еми гра ци о ни по тен ци јал на шег 

²⁹ Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Миграциони про фил Ре пу бли ке Ср би је за 2014. го ди ну, Бео-
град: Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2015.

³⁰ Institute of Social Sciences, Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, La-
bour Market and Human Capital Processes in Serbia.

³¹ M. Rašević, Mi gra ci je i raz voj, Be o grad: IOM, 2016.
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дру штва.³² Ан ке ти ра но је 1.090 ис пи та ни ка ста ри јих од 18 го ди на. По ред оп-
штег узор ка од 880 ан ке ти ра них, ин тер вју и са но је и 210 осо ба из по себ ног 
узор ка ко ји су чи ни ли по врат ни ци из ино стран ства, тј. ли ца ко ја су про ве ла 
ван зе мље нај ма ње шест ме се ци у не ком вре мен ском пе ри о ду у про шло сти 
из би ло ког раз ло га.

Ре зул та ти су по ка за ли да би, у хи по те тич кој си ту а ци ји да је Ср би ја већ 
по ста ла члан ЕУ, сва ки че твр ти ис пи та ник (26,4%) из оп штег узор ка „си гур-
но“ по тра жио по сао у не кој дру гој зе мљи ЕУ. „Ве ро ват но“, сле де ћи по ну ђе ни 
мо да ли тет као од го вор на да то пи та ње, иза бра ла је сва ка ше ста ан ке ти ра-
на осо ба (15,2%) из оп штег узор ка. Дру га чи је ре че но, 41,6% ин тер вју и са них 
из оп штег узор ка је по ка за ло ма ни фест ну или ла тент ну спрем ност да по-
тра жи по сао ван Ср би је. По врат ни ци у Ср би ју из ино стран ства су у ве ћој 
ме ри из ра зи ли ма ни фест ну спрем ност да по тра же по сао у не кој дру гој зе-
мљи (сва ки тре ћи ис пи та ник) у од но су на оп шту по пу ла ци ју (сва ки че твр-
ти ан ке ти ра ни). Ме ђу тим, ако збир но по сма тра мо ма ни фест ну и ла тент ну 
спрем ност, он да го то во да не ма раз ли ке из ме ђу оп штег узор ка и по себ ног 
узро ка по пи та њу спрем но сти ан ке ти ра них да се за по сле ван Ср би је (41,6% 
и 42,4% ре спек тив но).

По себ ну спрем ност да то учи не су ис по љи ли ис пи та ни ци мла ђи од 30 
го ди на (уче ни ци и сту ден ти), ак тив не осо бе, не за по сле ни, ли ца из ве ли ких 
и си ро ма шних по ро ди ца, они ко ји ве ру ју да бо ра вак у ино стран ству има по-
зи ти ван ефе кат на на ше љу де, као и про за пад но ори јен ти са ни ис пи та ни ци 
(гра фи кон 3).

По тен ци јал ни еми гран ти у зе мље ЕУ су пи та ни и да ли би пла ни ра-
ли да оду ван зе мље са ми или са по ро ди цом. Ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка 
би оти шло са мо у ино стран ство (35,2%), а ви ше од пе ти не ан ке ти ра них би 
оти шло са мо са на ме ром да им се по ро ди ца при дру жи ка сни је (22,3%), што 
им пли ци ра да би, нај ма ње на по чет ку, ве ћи на но вих еми гра на та жи ве ла у 
зе мља ма ЕУ без чла но ва сво јих по ро ди ца. За јед но са по ро ди цом би еми гри-
ра ло 27,6% ин тер вју и са них. 

Ве ћи на ан ке ти ра них по тен ци јал них еми гра на та би у ино стран ству 
оста ла од јед не до три го ди не (26,3%) или ду же од три го ди не (24,1%), али је 
не ма ли број ис пи та ни ка из ра зио спрем ност да ра ди ван Ср би је до пен зи о ни-
са ња (18,8%) или да за у век оста не у не кој од зе ма ља ЕУ (11,5%). Са мо сва ки 
ше сна е сти ис пи та ник или 6,2% ан ке ти ра них би же ле ло да ра ди у ино стран-
ству кра ће од го ди ну да на.

³² Lj. Baćević et al., De moc racy in Un sta ble So cial Spa ces: Ser bia-Re port on the Sur vey Con-
duc ted in No vem ber 2010 in Ser bia, Bel gra de: In sti tu te for the Da nu be Re gion and Cen tral Euro-
pe, Uni ver sity of Vi en na, In sti tu te of So cial Sci en ces, 2011.
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Пер цеп ци ја јав ног мње ња у Ср би ји о ими гран ти ма се мо же до бро са-
гле да ти пу тем од го во ра на пи та ње: „Шта Вла да тре ба да ура ди са љу ди ма ко ји 
до ла зе из ма ње раз ви је них зе ма ља да ра де код нас?“, по ста вље но у Европ ској 
сту ди ји вред но сти, у че твр том та ла су ко ји је спро ве ден 2008. го ди не. Пре ма 
ре зул та ти ма, ста во ви у оп штој по пу ла ци ји у Ср би ји пре ма ими гран ти ма су 
по де ље ни. Ре ги стро ва но је 27,4% пот пу но отво ре них: „Ко год же ли, мо же да 
до ђе“, 29,2% сма тра да ими гран ти мо гу да до ђу ако већ има ју по сао у Ср би ји, 
а 34,9% ин тер вју и са них је из ја ви ло да тре ба стрикт но уна пред утвр ди ти број 
ими гра на та. Сва ки два на е сти ис пи та ник (8,4%) пак ап со лут но је не то ле ран-
тан, јер ми сли да Вла да тре ба да за бра ни до ла зак стран ци ма да ра де код нас.³⁴ 
Мо гу ће да би се ре ги стро ва ли ква ли та тив но дру га чи ји ста во ви, од но сно у 
ве ћој ме ри не по вољ ни ји ста во ви пре ма ими гран ти ма ка да би се ис тра жи ва-
ње спро ве ло да нас, има ју ћи у ви ду пи та ња ко ја се по ста вља ју у јав но сти по-
во дом су о ча ва ња Ср би је са ми гра ци о ном кри зом. 

³³ Из вор ibid.
³⁴ http://www.euro pe an va lu es study.eu/.

Гра фи кон 3. Ре ла тив но уче шће ис пи та ни ка ко ји би по тра жи ли или ве ро ватно 
по тра жи ли по сао у не кој зе мљи ЕУ (у %), Ср би ја, 2010. го ди не³³ 
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На раз ли чи те на чи не би се мо гао при ка за ти со ци о е ко ном ски мо мен тум 
Ср би је у по ку ша ју да се од го во ри на пи та ње за што је још увек ве ли ки еми-
гра ци о ни и ма ли ими гра ци о ни по тен ци јал на ше зе мље. Чи ни се да син тет ски 
од го вор на по ста вље но пи та ње да је Uni ted Na ti ons Com mon Co un try As ses sment 
for the Re pu blic of Ser bia.³⁵ Овај до ку мент је Вла да Ре пу бли ке Ср би је при хва ти-
ла сре ди ном 2015. го ди не. У ње му је да та ди јаг но за ста ња у еко ном ској сфе-
ри. Она гла си да се Ср би ја тре нут но су о ча ва са иза зо ви ма еко ном ског ра ста, 
не до вољ не раз ви је но сти се о ских под руч ја и ре ги о нал них раз ли ка, ве ли ког 
при су ства ин ду стриј ских за га ђи ва ча, ви со ке сто пе не за по сле но сти, ни ског 
ни воа ин ве сти ци ја, не кон ку рент но сти при ват ног сек то ра, пре оп те ре ће но сти 
јав ног сек то ра и по ра ста јав ног ду га. Ис так ну то је и зна чај но при су ство др-
жа ве у еко но ми ји, као и да др жав на пред у зе ћа тр пе ве ли ке гу бит ке. По себ но 
је под ву че но да је ор га ни зо ва ни кри ми нал је дан од фак то ра ко ји не га тив но 
ути чу на по слов но окру же ње у Ср би ји.

У овом из ве шта ју се пред ви ђа да се ин декс људ ског раз во ја (Hu man De-
ve lop ment In dex – ХДИ) мо же сма њи ти у Ср би ји у 2014. го ди ни у од но су на 
ње го ву вред ност од 0,745 из 2013. го ди не. Пред ви ђа ње се за сни ва на про це-
ни по тре ба за опо ра вак од ште та и по сле ди ца узро ко ва них по пла ва ма. Оно 
прет по ста вља да ће се сма ње ње вред но сти ин дек са ду го ва ти ком би на ци ји 
па да при хо да и оте жа ног при сту па обра зо ва њу и здрав стве ним услу га ма, 
чи ме би се из гу би ле око 2 го ди не ра ста. По ред ово га, ве ру је се да ће се по ве-
ћа ти број ли ца ко ја жи ве ис под гра ни це си ро ма штва.

Ин декс људ ског раз во ја пред ста вља су мар ну ме ру за про це ну ду го роч-
ног на прет ка у три основ не ди мен зи је ху ма ног раз во ја: дуг и здрав жи вот, 
при ступ зна њу и при сто јан жи вот ни стан дард. На ли сти ХДИ за 2013. го ди ну 
Ср би ја се на ла зи ла на 77. ме сту од 187 зе ма ља и те ри то ри ја. Хр ват ска и Бе-
ло ру си ја, зе мље са ко ји ма се на ша зе мља мо же упо ре ђи ва ти јер има сли чан 
број ста нов ни ка, на ла зи ле су се на 47. од но сно 53. ме сту.³⁶

По ред ме ста Ср би је на ли сти пре ма вред но сти ин дек са људ ског раз-
во ја, при ка за ће мо њен по ло жај на још две ли сте. Пр ва је ве за на за Из ве штај 
о на прет ку у тран зи ци ји Европ ске бан ке за об но ву и раз вој. На пре дак у зе-
мља ма у тран зи ци ји се ме ри пу тем де вет ин ди ка то ра, ко ји об у хва та ју нај бит-
ни је еле мен те тр жи шне при вре де: пред у зе ћа, тр жи ште и тр го ви на, фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је и ин фра струк ту ра. Пре ма по след њем из ве шта ју у 2013. 

³⁵ До ку мент је до би јен за хва љу јући љу ба зно сти за по сле них у Кан це ла ри ји По пу ла-
ци о ног фон да Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји. Он ће уско ро би ти об ја вљен на сај ту http://
www.une sco.org/new/en/ve ni ce/un dafcca/.

³⁶ http://www.rs.undp.org/con tent/ser bia/sr/ho me/presscen ter/pres sre le a ses/2014/07/24/
sr bi ja-je-na-77-me stu-od-187-ze ma lja-na-li sti-in dek sa-ljud skog-raz vo ja-.html.
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го ди ни, зе мље ис точ не Евро пе и ју го и сточ не Евро пе, ме ђу њи ма и Ср би ја, 
озбиљ но за о ста ју у тран зи ци о ним про це си ма за зе мља ма цен трал не Евро пе 
и бал тич ким зе мља ма.³⁷ 

Ва жан је и Из ве штај Фри дом Ха у са (Fre e dom Ho u se Re port), ко ји са др-
жи оце не ве за не за по ли тич ка пра ва и гра ђан ске сло бо де у јед ној зе мљи. Пре-
ма по след њем из ве шта ју, ко ји се од но си на 2014. го ди ну, Ср би ја је свр ста на 
у сло бод не зе мље и до би ла је оце ну 2 за по што ва ње по ли тич ких пра ва и, та-
ко ђе, оце ну 2 за по што ва ње гра ђан ских сло бо да.³⁸ Ин тер вал у ко ме се кре ће 
оце на је од 1 до 7, где 1 зна чи мак си мал ни, а 7 ми ни мал ни сте пен по што ва-
ња по ли тич ких пра ва и гра ђан ских сло бо да. На исти на чин су од зе ма ља ју-
го и сточ не Евро пе оце ње не Бу гар ска и Ру му ни ја. Од бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка, Сло ве ни ја је нај бо ље оце ње на. Ова зе мља је до би ла мак си мал ну 
оце ну 1 у обе ка те го ри је. 

Пре ма кла сич ном мо де лу од би ја ња и при вла че ња, сви љу ди су по тен-
ци јал ни ми гран ти ако су жи вот ни усло ви на не ком дру гом ме сту бо љи не го у 
ме сту где по је ди нац жи ви и ако је це на пре се ље ња ни жа од до би ти ко ја ће се 
оства ри ти ми гри ра њем. Со ци о е ко ном ски усло ви у Ср би ји пре ла ма ју се кроз 
свест ин ди ви дуе и по ве за ни су са ње ном од лу ком да еми гри ра из зе мље или 
ими гри ра у њу. По себ но тре ба ис та ћи раз ми шља ње Ме ле га,³⁹ ко ји сма тра да 
је гло бал на по зи ци ја зе мље по ре кла и зе мље де сти на ци је ва жан фак тор ко-
ји ути че на од лу ку да се еми гри ра/ими гри ра ба зи ра но на на ла зи ма ис тра-
жи ва ња ко ја су по ка за ла да ин ди ви дуа има вр ло ја сну сли ку о овом пи та њу.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Де мо граф ске прет по став ке у Ср би ји, од но сно кри за ра ђа ња и ње не 
по сле ди це ве за не за ста ре ње по пу ла ци је и отво ре ну де по пу ла ци ју, за про-
ме ну ми гра ци о них то ко ва од еми гра ци о них ка ими гра ци о ним већ по сто је. 
Еко ном ски раз вој, ин ве сти ра ње у здрав стве не, обра зов не и еко ло шке про-
гра ме, ја ча ње де мо кра ти је и ства ра ње ат мос фе ре оп ти ми зма до при не ли би 
не са мо сма ње њу исе ља ва ња, већ би по спе ши ли и усе ља ва ње у зе мљу. Прав-
ни и ин сти ту ци о нал ни оквир за упра вља ње ми гра ци ја ма у Ср би ји, ме ђу-
тим, ни је до вољ но ефи ка сан да убла жи еми гра ци о не и осна жи ими гра ци о-
не то ко ве. Исто вре ме но, ни је пре по знат зна чај, с јед не стра не, цир ку лар них 
кре та ња, тран сфе ра зна ња, ху ма ног ка пи та ла ди ја спо ре и ре ин те гра ци је по-
врат ни ка, а с дру ге стра не, де фи ни са ња бро ја и циљ них гру па ими грант ског 

³⁷ http://www.ebrd.com/news/pu bli ca ti ons/tran si tion-re port/tran si tion-re port-2013.html.
³⁸ https://fre e dom ho u se.org/re port/fre e dom-world-2015/ta ble-co un try-ra tings.
³⁹ A. Me legh, “Per cep ti ons of so ci e tal de ve lop men tal hi e rar chi es in Euro pe and beyond: 

A Bul ga rian per spec ti ve”, Euro pean So ci o lo gi cal Re vi ew 29 (2013): 603–615.
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ста нов ни штва, ства ра ња по зи тив не кли ме пре ма усе ља ва њу, про мо ви са ња 
то ле ран ци је и при хва та ња ими гра на та, и раз во ја ме ра ин те гра ци је стра на ца 
у Ср би ји. Де фи ни са ње бро ја и циљ них гру па ими гра на та ко ји су до бро до шли 
је увек и сву да осе тљи во пи та ње. При де фи ни са њу бро ја и про фи ла до се ље-
ни ка (обра зо ва ње, ста рост, по ро дич на си ту а ци ја), ка ко Авра мов⁴⁰ под вла чи, 
тре ба раз ми шља ти о ду го роч ним пред но сти ма и не до ста ци ма до се ља ва ња.
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Mirjana Rašević

IMMIGRATION AS AN IMPULSE OF 
MULTICULTURALITY IN SERBIA?

S u m m a r y
Th e migration issue is not present in political, economic, academic or general public 

discourse in Serbia. If migration is mentioned at all, then it is stressed that brain drain is still 
on-going. Th e reasons for the misrecognition of the immigration potential should be sought 
in traditionalism, in the unfavourable economic and social situation, general insecurity, 
the country’s isolation and similar, but also in the lack of information. Th e main goal of 
this paper is to elaborate a theoretical consideration, studies on national demographic and 
socio-economic development as well as research papers on the migratory phenomenon in 
Serbia to deal with posed question – Imigration as an impulse to multiculturalism in Serbia?

Key words: immigration, multiculturalism, Serbia
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НОРМАТИВНИ ОКВИР – ПРАВА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, МАЊИНСКА 
САМОУПРАВА, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ

МАРИЈАНА ПАЈВАНЧИЋ*

С а ж е т а к. – У ра ду се ана ли зи ра ју ре ше ња у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је 
зна чај на за ста тус и пра ва на ци о нал них ма њи на, ма њин ску са мо у пра ву и мул ти-
кул ту рал ност. Фо кус је на устав ним ре ше њи ма ко ја об ли ку ју нор ма тив ни ам би јент 
у ко ме се оства ру ју пра ва на ци о нал них ма њи на, ма њин ска са мо у пра ва и мул ти кул-
ту рал ност. По ред пра ва на ци о нал них ма њи на ко ја Устав по себ но и екс пли цит но 
га ран ту је, то су још и оп шта на че ла на ко ји ма по чи ва устав ни по ре дак и по ло жај 
по је дин ца у за јед ни ци; оп ште устав не га ран ци је људ ских пра ва зна чај не и за ста тус 
на ци о нал них ма њи на, њи хо ва пра ва и ма њин ску са мо у пра ву и мул ти кул ту рал ност.

Кључ не ре чи: на ци о нал не ма њи не, ма њин ска са мо у пра ва, мул ти кул ту рал-
ност, устав ни оквир

У овом при ло гу** пред мет па жње је устав ни оквир¹ ре ле ван тан за 
ста тус и пра ва на ци о нал них ма њи на, ма њин ску са мо у пра ву и кон цепт мул-
ти кул ту рал но сти.² 

У сре ди шту па жње су пи та ња зна чај на за са гле да ва ње ста ту са на ци о-
нал них ма њи на у устав ном си сте му. То ни је са мо на чин на ко ји Устав из ри-
чи то ре гу ли ше сет пра ва ко ја се нај ди рект ни је од но се на на ци о нал не ма њи не, 
већ и дру ге, по себ но оп ште устав не га ран ци је ко је од ре ђу ју ши ри нор ма тив-
ни и дру штве ни кон текст и об ли ку ју ам би јент (по во љан или не по во љан) за 

* Правни факултет, Универзитет у Новом Саду
**  Овај при лог на стао је као део ис тра жи вач ког про јек та „Од се гре га тив не ка ин те-

гра тив ној по ли ти ци мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји“, ко ји је ре а ли зо ван у окви ру Цен тра 
за ис тра жи ва ње ет ни ци те та.

¹ Ши ре у Ma ri ja na Pajvančić, Ko men tar Usta va Re pu bli ke Sr bi je, Be o grad: Kon rad Ade-
na u er, 2009.

² О пра ви ма на ци о нал них ма њи на у пред ло зи ма за Устав Ср би је ши ре у Ma ri ja na 
Pajvančić, Sr bi ja između usta va i ustav no sti, Be o grad, 2005, str. 187–213; Ma ri ja na Pajvančić, 
„Ustav no prav ni okvir uređivanja pra va ma nji na“, u Naša stvar nost i nemačka is ku stva, No vi 
Sad, 2004, str. 129–137; Ma ri ja na Pajvančić, „Slo bo de i pra va na ci o nal nih ma nji na – kom pa ra-
tiv ni pri stup“, u Položaj ma nji na u SRJ, Be o grad: SA NU, 1996, str. 579–585; Ma ri ja na Pajvančić, 
„Fre e doms and Rights of Na ci o nal Mi no ri ti es – a Com pa ra ti ve sur vey“, u Na ti o nal mi no ri ti es 
in Voj vo di na, No vi Sad, 1998, str. 18–46; Ma ri ja na Pajvančić, „Ustav no prav ni okvir uređivanja 
pra va na ci o nal nih ma nji na“, u Za kon o zaštiti na ci o nal nih ma nji na, Be o grad, 2002, str. 45–55.
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оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на. То су оп шти прин ци пи на ко ји ма 
је уте ме љен устав ни по ре дак и ста тус по је дин ца у за јед ни ци; пра ва на ци о-
нал них ма њи на у кон тек сту оп штих устав них га ран ци ја људ ских пра ва; по  -
себ не устав не га ран ци је пра ва на ци о нал них ма њи на, као и оста ле устав не 
од ред бе ре ле вант не за мул ти кул ту рал ност.

1. УСТАВНИ ОКВИР СТАТУСА И ПРАВА ПРИПАДНИКА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА

За ста тус на ци о нал них ма њи на и (не)мо гућ ност раз ви ја ња мул ти кул ту-
рал но сти зна чај не су две гру пе устав них од ред би, ко је ће би ти пред мет ана-
ли зе. Пр ва гру па од но си се на оп ште прин ци пе на ко ји ма је уте ме љен устав ни 
по ре дак и ста тус по је дин ца у за јед ни ци, а дру га на по себ на пра ва ко ја Устав 
га ран ту је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на.

1.1. Општи принципи на којима је утемељен уставни 
поредак и статус појединца у заједници

У пре ам бу ли Уста ва мул ти кул ту рал ност ни је пре по зна та као вред ност 
и тра ди ци ја на ко јој је за јед ни ца уте ме ље на и ко ја пред ста вља ње ну бит ну 
од ли ку.

Прин цип на ци о нал не, а не гра ђан ске др жа ве је у осно ви устав не де-
фи ни ци је Ср би је.³ Ср би ја је др жа ва срп ског на ро да, ко ја је, из ме ђу оста лог, 
за сно ва на на људ ским и ма њин ским пра ви ма и европ ским вред но сти ма. 
Мул ти кул ту рал ност се не на во ди као вред ност ко ја од ли ку је Ср би ју као по-
ли тич ку за јед ни цу, а етич ки и вред но сни кон текст ко ме Ср би ја те жи су жа-
ва се са мо на европ ске вред но сти, из о ста вља ју ћи уни вер зал но при хва ће не 
де мо крат ске стан дар де и вред но сти. Прин цип вла да ви не пра ва⁴ уте ме љен је 
на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма (из о ста вља се по себ но на во ђе ње ма њин-
ских пра ва) иако се као на чин оства ри ва ња вла да ви не пра ва екс пли цит но 
на во де и устав на јем ства људ ских и ма њин ских пра ва.

Срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо су, на осно ву Уста ва, у слу жбе ној 
упо тре би у Ре пу бли ци Ср би ји, док слу жбе ну упо тре бу дру гих је зи ка и пи-
са ма ре гу ли ше за кон.⁵ При пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на Устав га ран ту је 
ко лек тив на пра ва, ме ђу ко ји ма и пра во да у скла ду са за ко ном „уче ству ју у 

³ Члан 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴ Члан 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵ Члан 10 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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од лу чи ва њу или са ми од лу чу ју о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за […] слу-
жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма“⁶ и „пра во на ма њин ску са мо у пра ву у […] 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма“.⁷

Устав де фи ни ше од нос пре ма др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји не 
жи ве у Ср би ји,⁸ а ме ђу по себ ним пра ви ма на ци о нал них ма њи на га ран ту је 
пра во на ус по ста вља ње, раз ви ја ње и одр жа ва ње не сме та них ве за и са рад ње 
са су на род ни ци ма ко ји не жи ве у Ср би ји.⁹

Ме ђу основ ним од ред ба ма Уста ва¹⁰ је и на чел но јем ство за шти те пра-
ва на ци о нал них ма њи на, ко је бли же ре гу ли шу по себ не од ред бе.¹¹ Оба ста ва 
чла на 14 ре гу ли шу и  сто вет но пи та ње. То је за шти та по себ них пра ва на ци о-
нал них ма њи на. Од ред ба ста ва 2 је пот пу ни ја, јер упу ћу је на циљ („оства ри-
ва ње пот пу не рав но прав но сти и очу ва ње иден ти те та“), због ко га се на ци о-
нал ним ма њи на ма га ран ту ју по себ на пра ва.

Ста тус ме ђу на род них из во ра у уну тра шњем прав ном по рет ку¹² ни је 
ја сно де фи ни сан Уста вом. У прак си то мо же би ти из вор про бле ма, јер оста-
вља про стор за ин тер пре та тив на пра ви ла и дис кре ци о ну оце ну раз ли чи тих 
ак те ра ко ји де лу ју у обла сти људ ских и ма њин ских пра ва, на ро чи то на под-
руч ју за шти те пра ва, и уно си прав ну не си гур ност. 

1.2. Права националних мањина у контексту 
општих гаранција људских права

У по гла вљу о људ ским и ма њин ским пра ви ма, у окви ру га ран ци ја ко је се 
од но се на ка та лог свих људ ских пра ва, Устав га ран ту је и не ка од пра ва на ци-
о нал них ма њи на. Па жња ће би ти усме ре на ка ко на оп ште од ред бе о људ ским 
пра ви ма ко је се од но се и на пра ва на ци о нал них ма њи на, та ко и на пра ва у 
ве зи са ко ји ма Устав из ри чи то на во ди и не ко од пра ва на ци о нал них ма њи на.

⁶ Члан 75 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷ Члан 75 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸ Члан 13 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹ Члан 80 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹⁰ Члан 14 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹¹ Тач ка 3 дру гог де ла Уста ва, чла но ви 75–82.
¹² Чла но ви 16 и 18 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ши ре о то ме Ma ri ja na Pajvančić, „Kon tra-

ver ze ustav nog okvi ra zaštite ljud skih pra va“, u Ustav ne i međunarodnopravne ga ran ci je zaštite 
ljud skih pra va, Niš: Prav ni fa kul tet, 2008, str. 245–260; као и Ma ri ja na Pajvančić, „Međunarod-
ni iz vo ri ljud skih pra va – sta tus u unutrašnjem prav nom po ret ku“, Prav na riječ 27 (2011): 71–
85, где аутор ка, по ред оста лог, ана ли зи ра ста тус ме ђу на род них из во ра људ ских пра ва у 
устав ном си сте му.
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Устав из ри чи то га ран ту је за шти ту ста ту са сло бо да и пра ва ко је гра-
ђа ни већ ефек тив но ужи ва ју и про пи су је да се до стиг ну ти ни во људ ских и 
ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти.¹³

У скла ду са оп штим устав ним прин ци пи ма ко ји се од но се на огра ни-
че ња људ ских и ма њин ских пра ва¹⁴ Устав ре гу ли ше и од сту па ња од људ ских 
и ма њин ских пра ва за вре ме ван ред ног ста ња или ра та.¹⁵ По ла зни прин цип 
при ли ком огра ни че ња људ ских и ма њин ских пра ва за вре ме ван ред ног ста ња 
или ра та је сра зме ра из ме ђу огра ни че ња пра ва и свр хе ко ја се же ли по сти ћи 
огра ни че њем пра ва. Устав про пи су је и ре стрик ци је у ве зи са огра ни че њем 
пра ва у ова квим при ли ка ма. Од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва ко-
ја Устав га ран ту је до пу ште на су са мо у оби му ко ји је нео п хо дан.¹⁶ Вре мен-
ско ва же ње ме ра од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва је огра ни че но. 
Из ри чи то је про пи са но да са др жај ме ра од сту па ња од људ ских и ма њин ских 
пра ва не сме би ти дис кри ми на то ран.¹⁷

Део оп штих од ред би о људ ским и ма њин ским пра ви ма је и за бра на 
сва ког об ли ка ди рект не или ин ди рект не дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву 
или лич ном свој ству, укљу чу ју ћи и на ци о нал ну при пад ност. Рав но прав ност 
по би ло ком осно ву или лич ном свој ству је ап со лут но за шти ће на вред ност,¹⁸ 
ко ја је из у зе та од мо гућ но сти огра ни че ња, да кле, не под ле же огра ни че њи ма 
ни у вре ме ван ред ног ста ња или ра та. По ред то га, Устав и по себ но за бра њу је 
сва ки вид дис кри ми на ци је по осно ву на ци о нал не при пад но сти.¹⁹ Из ри чи ту 
устав ну за бра ну дис кри ми на ци је не пра те, ме ђу тим, од ред бе ко је санк ци о-
ни шу ње но кр ше ње или де ле ги ра ју за ко но дав цу да то ре гу ли ше. У ве зи са 
за бра ном дис кри ми на ци је су и по себ не ме ре ко је др жа ва пред у зи ма ка ко би 
се про ме ни ле окол но сти ко је оме та ју по сти за ње рав но прав но сти ли ца или 
гру пе ли ца ко ја се на ла зе у не јед на ком по ло жа ју са ос  та лим гра ђа ни ма. Из-
ри чи то је про пи са но да се ове ме ре не сма тра ју дис кри ми на ци јом.

Због зна ча ја за по ло жај по је дин ца у устав ном си сте му га ран ту је се јед-
на кост свих пред уста вом и за ко ном и пра во на јед на ку за кон ску за шти ту 
без дис кри ми на ци је²⁰ и као по себ но пра во на ци о нал них ма њи на.²¹ За шти та 
људ ских пра ва у уну тра шњем пра ву (суд ска и устав но суд ска) и пред ме ђу-

¹³ Члан 20 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹⁴ Члан 20 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹⁵ Ши ре у Ma ri ja na Pajvančić, „Režim slo bo da i pra va građana u van red nim pri li ka ma“, 

Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u No vom Sa du (1993): 73–79; Ma ri ja na Pajvančić, „Ustav nost 
van red nog sta nja“, u Ustav nost i vla da vi na pra va, Be o grad: CUPS, 2000, str. 435–457.

¹⁶ Члан 202 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹⁷ Члан 202 став 2 Уста ва ре пу бли ке Ср би је.
¹⁸ Члан 21 став 3 и члан 202 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
¹⁹ Члан 76 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁰ Члан 21 ста во ви 1 и 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²¹ Члан 76 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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на род ним ин сти ту ци ја ма се по себ но га ран ту је.²² На чин на ко ји је то пи та ње 
ре гу ли са но у Уста ву мо же би ти по вод да се у прак си по ста ви ти пи та ње да ли 
се за шти та пра ва про те же и на пра ва ко ја Устав из ри чи то не га ран ту је, али 
их га ран ту ју по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри или за ко ни (за кон ска пра ва), 
да ли са мо под прет по став ком да Устав упу ћу је на ме ђу на род ни из вор или 
за кон, или не за ви сно од то га?

Ме ђу пра ви ма ве за ним за лич ну сло бо ду, пра вич но су ђе ње и пра ва окри-
вље ног га ран ту је се и пра во ли ца ли ше ног сло бо де да „на је зи ку ко ји раз у ме“ 
бу де оба ве ште но о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де,²³ пра во на „бес плат ног пре-
во ди о ца, ако не го во ри или не раз у ме је зик ко ји је у слу жбе ној упо тре би у 
су ду“,²⁴ пра во окри вље ног да „на је зи ку ко ји раз у ме, бу де оба ве штен о при-
ро ди и раз ло зи ма де ла за ко је се те ре ти, к  ао и о до ка зи ма при ку пље ним про-
тив ње га“.²⁵ У овом кон тек сту не на во ди се пра во на ци о нал них ма њи на „на 
ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма“.²⁶ У прак си се мо гу ја ви ти про бле ми јер се 
оп ште од ред бе раз ли ку ју и по са др жа ју су уже од по себ них од ред би о пра-
ви ма на ци о нал них ма њи на, чи ји са др жај је ши ри, али се ова по себ на пра ва 
га ран ту ју „под усло ви ма и на на чин ре гу ли сан Уста вом и за ко ном“.²⁷ По ред 
то га, у по гла вљу о устав но сти и за ко ни то сти, Устав по себ но га ран ту је пра-
во нај ши рем кру гу су бје ка та на ко ри шће ње је зи ка у по ступ ци ма ко ји се во-
де пред су дом; пред др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је вр ше јав на 
овла шће ња ка да се од лу чу је о њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма²⁸ и из ри чи то 
про пи су је да не зна ње је зи ка на ко ме се по сту пак во ди не сме би ти смет ња за 
оства ри ва ње и за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва.²⁹

Санк ци ја за кр ше ње ове оба ве зе ни је про пи са на ни ти је де ле ги ра но 
за ко но дав цу да он то учи ни. У овом кон тек сту Устав не про пи су је да се пра-
во на ко ри шће ње свог је зи ка га ран ту је и у по ступ ци ма ко ји се во де пред ор-
га ни ма ауто ном не по кра ји не, као ни у по ступ ци ма пред ор га ни ма ло кал не 
са мо у пра ве.

Сло бо ду из ра жа ва ња на ци о нал не при пад но сти ко ја у Уста ву ужи ва 
ста тус ап со лут но за шти ће ног пра ва³⁰ Устав га ран ту је оп штом нор мом и из-
ри чи то про пи су је да ни ко не ма оба ве зу да се из ја шња ва о сво јој на ци о нал-
ној при пад но сти.³¹ Ове на чел не од ред бе упот пу њу ју устав не од ред бе о под-

²² Члан 22 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²³ Члан 27 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁴ Члан 32 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁵ Члан 33 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁶ Члан 79 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁷ Члан 79 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁸ Члан 199 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
²⁹ Члан 199 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁰ Члан 202 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³¹ Члан 47 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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сти ца њу раз у ме ва ња и ува жа ва њу раз ли ка по осно ву по себ но сти ет нич ког, 
кул тур ног, је зич ког или вер ског иден ти те та гра ђа на у обла сти ма зна чај ним 
за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та на ци о нал них ма њи на (обра зо ва ње, кул-
ту ра, ин фор ми са ње);³² од ред бе о за бра ни и ка жњи во сти сва ког ви да иза зи-
ва ња и под сти ца ња ра сне, на ци о нал не, вер ске или дру ге не рав но прав но сти, 
мр жње и не тр пе љи во сти, ко ја при па да се ту ап со лут но за шти ће них пра ва,³³ 
као и од ред бе о огра ни че њу од ре ђе них пра ва и сло бо да и санк ци ја ма ако се 
оне ко ри сте на на чин да ши ре на ци о нал ну вер ску или ра сну не тр пе љи вост 
или мр жњу (нпр. сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња,³⁴ сло бо да удру жи ва ња и 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња,³⁵ сло бо да ме ди ја,³⁶ сло бо да ве ро и спо ве сти,³⁷ за-
бра на де ло ва ња вер ских за јед ни ца).³⁸ Је дан спе ци фи чан вид за шти те пра ва 
на из ра жа ва ње на ци о нал не при пад но сти је и га ран то ва ње пра ва на азил³⁹ 
стран ци ма ко ји у зе мљи у ко јој жи ве „осно ва но стра ху ју“, из ме ђу оста лог, и 
због свог је зи ка и на ци о нал не при пад но сти.

1.3. По себ не устав не га ран ци је пра ва на ци о нал них ма њи на

При пад ни ци на ци о нал них ма њи на ужи ва ју сва пра ва и сло бо де га ран-
то ва не Уста вом, али и не ка по себ на пра ва. Ова пра ва су си сте ма ти зо ва на у 
по себ ном одељ ку по гла вља о људ ским и ма њин ским пра ви ма.⁴⁰

У по гла вљу о по себ ним пра ви ма на ци о нал них ма њи на утвр ђе на су 
основ на на че ла на ко ји ма по чи ва ју пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи-
на.⁴¹ При пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на га ран ту ју се ин ди ви ду ал на или 
ко лек тив на пра ва у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма.⁴² Ка рак те ри сти ка 
ко лек тив них пра ва је да се она оства ру ју у за јед ни ци са дру ги ма.⁴³ Пу тем 
ко лек тив них пра ва при пад ни ци на ци о нал   них ма њи на уче ству ју у од лу чи-
ва њу или од лу чу ју о пи та њи ма у обла сти ма зна чај ним за очу ва ње њи хо вог 
на ци о нал ног иден ти те та.⁴⁴ Устав по зна је два об ли ка уче шћа у од лу чи ва њу о 

³² Члан 48 и члан 81 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³³ Члан 49 и члан 202 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁴ Члан 46 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁵ Члан 5 и члан 55 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁶ Члан 50 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁷ Члан 43 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁸ Члан 44 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
³⁹ Члан 57 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁰ Ви ди тач ку 3 дру гог де ла Уста ва, чла но ви 75–82 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴¹ Члан 75 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴² Члан 75 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴³ Члан 75 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁴ Члан 75 став 2 Уста ва ре пу бли ке Ср би је.
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пи та њи ма ва жним за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та на ци о нал них ма њи на: 
не по сред но уче шће у од лу чи ва њу и уче шће пу тем пред став ни ка ко је би ра ју.

На чин на ко ји је Устав ре гу ли сао са др жај пра ва на ма њин ску са мо у-
пра ву („уче ству ју у од лу чи ва њу или са ми од лу чу ју“) оста вља отво ре ним пи-
та ње са др жа ја, оби ма и ква ли те та пра ва ве за них за од лу чи ва ње у обла сти-
ма зна чај ним за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та. Устав раз ли ку је „уче шће 
у од лу чи ва њу“, али не пре ци зи ра шта чи ни са др жај пра ва на уче шће у од-
лу чи ва њу, а он мо же би ти ве о ма ра зно вр стан (нпр. са ве то дав но ми шље ње, 
пра во на под но ше ње ини ци ја ти ва, уче шће у де ба ти ко ја прет хо ди од лу чи-
ва њу, пра во на из но ше ње пред ло га и сл.), ни ти упу ћу је на за ко но дав ца да та 
пи та ње бли же уре ди. По зна је два об ли ка уче шћа у од лу чи ва њу: не по сред но 
уче шће и уче шће пре ко сво јих пред став ни ка. По ред пра ва на уче шће у од-
лу чи ва њу, Устав екс пли цит но на во ди и пра во при пад ни ка на ци о нал них ма-
њи на да „са ми од лу чу ју“, али ни у овом слу ча ју не пре ци зи ра шта чи ни са др-
жај пра ва ко ја укљу чу је „од лу чи ва ње“, а он та ко ђе мо же би ти раз ли чит (нпр. 
пра во под но ше ња пред ло га, пра во под но ше ња аманд ма на, за шти та ма њин-
ског гла са у по ступ ку од лу чи ва ња, да ва ње са гла сно сти, са мо стал но од лу чи-
ва ње о од ре ђе ним пи та њи ма и сл.).

Јед но о нај зна чај ни јих ко лек тив них пра ва је пра во на ма њин ску са мо у-
пра ву. Ово пра во се га ран ту је у обла сти ма зна чај ним за очу ва ње на ци о нал ног 
иден ти те та на ци о нал них ма њи на или за оства ри ва ње дру гих пра ва на ци о-
нал них ма њи на.⁴⁵ Пра во на ма њин ску са мо у пра ву оства ру је се у обла сти ма 
кул ту ре, обра зо ва ња, оба ве шта ва ња и слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма, а 
оства ру је се у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше на чин њи хо вог оства ри ва-
ња,⁴⁶ у окви ри ма и гра ни ца ма ко је де фи ни ше Устав.⁴⁷ На чин на ко ји на ци о-
нал не ма њи не оства ру ју ова пра ва је фор ми ра ње на ци о нал них са ве та на ци-
о нал них ма њи на и пра во на ци о нал них ма њи на да би ра ју њи хо ве чла но ве.

По себ на пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на об у хва та ју ви ше пра-
ва, ме ђу ко ји ма су сле де ћа.

За бра на дис кри ми на ци је, рав но прав ност пред за ко ном и јед на ка за кон-
ска за шти та, ко ја се екс пли цит но га ран ту ју и у одељ ку о по себ ним пра ви ма 
на ци о нал них ма њи на.⁴⁸ Устав про пи су је и мо гућ ност пред у зи ма ња по себ них 
ме ра или до но ше ње по себ них про пи са ра ди от кла ња ња фак тич ке не рав но-
прав но сти и по сти за ња пу не рав но прав но сти при пад ни ка на ци о нал них ма-
њи на у еко ном ском, со ци јал ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту.⁴⁹

⁴⁵ Члан 75 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁶ Члан 75 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁷ Члан 18 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁸ Члан 76 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁴⁹ Члан 76 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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Устав за бра њу је на сил ну аси ми ла ци ју⁵⁰ и шти ти при пад ни ке на ци о-
нал них ма њи на од ак тив но сти усме ре них на њи хо ву на сил ну аси ми ла ци ју, 
укљу чу ју ћи и за бра ну пред у зи ма ња ме ра ко је би ве штач ки ме ња ле на ци о-
нал ни са став ста нов ни штва на под руч ји ма ко ја тра ди ци о нал но на се ља ва 
ве ћи број при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Санк ци о ни са ње за слу чај кр-
ше ња ове за бра не ни је из ри чи то про пи са но Уста вом, већ са мо пра во на за-
шти ту на ци о нал них ма њи на од на сил не аси ми ла ци је, чи је ре гу ли са ње је де-
ле ги ра но за ко но дав цу.⁵¹

Пра во на рав но прав ност у во ђе њу јав них по сло ва под јед на ким усло ви-
ма, као и пра во сту па ња на јав не функ ци је, Устав на чел но га ран ту је при пад-
ни ци ма на ци о нал них ма њи на.⁵² Ова пра ва они оства ру ју под истим усло ви ма 
под ко ји ма их ужи ва ју и сви оста ли гра ђа ни, па се по ста вља пи та ње ка ко ове 
од ред бе раз у ме ти у кон тек сту по себ них ме ра.⁵³ Да ли је мо гу ће пред у зи ма ње 
по себ них ме ра и у ве зи са овим пра вом, јер Устав екс пли цит но про пи су је да 
га при пад ни ци на ци о нал них ма њи на мо гу ко ри сти ти под истим усло ви ма 
као и оста ли гра ђа ни?

По ред то га, Устав на ла же да се при за по шља ва њу у др жав ним ор га ни-
ма, јав ним слу жба ма, ор га ни ма ауто ном них по кра ји на, гра до ва и оп шти на 
у сре ди на ма у ко ји ма жи ве на ци о нал не ма њи не во ди ра чу на о од го ва ра ју ћој 
за сту пље но сти на ци о нал них ма њи на.⁵⁴ То је је дан од ме ђу на род них стан дар-
да ма њин ских пра ва. Санк ци је за кр ше ње ове оба ве зе, као и на чин на ко ји 
се ово пра во на ци о нал них ма њи на оства ру је, Устав ни је не по сред но уре дио, 
ни ти је то пи та ње из ри чи то де ле ги рао за ко но дав цу. Ова устав на га ран ци ја 
је на чел не при ро де, па је за ње ну при ме ну нео п ход но бли же ре гу ли са ње на-
чи на при ме не и за шти те овог пра ва. Прав на пра зни на у ве зи са на ве де ним 
пи та њи ма мо же би ти из вор про бле ма у прак си.

Пра во на очу ва ње по себ но сти⁵⁵ об у хва та ви ше по себ них пра ва чи ји је 
сми сао да обез бе де га ран ци је за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на. Устав так са тив но на во ди пра ва на очу ва ње по себ-
но сти ко ја об у хва та ју: пра во на из ра жа ва ње, чу ва ње, не го ва ње, раз ви ја ње и 
јав но из ра жа ва ње на ци о нал не, ет нич ке, кул тур не и вер ске по себ но сти; пра-
во на упо тре бу сво јих сим бо ла на јав ним ме сти ма; пра во на ко ри шће ње свог 
је зи ка и пи сма; пра во да у сре ди на ма где чи не зна чај ну по пу ла ци ју др жав ни 
ор га ни, ор га ни за ци је ко је оба вља ју јав на овла шће ња, ор га ни ауто ном них по-
кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве во де по сту пак и на њи хо вом је зи ку; 

⁵⁰ Члан 78 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵¹ Члан 78 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵² Члан 77 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵³ Члан 76 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵⁴ Члан 77 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵⁵ Члан 79 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку у уста но ва ма ко је фи нан си ра др жа ва или 
ауто ном на по кра ји на и пра во да осни ва ју при ват не обра зов не уста но ве; пра во 
да сво је име и пре зи ме ко ри сте на свом је зи ку; пра во да у сре ди на ма где чи не 
зна чај ну по пу ла ци ју тра ди ци о нал ни ло кал ни на зи ви, име на ули ца, на се ља и 
то по граф ске озна ке бу ду ис пи са не и на њи хо вом је зи ку; пра во на пот пу но, 
бла го вре ме но и не при стра сно оба ве шта ва ње на свом је зи ку, укљу чу ју ћи и 
пра во на из ра жа ва ње, при ма ње, сла ње и раз ме ну оба ве ште ња и иде ја; пра во 
да осни ва ју про свет на и кул тур на удру же ња ко ја до бро вољ но фи нан си ра-
ју (Ре пу бли ка Ср би ја при зна је по себ ну уло гу ових удру же ња у оства ри ва њу 
пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на), као и пра во да осни ва ју сред ства 
јав ног оба ве шта ва ња, у скла ду са за ко ном; пра во на не сме та не ве зе и са рад-
њу са су на род ни ци ма из ван Ср би је.⁵⁶

По ред по себ них пра ва на очу ва ње по себ но сти при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на ко ја Устав из ри чи то га ран ту је, Устав до пу шта и мо гућ ност да 
се њи хов круг про ши ри. То мо же би ти учи ње но са мо про пи си ма ко је до но се 
ауто ном не по кра ји не, а за ко је мо ра по сто ја ти за кон ски основ.⁵⁷

На чел ном од ред бом,⁵⁸ чи ји са др жај не кон кре ти зу је ни ти овла шћу је 
из ри чи то за ко но дав ца да то учи ни, Устав про пи су је да Ср би ја у обла сти ма 
зна чај ним за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та (обра зо ва ње, кул ту ра и ин-
фор ми са ње) под сти че дух то ле ран ци је и ме ђу кул тур ног ди ја ло га и пред у зи-
ма ефи ка сне ме ре за уна пре ђе ње уза јам ног по што ва ња, раз у ме ва ња и са рад-
ње ме ђу свим љу ди ма ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји, без об зи ра на њи хов 
ет нич ки, кул тур ни, је зич ки или вер ски иден ти тет. Упра во би бли же ре гу ли-
са ње са др жа ја ове на чел не устав не га ран ци је да ва ло мо гућ ност да се кон-
цепт мул ти кул ту рал но сти ја сно ис ка же и кроз уста вом га ран то ван са др жај.

1.4. Оста ле устав не од ред бе ре ле вант не за мул ти кул ту рал ност

Обла сти у ко ји ма је Ре пу бли ка над ле жна⁵⁹ да ре гу ли ше од но се и да се 
ста ра о из вр ше њу укљу чу ју, из ме ђу оста лог, и оства ри ва ње и за шти ту сло бо да 
и пра ва гра ђа на, као и од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра-
ђа на утвр ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та.

Ме ђу над ле жно сти ма На род не скуп шти не⁶⁰ на ла зе се и над ле жно сти 
зна чај не за оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на. На род на скуп шти на 

⁵⁶ Члан 80 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵⁷ Члан 79 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵⁸ Члан 81 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁵⁹ Члан 97 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁰ Члан 99 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре,⁶¹ ко ји по том по ста ју са став ни део уну тра-
шњег прав ног по рет ка;⁶² усва ја план раз во ја и про стор ни план;⁶³ да је прет-
ход ну са гла сност на ста тут ауто ном не по кра ји не;⁶⁴ про пи су је ме ре од сту па-
ња од људ ских и ма њин ских пра ва за вре ме ван ред ног ста ња⁶⁵ у гра ни ца ма 
устав не од ред бе ко ја за бра њу је да ове ме ре бу ду дис кри ми на тор не, из ме ђу 
оста лог, и с об зи ром на на ци о нал ну при пад ност.⁶⁶

Устав утвр ђу је прин цип рав но прав не за сту пље но сти пред став ни ка 
на ци о нал них ма њи на у са ста ву На род не скуп шти не⁶⁷ у скла ду са на чел ним 
од ред ба ма о за шти ти на ци о нал них ма њи на⁶⁸ и упу ћу је на за кон ко ји бли же 
ре гу ли ше при ме ну овог прин ци па у из бо ри ма.

Ме ђу од ред ба ма ко је ре гу ли шу ве ћи ну нео п ход ну за од лу чи ва ње На-
род не скуп шти не из о ста ло је, нпр., ре гу ли са ње ве ћи не по треб не за усва ја-
ње ме ра од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва за вре ме ван ред ног ста-
ња⁶⁹ и ра та⁷⁰.

Устав из ри чи то на во ди да се не ки за ко ни и не ке од лу ке до но се ква ли-
фи ко ва ном ве ћи ном, као и да не ки за ко ни зна чај ни за ста тус на ци о нал них 
ма њи на не мо гу би ти пред мет од лу чи ва ња на ре фе рен ду му.⁷¹ Про пи си ва ње 
стро же ве ћи не ко ја се зах те ва при ли ком од лу чи ва ња, као и за бра не из но ше-
ња на ре фе рен дум, го во ри о зна ча ју пи та ња ко је се ре гу ли ше овим ак ти ма и 
пред ста вља је дан осо бен вид њи хо ве устав не за шти те. Ап со лут ном ве ћи ном 
гла со ва на род них по сла ни ка На род на скуп шти на усва ја за кон ко ји ре гу ли ше 
ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на,⁷² за кон 
о по твр ђи ва њу ме ђу на род них уго во ра⁷³ и за кон о ре фе рен ду му и на род ној 
ини ци ја ти ви⁷⁴ и од лу чу је о ме ра ма од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва 
у ра ту и ван ред ном ста њу,⁷⁵ по слов ни ку о ра ду,⁷⁶ да ва њу са гла сно сти на ста тут 
ауто ном не по кра ји не⁷⁷ и про ду же њу вре мен ског деј ства од лу ке о про гла ше-

⁶¹ Члан 99 став 1 тач ка 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶² Члан 16 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶³ Члан 99 став 1 тач ка 10 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁴ Члан 99 став 1 тач ка 8 и члан 185 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁵ Члан 105 став 1 тач ка 3 и члан 201 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁶ Члан 203 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁷ Члан 100 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁸ Члан 14 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁶⁹ Члан 200 ста во ви 4 и 7 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁰ Члан 201 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷¹ Члан 108 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷² Члан 105 став 2 тач ка 5 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷³ Члан 105 став 2 тач ка 6 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁴ Члан 105 став 2 тач ка 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁵ Члан 105 став 1 тач ка 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁶ Члан 105 став 1 тач ка 6 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁷ Члан 105 став 1 тач ка 7 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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њу ван ред ног ста ња.⁷⁸ Дво тре ћин ском ве ћи ном на род них по сла ни ка На род-
на скуп шти на усва ја пред лог за про ме ну Уста ва⁷⁹ и акт о про ме ни Уста ва.⁸⁰ 
Пред мет од лу чи ва ња на ре фе рен ду му не мо гу би ти за ко ни ко ји се од но се на 
људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, као и оба ве зе из ме ђу на род них уго во-
ра.⁸¹ Ме ђу од ред ба ма ко је ре гу ли шу ве ћи ну нео п ход ну за од лу чи ва ње На род-
не скуп шти не из о ста ло је, нпр., ре гу ли са ње ве ћи не по треб не за усва ја ње ме ра 
од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва за вре ме ван ред ног ста ња⁸² и ра та⁸³.

Устав ре гу ли ше и ин сти ту ци је ко је шти те људ ска пра ва, укљу чу ју ћи 
и за шти ту пра ва на ци о нал них ма њи на. По ред суд ске за шти те, као при мар-
ног об ли ка за шти те пра ва, за шти ту пра ва обез бе ђу је и Устав ни суд⁸⁴ (оце на 
устав но сти и за ко ни то сти, укљу чу ју ћи и оце ну са гла сно сти за ко на са по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти из ме ђу ор-
га на др жав не вла сти, од лу чи ва ње по устав ној жал би), за штит ник гра ђа на⁸⁵ 
(за шти та пра ва на ци о нал них ма њи на од по вре да пра ва од стра не упра ве), 
по ве ре ник за рав но прав ност (за шти та од дис кри ми на ци је по осно ву на ци о-
нал не при пад но сти), као и по ве ре ник над ле жан за за шти ту по да та ка о лич-
но сти (за шти та по да та ка о лич но сти). Мо же се за па зи ти да је од не за ви сних 
ин сти ту ци ја ко је де лу ју на под руч ју за шти те пра ва Уста вом уста но вљен са мо 
за штит ник гра ђа на, док су дру ге не за ви сне ин сти ту ци је чи ја је над ле жност 
из у зет но ва жна за за шти ту пра ва на ци о нал них ма њи на уста но вље не за ко-
ни ма. То го во ри и о раз ли чи том трет ма ну ових ин сти ту ци ја у устав ном си-
сте му. Та кво устав но ре ше ње ни је мо гу ће ар гу мен то ва но бра ни ти јер по ве-
ре ник за рав но прав ност шти ти гра ђа не од би ло ког ви да дис кри ми на ци је по 
осно ву не ког лич ног свој ства, укљу чу ју ћи и дис кри ми на ци ју по осно ву на-
ци о нал не при пад но сти, што је не сум њи во ве о ма зна чај но за за шти ту пра ва 
на ци о нал них ма њи на, као што и по ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја 
и за шти ту по да та ка о лич но сти по сту па у слу ча је ви ма кр ше ња за ко на ко ји 
ре гу ли ше пи та ња зна чај на за по дат ке о лич но сти, укљу чу ју ћи и по дат ке ко-
ји се од но се на на ци о нал ну при пад ност.

Устав не од ред бе ко је не тре ба из гу би ти из ви да ка да се ра ди о ста ту су 
на ци о нал них ма њи на у устав ном си сте му су, не сум њи во, и од ред бе ко је ре гу-
ли шу те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју, по себ но над ле жно сти ауто ном не по кра-
ји не и над ле жно сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

⁷⁸ Члан 200 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁷⁹ Члан 203 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁰ Члан 203 став 6 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸¹ Члан 108 став 2 Уста ва Ре пу би ке Ср би је.
⁸² Члан 200 ста во ви 4 и 7 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸³ Члан 201 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁴ Члан 167 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁵ Члан 138 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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Над ле жно сти ауто ном не по кра ји не ре гу ли са не су оквир но,⁸⁶ док су 
над ле жно сти оп шти не као основ не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од ре ђе-
не као из вор не и по ве ре не над ле жно сти.⁸⁷ Ме ђу над ле жно сти ма ауто ном не 
по кра ји не ко је не по сред но га ран ту је Устав је, из ме ђу оста лог, и пра во да ре-
гу ли ше из бор, над ле жност, ор га ни за ци ју и рад по кра јин ских ор га на и јав-
них слу жби ко је осни ва,⁸⁸ пра во да се ста ра о оства ри ва њу људ ских и ма-
њин ских пра ва,⁸⁹ пра во да утвр ђу је сим бо ле ауто но       м не по кра ји не и на чин 
њи хо вог ко ри шће ња.⁹⁰ Устав не ре гу ли ше са др жај ко ји укљу чу је син таг ма 
„ста ра се о о     ства ри ва њу људ ских и ма њин ских пра ва у скла ду са за ко ном“. 
Део над ле жно сти, ме ђу ко ји ма су и не ке зна чај не за оства ри ва ње пра ва на-
ци о нал них ма њи на (нпр. про све та, кул ту ра и јав но ин фор ми са ње на по кра-
јин ском ни воу), утвр ђу је на во де ћи под руч ја у ко ји ма ауто ном на по кра ји на 
ре гу ли ше пи та ња по кра јин ског зна ча ја од ре ђе на за ко ном и у окви ри ма ко је 
про пи су је за кон.⁹¹ Упу ћи ва ње на за кон, са ко јим мо ра би ти у скла ду оства-
ри ва ње на ве де них пра ва ауто ном не по кра ји не, го во ри да ће са др жај (обим 
и ква ли тет) пра ва би ти про пи сан за ко но  м, па та ко ова пра ва гу бе устав ни 
ранг и по ста ју за кон ска пра ва.

Ме ђу над ле жно сти ма ко је оп шти на оства ру је са мо стал но и у скла ду са 
за ко ном су и не ке по себ но зна чај не за оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма-
њи на,⁹² као што су: пра во оп шти не да се ста ра о за до во ља ва њу по тре ба гра-
ђа на у обла сти про све те и кул ту ре;⁹³ ста ра ње о за шти ти кул тур них до ба ра 
од зна ча ја за оп шти ну;⁹⁴ утвр ђи ва ње сим бо ла оп шти не и ре гу ли са ње на чи на 
њи хо ве упо тре бе;⁹⁵ ста ра ње о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ ских и 
ма њин ских пра ва у оп шти ни;⁹⁶ ста ра ње о јав ном ин фор ми са њу у оп шти ни.⁹⁷ 
Не ке над ле жно сти оп шти не, ме ђу ко ји ма и оне зна чај не за ста тус на ци о нал них 
ма њи на (у обла сти ма про све те, кул ту ре, људ ских и ма њин ских пра ва, јав ног 
ин фор ми са ња у оп шти ни), ре гу ли са не су оквир но („ста ње о оства ри ва њу“). 
Уста в не од ре ђу је њи хов са др жај, ква ли тет и обим, па оне ни су не по сред но 
при мен љи ве по зи вом на Устав и на осно ву Уста ва, већ са мо уз услов да их 
бли же ре гу ли ше за кон. Ствар ни са др жај ових над ле жно сти ре гу ли ше за кон.

⁸⁶ Члан 183 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁷ Члан 190 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁸ Члан 183 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁸⁹ Члан 183 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹⁰ Члан 183 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹¹ Члан 183 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹² Члан 190 став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹³ Члан 190 став 1 тач ка 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹⁴ Члан 190 став 1 тач ка 6 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹⁵ Члан 190 став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹⁶ Члан 190 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
⁹⁷ Члан 190 став 3 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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1.5. Шта би било пожељно регулисати у Уставу, 
шта изоставити, а шта прецизирати?

Ана ли за устав ног окви ра оства ри ва ња пра ва на ци о нал них ма њи на 
по ка зу је да не ка ва жна пи та ња за ста тус и пра ва на ци о нал них ма њи на ни су 
ре гу ли са на Уста вом, а би ло би по жељ но да на ђу ме сто у нај ви шем прав ном 
ак ту. По сто је у Уста ву и кон тра дик тор на ре ше ња, ко ја би ва ља ло от кло ни ти, 
јер у прак си мо гу до ве сти до те шко ћа у при ме ни Уста ва, или не пот пу не од-
ред бе, ко је оста ју са мо на чел на устав на про кла ма ци ја уко ли ко се њи хов са-
др жај не од ре ди бли же и не опе ра ци о на ли зу је на чин њи хо ве при ме не. Сто-
га овај при лог за кљу чу је мо се том пре по ру ка ко је иду у прав цу от кла ња ња 
уоче них сла бо сти и не до ста та ка у ак ту ел ном Уста ву.

1. У Уста ву уре ди ти мул ти кул ту рал ност као вред ност ко ја од ли ку је 
Ср би ју као по ли тич ку за јед ни цу.

Са др жај пра ва на слу жбе н        у упо тре бу је зи ка и пи сма на ци о нал них ма-
њи на га ран то ва ти и ре гу ли са ти Уста вом.

Укљу чи ти ин те гра тив ну кла у зу лу, от кло ни ти не пот пу на и кон тра дик-
тор на пра ви ла о ста ту су ме ђу на род них из во ра пра ва и ја сно ре гу ли са ти њи-
хов ста тус у уну тра шњем прав ном по рет ку.

Тер ми ни ко ји се ко ри сте тре ба да има ју ја сно зна ча ње; тер ми но ло ги ју 
тре ба ујед на чи ти и до след но ко ри сти ти ка ко тер ми но ло шка не до след ност 
не би у прак си мо гла би ти по вод раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма ко је уно се 
прав ну не си гур ност.

От кло ни ти кон тра дик тор на ре ше ња и по пу ни ти прав не пра зни не.
От кло ни ти од сту па ња од општих устав них од ред би ко ја ре стрик тив-

ни је де фи ни шу са др жај не ких пра ва на ци о нал них ма њи на или се раз ли ку ју 
од усло ва про пи са них оп штим од ред ба ма о људ ским пра ви ма. 

Уста но ви ти и опе ра ци о на ли зо ва ти ин стру мен те за при ме ну оп штих 
устав них га ран ци ја или упу ти ти на бли жу за кон ску ре гу ла ти ву ка ко би се 
устав не нор ме мо гле при ме ни ти.

2. Пре ци зно и ја сно ре гу ли са ти за шти ту пра ва на ци о нал них ма њи на 
ка ко се у прак си не би по ста вља ло пи та ње да ли се за шти та пра ва про те же 
и на пра ва ко ја Устав из ри чи то не га ран ту је, али их га ран ту ју по твр ђе ни ме-
ђу на род ни уго во ри или за ко ни (за кон ска пра ва), као и да ли се за шти та про-
те же и на пра ва ко ја га ран ту ју ме ђу на род ни из во ри и за ко ни са мо под прет-
по став ком да Устав упу ћу је на њих, или не за ви сно од то га?

У ве зи са лич ном сло бо дом, пра вом на пра вич но су ђе ње и пра ви ма 
окри вље ног га ран то ва ти пра во на ци о нал них ма њи на да ко ри сте свој је зик 
и пи смо, јер у прак си мо гу на ста ти про бле ми, бу ду ћи да су оп ште га ран ци је 
ко ри шће ња је зи ка у овим по ступ ци ма по са др жа ју уже од по себ них од ред-
би о пра ви ма на ци о нал них ма њи на. 
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Пра во на ко ри шће ње свог је зи ка га ран то ва ти и у по ступ ци ма ко ји се 
во де пред ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и пред ор га ни ма је ди ни ца ло кал-
не са мо у пра ве.

Про пи са ти санк ци је или упу ти ти на за кон ску ре гу ла ти ву ко ја би то 
ре гу ли са ла ка да се ра ди о по вре ди Уста вом га ран то ва ног пра ва ка ко би се 
оси гу ра ла за шти та пра ва.

3. Кон кре ти зо ва ти и опе ра ци о на ли зо ва ти сет ми ни мал них пра ви ла 
ко ји се од но се на по ло жај ма њин ске са мо у пра ве, по себ но на на чин уче шћа у 
од лу чи ва њу о пи та њи ма зна чај ним за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та на-
ци о нал них ма њи на и ма њин ску са мо у пра ву, јер су број не устав не га ран ци је 
на чел не при ро де, а из о ста је бли же ре гу ли са ње са др жа ја ко ји оне укљу чу ју. 
То се по себ но од но си на оба ве зе и од го вор но сти јав них вла сти у при ме ни 
ових га ран ци ја и санк ци о ни са њу њи хо вог кр ше ња. 

Кон кре ти зо ва ти у Уста ву са др жај, обим и ква ли те      т пра ва од лу чи ва-
ња у обла сти ма ва жним за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та на ци о нал них 
ма њи на и раз гра ни чи ти пи та ња о ко ји ма они има ју пра во да уче ству ју у од-
лу чи ва њу (огра ни че ни ка па ци тет пра ва) и пи та ња о ко ји ма са ми од лу чу ју 
(пу ни ка па ци тет пра ва). Сет по себ них пра ва ве за них за очу ва ње по себ но сти 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на мо же по слу жи ти као во дич за бли же ре-
гу ли са ње са др жа ја ма њин ске са мо у пра ве (на чин, са др жај, обим и ква ли тет 
пра ва ве за них за од лу чи ва ње).

Уста вом ре гу ли са ти оба ве зу ор га на јав не вла сти да у сре ди на ма у ко-
ји ма жи ве на ци о нал не ма њи не при за по шља ва њу у ор га ни ма јав не вла сти 
обез бе де од го ва ра ју ћу за сту пље ност на ци о нал них ма њи на; де ле ги ра ти за ко-
но дав цу да бли же ре гу ли ше на чин оства ри ва ња ове оба ве зе, као и санк ци је 
за ње но кр ше ње.

Про пи са ти санк ци је за кр ше ње за бра не дис кри ми на ци је, на сил не аси-
ми ла ци је и ак тив но сти усме ре них на на сил ну аси ми ла ци ју.

Ре гу ли са ти Уста вом (или де ле ги ра ти за ко но дав цу) са др жај и зна че ње 
од ред бе да Ре пу бли ка Ср би ја „при зна је по себ ну уло гу про свет них и кул тур-
них удру же ња на ци о нал них ма њи на“, јер се ра ди о обла сти ма зна чај ним за 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та на ци о нал них ма њи на ко је су об у хва ће не 
пра вом на ма њин ску са мо у пра ву. Пре ци зи ра ти у че му се огле да „при зна ва-
ње по себ не уло ге ових удру же ња“.

Бли же ре гу ли са ти са др жај од ред бе о под сти ца њу ду ха то ле ран ци је и 
ме ђу кул тур ног ди ја ло га ка ко би се мул ти кул ту рал ност ја сно ис ка за ла и кроз 
Уста вом га ран то ван са др жај.

4. У од ред бе ко је ре гу ли шу ве ћи ну за до но ше ње од лу ка уне ти и ве ћи-
ну по треб ну за усва ја ње ме ра од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва за 
вре ме ван ред ног ста ња и ра та.
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По ред за штит ни ка гра ђа на, Уста вом је по треб но уста но ви ти и ин сти-
ту ци ју по ве ре ни ка за рав но прав ност, као и по ве ре ни ка за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти, јер су све те са мо стал не и не-
за ви сне ин сти ту ци је зна чај не за за шти ту пра ва гра ђа на, укљу чу ју ћи и пра-
ва на ци о нал них ма њи на.

Обим и ква ли тет над ле жно сти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве по треб но је га ран то ва ти Уста вом, у обла сти ма у ко ји ма 
ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју над ле жност.

5. Би ло би по жељ но ко ди фи ко ва ти у јед ном за ко ну пра ва на ци о нал-
них ма њи на и ма њин ску са мо у пра ву, јер број не од ред бе са др жа не у раз ли-
чи тим за ко ни ма оте жа ва ју прак тич ну при ме ну, по себ но ка да су оне ме ђу-
соб но не ус кла ђе не.

Уко ли ко то ни је мо гу ће учи ни ти, због раз ли чи тих обла сти у ко ји ма се 
оства ру је ма њин ска са мо у пра ва, а ко је ре гу ли шу за ко ни ко ји уре ђу ју те обла-
сти, би ло би по жељ но да се за ко ном о пра ви ма на ци о нал них ма њи на ре гу ли-
шу ба рем по себ не ме ре ко је се пред у зи ма ју ка ко би се ство ри ле јед на ке мо-
гућ но сти за оства ри ва ње пра ва и от кло ни ла дис кри ми на ци ја. 
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NORMATIVE FRAMEWORK: 
THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES, MINORITY 

SELFGOVERNANCE, MULTICULTURALITY

S u m m a r y
Th e paper analyzes the provisions of the Constitution of the Republic of Serbia 

signifi cant for the status and rights of national minorities, minority self-governance and 
multiculturalism. Th e focus is on constitutional solutions that shape the regulatory environ-
ment in which the exercise of rights of national minorities, minority self-governance and 
multiculturalism. In addition to the rights of national minorities which the Constitution 
specifi cally and explicitly guarantees are also the general principles underlying the con-
stitutional order and position of the individual in the community; general constitutional 
guarantees of human rights and signifi cant for the status of national minorities, their rights 
and minority self-governance and multiculturalism.
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КОЛЕКТИВНО ПРАВО НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
НА САМОУПРАВУ У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – НАЦИОНАЛНИ САВЕТ – 
SUI GENERIS ИНСТИТУЦИЈА ИЗМЕЂУ НЕВЛАДИНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

ТА МАШ КОР ХЕЦ*

С а ж е т а к. – Са мо у пра ва на ци о нал них ма њи на пред ста вља ин сти тут 
јав ног пра ва по мо ћу ко јег се обез бе ђу је ефи ка сно уче шће при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на у јав ном жи во ту и од лу чи ва њу у јед ној др жа ви. Са мо у пра ва на ци о-
нал них ма њи на у Ср би ји је га ран то ва на Уста вом и оства ру је се пре ко иза бра них 
на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма њи на, ко ји су пр ви пут иза бра ни 2002. го ди-
не. Овај ин сти тут јав ног пра ва је уве ден у прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је као 
ин тер ак ци ја раз ли чи тих до ма ћих и ме ђу на род них фак то ра, при че му уче сни ци 
овог по ступ ка ни су из гра ди ли ја сан став о основ ном пи та њу шта су на ци о нал ни 
са ве ти ка кав је њи хов прав ни ка рак тер. Јед ни су по сма тра ли на ци о нал не са ве те 
на ци о нал них ма њи на као спе ци фич ну не вла ди ну ор га ни за ци ју, док дру ги као де-
мо крат ске иза бра не са мо у пра ве ко је су део си сте ма де мо крат ске вла сти. Те за овог 
ре фе ре та је сте да је овај уро ђе ни не до ста так на ци о нал них са ве та на ци о нал них 
ма њи на бит но ути цао на раз вој ове ин сти ту ци је, као и ње но про тив реч но – ду-
а ли стич ко за кон ско уре ђе ње у по зи тив ном пра ву Ре пу бли ке Ср би је. Ду а ли зам у 
схва та њу прав ног ка рак те ра на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма њи на ни је раз-
ја шње н ни у Од лу ци Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је о устав но сти оспо ре них од-
ред би За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на по чет ком 2014. го ди-
не, у ко јој је Уставни суд из бе гао да се не дво сми сле но опре де ли у по гле ду прав не 
при ро де на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма њи на, али исто вре ме но по ку шао да 
оста ви про стор за раз вој ове ин сти ту ци је у оба мо гу ћа прав ца. 

Кључ не ре чи: ко лек тив на пра ва, са мо у пра ва на ци о нал них ма њи на, не те ри-
то ри јал на са мо у пра ва, прав но од ре ђе ње на ци о нал них са ве та, Устав ни суд 

УВОД

Овај рад пред ста вља ана ли зу прав ног уре ђе ња не те ри то ри јал не са мо-
у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји ко ја се оства ру је пре ко иза бра них на ци о нал них 
са ве та на ци о нал них ма њи на. Ана ли за на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма-
њи на (у да љем тек сту – на ци о нал ни са ве ти) огра ни че на је на прав но од ре ђе ње, 

* Фа кул те т за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар Вр ка тић“, Нови Сад, Уни вер зи тет 
„Унион“, Београд
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од но сно по ло жај ових ин сти ту ци ја у по зи тив ном пра ву др жа ве. Основ на те за 
овог ра да је сте да је овај ин сти тут јав ног пра ва на стао у Ре пу бли ци Ср би ји 
под ути ца јем раз ли чи тих до ма ћих и ме ђу на род них чи ни ла ца, ко ји су има ли 
бит но раз ли чи те ста во ве и схва та ња о прав ној при ро ди на ци о нал них са ве-
та, те да је овај ду а ли зам схва та ња зна чај но ути цао на про тив реч но уре ђи ва-
ње ста ту са ове ин сти ту ци је у по зи тив ном пра ву Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек сту – Ср би ја). Ду а ли зам прав ног од ре ђе ња на ци о нал них са ве та је до вео 
до то га да ни да нас ни је ја сно да ли је на ци о нал ни са вет део си сте ма ор га на 
вла сти или спе ци фич на не вла ди на ор га ни за ци ја, кон сул та тив но те ло ор га-
на вла сти. Овај рад је по де љен на увод ни део и пет де ло ва. У пр вом де лу ра да 
са др жан је кра так при каз пра ва на са мо у пра ву на ци о нал них ма њи на и ње но 
уте ме ље ње у ме ђу на род ном и упо ред ном пра ву. У дру гом де лу ра да на ла зи се 
са жет осврт на окол но сти у ко ји ма је са мо у пра ва на ци о нал них ма њи на пре ко 
на ци о нал них са ве та уве де на у прав ни си стем Ср би је, као и ево лу ци ја прав ног 
окви ра. У тре ћем де лу ра да из вр ше на је ана ли за по зи тив ног пра ва у по гле ду 
од ре ђи ва ња прав ног ка рак те ра и ста ту са на ци о нал них са ве та са ци љем да се 
ука же на про тив реч но сти прав ног окви ра и по сто је ћи ду а ли зам. У че твр том 
де лу ре фе ра та сле ди крат ка ана ли за Од лу ке Устав ног су да Ср би је о устав но-
сти по је ди них од ред би За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на 
из 2014. го ди не, у ко јој је овај суд, из ме ђу оста лог, по ку шао и да од ре ди по јам 
и ста тус на ци о нал них са ве та. У пе том де лу ра да сле де за вр шна раз ма тра ња 
са од ре ђе ним зкључ ци ма о мо гу ћим но вим ре ше њи ма за ко но дав ца ка да је 
реч о од ре ђи ва њу прав ног ка рак те ра на ци о нал них са ве та и њи хо вог ста ту са.

1. ПРАВО НА САМОУПРАВУ  
ПОЈАМ И МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ 

На по чет ку 21. ве ка ве ћи на др жа ва спа да у ред тзв. на ци о налних др-
жа ва и за сно ва на је на по сту ла ти ма ли бе рал не де мо кра ти је, ко ји по ла зе од 
прет по став ке да је ста нов ни штво др жа ве – на ци ја – је зич ки и кул тур но по 
сво јим тра ди ци ја ма хо мо ге но. Ствар ност, ме ђу тим, не од сли ка ва ова кво про-
јек то ва но ста ње. Го то во све на ци о нал не др жа ве има ју ет нич ко-је зич ки хе те-
ро ге но ста нов ни штво. У мно гим др жа ва ма тра ди ци о нал но жи ве др жа вља ни 
чи ји се је зик, кул ту ра и ве ра раз ли ку је од ве ћин ске гру пе.¹ Ова кав плу ра ли-
зам је и да нас ре ал ност и по ред, са јед не стра не, си сте мат ских ме ра на ци о нал-
них др жа ва да хо мо ге ни зу ју сво је ста нов ни штво и, са дру ге стра не, по ку ша ја 
број ча но зна чај них ма њи на да ство ре соп стве ну др жа ву. Због не у спе шно сти 

¹ Da vid J. Smith, “Mi no rity Ter ri to rial and Non-Ter ri to rial Auto nomy in Euro pe: Th e o re-
ti cal Per spec ti ves and Prac ti cal Chal len ges”, in Auto no mi es in Euro pe: So lu ti ons and Chal lan gess, 
Bu da pest: L’Har mat tan, 2014, p. 15.
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ка ко ме ра за хо мо ге ни за ци ју ста нов ни штва, та ко и ве ћи не по кре та за оса мо-
ста ље ње, те и због афир ма ци је уни вер зал них људ ских пра ва, да нас све ви ше 
пре о вла да ва став да се ста бил ност ви ше на ци о нал них др жа ва нај ви ше по-
сти же при зна ва њем по себ но сти и прав ном за шти том на ци о нал них ма њи-
на у окви ру не де љи вих др жа ва. По ред за бра не дис кри ми на ци је по је ди на ца 
на на ци о нал ном – ет нич ко-је зич ком осно ву – прав на за шти та на ци о нал них 
ма њи на под ра зу ме ва устав но и за кон ско обез бе ђи ва ње по себ них, по зи тив-
них пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, као што су пра во на сло бод но 
из ра жа ва ње на ци о нал ног иден ти те та, ко ри шће ње и уче ње ма тер њег је зи ка, 
пра во на из бор и при зна ва ње лич ног име на, осни ва ње и рад на ци о нал них 
удру же ња. Уз за бра ну дис кри ми на ци је и по себ них ин ди ви ду ал них пра ва 
све ве ћи зна чај у за шти ти на ци о нал них ма њи на до би ја ју и ко лек тив на пра-
ва и ме ре ко је обез бе ђу ју де ло твор но уче шће при пад ни ка на ци о нал них ма-
њи на у јав ном жи во ту и од лу чи ва њу. Пу тем ових пра ва же ли се омо гу ћи ти 
при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на да са ми од лу чу ју или да де ло твор но 
уче ству ју у до но ше њу оп штих и по је ди нач них ака та јав не вла сти ко је се ти-
чу од ре ђе не на ци о нал не ма њи не. Ов де се ра ди о тзв. де ло твор ном уче шћу, 
а не о про стом фор мал ном уче шћу у од лу чи ва њу. Без ова квих пра ва и ме-
ра фор мал но уче шће при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у цен тра ли зо ва ном 
де мо крат ском од лу чи ва њу че сто до во ди до то га да се глас ма њи на не „чу је“ 
у ор га ни ма где се до но се од лу ке, од но сно до ла зи до њи хо вог де мо крат ског 
пре гла са ва ња од стра не пред став ни ка ет нич ке ве ћи не у ет нич ки осе тљи вим 
пи та њи ма.² Пра во де ло твор ног уче шћа у јав ном жи во ту мо же се обез бе ди ти 
уз сле де ће ме ре др жа ве: а) по зи тив не ме ре ко је има ју за циљ да се обез бе ди 
при су ство пред став ни ка на ци о нал них ма њи на у за ко но дав ним и пред став-
нич ким те ли ма и кон сул та ци је са њи ма; б) уче шће при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на у ор га ни ма из вр шне вла сти и упра ви; в) ме ре ко је омо гу ћа ва-
ју да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на од лу чу ју о оним јав ним по сло ви ма 
ко ји су од по себ ног зна ча ја за њих пу тем те ри то ри јал не или не те ри то ри јал-
не (кул тур не) са мо у пра ве.³ У слу ча ју де ло твор ног уче шће ма њи на у јав ном 
жи во ту и од лу чи ва њу, ме ђу на род не стан дар де пред ста вља члан 15 Оквир не 
кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на, за јед но са ту ма че њи ма и схва-
та њи ма на ста лим у про це су мо ни то рин га од стра не ор га на Са ве та Евро пе, 
као и Пре по ру ке из Лун да (1999) ви со ког пред став ни ка за на ци о нал не ма-
њи не ОЕБС-а о де ло твор ном уче шћу на ци о нал них ма њи на у јав ном жи во ту.⁴ 

² Asbjorn Eide, “Th e Co un cil of Euro pe Fra me work Con ven tion for the Pro tec tion of Na-
ti o nal Mi no ri ti es”, in Usyner gi es in Mi no rity Pro tec tion – Euro pean and In ter na ti o nal Law Per-
spec ti ves, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, p. 139.

³ Mark Wel ler, “Eff  ec ti ve Par ti ci pa tion of Mi no ri ti es in Pu blic Li fe”, in Uni ver sal Mi no rity 
Rights, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2007, pp. 479–480.

⁴ Ibid., 480.
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Ме ђу раз ли чи тим ме ха ни зми ма за де ло твор но уче шће у од лу чи ва њу 
по себ но ме сто има пра во на са мо у пра ву или ауто но ми ју, ко ју ауто ри че-
сто сма тра ју нај ви шим пра вом у хи је рар хи ји ма њин ских пра ва.⁵ Су шти на 
ауто но ми је или са мо у пра ве на ци о нал них ма њи на је сте да јав ним те ли ма 
ко ја пред ста вља ју на ци о нал ну ма њи ну др жа ва уста вом и за ко ном по ве ри 
од ре ђе не над ле жно сти – јав на овла шће ња ко ја омо гу ћу ју да у пи та њи ма ко-
ја су по ве за на са по себ но сти ма на ци о нал не ма њи на од лу чу ју при пад ни ци 
на ци о нал не ма њи не, од но сно пред став ни ци на ци о нал не ма њи не.⁶ У слу ча-
ју те ри то ри јал не са мо у пра ве јав на овла шће ња се пре но се на те ри то ри јал ну 
је ди ни цу ко ја има по се бан прав ни ста тус уну тар др жа ве и ко ја је тра ди ци-
о нал но и пре те жно на се ље на при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не.⁷ На ор-
га не те ри то ри јал не са мо у пра ве др жа ва пре но си не ке сво је нор ма тив не и 
из вр шне над ле жно сти, а ре ђе суд ске. Код не те ри то ри јал не са мо у пра ве над-
ле жно сти, нај че шће у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња, пре но се се на ор га не и 
те ла ко је обра зу ју при пад ни ци на ци о нал не ма њи не, углав ном не за ви сно од 
под руч ја на ко ме жи ве. У те о ри ји се че сто ис ти че да је пред ност не те ри то-
ри јал не са мо у пра ве у од но су на те ри то ри јал ну то што се мо же при ме ни ти 
и у слу ча ју на ци о нал них ма њи на ко је ни су број ча но ве ли ке и кон цен три-
са не у не ком под руч ју др жа ве, као и за на ци о нал но ме ша на под руч ја, код 
ко јих се не зах те ва те ри то ри јал но раз гра ни че ње, чи ме се не по ја вљу је опа-
сност од те ри то ри јал них по де ла и се це си је.⁸ Не те ри то ри јал на са мо у пра ва 
на ци о нал них ма њи на је пр ви пут оства ре на у Есто ни ји 20-их го ди на 20. ве-
ка као ре ше ње за број ча но ма ле и ра су те на ци о нал не ма њи не под ути ца јем 
аустро марк си ста Ота Ба у е ра и Кар ла Ре не ра,⁹ а да нас је обез бе ђе на ма хом 
у не ким пост ко му ни стич ким др жа ва ма ис точ не и сред ње Евро пе као што 
су Сло ве ни ја, Ма ђар ска, Хр ват ска и Ср би ја, где због од ре ђе них исто риј ских 
ис ку ста ва по сто ји сна жан по ли тич ки от пор ве ћи не пре ма те ри то ри јал ним 
об ли ци ма са мо у пра ве.¹⁰ 

⁵ Gеorg Brun ner and Her bert Küpper, “Euro pean Op ti ons of Auto nomy: A Typo logy of 
Auto nomy Mo dels of Mi no rity Self-Go ver nan ce”, in Mi no rity Go ver nan ce in Euro pe, Bu da pest: 
Open So ci ety In sti tu te, 2002, p. 20.

⁶ Wel ler, “Eff  ec ti ve Par ti ci pa tion of Mi no ri ti es in Pu blic Li fe”, p. 480; Burn ner and Küpper, 
“Euro pean Op ti ons of Auto nomy”, pp. 19, 21, 27.

⁷ Smith, “Mi no rity Ter ri to rial and Non-Ter ri to rial Auto nomy in Euro pe”, p. 17.
⁸ Ibid.
⁹ Da vid J. Smith and John Hi den, Et hnic Di ver sity and the Na tion Sta te: Cul tu ral Auto nomy 

Re vi si ted, Lon don: Ro u tled ge, 2012.
¹⁰ Will Kymlic ka, “Na ti o nal-Cul tu ral Auto nomy and In ter na ti o nal Mi no rity Rights Norms”, 

in Ucul tu ral Auto nomy in Con tem po rary Euro pe, Lon don: Ro u tled ge, 2008, pp. 43–57.
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2. НЕТЕРИТОРИЈАЛНА САМОУПРАВА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ  

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ПРАВНОГ ОКВИРА

У до ма ћем за ко но дав ству ко лек тив но пра во на ци о нал них ма њи на на 
са мо у пра ву у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, оба ве шта ва ња и слу жбе не упо-
тре бе је зи ка и пи сма би ло је пр ви пут при зна то За ко ном о за шти ти пра ва и 
сло бо да на ци о нал них ма њи на (у да љем тек сту – Са ве зни за кон о ма њи на ма).¹¹ 
Овај за кон и ње го ва по ду жа од ред ба о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них 
ма њи на на ста ли су под ути ца јем спе ци фич них окол но сти на кон зна чај них 
по ли тич ких про ме на ко је су се де си ле на кон 5. ок то бра 2000. го ди не. У не до-
стат ку ја сно де фи ни са не и тран спа рент не по ли ти ке др жа ве пре ма пра ви ма 
на ци о нал них ма њи на (по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти) овај за кон ски акт је 
на стао као ре зул тат ути ца ја и ин те ре са раз ли чи тих по ли тич ких фак то ра, од 
ко јих по себ но тре ба ис та ћи сле де ће: приближавање СР Југославије ме ђу на-
род ној заједници и интеграција у њу, ути цај стра на ка на ци о нал них ма њи на, 
а на ро чи то Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, ци ље ви и ин те рес та да шњих вла-
да ју ћих по ли тич ких стра на ка.¹²

2.1. Приближавање СР Југославије међународној 
заједници и интеграција у њу

По зи ци о ни ра ње пост ми ло ше ви ћев ске Ју го сла ви је, од но сно Ср би је у ме-
ђу на род ној за јед ни ци, про цес ин те гра ци је у Са вет Евро пе и Европ ску уни ју, 
као и ја сно опре де ље ње др жа ве пре ма за јед нич ким европ ским вред но сти ма, 
зна чај но су ути ца ли на мно ге за ко но дав не про јек те у СР Ју го сла ви ји и Ре пу-
бли ци Ср би ји у пе ри о ду из ме ђу 2001. и 2004. го ди не. У овом про це су на ро-
чи ти зна чај при дат је за шти ти људ ских и ма њин ских пра ва. На кон ма сов ног 
кр ше ња људ ских пра ва, ме ђу ет нич ких су ко ба и про го на на ет нич ком осно-
ву на про сто ру бив ше Ју го сла ви је то ком 90-их го ди на од по себ ног зна ча ја 
за европ ску ин те гра ци ју СР Ју го сла ви је, а по себ но Ре пу бли ке Ср би је, има ла 
је за шти та људ ских и ма њин ских пра ва. Је дан од до ка за но ве вла сти за ја-
сан рас кид са су ко би ма то ком 90-их го ди на пред ста вља ли су но ви за ко ни са 
ви со ким стан дар ди ма за шти те људ ских и ма њин ских пра ва. Ме ђу на род на 

¹¹ За кон о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 
11/2002, члан 19.

¹² Tamás Kor hecz, “Na ti o nal Mi no rity Co un cils in Ser bia”, in Ma na ging Di ver sity Th ro ugh 
Non-Ter ri to rial Auto nomy, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2015, pp. 74–76; Le ven te Salát, “Con-
clu sion”, in Ma na ging Di ver sity Th ro ugh Non-Ter ri to rial Auto nomy, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 
2015, p. 252.
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за јед ни ца, Са вет Евро пе, Европ ска уни ја, ОЕБС, као и вла де мно гих ути цај-
них др жа ва све та (САД, Швај цар ска, Нор ве шка, Ита ли ја, Швед ска, Ка на да, 
Не мач ка), по ка за ле су ин те ре со ва ње да по мог ну из ра ду на цр та за ко на ко ји 
уна пре ђу ју стан дар де за шти те људ ских и ма њин ских пра ва. Са ве зни за кон о 
ма њи на ма и ње го ву са др жи ну је по треб но по сма тра ти у овом кон тек сту као 
за кон ко ји из ра жа ва ја сну опре де ље ност СР Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би-
је пре ма европ ским ин те гра ци ја ма и европ ским вред но сти ма. Иако је до но-
ше ње Са ве зног за ко на о ма њи на ма би ло ре зул тат про це са отва ра ња др жа ве 
пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци, ко рак зах те ван и по мог нут од стра не мно гих 
ме ђу на род них чи ни ла ца, из ово га се ни ка ко не мо же из ве сти за кљу чак да је 
са др жи на за ко на, а на ро чи то део о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма-
њи на, би ла фор му ли са на од стра не ме ђу на род ног фак то ра. Је ди ни пре по зна-
тљи ви зах тев ме ђу на род не за јед ни це био је до но ше ње јед ног ова квог кров ног 
за ко на, те да са др жи на нор ми у за ко ну тре ба, што је мо гу ће ви ше, да из ра-
жа ва стан дар де Са ве та Евро пе постављене у Оквир ној кон вен ци ји о за шти-
ти на ци о нал них ма њи на из 1995. го ди не. Пре ма то ме, иако је ме ђу на род ни 
фак тор зна чај но ути цао на до но ше ње Са ве зног за ко на о ма њи на ма, као и на 
уче шће пред став ни ка са мих ма њи на у по ступ ку, он ни је имао пре суд ни ути-
цај на по ја ву пра ва на са мо у пра ву у овом за ко ну и на ци о нал не са ве те на ци-
о нал них ма њи на, по што ово пра во ни је не по сред но са др жа но у по сто је ћим 
ме ђу на род ним стан дар ди ма у обла сти за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на. 

2.2. Утицај странака националних мањина, а нарочито 
Савеза војвођанских Мађара, на признавање права на 

самоуправу и националних савета националних мањина

У ко а ли ци ји по ли тич ких стра на ка (Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је – 
ДОС) ко ја је во ди ла СР Ју го сла ви ју и Ре пу бли ку Ср би ју на кон пе то ок то бар-
ских про ме на на шао се и је дан број стра на ка на ци о нал них ма њи на, ме ђу њи-
ма и Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра (у да љем тек сту СВМ), нај ве ћа по ли тич ка 
стран ка ма ђар ске на ци о нал не ма њи не (број ча но нај ве ће) у Ср би ји. СВМ је 
сво је ду го го ди шње про грам ске ци ље ве – укљу чив ши и не те ри то ри јал ну са-
мо у пра ву – по ку шао да оства ри пре ко уче шћа у но вој де мо крат ској вла сти 
од оп штин ског до са ве зног ни воа вла сти. У рад ну гру пу за при пре му на цр та 
Са ве зног за ко на о ма њи на ма, ко ју је обра зо вао ми ни стар за људ ска и ма њин-
ска пра ва, ми ни стар је име но вао и пред став ни ке на ци о нал них ма њи на, из-
ме ђу оста лог, и ви ше екс пе ра та бли ских СВМ-у. То су би ли: др Аг неш Кар таг 
Од ри, та да шњи по моћ ник ми ни стра за људ ска и ма њин ска пра ва, ака де мик 
Ти бор Ва ра ди, Ла сло Јо жа, адво кат из Су бо ти це – функ ци о нер СВМ-а, и др 
Та маш Кор хец, та да шњи по кра јин ски се кре тар за упра ву, про пи се и пра ва 
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на ци о нал них ма њи на. Ак тив но уче шће екс пе ра та бли ских СВМ-у у рад ној 
гру пи је до ве ло до то га да се у ко нач ном на цр ту, ка сни је и у пред ло гу, на шао 
и члан 19, ко ји је при знао ко лек тив но пра во на са мо у пра ву на ци о нал них ма-
њи на и пра во на обра зо ва ње на ци о нал них са ве та. Ути цај екс пе ра та СВМ на 
ко на чан пред лог тек ста Са ве зног за ко на о ма њи на ма је био из ра зит и због 
чи ње ни це што је циљ до но ше ња за ко на мо гао би ти по стиг нут са мо у слу ча ју 
ако за кон до би је по др шку и пред став ни ка на ци о нал них ма њи на, а на ро чи то 
по ли тич ких пред став ни ка нај број ни је ма њи не у Ср би ји – Ма ђа ра. По ли тич ка 
ели та Ма ђа ра, по себ но она оку пље на око СВМ-а, а де ли мич но и Бо шња ка и 
дру гих по ли тич ки ор га ни зо ва них на ци о нал них ма њи на, у на ци о нал ним са-
ве ти ма и њи хо вим овла шће њи ма ви де ла је ин сти ту ци ју пре ко ко је ће мо ћи 
про ши ри ти свој дру штве ни ути цај, као и ну кле ус ин сти ту ци је ко ја ће ду го-
роч но омо гу ћи ти са мо стал но упра вља ње са по сло ви ма за јед ни це ко ју пред-
ста вља ју. Сви они су на ци о нал не са ве те од по чет ка по сма тра ли као ор ган у 
си сте му вер ти кал не по де ле вла сти у др жа ви. 

2.3. Циљеви и интереси владајућих политичких странака 

Већ из прет ход на два по гла вља мо же се за кљу чи ти да је Са ве зни за-
кон о ма њи на ма био до нет под сна жним ути ца јем европ ских ин те гра ци ја и 
ме ђу на род не за јед ни це, а да су на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на на-
шли сво је ме сто у ко нач ном за кон ском тек сту умно го ме за хва љу ју ћи ути ца ју 
пред став ни ка СВМ-а у по ступ ку из ра де тек ста за ко на. Ме ђу тим, све ово не 
би би ло до вољ но без то га да та да шње вла да ју ће по ли тич ке стра на ке ДОС-а, 
при мар но Де мо крат ска стран ка Ср би је и Де мо крат ска стран ка, не при хва-
те пра во на са мо у пра ву и на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на. Мо ти ви 
ових по ли тич ких стра на ка за уступ ке стран ка ма на ци о нал них ма њи на и ја ча-
њу стан дар да за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на су ви ше стру ки. Као пр во, 
овај усту пак на ци о нал ним ма њи на ма је ујед но зна чио и по бољ ша ње укуп не 
сли ке За па да о др жа ви и по ли ти ци др жа ве. Као дру го, фор мал но при хва та ње 
не те ри то ри јал не са мо у пра ве је ко рак ко ји у зна чај ној ме ри сла би екс трем не 
зах те ве пред став ни ка на ци он алних ма њи на, раз не зах те ве за те ри то ри јал ном 
са мо у пра вом и по ма же ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на у по ли тич ки си стем. 

На осно ву го ре на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је при зна ва ње ко лек-
тив ног пра ва на ци о нал них ма њи на на са мо у пра ву, као и обра зо ва ње на ци о-
нал них са ве та за стран ке на ци о нал них ма њи на, пред ста вљало ва жан по чет-
ни ко рак у ја ча њу њи хо вог укуп ног дру штве ног ути ца ја, оства ри ва ње не ких 
тра ди ци о нал них по ли тич ких ци ље ва, као и ве ћи ути цај у си сте му по де ле 
јав не вла сти, док су за та да вла да ју ће стран ке у др жа ви – ДСС и ДС – на-
ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на би ли ин стру мент за па ци фи ка ци ју 
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екс трем ни јих зах те ва на ци о нал них ма њи на, без истин ске на ме ре да се њи-
ма при зна озбиљ ни ја уло га у вр ше њу јав не вла сти. Без об зи ра на раз ли чи те 
мо ти ве за њи хо ву ле га ли за ци ју, из бор и обра зо ва ње на ци о нал них са ве та је 
за по че то већ у ок то бру 2002. го ди не, а то ком 2003. го ди не ви ше од де сет на-
ци о нал них ма њи на је иза бра ло сво је на ци о нал не са ве те. 

За кон ске од ред бе о пра ву на са мо у пра ву и на ци о нал не са ве те су 2003. 
го ди не кон сти ту ци о на ли зо ва не и на шле су сво је ме сто у Уста ву Ср би је и Цр-
не Го ре, а 2006. го ди не и у Уста ву са мо стал не Ре пу бли ке Ср би је.¹³ 

Кон сти ту ци о на ли за ци ју на ци о нал них са ве та ни је пра ти ла од го ва ра ју-
ћа за кон ска ре гу ла ти ва. Ду го го ди на се че ка ло на за кон ско утвр ђи ва ње над-
ле жно сти са ве та у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, ин фор ми са ња и слу жбе не 
упо тре бе је зи ка и пи сма, на за кон ске од ред бе о си сте му из бо ра на ци о нал них 
са ве та, као и на уре ђи ва ње њи хо вог фи нан си ра ња. И без кон крет них до ка-
за, те шко се оте ти ути ску да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2004. до 
2009. го ди не ко чи ла про цес до но ше ња за ко на ко ји би уре ди ли по ло жај на ци-
о нал них са ве та. Ко нач но, на кон фор ми ра ња вла де Мир ка Цвет ко ви ћа 2008. 
го ди не и обра зо ва ња по себ ног ми ни стар ства за људ ска и ма њин ска пра ва за-
по чео је рад на на цр ту За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на. 
СВМ у На род ној скуп шти ни сво ју по др шку Вла ди је усло ви ла и до но ше њем 
За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма. За кон ко ји је це ло ви то уре дио по ло жај, из-
бор, над ле жност и фи нан си ра ње на ци о нал них са ве та до нет је тек кра јем ав-
гу ста 2009. го ди не. За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на¹⁴ (у 
да љем тек сту – За кон о на ци о нал ним са ве ти ма). Иако из гла сан са ап со лут ном 
ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка у На род ној скуп шти ни, око овог за ко на 
ни је из гра ђен ши рок по ли тич ки кон сен зус. Прем да је до но ше ње овог за ко на 
пред ста вља ло не дво сми сле ну устав ну оба ве зу, опо зи ци о не стран ке су оштро 
оспо ра ва ле пред лог за ко на у На род ној скуп шти ни. Из скуп штин ске рас пра ве 
мо гло би се за кљу чи ти да је пар ла мен тар на опо зи ци ја би ла про тив не по сред-
них де мо крат ских из бо ра чла но ва на ци о нал них са ве та пу тем по себ ног би рач-
ког спи ска, а на ро чи то свих овла шће ња на ци о нал них са ве та ко ја су пре ва зи-
шла да ва ње ми шље ња. Већ спо ме ну то не по сто ја ње по ли тич ког кон сен зу са је 
убр зо до ве ло до ве ли ког бро ја по ли тич ки мо ти ви са них ини ци ја ти ва за утвр-
ђи ва ње не у став но сти за ко на 2010. и 2011. го ди не. Још пре од лу ке Устав ног су-
да, 2013. го ди не је до шло до из ме на и до пу на за ко на, на ро чи то од ред би ко је 

¹³ Пре ма чла ну 75 став 2 Уста ва, „Пу тем ко лек тив них пра ва при пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на, не по сред но или пре ко сво јих пред став ни ка, уче ству ју у од лу чи ва њу или 
са ми од лу чу ју о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, обра зо ва ње, оба ве шта-
ва ње и слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма, у скла ду са за ко ном“, Устав Ре пу бли ке Ср би је, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.

¹⁴ За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на (ЗНС), Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 72/2009, 20/2014, 55/2014.
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ре гу ли шу из бо ре за на ци о нал не са ве те. По чет ком 2014. го ди не об ја вље на је 
Од лу ка Устав ног су да ко јом је суд про гла сио, у це ло сти или де ли мич но, де сет 
чла но ва За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма про тив у став ним. О Од лу ци Устав-
ног су да би ће ре чи у че твр том де лу овог ра да. У про те кле две го ди не ни је до-
шло до из ме на За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма иако је за ме на оних од ред би 
ко је је оспо рио Устав ни суд сва ка ко зах те вала ак тив ност вла де и за ко но дав ца. 

3. ПРАВНИ КАРАКТЕР И СТАТУС НАЦИОНАЛНИХ 
САВЕТА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ  ДУАЛИЗАМ

Као што је на то и ра ни је ука за но, на ци о нал ни са ве ти као но ва ин сти-
ту ци ја у прав ном си сте му др жа ве уве де ни су без из гра ђе ног кон сен зу са око 
њи хо ве прав не при ро де.¹⁵ По јед но ста вље но, мо гу се пре по зна ти два су прот-
ста вље на ста но ви шта. Пре ма пр вом схва та њу на ци о нал ни са ве ти су спе ци-
фич не не вла ди не ор га ни за ци је не где на ме ђи јав ног и при ват ног пра ва ко ји 
са ве ту ју ор га не вла сти по по тре би, док су пре ма дру гом ста но ви шту на ци-
о нал ни са ве ти де мо крат ски иза бра не са мо у пра ве ко је су део си сте ма јав не 
вла сти, са над ле жно сти ма, бу џет ским фи нан си ра њем и де мо крат ским ле ги ти-
ми те том. Пр ви став је рас про стра њен у мно гим ор га ни ма др жа ве и ло кал не 
вла сти, као и код ве ћи не пар ла мен тар них по ли тич ких стра на ка, док је дру ги 
став ка рак те ри сти чан за пред став ни ке на ци о нал них ма њи на, њи хо ве по ли-
тич ке стран ке и, на рав но, за са ме на ци о нал не са ве те. На ша те о ри ја се ма ло 
ба ви ла прав ним ка рак те ром на ци о нал них са ве та, као уоста лом и пи та њем 
ко лек тив них пра ва на ци о нал них ма њи на уоп ште. Ква ли тет ну де фи ни ци ју на-
ци о нал них са ве та, од но сно од ре ђе ње њи хо вог прав ног ка рак те ра не да је ни 
Устав ни За кон о на ци о нал ним са ве ти ма. Про у ча ва њем на шег прав ног си сте-
ма, на ро чи то за ко на ко ји ре гу ли шу не ка пи та ња ве за на за на ци о нал не са ве те, 
мо же мо за кљу чи ти да по сто је ар гу мен ти у при лог и пр вом и дру гом схва та њу. 

3.1. Про пи си ко ји де фи ни шу на ци о нал не са ве те као НВО

Ту ма че њем ре ле вант них од ре да ба не ких за ко на у обла сти јав ног пра ва 
Реп бу ли ке Ср би је мо гло би се за кљу чи ти да на ци о нал ни са ве ти ни су ор га ни-
за ци је јав не вла сти ни ти ин сти тут јав ног пра ва не го ви ше не вла ди на ор га ни-
за ци ја са по себ ним ста ту сом. Ова кав за кљу чак мо же мо из ве сти про у ча ва њем 

¹⁵ Katinka Beretka, “Fragile Autonomy Arrangements in the Republic of Serbia: Th e Ter-
ritorial Autonomy of Vojvodina and the Natinional Minority Councils”, in Autonomy Arrange-
ments Around the World, Cluj Napoca: Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor 
Nationale, 2014, p. 261.
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ви ше за ко на из обла сти јав ног пра ва ко ји су до не ти и ви ше пу та ме ња ни на-
кон сту па ња на сна гу За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма, као што су: За кон о 
бу џет ском си сте му, за ко ни о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од обра зо-
ва ња на ци о нал них са ве та до да нас, За кон о јав ној сво ји ни и За кон о аген ци-
ји за бор бу про тив ко руп ци је. 

За кон о бу џет ском си сте му,¹⁶ ко ји пред ста вља тзв. си стем ски, сек тор-
ски за кон у обла сти јав них фи нан си ја, на ци о нал не са ве те не на во ди ни као 
ди рект не ко ри сни ке бу џет ских сред ста ва, ни као ин ди рект не ко ри сни ке бу-
џет ских сред ста ва, ни ти као ко ри сни ке јав них сред ста ва уоп ште.¹⁷ 

За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2016. го ди ну¹⁸ сред ства за фи нан-
си ра ње на ци о нал них са ве та про пи сао је у гла ви 3.19 Бу џе та, а тим сред стви ма 
рас по ла же Кан це ла ри ја за људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је, као ди рект ни ко ри сник бу џе та. У окви ру ове гла ве Бу џе та сред ства на ме-
ње на на ци о нал ним са ве ти ма у ви си ни од 245 ми ли о на ди на ра на ла зе се под 
еко ном ском кла си фи ка ци јом 481 „До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма“.¹⁹ 
Ова ко од ре ђе но ме сто бу џет ских сред ста ва на ме ње них на ци о нал ним са ве-
ти ма ни је ме ња но од обра зо ва ња пр вих на ци о нал них са ве та. Пре ма то ме, 
за ко ни о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је тра ди ци о нал но и си стем ски тре ти ра ју 
на ци о нал не са ве те као не вла ди не ор га ни за ци је. 

За кон о јав ној сво ји ни²⁰ та ко ђе не по зна је на ци о нал не са ве те. Ме ђу ве ли-
ким бро јем кон крет них су бје ка та ко ји мо гу би ти ко ри сни ци др жав не сво ји не, 
сво ји не ауто ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве на ци о нал ни са ве ти ни су 
на бро ја ни. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да су, за раз ли ку од на ци о нал них са ве-
та, ме сне за јед ни це као но си о ци пра ва ко ри шће ња јав не сво ји не екс пли цит но 
по ме ну ти у овом за ко ну.²¹ У слу ча ју За ко на о јав ној сво ји ни са мо екс тен зив-
ним ту ма че њем јед не од ред бе за ко на би се мо гли на ци о нал ни са ве ти под ве-
сти под ко ри сни ке јав не сво ји не, и то на на чин уре ђен по себ ним за ко ном.²² 

За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је²³ де таљ но уре ђу је по ло-
жај ру ко во ди ла ца у јав ном сек то ру др жа ве. Ве о ма ши ро ко де фи ни сан јав ни 
сек тор, ко ји об у хва та ши ри по јам од сек то ра јав не вла сти, јед но став но не 

¹⁶ За кон о бу џет ском си сте му, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ис пр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015.

¹⁷ За кон о бу џет ском си сте му, члан 2 став 1.
¹⁸ За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2016. го ди ну, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 103/2015.
¹⁹ В. За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2016. го ди ну, члан 7, стр. 63–64.
²⁰ За кон о јав ној сво ји ни, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015.
²¹ За кон о јав ној сво ји ни, члан 18 став 5.
²² За кон о јав ној сво ји ни, члан 19 став 2.
²³ За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 97/2008, 

53/2010, 66/2011 – од лу ка Устав ног су да, 67/2013 – од лу ка УС, 112/2013 – аутен тич но ту-
ма че ње и 8/2015 – од лу ка УС.
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по зна је на ци о нал не са ве те, пред сед ни ке и чла но ве на ци о нал них са ве та ни-
ти ру ко во ди о це ор га на на ци о нал них са ве та и прав них ли ца чи ји су осни ва-
чи на ци о нал ни са ве ти.²⁴ Овај за кон, за раз ли ку од оста лих до са да на ве де-
них, ис кљу чу је при ме ну за ко на на на ци о нал не са ве те, од но сно функ ци о не ре 
на ци о нал них са ве та, екс пли цит но по сма тра на ци о нал не са ве те ван си сте ма 
вла сти, ван јав ног сек то ра Ре пу бли ке Ср би је. 

3.2. Прописи који дефинишу националне савете као 
демократски изабрано тело у систему власти

Без об зи ра на за кљу чак до ко јег бисмо до шли ана ли зом го ре ци ти ра-
них за ко на, у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је мо же мо на ћи и зна чај не 
од ред бе ко је по др жа ва ју став да су на ци о нал ни са ве ти део си сте ма вла сти и 
ин сти тут јав ног пра ва. 

Ме ђу овим про пи си ма по треб но је спо ме ну ти Устав Ре пу бли ке Ср би-
је²⁵ и За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на.²⁶ 

Глав ни прав ни ар гу мен ти у при лог те зи да су на ци о нал ни са ве ти на-
ци о нал них ма њи на де мо крат ско те ло у си сте му вла сти на ла зе се у чла ну 75 
Уста ва. Члан 75 став 2 и 3 Уста ва Ср би је гласе:

„Пу тем ко лек тив них пра ва при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, не по-
сред но или пре ко сво јих пред став ни ка, уче ству ју у од лу чи ва њу или са ми од-
лу чу ју о по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, обра зо ва ње, оба ве-
шта ва ње и слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма, у скла ду са за ко ном.

Ра ди оства ре ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, оба ве-
шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на мо гу иза бра ти сво је на ци о нал не са ве те, у скла ду са за ко ном.“

Из ових устав них од ред би про из и ла зи да на ци о нал не са ве те би ра ју 
(де мо крат ски) при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, те да су то ор га ни за ци је 
ко је упра вља ју, од лу чу ју и уче ству ју у од лу чи ва њу у на ве де ним обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Упра вља ње и од лу чи ва ње у устав но-прав ном сми слу 
под ра зу ме ва да се ра ди о ор га ни за ци ји, те лу ко је као сво ју основ ну функ-
ци ју вр ши јав на, ауто ри та тив на овла шће ња, вр ши власт. По ред ци ти ра них 
устав них од ред би и са ма чи ње ни ца да су на ци о нал ни са ве ти устав на ка те го-
ри ја, Уста вом уре ђе на ор га ни за ци ја ука зу је на њи хов устав но-прав ни зна чај 

²⁴ Члан 2 За ко на о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је де фи ни ше по јам функ ци о-
не ра и јав не функ ци је: исти се не ве зу ју за на ци о нал не са ве те, њи хо ве ор га не или прав-
на ли ца ко је на ци о нал ни са ве ти осни ва ју.

²⁵ Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.
²⁶ За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на (ЗНС), Слу жбе ни гла сник 

РС, бр. 72/2009, 20/2014, 55/2014.
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и го во ри у при лог те зи да на ци о нал ни са ве ти не мо гу има ти ка рак тер не вла-
ди не ор га ни за ци је. 

По ред Уста ва, и сам За кон о на ци о нал ним са ве ти ма са др жи низ од ред би 
из ко јих сле ди за кљу чак о на ци о нал ним са ве ти ма да су то де мо крат ски иза-
бра не ор га ни за ци је у окви ру си сте ма вла сти. Од ве ли ког бро ја од ред би ко је 
по др жа ва ју ова кав за кљу чак, на пр вом ме сту тре ба на ве сти оне о одр жа ва њу 
не по сред них де мо крат ских, по ли тич ки плу рал них из бо ра за из бор чла но ва 
на ци о нал ног са ве та на осно ву по себ ног би рач ког спи ска, ко ји као јав ну еви-
ден ци ју во ди над ле жно ми ни стар ство, а из бо ре спро во ди Ре пу блич ка из бор-
на ко ми си ја.²⁷ Ова кав, за ко ном про пи сан си стем из бо ра у по ли тич ком си сте-
му Ср би је по сто ји са мо у слу ча ју из бо ра пред став нич ких ор га на Ре пу бли ке 
Ср би је (На род не скуп шти не), Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не (Скуп шти на 
АП Вој во ди не) и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (Скуп шти не Гра да Бе о гра да, 
скуп шти не гра до ва и оп шти на). По ред на чи на из бо ра на ци о нал них са ве та 
ар гу мент у при лог по сма тра њу на ци о нал них са ве та као ор га ни за ци је у си-
сте му вла сти по др жа ва ју и од ред бе о над ле жно сти ма на ци о нал них са ве та,²⁸ 
од ред бе о не спо ји во сти функ ци је чла на са ве та са не ким функ ци ја ма у пра-
во су ђу²⁹ и од ред бе о оба ве зном фи нан си ра њу на ци о нал них са ве та из бу џе-
та Ре пу бли ке Ср би је, АП Вој во ди не и не ких је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.³⁰

4. ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СА ОСВРТОМ НА СТАВОВЕ СУДА О ПРАВНОМ 

КАРАКТЕРУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

То ком 2010. и 2011. го ди не Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек ту – УСС) упу ће н је ве ли ки број ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти За-
ко на о на ци о нал ним са ве ти ма од стра не раз ли чи тих удру же ња и гра ђа на. 
Оспо ре на је устав ност укуп но 36 чла но ва За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма. 
Ре ше њем о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти по је ди них од ред би За-
ко на о на ци о нал ним са ве ти ма УСС је од ба цио ини ци ја ти ве у слу ча ју ве ћи не 
оспо ре них од ред би За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма са обра зло же њем да су 
ини ци ја ти ве очи глед но не у те ме ље не, од но сно обра зло же ње ини ци ја ти ве не 
пред ста вља основ за по кре та ње по ступ ка. Исто вре ме но, УСС је оце нио да је 

²⁷ Ibid., члан 29–98.
²⁸ По себ но тре ба ис та ћи над ле жност на ци о нал ног са ве та да са мо стал но од ре ди слу-

жбе не на зи ве на се ље них ме ста на је зи ку на ци о нал не ма њи не (члан 22) и оне ко је про пи-
су ју мо гућ ност да на ци о нал ни са вет по ста не осни вач или са о сни вач уста но ве кул ту ре 
или обра зо ва ња чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја (члан 11 и члан 16), ауто ном на по кра-
ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

²⁹ За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, члан 33.
³⁰ Ibid., члан 115.
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оправ да но по кре ну ти по сту пак за оце ну устав но сти у слу ча ју ве ли ког бро ја 
од ред би ко је се на ла зе у окви ру чла на 14 За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма.³¹ 

Сво јом од лу ком по чет ком 2014. го ди не УСС је оце нио не у став ним укуп-
но де сет чла но ва За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма, не ке у це ло сти, а код дру-
гих по је ди не од ред бе, док је у слу ча ју се дам од ред би из 5 чла на од био ини ци-
ја ти ву и по твр дио устав ност тих од ред би.³² За ана ли зу ове, из ра зи то зна чај не 
од лу ке УСС ви ди ра ни је об ја вље ни чла нак ауто ра овог ра да.³³ 

На овом ме сту за др жа ће мо се на ста во ви ма УСС ко ји су зна чај ни за 
од ре ђе ње ка рак те ра на ци о нал них са ве та. УСС је по ку шао да де фи ни ше по-
јам на ци о нал них са ве та и за кљу чио да „на ци о нал ни са вет на ци о нал не ма њи-
не има ка рак тер по себ ног (не др жав ног) те ла – ор га ни за ци је ко ја пред ста вља 
ин сти ту ци о нал ни об лик пу тем ко га се у Уста вом утвр ђе ним обла сти ма дру-
штве ног жи во та ко је су зна чај не за очу ва ње иден ти те та на ци о нал не ма њи не 
(кул ту ра, обра зо ва ње, оба ве шта ва ње и слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма), 
оства ру ју ко лек тив на пра ва на ци о нал не ма њи не (пра во на са мо у пра ву) у 
тим обла сти ма, та ко што се на ци о нал ном са ве ту за ко ном по ве ра ва ју од ре-
ђе на јав на овла шће ња да уче ству је у од лу чи ва њу или да са мо стал но од лу чу-
је о по јед ним пи та њи ма из ових обла сти, во де ћи при то ме на рав но ра чу на о 
при ро ди овла шће ња ко ја му се по ве ра вају.“³⁴ 

Мо же се за кљу чи ти да је УСС за пра во про пу стио од ре ди ти прав ни ка-
рак тер на ци о нал них са ве та и на тај на чин раз ре ши ти по сто је ћи ду а ли зам 
у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Од ре ђе ње пре ма ко ме је на ци о нал ни 
са вет по себ но те ло – ор га ни за ци ја, и то не др жав на, ко ја пред ста вља ин сти-
ту ци о нал ни об лик пу тем ко га се оства ру је Уста вом га ран то ва на са мо у пра ва 
на ци о нал них ма њи на и ко ме се по ве ра ва ју јав на овла шће ња, за пра во је из раз 
кон фу зи је око пој ма и прав ног ка рак те ра на ци о нал них са ве та. 

5. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

Из све га што је ра ни је на ве де но сле ди да прав ни ка рак тер на ци о нал них 
са ве та у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је ни је јед но знач но од ре ђен. Ду а ли-
зам схва та ња и од ре ђе ња на ци о нал них са ве та по сто ји већ од њи хо вог уво ђе-
ња у прав ни по ре дак 2002. го ди не, а ова кво ста ње је оп ста ло и на кон го то во 
де це ни ју и по. Про тив реч но и не до ре че но од ре ђе ње прав ног ка рак те ра ове 

³¹ Ibid.
³² Од лу ка Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је бр. ИУз-882/2010, Слу жбе ни гла сник РС, 

бр. 20/2014.
³³ Та маш Кор хец, „Не те ри то ри јал на са мо у пра ва на ци о нал них ма њи на у Ср би ји – 

Прав ни оквир и ње не не до ре че но сти у све тлу Од лу ке Устав ног су да Ср би је“, Ана ли Прав-
ног фа кул те та у Бе о гра ду 1 (2015): 75–96.

³⁴ Ibid.
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ин сти ту ци је на шег пра ва знат но оте жа ва успе шно функ ци о ни са ње на ци о нал-
них са ве та и ре ла ти ви зу је њи хо ву уло гу у си сте му за шти те пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на. На не до стат ке прав не ре гу ла ти ве на ци о нал них са ве-
та, на не у са гла ше ност за ко на о на ци о нал ним са ве ти ма и дру гих за ко на ко ји 
ре гу ли шу по ло жај и над ле жно сти са ве та ука за но је и у по след њем ми шље њу 
Са ве то дав ног ко ми те та Са ве та Евро пе за мо ни то ринг Оквир не кон вен ци је за 
за шти ту на ци о нал них ма њи на.³⁵ На да ље у Ак ци о ном пла ну за оства ри ва ње 
пра ва на ци о нал них ма њи на др жа ва Ср би ја се не дво сми сле но оба ве за ла да 
уна пре ди за кон ску ре гу ла ти ву ове ин сти ту ци је, да уса гла си ре ле вант не за-
ко не и пре ци зи ра ста тус на ци о нал них са ве та.³⁶ На жа лост, у спо ме ну тим ак-
ти ма ни је пре ци зно ука за но на про блем ду а ли зма у од ре ђе њу на ци о нал них 
са ве та, ни ти на прав це мо гу ћег раз ре ше ња овог про бле ма. 

Аутор овог ра да је склон ста но ви шту, ко је, из ме ђу оста лих, ар гу мен то-
ва но за сту па Ми о драг Јо ва но вић, да су на ци о нал ни са ве ти за пра во не те ри то-
ри јал не са мо у пра ве, ви ше „др жав на“ не го при ват на те ла, слич на је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве.³⁷ Пре ма то ме и њи хов ста тус тре ба при бли жи ти ста ту-
су је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у на шем прав ном си сте му. Ова кав пра вац 
про ме на у за ко но дав ству би сва ка ко до при нео ве ћој прав ној си гур но сти, али 
би ујед но при бли жио ста тус на ци о нал них са ве та њи хо вој уста вом од ре ђе ној 
функ ци ји да упра вља ју и од лу чу ју о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. 
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Tamaš Kor hec

THE COLLECTIVE RIGHT OF NATIONAL MINORITIES TO 
SELFGOVERNANCE IN THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC 

OF SERBIA: THE NATIONAL COUNCIL AS A SUI GENERIS 
INSTITUTION BETWEEN AN NGO AND PUBLIC AUTHORITIES

S u m m a r y
Th e self-governance of national minorities might be provided on territorial and 

non-territorial (personal) bases. It is institution of the public law by which the eff ective 
participation of national minorities in public aff airs is ensured in a particular State. In legal 
order of the Republic of Serbia the self-governance of national minorities is guaranteed by 
the Constitution and it is realized throe elected national councils of national minorities, 
established fi rst in 2002. National councils were introduced into the legal system of Serbia 
under the infl uence and as a result of interaction of various international and domestic factors. 
However actors involved reach no proper consensus on the basic question: what national 
councils are, what is their legal character? According to one side, national councils are specifi c 
NGO-s, while according to other side they are democratically elected self-governances, part 
of the democratic system of public authorities. Th e thesis of this article is that this inherited 
defect of national councils infl uenced very much the development of this institution and its 
contradictory regulation in the Serbian law. Dualism of legal character of national councils 
was not resolved by the decision of the Serbian Constitutional Court on the constitutionality 
of the provisions of the Law on national councils of national minorities in 2014. In its deci-
sion the Constitutional Court failed to clearly defi ne the legal character of national councils, 
while it preserved the space for the development of national councils in both directions. 

Key words: col lec ti ve rights, self-go ver nan ce of na ti o nal mi no ri ti es, le gal de fi  ni tion 
of na ti o nal co un cils, Con sti tu ti o nal Co urt of Ser bia
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ЉУБЉАНСКЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ 
РАЗНОЛИКИХ ДРУШТАВА И ПОЛИТИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ

ЉУБИЦА ЂОРЂЕВИЋ*

С а ж е т а к.** – Љу бљан ске смер ни це у осно ви адре си ра ју три аспек та по-
ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на: зна чај де ло твор ног уче шћа ма њи на 
у дру штве ним про це си ма (чи ји су део и јав ни по сло ви) за ин те гра ци ју дру штва; 
по тре бу да се по ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на по др жи афир ма тив-
ним ме ра ма ка ко би се обез бе ди ло њи хо во уче шће у по ли тич ком про це су; као и 
ин клу зив ност пар тиј ског си сте ма као ва жног сег мен та про це са ин те гра ци је. По-
сма тра но кроз при зму ова три аспек та мо же се за кљу чи ти да кон цепт по ли тич ког 
пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на у Ср би ји оне мо гу ћа ва ефи ка сно уче шће на ци о-
нал них ма њи на у по ли тич ком жи во ту и на тај на чин оте жа ва ин те гра ци ју. Цео кон-
цепт све ден је на при ме ну при род ног пра га, ко ји не са мо да из по ли тич ког про це са 
ис кљу чу је број ча но ма ле на ци о на ле ма њи не већ и под сти че ет нич ку и по ли тич ку 
хо мо ге ни за ци ју, чи ме огра ни ча ва плу ра ли зам. По ред то га, од лу ке у пред став нич-
ким те ли ма се до но се пре вас ход но на осно ву ве ћин ског прин ци па, без раз ви је них 
ме ха ни за ма де ли бе ра тив не де мо кра ти је, што до дат но су жа ва мо гућ ност за сту па ња 
ин те ре са на ци о нал них ма њи на. Ко нач но, глав ни по ли тич ки ак те ри при хва та ју ре-
ал ност „па ра лел них све то ва“, не под сти чу ме ђу ет нич ку ин тер ак ци ју и до при но се 
одр жа ва њу се гре га тив ног мул ти кул ту ра ли зма. Све ово ука зу је на по тре бу да се 
кон цепт по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на у Ср би ји ре де фи ни ше, 
ка ко би се мо гло оче ки ва ти да до при не се ин те гра ци ји мул ти ет нич ког дру штва.

Кључ не ре чи: Љу бљан ске смер ни це, ин те гра ци ја, на ци о нал не ма њи не, ре-
пре зен та ци ја 

1. УВОД

Љу бљан ске смер ни це за ин те гра ци ју ра зно ли ких дру шта ва (Љу бљан ске 
смер ни це)¹ ба ве се ин те гра ци јом као ва жним сег мен том по ли ти ке упра вља ња 
раз ли чи то шћу. Ува жа ва ње раз ли чи тих иден ти те та и при зна ва ње по себ них 

* Фа кул тет за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, Уни вер зи тет „Едуконс“, Но ви 
Сад

**  Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта бр. 47024, који финансира Ми ни-
стар ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

¹ Љу бљан ске смер ни це из 2012. го ди не су по след ње у ни зу од се дам те мат ских пре-
по ру ка и смер ни ца ви со ког ко ме са ра за на ци о нал не ма њи не ОЕБС. 
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пра ва од ре ђе ним (на ци о нал ним, ет нич ким, вер ским, је зич ким и сл.) гру па-
ма и њи хо вим при пад ни ци ма мо же би ти не до вољ но за по сто ја ње ста бил ног 
мул ти ет нич ког дру штва, за ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих гру па и 
кон струк ти ван ин тер кул тур ни ди ја лог. Шта ви ше, по ли ти ка мул ти кул ту рал-
но сти ко ја се сво ди на обез бе ђи ва ње по себ них пра ва за при пад ни ке ма њи-
на мо же за лу та ти у ћор со ка ку се гре га тив ног мул ти кул ту ра ли зма, у ко ме се 
очу ва ње по себ них иден ти те та пер вер ти ра у изо ло ва ност ма њин ских гру па, 
а ли ни је дру штве них по де ла че сто су ис цр та не на ци о нал ним, вер ским и је-
зич ким раз ли ка ма. У скла ду са Љу бљан ским смер ни ца ма ин те гра ци ја је кључ 
успе шне мул ти кул ту рал не, бо ље ре ћи ин тер кул ту рал не по ли ти ке, ко јом се 
обез бе ђу је „ус по ста вља ње ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је ко је ће на ди ла зи ти 
ет нич ке по де ле“.² Ин те гра ци ја је про цес стал ног уну тар дру штве ног ди ја ло га 
у ко ме за јед нич ки уче ству ју и ве ћи на и ма њи на (ма њи не). Овај ди ја лог не ма 
за свр ху да се ма њи на укло пи у ве ћи ну, већ да се пер ма нент ним при ла го ђа-
ва њем раз ли чи тих гру па (ве ћин ских и ма њин ских) до при не се ин те гра ци ји 
дру штва као це ли не. 

С об зи ром на то да ин те гра ци ја под ра зу ме ва укљу чи ва ње и уче ство-
ва ње, не сум њи во је да по ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на чи ни 
ва жан сег мент ин те гра ци је. При пад ни ци на ци о нал них ма њи на не мо гу има-
ти осе ћај при пад но сти ши рој (по ли тич кој) за јед ни ци и до жи вља ва ти ин сти-
ту ци је као сво је ако не уче ству ју у до но ше њу од лу ка и ако има ју осе ћај да се 
по ли тич ки про це си од ви ја ју из ван њи хо вог ути ца ја. Де ло твор но по ли тич ко 
пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на под ра зу ме ва да на ци о нал ним ма њи на-
ма сто је на рас по ла га њу раз ли чи ти ка на ли пре ко ко јих мо гу ар ти ку ли са ти 
сво је по ли тич ке ста во ве, као и ефи ка сни ин стру мен ти пре ко ко јих те ста во-
ве евен ту ал но мо гу „ин сти ту ци о на ли зо ва ти“. 

Љу бљан ске смер ни це се не ба ве по себ но и де таљ но пи та њем по ли тич-
ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на (ово је те ма по себ них Пре по ру ка из 
Лун да), већ са мо као јед ним сег мен том де ло твор ног уче шћа у јав ним по сло ви-
ма и у ме ри у ко јој се по ли тич ко пред ста вља ње по сма тра као ин стру мент за 
ин те гра ци ју ра зно ли ког дру штва. У ра ду су из дво је на три пи та ња ко ја адре-
си ра ју Љу бљан ске смер ни це, а ко ја се ти чу по ли тич ког пред ста вља ња на ци-
о нал них ма њи на. Пр во се од но си на кру ци јал ност де ло твор ног уче шћа ма-
њи на у дру штве ним про це си ма (чи ји су део и јав ни по сло ви) за ин те гра ци ју 
дру штва. Дру го се од но си на по тре бу да се по ли тич ко пред ста вља ње на ци о-
нал них ма њи на по др жи афир ма тив ним ме ра ма ка ко би се обез бе ди ло њи хо-
во уче шће у по ли тич ком про це су. Тре ће пи та ње се од но си на ин клу зив ност 

² Or ga ni za ci ja za evrop sku bez bed nost i sa rad nju, Vi so ki ko me sar za na ci o nal ne ma nji-
ne, Lju bljan ske smer ni ce za in te gra ci ju ra zno li kih društava s ko men ta rom i obrazloženjem, Be o-
grad: Mi si ja OEBS u Sr bi ji, 2012, str. 3, http://www.osce.org/sr/hcnm/110500?dow nlo ad=true, 
при сту пље но 25. 3. 2016.
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пар тиј ског си сте ма и ње го ва деј ства на про цес ин те гра ци је. По ред ана ли зе 
ових пи та ња, рад се ба ви и не до ста ци ма у кон цеп ту по ли тич ког пред ста вља ња 
на ци о нал них ма њи на у Ср би ји, ко ји оне мо гу ћа ва ју ефи ка сно уче шће на ци о-
нал них ма њи на у по ли тич ком жи во ту и на тај на чин оте жа ва ју ин те гра ци ју.

2. ДЕЛОТВОРНО УЧЕШЋЕ КАО КЉУЧ ИНТЕГРАЦИЈЕ

У прин ци пу 38 Љу бљан ских смер ни ца утвр ђу је се зна чај де ло твор ног 
уче шћа свих чла но ва дру штва у дру штве ним про це си ма за ин те гра ци ју ра-
зно ли ких дру шта ва. Кроз де ло твор но уче шће се оства ру је дру штве на ин тер-
ак ци ја, при пад ни ци раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца (ве ћин ских и ма њин-
ских) укљу чу ју се у дру штве не про це се, а на тај на чин се оства ру је прин цип 
јед на ких мо гућ но сти и осна жу је ле ги тим ност про це са ин те гра ци је.³ Ка ко се 
ис ти че, „кључ ни еле мент ин те гра ци је је сте пра во свих, укљу чу ју ћи при пад-
ни ке ма њи на, да де ло твор но уче ству ју у јав ним по сло ви ма и у кул тур ном, 
дру штве ном и еко ном ском жи во ту“.⁴ Ово од го ва ра тврд њи у прин ци пу 9 да 
де ло твор но уче шће на рав но прав ној осно ви свих чла но ва дру штва тре ба да 
по ста не основ на дру штве на тен ден ци ја.⁵ Пре ма Љу бљан ским смер ни ца ма, 
за де ло твор но уче шће на рав но прав ној осно ви кључ ни су по сто ја ње све о-
бу хват ног ан ти ди скри ми на ци о ног за ко но дав ства и ефи ка сног над зо ра над 
ње го вим спро во ђе њем, по сто ја ње де ло твор них ин стру ме на та уче шћа у свим 
обла сти ма жи во та, као и до ступ ност ин фор ма ци ја на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на о прав ним ле ко ви ма про тив дис кри ми на ци је и о ин стру мен ти ма ко-
ји ма се под сти че уче шће у дру штве ном жи во ту.⁶ 

Де ло твор но уче шће је јед но од на че ла ин те гра ци је, и као та кво про жи-
ма Љу бљан ске смер ни це. Зна чај де ло твор ног уче шћа за ин те гра ци ју ра зно-
ли ких дру шта ва се у Љу бљан ским смер ни ца ма че сто ис ти че, при че му се као 
цен трал на по зи тив на деј ства мо гу из дво ји ти оства ри ва ње јед на ких мо гућ-
но сти за све чла но ве дру штва и обез бе ђи ва ње де мо крат ског ле ги ти ми те та 
за про цес ин те гра ци је. 

Про цес ин те гра ци је мо же би ти успе шан је ди но у окол но сти ма ус по-
ста вље не јед на ко сти, ка ко на ин ди ви ду ал ном ни воу, та ко и из ме ђу раз ли чи-
тих ет нич ких (ра сних, вер ских, је зич ких) гру па. Јед на кост под ра зу ме ва фор-
мал ну јед на кост, ко ја се при мар но оства ру је кроз за бра ну дис кри ми на ци је, 
и јед на кост шан си, за чи је по сти за ње се евен ту ал но мо гу при ме ни ти и по-
себ не, афир ма тив не ме ре. Јед на кост на груп ном ни воу под ра зу ме ва од су ство 

³ Ibid., 47.
⁴ Ibid.
⁵ Ibid., 20.
⁶ Ibid., 20–21.
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фор мал не или фак тич ке до ми на ци је јед не (по пра ви лу, ве ћин ске) ет нич ке 
гру пе над дру гим гру па ма.⁷ До ми на ци ја мо же узро ко ва ти дис кри ми на ци ју, 
мо же во ди ти ме ђу ет нич ким по де ла ма и се гре га ци ји, а про цес ин те гра ци је, 
ако га и има, по пра ви лу, пер вер ти ра у аси ми ла ци ју. Љу бљан ске смер ни це 
утвр ђу ју ја сну ве зу из ме ђу де ло твор ног уче шћа и прин ци па јед на ких мо-
гућ но сти, ква ли фи ку ју ћи де ло твор но уче шће као „пред у слов за оства ри ва-
ње на че ла јед на ких мо гућ но сти“.⁸ Ин те ре сант но је да Љу бљан ске смер ни це 
прин цип јед на ких мо гућ но сти не по сма тра ју са мо кроз при зму јед на ко сти у 
пра ви ма, већ и кроз при зму јед на ке од го вор но сти. Ин те гра ци ја је про цес у 
ко ме уче ству ју и ве ћи на и ма њи не, ко је обе пре у зи ма ју од го вор ност за (не)-
успех ин те гра ци је. Ма њи не ни су пу ки обје кат ин те гра ци је, ни ти се пак она 
мо же све сти на при зна ва ње по себ них пра ва ма њи на ма. Ка ко се у Љу бљан ским 
смер ни ца ма ис ти че, ма њи не тре ба да уче ству ју у свим аспек ти ма упра вља ња 
и њи хо во уче шће не тре ба да бу де огра ни че но на обла сти ко је их на ро чи то 
до ти чу.⁹ Ин те гра ци ја под ра зу ме ва ак тив но уче шће ма њи на, ко је, по ред ужи-
ва ња пра ва, об у хва та и пре у зи ма ње оба ве за и од го вор но сти. Ово се од но си 
на по што ва ње за ко на и пра ва дру гих, од го вор ност за до при нос дру штву, ње-
го вом ин те гри са њу и де мо крат ским про це си ма.¹⁰

Де ло твор но уче шће је ва жан ме ха ни зам за обез бе ђи ва ње де мо крат-
ског ле ги ти ми те та. Укљу че ност на ци о нал них ма њи на у дру штве не про це се 
ко ре спон ди ра са де мо крат ским прин ци пом и зах те вом да при пад ни ци на-
ци о нал них ма њи на на осно ву ста ту са гра ђан ства бу ду део де мо са. Де мо крат-
ски прин цип прет по ста вља да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на у скла ду са 
сво јим гра ђан ским ста ту сом мо гу сло бод но и на рав но прав ној осно ви уче-
ство ва ти, пре све га, у јав ној вла сти, али и у дру гим сег мен ти ма дру штве ног 
жи во та. За ква ли тет де мо кра ти је је ве о ма ва жно да гра ђа ни ак тив но уче ству-
ју у по ли тич ком про це су, да мо гу ути ца ти на од лу ке ко је се до но се и да се-
бе до жи вља ва ју као ак те ра, а не као про сти обје кат од лу чи ва ња. След стве но 
то ме, де мо кра ти ја се мо же су о чи ти са раз ли чи тим иза зо ви ма ако је кон ци-
пи ра на као екс клу зив на и ако пра ви ла или прак са оне мо гу ћа ва ју или оте-
жа ва ју уче шће, пре све га, у по ли тич ком про це су. Ово мо же би ти на ро чи то 
про бле ма тич но ако су ли ни је (фор мал не или фак тич ке) ис кљу че но сти по-
ву че не по ет нич ким (ра сним, вер ским, је зич ким) ли ни ја ма. Ако при пад ни-
ци ма њин ских гру па ни су ефек тив но укљу че ни у дру штве не про це се, до ла-
зи до озбиљ не по де ле у дру штву, у ко јој ет нич ка ве ћи на до но си од лу ке, док 

⁷ О про бле му ет нич ке до ми на ци је в. John Mac Ga rry, “Et hnic Do mi na tion in De moc-
ra ci es”, in Po li ti cal Par ti ci pa tion of Mi no ri ti es, eds. Marc Wel ler and Kat he ri ne Nobbs, Ox ford: 
Ox ford Uni ve risty Press, 2010, pp. 35–71.

⁸ Lju bljan ske smer ni ce, str. 47.
⁹ Ibid., 22.
¹⁰ Ibid.
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се ет нич ка ма њи на та квим од лу ка ма по ко ра ва.¹¹ Ис кљу че ност при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на из од лу чи ва ња за ди ре у њи хов ак тив ни ста тус гра ђан-
ства и огра ни ча ва им сло бо ду, исто вре ме но их ста вља ју ћи у не јед нак (под-
ре ђе ни) по ло жај. На та кав на чин на гри за се са ма срж де мо кра ти је и ње ни 
основ ни прин ци пи, сло бо да и јед на кост. 

Од ква ли те та де мо кра ти је за ви си и ле ги ти ми тет, пре све га, др жа ве и 
ин сти ту ци ја јав не вла сти, од но сно њи хо вог уну тра шњег оправ да ња и по-
др шке ко ју ужи ва ју код гра ђа на. Ква ли тет ле ги ти ми те та др жа ве са на ци о-
нал но ме шо ви тим са ста вом ста нов ни штва бит но за ви си од од но са гра ђа на 
при пад ни ка ма њи на пре ма др жа ви. Кључ но пи та ње у овом кон тек сту је да 
ли и у ко јој ме ри ови гра ђа ни до жи вља ва ју др жа ву као сво ју и мо гу се иден-
ти фи ко ва ти са њом. До дат но, ва жно је да ли при пад ни ци ма њи на се бе до-
жи вља ва ју као део де мо са и да ли их као та кве пер ци пи ра и ет нич ка ве ћи на. 
Ле ги ти ми тет ин сти ту ци ја за ви си, са јед не стра не, од по сто ја ња ин стру ме на та 
пре ко ко јих при пад ни ци ма њи на мо гу ути ца ти на из бор или, по сред но, по-
ста вље ње ли ца ко ја вр ше власт и, са дру ге стра не, од сте пе на у ко ме од лу ке 
др жав них ор га на ува жа ва ју раз ли чи тост и сен зи би ли са не су за спе ци фи чан 
по ло жај ма њи на (што за ви си и од мо гућ но сти ма њи на да ефек тив но ути чу 
на са др жи ну од лу ка ко је до но се ор га ни јав не вла сти). 

3. ПОСЕБНИ АРАНЖМАНИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
УЧЕШЋА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У ПРЕДСТАВНИЧКИМ ТЕЛИМА

По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на је је дан од ка на ла за 
њи хо во де ло твор но уче шће у јав ним по сло ви ма. Шта ви ше, овом сег мен ту 
уче шћа у јав ним по сло ви ма се че сто при да је по се бан зна чај, што до брим де-
лом про из и ла зи из ли бе рал но-де мо крат ског по и ма ња из бо ра као цен трал-
ног ин стру мен та за де мо крат ску ле ги ти ма ци ју, услед че га је па жња (ве ћи не, 
ма њи на, као и струч не јав но сти) у ве зи са пред ста вља њем на ци о нал них ма-
њи на усме ре на пре вас ход но на њи хо во при су ство у пар ла мен ту.¹² По ли тич ко 
пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на у пар ла мен ту је зна чај но, са јед не стра-
не, на ле ги ти ма ци о но-сим бо лич ком ни воу због ре пре зен та тив не уло ге пар-
ла мен та и по тре бе да он у од ре ђе ној ме ри од сли ка со ци јал ну струк ту ру дру-
штва (а ти ме и ње го ву ет нич ку ра зно ли кост), али, са дру ге стра не, на ни воу 

¹¹ У крај њој ли ни ји, ма њи на мо же на ис кљу че ност из од лу чи ва ња од го во ри ти и не-
при хва та њем од лу ка ве ћи не, што је по се бан иза зов за ста бил ност ра зно ли ких дру шта ва.

¹² Fran ce sco Pa ler mo, “At the He art of Par ti ci pa tion and of its Di le mas. Mi no ri ti es in the 
exe cu ti ve struc tu res”, in Po li ti cal Par ti ci pa tion of Mi no ri ti es, eds. Marc Wel ler and Kat he ri ne 
Nobbs, Ox ford: Ox ford Uni ve risty Press, 2010, p. 437.
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јав не вла сти, због мо гућ но сти да се ути че на од лу ке пар ла мен та (пар ла мен-
тар не ве ћи не) у ко је су утка ни и ин те ре си на ци о нал них ма њи на.

Прин цип 39 Љу бљан ских смер ни ца де ло твор но уче шће на ци о нал них 
ма њи на у јав ним по сло ви ма ве зу је за њи хо ву аде кват ну за сту пље ност у ор-
га ни ма јав не вла сти. Др жа ва ма се нај пре пре по ру чу је да „до не су кон крет ну, 
ци ља ну по ли ти ку ка ко би обез бе ди ле да се сва ком пру жа ју од го ва ра ју ће мо-
гућ но сти да де ло твор но уче ству је у про це си ма де мо крат ског од лу чи ва ња“.¹³ 
Ова ква по ли ти ка тре ба да обез бе ди „од го ва ра ју ћу за сту пље ност раз ли чи тих 
дру штве них гру па, укљу чу ју ћи ма њи не, у свим ре ле вант ним струк ту ра ма др-
жав не упра ве и ор га на ко ји су су бјек ти по ли тич ког од лу чи ва ња“.¹⁴ У обра-
зло же њу уз прин цип 39 на во ди се да од го ва ра ју ћа за сту пље ност обез бе ђу је 
не по сред но уче шће и да омо гу ћа ва да се чу ју ма њин ски гла со ви.¹⁵ Љу бљан-
ске смер ни це пра те иде ју иден ти тет ске ве зе из ме ђу пред став ни ка и пред-
ста вље них, ко ја на ди ла зи ста тус гра ђан ства, а пре ма овој иде ји пар ла мент 
ни је са мо пред став нич ко те ло гра ђа на већ и раз ли чи тих дру штве них гру па. 
За раз ли ку од чи стог ли бе рал ног кон цеп та, пре ма ко ме је услов за пред ста-
вље ност не ке дру штве не гру пе у пар ла мен ту оства рен уко ли ко су гра ђа ни 
при пад ни ци те гру пе уче ство ва ли у из бо ру јед ног или ви ше чла но ва пар ла-
мен та (без об зи ра на лич не ка рак те ри сти ке или чак иако се оне ме ђу соб но 
ве о ма раз ли ку ју),¹⁶ Љу бљан ске смер ни це ис ти чу већ ус по ста вљен стан дард 
ма њин ске по ли ти ке и при зна ва ња раз ли чи то сти, ко ји под ра зу ме ва да је за 
аде кват но за сту па ње ин те ре са на ци о нал них ма њи на ну жно њи хо во при су-
ство у пар ла мен ту. Овај кон цепт у до број ме ри од го ва ра ста ву да „љу ди мо-
ра ју де ли ти од ре ђе на ис ку ства или ка рак те ри сти ке ка ко би истин ски раз у-
ме ли уза јам не по тре бе и ин те ре се“.¹⁷

С об зи ром на број ча ну ин фе ри ор ност ма њин ских гру па јед но од кључ-
них пи та ња по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на је ка ко обез бе-
ди ти њи хо ву за сту пље ност у пар ла мен ту. Љу бљан ске смер ни це по др жа ва ју 
став Са ве то дав ног ко ми те та за Оквир ну кон вен ци ју да аде кват на за сту пље-
ност не мо ра да бу де ма те ма тич ки сра змер на, већ да тре ба да те жи то ме да 
од ра зи уку пан са став дру штва. Ис ти че се и да ме ха ни зам за аде кват ну за сту-
пље ност ма њин ских гру па тре ба да обез бе ди да и број ча но ма ле гру пе има ју 
мо гућ ност да де ло твор но уче ству ју. По ред то га, ме ха ни зам за аде кват ну за-
сту пље ност ма њин ских гру па тре ба да ува жа ва и на че ло род не рав но прав но-
сти.¹⁸ Аде кват на за сту пље ност на ци о нал них ма њи на се, по пра ви лу, не мо же 

¹³ Lju bljan ske smer ni ce, str. 48.
¹⁴ Ibid.
¹⁵ Ibid.
¹⁶ Will Kymlic ka, Mul ti kul tu ral no građanstvo, Za greb: Na kla da Je sin ski i Turk, 2003, str. 201.
¹⁷ Ibid. 
¹⁸ Lju bljan ske smer ni ce, str. 48.



Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава... 203

оства ри ти без при ме не афир ма тив них ме ра, што пре по зна ју и Љу бљан ске 
смер ни це. У обра зло же њу уз прин цип 39 на ве де ни су раз ли чи ти ин стру мен ти 
ко ји мо гу да до при не су де ло твор ни јем уче шћу на ци о нал них ма њи на у јав ним 
по сло ви ма. Ме ђу њи ма има и не ко ли ко оних ко ји су ди рект но усме ре ни на 
по ли тич ко пред ста вља ње (на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу): 
ре зер ви са на ме ста у јед ном или оба скуп штин ска до ма или у скуп штин ским 
од бо ри ма, као и дру ги об ли ци за јем че ног уче шћа у за ко но дав ном про це су; 
олак ша на за сту пље ност ма њи на у из бор ном си сте му; афир ма тив на ак ци ја 
код од ре ђи ва ња ме ста у вла ди; из бор ни си сте ми ко ји олак ша ва ју за сту пље-
ност и ути цај ма њи на; ор га ни и про це си ко ји су кон ци пи ра ни та ко да обез-
бе де и про мо ви шу де ло тво ран ди ја лог.¹⁹ Мо же се при ме ти ти да је углав ном 
реч о ме ра ма ко ји ма се пре ко за сту пље но сти на ци о нал них ма њи на обез бе-
ђу је ет нич ка ра зно ли кост пред став нич ког те ла, уз прет по став ку да то до во-
ди до ар ти ку ла ци је ин те ре са на ци о нал них ма њи на и до њи хо вог ути ца ја на 
од лу ке ко је се до но се у пред став нич ком те лу. 

Ме ђу тим, са ма чи ње ни ца да ме ђу чла но ви ма пар ла мен та има и пред-
став ни ка на ци о нал них ма њи на ни је га ран ци ја да на ци о нал не ма њи не мо гу, 
по сред но, ути ца ти на вр ше ње вла сти. По ли тич ко пред ста вља ње мо же би ти 
све де но на фор му (пу ку при сут ност у пар ла мен ту) без ефек та де ло твор ног 
уче шћа у јав ној вла сти. Основ ни раз лог за то ле жи у ве ћин ском прин ци пу као 
пра ви ло по ко ме се фор ми ра во ља и до но се од лу ке у по ли тич ком про це су. 
Тај прин цип, по де фи ни ци ји, ста вља ма њи не у нео д лу чу ју ћу по зи ци ју.²⁰ Ве-
ћин ски прин цип као про це ду рал но пра ви ло је сте не ми нов ност де мо крат ског 
од лу чи ва ња, али се де мо кра ти ја не сво ди на до но ше ње од лу ке во љом ве ћи-
не. Сам по се би, ве ћин ски прин цип је по го дан ин стру мент за до ми на ци ју и 
кон тро лу јед не ет нич ке за јед ни це над дру гом и ла ко мо же да се из ви то пе ри 
у ти ра ни ју ве ћи не над ма њи на ма.²¹ Због то га се де мо крат ски ква ли тет јед ног 
по ли тич ког по рет ка не ме ри са мо ква ли те том ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње во-
ље ве ћи не, већ и ква ли те том за шти те ко ју ужи ва ју ма њи не. Во ља ве ћи не се 

¹⁹ Ibid., 48–49. У су шти ни не ма не ких но ви на, већ је реч о стан дард ном кон цеп ту 
афир ма тив них ме ра за по ве ћа ње за сту пље но сти на ци о нал них ма њи на у пред став ни-
чким те ли ма. Ти пич не та кве ме ре су: по вољ ни ји усло ви за ре ги стра ци ју и при ја вљи ва ње 
ма њин ских ли ста; сма ње ње или уки да ње цен зу са нео п ход ног за ула зак у пар ла мент, од-
но сно уво ђе ње при род ног пра га; афир ма тив но од ре ђи ва ње гра ни ца из бор них је ди ни ца; 
кво те за стра нач ке кан ди да те; ре зер ви са на ме ста у пар ла мен ту за пред став ни ке на ци о-
нал них ма њи на; као и ко ри шће ње пре фе рен ци јал ног гла са ња. Де таљ ни је о овим ме ра ма 
у Slaviša Orlović, Iz bor ni bu me rang, Be o grad: Uni ver zi tet u Be o gra du, Fa kul tet političkih na u-
ka, 2015, str. 126–128.

²⁰ Pa ler mo, “At the He art of Par ti ci pa tion and of its Di le mas”, str. 437.
²¹ Marc Wel ler, “In tro duc tion-De moc ra tic Go ver nan ce and mi no rity po li ti cal par ti ci pa-

tion: Emer ging le gal stan dards and prac ti ce”, in Po li ti cal Par ti ci pa tion of Mi no ri ti es, eds. Marc 
Wel ler and Kat he ri ne Nobbs, Ox ford: Ox ford Uni ve risty Press, 2010, p. Lvi ii. 
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ар ти ку ли ше пре ма па жљи во и те мељ но ре гу ли са ном по ступ ку, у ко ме мо ра 
би ти обез бе ђе но уче шће и за ма њи не; ве ћи на сво је од лу ке мо ра обра зло жи ти 
и оправ да ти пре ма на ро ду у ње го вој укуп но сти, па ти ме и пре ма ма њи на ма; 
а од ре ђе на пи та ња су из у зе та од ве ћин ског од лу чи ва ња. Ква ли тет по ли тич-
ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на као ви да њи хо вог де ло твор ног уче-
шћа у јав ној вла сти за ви си сто га од мо гућ но сти да се ар ти ку ли шу ин те ре си 
на ци о нал них ма њи на и учи не ре ле вант ним у јав ном (по ли тич ком) про сто-
ру, да до би ју по ли тич ки ка па ци тет и ути чу на од лу ке ко је се до но се у вр ше-
њу вла сти. У су шти ни, ефи ка сност за сту па ња ин те ре са на ци о нал них ма њи на 
у пар ла мен ту за ви си од два фак то ра, од од но са сна га у пар ла мен ту и од ка-
рак те ра пар ла мен тар них ин сти ту ци ја.²² У том сми слу, ре ле ват но је да ли су 
пред став ни ци на ци о нал них ма њи на део пар ла мен тар не ве ћи не (у ком слу ча-
ју ди рект ни је мо гу ути ца ти на по ли ти ку вла де) или су део опо зи ци је (у ком 
слу ча ју њи хов ути цај за ви си од ин стру ме на та ко ји им сто је на рас по ла га њу 
за уче шће у пар ла мен тар ном ра ду). По ред то га, де ло ва ње пред став ни ка на-
ци о нал них ма њи на за ви си ће и од то га да ли су иза бра ни као по сла ни ци не-
ке „не ма њин ске“ пар ти је или су по сла ни ци ма њин ске пар ти је. Ко нач но, ви-
дљи вост ма њин ских по сла ни ка, а ти ме и ма њин ских ин те ре са, би ће ве ћа у 
пар ла мен ту чи ји се рад за сни ва на ди ја ло гу и у ко ме по сто је раз ли чи ти ин-
сти ту ци о на ли зо ва ни ка на ли за раз ме ну ми шље ња.²³

4. ИНКЛУЗИВНИ ПАРТИЈСКИ СИСТЕМ 

Има ју ћи на уму уло гу по ли тич ких пар ти ја у ар ти ку ли са њу по ли тич ких 
ста во ва и за сту па њу ин те ре са би ра ча, као и њи хов по ло жај не са мо у из бор-
ном про це су већ и у по ли тич ком про це су у це ли ни, не сум њи во је да ква ли-
тет по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на за ви си и од пар тиј ског 
си сте ма. Зна чај пар тиј ског си сте ма за ин те гра ци ју ра зно ли ког дру штва при-
зна ју и Љу бљан ске смер ни це, ко је пар тиј ске си сте ме ква ли фи ку ју као јед ног 
од уче сни ка у про це су ин те гра ци је. У прин ци пу 29 као основ но по ла зи ште 
по ста вља се да пар тиј ски си сте ми бу ду плу ра ли стич ки и ин клу зив ни. Плу-
ра ли стич ност пар тиј ских си сте ма ма ни фе сту је се кроз њи хо ву спо соб ност да 
„под сти чу сло бод ну кон ку рен ци ју ме ђу свим де ло ви ма дру штва“, док њи хо-
ва ин клу зив ност под ра зу ме ва да на ди ла зе ли ни је ет нич ке по де ле.²⁴ У обра-
зло же њу уз прин цип 29 ис ти чу се че ти ри аспек та ин клу зив но сти пар тиј ског 

²² Oleh Protsyk, “Ma king Eff  ec ti ve Use of Par li a men tary Re pre sen ta tion”, in Po li ti cal Par ti-
ci pa tion of Mi no ri ti es, eds. Marc Wel ler and Kat he ri ne Nobbs, Ox ford: Ox ford Uni ve risty Press, 
2010, p. 400.

²³ В. де таљ ни је у ibid., 405 и да ље.
²⁴ Lju bljan ske smer ni ce, prin cip 27, str. 36.
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си сте ма. Пр ви аспект од но си се на пра во ли ца ко ја при па да ју ма њи на ма да 
фор ми ра ју по ли тич ке пар ти је ко је пред ста вља ју ин те ре се те ет нич ке ма њи-
не. Огра ни че ње фор ми ра ња по ли тич ких пар ти ја на ет нич кој или вер ској 
осно ви ни је у пот пу но сти ис кљу че но, али ако по сто ји, мо ра би ти у скла-
ду са пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и прин ци пи ма утвр ђе ним Европ ском 
кон вен ци јом за за шти ту љу ских пра ва.²⁵ Осим екс пли цит не за бра не пар ти ја 
на ци о нал них ма њи на, тре ба из бе га ва ти и пра ви ла ко ја им пли цит но за бра-
њу ју или (не про пи сно и не сра змер но) огра ни ча ва ју по ли тич ка пра ва при-
пад ни ка ма њи на, пре вас ход но она ко ја се од но се на број ча не и ге о граф ске 
усло ве за ре ги стра ци ју по ли тич ких пар ти ја.²⁶ Дру ги аспект ин клу зив но сти 
ти че се са мих ма њин ских пар ти ја и зах те ва да по шту ју за бра ну дис кри ми-
на ци је и при јем у члан ство не ве зу ју за од ре ђе ну на ци о нал ну при пад ност. 
Иако пар ти је на ци о нал них ма њи на има ју спе ци фи чан ра ди јус де ло ва ња (ар-
ти ку ли шу, за сту па ју и шти те ин те ре се од ре ђе не на ци о нал не ма њи не), оне не 
сме ју од би ја ти не чи је учла ње ње по осно ву ет нич ке при пад но сти.²⁷ У тре ћем 
аспек ту се овај исти прин цип ве зу је за „ве ћин ске пар ти је“ (ma in tre am par ti-
es), ко је та ко ђе тре ба да бу ду при вр же не на че ли ма де мо крат ске вла да ви не и 
да раз мо тре мо гућ ност про мо ви са ња уче шћа при пад ни ка ма њи на. Ко нач но, 
ин клу зив ност прет по ста вља и да је оп шти оквир по ли тич ке пар ти ци па ци је 
кре и ран на на чин да укљу чу је ма њин ска пи та ња у јав ну де ба ту, као и да про-
мо ви ше по ли тич ку пар ти ци па ци ју при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Ва жан 
ин стру мент за оства ри ва ње овог ци ља је упо тре ба ма њин ских је зи ка, на ко-
ји ма се мо гу об ја вљи ва ти из бор ни по да ци, про па ганд ни ма те ри јал, из бор ни 
ма те ри јал и ко ји се мо гу ко ри сти ти за обра ћа ње у ме ди ји ма.²⁸ 

Ин клу зив ност пар тиј ског си сте ма се не оства ру је са мо кроз до пу ште-
ност де ло ва ња пар ти ја ма њи на или отво ре ност ве ћин ских пар ти ја за при-
пад ни ке на ци о нал них ма њи на и за ма њин ске те ме, већ и кроз фор му ли са ње 
од ре ђе не по ли ти ке и ка рак тер и ква ли тет по ли тич ке рас пра ве. Јав ни (по ли-
тич ки) дис курс тре ба да про мо ви ше то ле ран ци ју, по што ва ње раз ли чи то сти 
и ин те гра ци ју дру штва. Ка ко се ис ти че у прин ци пу 27 Љу бљан ских смер-
ни ца, по ли ти ча ри има ју по себ ну од го вор ност да се укљу че у ди ја лог у ко ме 
се по шту је раз ли чи тост и да за у зму ја сан став про тив под сти ца ња мр жње. 
У обра зло же њу уз прин цип 27 од го вор ност по ли ти ча ра се до дат но на гла ша-
ва и ис ти че се да по ли ти ча ри има ју кључ ну уло гу у про це си ма ин те гра ци је, 

²⁵ Пре ма чла ну 11 Европ ске кон вен ци је до пу ште на су огра ни че ња пра ва на удру жи-
ва ње ко ја су про пи са на за ко ном и ко ја су нео п ход на у де мо крат ском дру штву за очу ва ње 
ин те ре са на ци о нал не или јав не без бед но сти, спре ча ва ње не ре да или кри ми на ла, за шти-
ту здра вља или мо ра ла, или за шти ту пра ва и сло бо да дру гих. 

²⁶ Lju bljan ske smer ni ce, str. 36.
²⁷ Ibid.
²⁸ Ibid., 36–37.
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јер и као за ко но дав ци и као до но си о ци од лу ка об ли ку ју по ли тич ки дис курс 
и до при но се оп штој дру штве ној кли ми, укљу чују ћи и ме ђу ет нич ке од но се.²⁹ 
Ста во ви, из ја ве и де ло ва ње по ли ти ча ра не сум њи во ути чу на ат мос фе ру у дру-
штву, на об ли ко ва ње јав ног мње ња на оси то ле ран ци ја–не тр пе љи вост, те на 
тај на чин кре и ра ју оквир у ко ме се од ви ја про цес ин те гра ци је. Ка ко се на во-
ди у обра зло же њу уз прин цип 27, по ли тич ка кли ма ће би ти под сти цај ни ја за 
ин те гра ци ју дру штва ако се по ли тич ке пар ти је и пред став ни ци укљу че у ди-
ја лог ис пу њен по што ва њем и за у зму ја сан став про тив под сти ца ња мр жње.³⁰

5. НЕДЕЛОТВОРНОСТ ПОЛИТИЧКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ 

По сто је ћи кон цепт по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на у 
Ср би ји на из глед олак ша ва при ступ пред став нич ким те ли ма, али су штин ски 
не до при но си де ло твор ном уче шћу у јав ној вла сти, ни ти пак ус по ста вља ка-
на ле за ме ђу ет нич ки ди ја лог. Усво је на ре ше ња су фор ма (мо же се чак ре ћи 
– фа са да) ко ја тре ба да ма ни фе сту је на ме ру да се ува жа ва раз ли чи тост, али 
су штин ски по ка зу ју го то во пот пу ну не за ин те ре со ва ност да се про бле му при-
ђе си сте ма тич но и да се кре и ра це ло вит ме ха ни зам усме рен на под сти ца ње 
уче шћа на ци о нал них ма њи на у по ли тич ком про це су. По сто је ћи кон цепт се 
у осно ви за сни ва на два ин стру мен та, олак ша ној про це ду ри за ре ги стра ци ју 
по ли тич ких пар ти ја на ци о нал них ма њи на и при род ном пра гу као на чи ну на 
ко ји се утвр ђу је удео пар ти ја на ци о нал них ма њи на у укуп ном бро ју ман да та. 
Иако су обе ме ре по зна те у те о ри ји и ком па ра тив ној прак си, и са ме по се би не 
мо ра ју би ти спор не, у Ср би ји се по ка зу ју као про бле ма тич не јер су штин ски 
не до при но се аде кват ној по ли тич кој пред ста вље но сти на ци о нал них ма њи на. 

Пре ма чла ну 9 За ко на о по ли тич ким стран ка ма,³¹ по ли тич ку стран ку 
на ци о нал не ма њи не мо же осно ва ти нај ма ње 1000 (пу но лет них и по слов но 
спо соб них) гра ђа на Ср би је. Пра ви ло је по ста вље но као афир ма тив на ме ра, 
јер је за ре ги стра ци ју „не ма њин ске“ пар ти је по треб но удру жи ва ње 10.000 гра-
ђа на (члан 8 За ко на о по ли тич ким стран ка ма). Ова ме ра ува жа ва број ча ну 
ин фе ри ор ност на ци о нал них ма њи на и има за циљ да им олак ша по ли тич ко 
удру жи ва ње, а ти ме, по сред но, и пут до по ли тич ког пред ста вља ња. Ме ђу тим, 
чи ње ни ца да је ви ше од по ло ви не пар ти ја у Ре ги стру по ли тич ких стра на ка (64 
од 106) ре ги стро ва но као пар ти ја на ци о нал не ма њи не ука зу је на то да при-
ме на ме ре про из во ди кван ти та тив ни ефе кат, али ква ли та тив но не до при но-
си по ли тич ком плу ра ли зму и бо љем пред ста вља њу ин те ре са на ци о нал них 

²⁹ Ibid., 37.
³⁰ Ibid.
³¹ Слу жбе ни гла сник, бр. 36/2009 и 61/2015 – од лу ка УС.
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ма њи на. Два су основ на раз ло га због ко јих из о ста ју ови ква ли та тив ни ефек-
ти. Је дан раз лог је тај што се пра во на олак ша ну ре ги стра ци ју пар ти је на ци-
о нал не ма њи не зло у по тре бља ва и што се као та кве пар ти је ре ги стру ју и оне 
ко је фак тич ки не за сту па ју ин те ре се на ци о нал не ма њи не (екла тан тан при мер 
су тзв. „ру ске стран ке“ или у јав но сти че сто про бле ма ти зо ва на пар ти ја „Ни-
је дан од по ну ђе них од го во ра“). По ред то га, мно ге од ре ги стро ва них пар ти ја 
на ци о нал них ма њи на ег зи сти ра ју са мо фор мал но, а не уче ству ју ак тив но у 
по ли тич ком жи во ту. Ово има за по сле ди цу да се, упр кос ве ли ком бро ју ре ги-
стро ва них пар ти ја на ци о нал них ма њи на, по ли тич ке пре фе рен це при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на ка на ли шу кроз ре ла тив но ма ли број ова квих пар ти ја. 
Дру ги, мно го ва жни ји раз лог због ко га из о ста ју ква ли та тив ни ефек ти олак-
ша ног упи са пар ти ја на ци о нал них ма њи на у Ре ги стар је тај што он ни је пра-
ћен аде кват ном олак ши цом за уче шће у из бо ри ма. Бра на ко ја је спу ште на за 
ре ги стра ци ју по ли тич ке пар ти је на ци о нал не ма њи не ди же се по ста вља њем 
усло ва за под но ше ње из бор не ли сте. За кон о из бо ру на род них по сла ни ка³² 
и За кон о ло кал ним из бо ри ма³³ утвр ђу ју оп ште усло ве за под но ше ње кан ди-
дат ске ли сте и не про пи су ју олак ши це за ли сте ко је под но се пар ти је на ци о-
нал них ма њи на. За пред ла га ње ли сте на ре пу блич ким из бо ри ма нео п ход но 
је при ку пи ти пот пи се 10.000 би ра ча (члан 43 став 1 За ко на о из бо ру на род-
них по сла ни ка), што је за мно ге пар ти је на ци о нал них ма њи на не пре мо сти ва 
пре пре ка. Кван ти та тив ни услов за пред ла га ње ли сте на ло кал ним из бо ри ма 
ни је по ста вљен ап со лут но, већ се зах те ва по др шка би ра ча у од но су 30 би ра-
ча по кан ди да ту на из бор ној ли сти, при че му кан ди дат ска ли ста мо ра има ти 
нај ма ње јед ну тре ћи ну кан ди да та од укуп ног бро ја ко ји се би ра (члан 18 став 
1 За ко на о ло кал ним из бо ри ма). За ло кал не са мо у пра ве са ма ње од 20.000 би-
ра ча кван ти та тив ни услов је по ста вљен у ап со лут ном бро ју, та ко да из бор ну 
ли сту мо ра по др жа ти нај ма ње 200 би ра ча (члан 18 став 2 За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма). За ма ло број не или дис пер зо ва не на ци о нал не ма њи не и овај услов 
мо же би ти не до сти жан. Афир ма тив на ме ра у по гле ду олак ша ног усло ва за 
пред ла га ње кан ди дат ске ли сте по сто ји на по кра јин ском ни воу за уче шће на 
из бо ри ма за Скуп шти ну АП Вој во ди не. Пре ма По кра јин ској скуп штин ској 
од лу ци о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ,³⁴ кан ди дат ска ли ста пар ти је 
на ци о нал не ма њи не мо ра би ти по др жа на пот пи си ма нај ма ње 3.000 би ра ча 
(члан 25 став 3). То је упо ла ма ње од бро ја би ра ча ко ји је по тре бан за под но-
ше ње ли сте ко ја ни је ма њин ска (члан 25 став 1 По кра јин ске од лу ке).

³² Слу жбе ни гла сник РС, бр. 35/2000, 57/2003 – од лу ка УСРС, 72/2003 – др. за кон, 
75/2003 – ис пр. др. за ко на, 18/2004, 101/2005 – др. за кон, 85/2005 – др. за кон, 28/2011 – од-
лу ка УС, 36/2011 и 104/2009 – др. за кон.

³³ Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/2007, 34/2010 – од лу ка УС и 54/2011.
³⁴ Слу жбе ни лист АПВ, бр. 23/2014.
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Цен трал ни ин стру мент за по др шку по ли тич ког пред ста вља ња на-
ци о нал них ма њи на је при род ни праг. За пар ти је на ци о нал них ма њи на не 
ва жи оп ште пра ви ло из бор ног цен зу са од 5%,³⁵ већ оне уче ству ју у рас по-
де ли ман да та ако осво је оно ли ко гла со ва ко ли ко је на до тич ним из бо ри ма 
по треб но за осва ја ње јед ног ман да та. Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да упис 
јед не пар ти је у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка као пар ти је на ци о нал не ма-
њи не не до во ди ауто мат ски до ње ног ста ту са пар ти је на ци о нал не ма њи не 
при ли ком рас по де ле ман да та. Пре ма пра ви ли ма из бор ног за ко но дав ства, 
при ли ком под но ше ња из бор не ли сте пар ти ја на ци о нал не ма њи не тре ба 
над ле жној из бор ној ко ми си ји (ре пу блич кој, по кра јин ској или град ској/оп-
штин ској) да под не се пред лог да јој се при зна та кав ста тус, о че му од лу чу је 
из бор на ко ми си ја.³⁶ Ова кво пра ви ло ре ла ти ви зу је упис по ли тич ке пар ти-
је као ма њин ске у Ре ги стар, јер овла шћу је из бор ну ко ми си ју да од лу чу је о 
ста ту су по ли тич ке пар ти је у из бор ном про це су, тј. рас по де ли ман да та без 
об зи ра на њен ста тус у Ре ги стру. Ово мо же има ти за по сле ди цу да се пар ти-
ји ко ја је у Ре ги стар упи са на као пар ти ја на ци о нал не ма њи не ус кра ти та кав 
ста тус у из бор ном про це су.³⁷ То је про бле ма тич но зато што је Ре ги стар јав-
на еви ден ци ја и зато што ва жи прет по став ка тач но сти по да та ка ко ји су ту 
упи са ни.³⁸ Сто га се по ста вља пи та ње оправ да но сти за кон ског овла шће ња 
из бор не ко ми си је да при зна је ста тус пар ти је на ци о нал не ма њи не. Ис прав-
ни је би би ло да пар ти је ко је су упи са не у Ре ги стар као пар ти је на ци о нал не 
ма њи не по си ли са мог упи са има ју та кав по ло жај у из бор ном про це су, при 
че му би се оче ки ва ло да ми ни стар ство над ле жно за упис у Ре ги стар са ве-
сни је про це њу је ка рак тер пар ти је као ма њин ске. У том слу ча ју, овла шће ње 
из бор не ко ми си је да од лу чу је о под но си о цу ли сте као пар ти ји на ци о нал не 
ма њи не мо гло би би ти оправ да но са мо за ква ли фи ка ци ју оних уче сни ка у 
из бор ном про це су ко ји не ма ју ста тус по ли тич ке пар ти је. 

Иако је пра ви ло о при род ном пра гу кон ци пи ра но као афир ма тив на 
ме ра, ње го ви ефек ти на за сту пље ност на ци о нал них ма њи на у пред став нич-
ким те ли ма су при лич но огра ни че ни. При род ни праг за осва ја ње ман да та 
на ре пу блич ким из бо ри ма је око 15.000 гла со ва. Ње га мо гу до сти ћи са мо 
пар ти је број ча но ве ћих на ци о нал них ма њи на (Ал ба на ца, Бо шња ка, Ма ђа ра 
и Ро ма), што ја сно ука зу је на ње гов екс клу зив ни ка рак тер. При род ни праг 

³⁵ Члан 81 став 2 За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, члан 47 став 4 По кра јин ске 
скуп штин ске од лу ке, члан 40 став 4 За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

³⁶ В. члан 81 став 4 За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, члан 47 став 6 По кра јин-
ске скуп штин ске од лу ке и члан 40 став 7 За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

³⁷ В. нпр. ре ше ња Ре пу блич ке из бор не ко ми си је о од би ја њу пред ло га Ру ске стран ке, 
Ре пу бли кан ске стран ке или Срп ско-ру ског по кре та да им се утвр ди по ло жај по ли тич ке 
пар ти је на ци о нал них ма њи на, http://www.rik.par la ment.gov.rs/iz bo ri-za-na rod ne-po sla ni-
ke-2016-do ku men ta.php, при сту пље но 25. 3. 2016.

³⁸ Члан 32 За ко на о по ли тич ким стран ка ма.
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оста вља број ча но ма ле ма њи не из ван пар ла мен та или их при мо ра ва да се 
удру жу ју у ко а ли ци је.³⁹ По ред то га, при род ни праг не до при но си пар тиј-
ском плу ра ли зму уну тар ма њин ске за јед ни це, већ под сти че хо мо ге ни за ци-
ју ма њин ских би ра ча и кон цен тра ци ју гла со ва код пар ти је ко ја има нај ве ће 
шан се да до стиг не при род ни праг.⁴⁰ Ову тен ден ци ју по твр ђу ју и ре зул та ти 
из бо ра одр жа них 2014. го ди не, на ко ји ма су ман да те осво ји ле пар ти је Ал ба-
на ца, Бо шња ка и Ма ђа ра.⁴¹ Ова деј ства при род ног пра га при мет на су и на 
по кра јин ском ни воу. Иако би се због на ци о нал не ша ре но ли ко сти Вој во ди-
не и уде лу при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у ње ном ста нов ни штву мо гло 
оче ки ва ти при су ство раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја на ци о нал них ма њи-
на у по кра јин ској скуп шти ни, то у прак си ни је слу чај. Је ди на пар ти ја ко ја 
је на из бо ри ма 2012. го ди не осво ји ла ман да те је Са вез вој во ђан ских Ма ђа-
ра, док три ма њин ске ли сте ни су осво ји ле до во љан број гла со ва.⁴² Што се 
ти че за сту пље но сти на ци о нал них ма њи на у ло кал ним скуп шти на ма, при-
ме тан је тренд да је она аде кват на са мо у оним је ди ни ца ма ло кал не са мо у-
пра ве у ко јима је удео ма њи на у ло кал ном ста нов ни штву ве ћин ски (би ло у 
ап со лут ном или ре ла тив ном од но су).⁴³ У оп шти на ма у ко ји ма на ци о нал не 
ма њи не не ма ју зна чај ни јег уде ла ста нов ни штва, при род ни праг не олак ша-
ва бит но њи хо ву про ход ност ка ло кал ном пред став нич ком те лу.⁴⁴ Ово ја-
сно по ка зу је и збир на ста ти сти ка осво је них ман да та на ло кал ним из бо ри ма 
2012. го ди не, пре ма ко јој су нај ви ше од бор нич ких ме ста осво ји ле пар ти-
је Ал ба на ца, Бо шња ка и Ма ђа ра.⁴⁵ У знат но ма њем уде лу од бор нич ка ме-
ста су осво ји ле и пар ти је Бу ње ва ца, Вла ха, Ро ма, Сло ва ка и Цр но го ра ца.⁴⁶ 

³⁹ Go ran Bašić i Ka ta ri na Cr njan ski, Politička par ti ci pa ci ja i kul tur na auto no mi ja na ci o nal-
nih ma nji na u Sr bi ji, Be o grad: Fri e drich Ebert Stift  ung, Cen tar za istraživanje et ni ci te ta, 2006, 
str. 55.

⁴⁰ Ibid., 55–56.
⁴¹ Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње, СДА Сан џа ка и Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра. 

Че ти ри ма њин ске ли сте ни су ус пе ле да осво је ман да те, http://www.rik.par la ment.gov.rs/
ar hi va-iz bo ri-za-na rod ne-po sla ni ke-2014.php, при сту пље но 25. 3. 2016. 

⁴² В. „Ре зул та ти из бо ра за по сла ни ке у Скуп шти ну Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не 
по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му одр жа них 6. мајa 2012. го ди не“, http://pik.skup-
sti na voj vo di ne.gov.rs/Stra na?s=re zul ta ti2012p&i=2012, при сту пље но 25. 3. 2016.

⁴³ Bašić i Cr njan ski, Politička par ti ci pa ci ja i kul tur na auto no mi ja na ci o nal nih ma nji na u 
Sr bi ji, str. 53. 

⁴⁴ Ibid.
⁴⁵ Ал бан ске ПДД (25 ман да та), ДПА (17), ДП (12), ДУА (9), ПДД (6), ДУД (2); бо шњач-

ке СДА (56), БДЗ (35), ДПС (10), СДП (1) и ма ђар ске СВМ (117), ДСВМ (5), ГСМ (3), ПМН 
(2) и ДЗВМ (2). Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Ло кал ни из бо ри 2012, Бе о град, 2012, стр. 
19 и да ље, http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/re po si tory/do cu ments/00/00/93/12/Lo kal ni I zbo-
ri2012.pdf, при сту пље но 25. 3. 2016.

⁴⁶ Бу њев ци: Са вез бач ких Бу ње ва ца (2) и Бу ње вач ка стран ка (1); Вла си: Вла шка де-
мо крат ска стран ка (3), НО ПО (2) и Вла шка де мо крат ска стран ка Ср би је (1); Ро ми: Ром ска 
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Не ке пар ти је на ци о нал них ма њи на осво ји ле су не ко ли ци ну ман да та и сту-
па њем у ме ђу соб не ко а ли ци је.⁴⁷

Ва жно је ис та ћи да пра ви ло о при род ном пра гу ва жи са мо за по је ди-
нач не кан ди да ту ре пар ти ја на ци о нал них ма њи на или ко а ли ци је ко је оку пља-
ју са мо ова кве пар ти је. Сту па њем у ко а ли ци је са „не ма њин ским“ пар ти ја ма, 
пар ти је на ци о нал них ма њи на из ла зе из сфе ре по себ ног ста ту са и уче ству ју 
(као ко а ли ци ја) у рас по де ли ман да та пре ма оп штем пра ви лу о из бор ном цен-
зу су од 5%. Рас по де ла ман да та уну тар ко а ли ци је, а са мим тим и удео ман да-
та пар ти је на ци о нал не ма њи не, за ви си од ко а ли ци о ног до го во ра ко ји се ма-
ни фе сту је кроз од ре ђи ва ње кан ди да та и њи хо вог ре до сле да на ли сти (ко ји 
је кљу чан за рас по де лу ман да та, уз услов да ко а ли ци ја пре ђе из бор ни цен-
зус). С об зи ром на фак тич ка деј ства при род ног пра га, ни је ре дак слу чај да 
пар ти је на ци о нал них ма њи на (на ро чи то оних број ча но ма њих) ула зе у ко а-
ли ци је са „не ма њин ским“ пар ти ја ма, ка ко би обез бе ди ле про ход ност у пар-
ла мент и осво ји ле ман дат(е). Фор ми ра ње ова квих ко а ли ци ја је до бро јер на 
сим бо лич ком ни воу про мо ви ше ет нич ки плу ра ли зам и са рад њу, чи ме мо же 
до при не ти де ет ни фи ка ци ји по ли ти ке и пре ва зи ла же њу ет нич ких ли ни ја по-
де ле. Ме ђу тим, с об зи ром на ма њин ски по ло жај ма њин ске пар ти је у ова квим 
ко а ли ци ја ма, по ста вља се пи та ње у ко јој ме ри се мо гу ар ти ку ли са ти ма њин-
ски ин те ре си и по ста ви ти као део укуп не по ли тич ке плат фор ме ко а ли ци је. 
Прак са по ка зу је да се по ли тич ка плат фор ма ова квих ко а ли ци ја, по пра ви лу, 
те ме љи на про гра му пар ти је (ре ђе, ви ше њих) ко ја чи ни око сни цу ко а ли ци-
је, док је уло га ма њин ских парт не ра да у свом би рач ком те лу, од но сно на ци-
о нал ној за јед ни ци обез бе ди по др шку (гла со ве) за ли сту. Та ква кон сте ла ци ја 
гу ра у дру ги план про гра ме ма њин ских пар ти ја, а ис ти че кван ти та тив ну ди-
мен зи ју са рад ње, ко ја се сво ди на пи та ње ко ли ко гла со ва ма њин ска пар ти ја 
мо же „до не ти“ ко а ли ци ји и, на осно ву то га, ко ли ко ман да та мо же „до би ти“. 

Осим то га што су ин стру мен ти за под сти цај за сту пље но сти на ци о-
нал них ма њи на у пред став нич ким те ли ма при лич но не де ло твор ни, до да тан 
про блем пред ста вља не мо гућ ност (или ве о ма огра ни че на мо гућ ност) пред-
став ни ка на ци о нал них ма њи на да ути чу на од лу ке ко је се до но се у пар ла мен-
ти ма. Чак и ка да у пар ла мен ти ма има пред став ни ка на ци о нал них ма њи на, 
пред ста вља ње се фак тич ки све де на ре пре зен то ва ност, док у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва не по сто је ка на ли и ин стру мен ти да се ути че на до но ше ње од лу-
ка. Да овај про блем по сто ји, ја сно је и на осно ву по ли тич ких при ти са ка ко је 

де мо крат ска стран ка (9) и Уни ја Ро ма Ср би је (1); Сло ва ци: Стран ка вој во ђан ских Сло ва-
ка (4) и Сло вач ка стран ка (3); Цр но гор ци: Цр но гор ска пар ти ја (2), ibid., 20 и да ље.

⁴⁷ Нпр. ко а ли ци ја Вла шке де мо крат ске стран ке Ср би је и Ром ске пар ти је осво ји ла је 
два од бор нич ка ман да та; ко а ли ци ја Сан џач ке де мо крат ске пар ти је и Ром ске со ци јал де-
мо крат ске пар ти је осво ји ла је је дан од бор нич ки ман дат; ко а ли ци ја СВМ, ДСВМ и Вој во-
ђан ске ма ђар ске пар ти је осво ји ла је је дан ман дат, ibid., 22.
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тр пе на ци о нал ни са ве ти, ко је по ли тич ке пар ти је на ци о нал них ма њи на ко ри-
сте као бај пас за ар ти ку ла ци ју ста во ва и ин те ре са ко ји из ла зе из ван окви ра 
кул тур не ауто но ми је. Основ ни раз лог због ко га се за сту пље ност на ци о нал-
них ма њи на (и кад је има), по пра ви лу, пре тво ри у фор му је тај што се по ли-
тич ки про цес од ви ја по ве ћин ском прин ци пу, без раз ви је них ин стру ме на та 
де ли бе ра тив не де мо кра ти је и без раз ви је не кул ту ре ди ја ло га. Пред став ни-
ци на ци о нал них ма њи на мо гу ути ца ти на од лу ке пред став нич ких те ла са мо 
уко ли ко су део по ли тич ке ве ћи не и ако за сво ју по др шку вла ди (ре пу блич кој 
или по кра јин ској) или оп штин ском ве ћу мо гу „ис тр го ва ти“ до но ше ње од лу-
ка ко је су од ин те ре са за на ци о нал ну ма њи ну (или на ци о нал не ма њи не). Ако 
су пред став ни ци на ци о нал них ма њи на део по ли тич ке ма њи не (опо зи ци је), 
ин стру мен ти ко ји им сто је на рас по ла га њу за уче шће у пар ла мен тар ном ра-
ду су, по пра ви лу, не де ло твор ни за ар ти ку ла ци ју и за сту па ње ин те ре са на ци-
о нал них ма њи на. У ова квом од но су по ли тич ких сна га ин те ре си ма њи на су 
пот пу но ире ле вант ни за ве ћи ну ко ја до но си од лу ке. На жа лост, исти прин-
цип по ли тич ког од лу чи ва ња ва жи и у оним ло кал ним сре ди на ма у ко ји ма су 
на ци о нал не ма њи не у ве ћи ни.

6. ЗАКЉУЧАК

По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на, као ка нал за њи хо во 
уче шће у јав ним по сло ви ма, пред ста вља ва жан сег мент ин те гра ци је ра зно ли-
ког дру штва. Ин те гра тив ни кон цепт по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них 
ма њи на под ра зу ме ва при ме ну ефи ка сних ме ра ко ји ма се под сти че аде кват-
на за сту пље ност на ци о нал них ма њи на у пред став нич ким те ли ма, по сто ја ње 
ин стру ме на та ко ји ма се кроз ко рек ци ју ве ћин ског прин ци па од лу чи ва ња и 
при ме ну прин ци па де ли бе ра тив не де мо кра ти је пред став ни ци ма на ци о нал-
них ма њи на омо гу ћа ва да уче ству ју у про це су до но ше ња од лу ка у тим те ли-
ма, као и ус по ста вља ње и не го ва ње оп ште кли ме ме ђу ет нич ког ува жа ва ња и 
ја ча ња ве за из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких гру па, у че му пре суд ну уло гу има ју 
по ли тич ке пар ти је (и ве ћи не и ма њи на) и њи хо ви ис так ну ти функ ци о не ри. 
Упр кос про кла ма ци ја ма у Уста ву Ср би је о за сту пље но сти на ци о нал них ма-
њи на у ре пу блич кој, по кра јин ској и ло кал ним скуп шти на ма,⁴⁸ ни је раз ви јен 
де ло тво ран ме ха ни зам за њи хо ву ре а ли за ци ју у прак си. Цео кон цепт по ли-
тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на у Ср би ји све ден је на при ме ну 
при род ног пра га, ко ји не са мо да из по ли тич ког про це са ис кљу чу је број ча но 
ма ле на ци о нал не ма њи не, већ и под сти че ет нич ку и по ли тич ку хо мо ге ни-
за ци ју, чи ме огра ни ча ва плу ра ли зам. По ред то га, од лу ке у пред став нич ким 

⁴⁸ Члан 100 став 2 и члан 180 став 4 Уста ва Ср би је.
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те ли ма се до но се пре вас ход но на осно ву ве ћин ског прин ци па, што до дат но 
су жа ва мо гућ ност за сту па ња ин те ре са на ци о нал них ма њи на. Ко нач но, иако 
су од но си из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких гру па у Ср би ји па ци фи ко ва ни, и да-
ље до ми ни ра на ци о на ли стич ка ма три ца, убла же на је ди но до те ме ре да се 
ве ћи на и ма њи не ме ђу соб но тр пе, без на ро чи те же ље за ин тер ак ци јом. Од-
го вор ност за та кво ста ње не сно се са мо ве ћин ске по ли тич ке ели те, ко је мул-
ти ет нич ност, по пра ви лу, ви де као про блем или ну жност или је јед но став но 
иг но ри шу, већ и ма њин ске ели те, ко је, по пра ви лу, ни су вољ не да ис ко ра че 
из ван окви ра сво је ет нич ке гру пе, чу ва ју ћи оно ма ло (или ма ло ви ше) при-
ви ле ги ја ко је успе ва ју да уши ћа ре из се гре га тив ног мул ти кул ту ра ли зма. Све 
ово ука зу је на то да кон цепт по ли тич ког пред ста вља ња на ци о нал них ма њи-
на у Ср би ји тре ба по ста ви ти на са свим дру га чи је осно ве да би се мо гло оче-
ки ва ти да до при не се ин те гра ци ји мул ти ет нич ког дру штва.
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Ljubica Đorđević

ТHE LJUBLJANA GUIDELINES ON INTEGRATION OF 
DIVERSE SOCIETIES AND THE POLITICAL REPRESENTATION 

OF NATIONAL MINORITIES IN SERBIA

S u m m a r y
Th ere are three aspects of political representation of national minorities addressed 

in the Ljubljana Guidelines: key importance of the eff ective participation of minorities 
in the public life for the integration of a society, implementation of affi  rmative measures 
targeting adequate representation of national minorities, and pluralistic and inclusive party 
systems. Assessed from these aspects the concept of political representation of national 
minorities in Serbia shows serious weaknesses, since it hampers eff ective participation of 
national minorities in political life and thus it complicates the integration. Th e whole concept 
is reduced to implementation of the natural threshold, which excludes small minorities 
from the political process, and fosters ethnic and political homogeneity, and in such ways 
limits political pluralism. Furthermore, the concept of decision-making in representative 
bodies rests predominantly on the majoritarian principle, with undeveloped instruments 
of deliberative democracy, and narrows the possibility for substantial representation of 
national minorities. At last, the main political actors accept the reality of parallel societies, 
do not foster interethnic interaction, and participate in perpetuation of the segregative 
multiculturalism. For all these reasons a redefi ned concept of political participation of 
national minorities in Serbia is needed, so it can meet the needs for integration of the 
pluralistic society.

Key words: the Ljubljana Guidelines, integration, national minorities, representation
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PARLAMENTARNO PREDSTAVNIŠTVO NACIONALNIH 
MANJINA I NJIHOVA ZASTUPLJENOST U DRUGIM 

ORGANIMA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI U REPUBLICI SRBIJI

SLAVEN BAČIĆ*

S a ž e t a k. – Autor u ra du da je pre gled na stan ka i raz vo ja prav nog okvi ra par-
la men tar nog zastupništva na ci o nal nih ma nji na, te za stu plje no sti ma nji na u jav nom sek-
to ru u Re pu bli ci Sr bi ji. U fo ku su ra da je ana li za re le vant nih de lo va različitih domaćih i 
međunarodnih prav nih iz vo ra i do ku me na ta od ra ti fi ka ci je Okvir ne kon ven ci je za za-
štitu na ci o nal nih ma nji na do da nas, ali ujed no i prak sa učešća pred stav ni ka ma njin skih 
par ti ja u predstavničkim te li ma vla sti. Ka ko su pri stup ni pre go vo ri Sr bi je mogućnost za 
no ve ob li ke par ti ci pa ci je na ci o nal nih ma nji na u predstavničkim te li ma vla sti i ostva ri-
va nju za stu plje no sti ma nji na u širem jav nom sek to ru, autor je u raz ma tra nje uključio i 
eks pert ske izveštaje, te političke do ku men te Evrop ske uni je ve za ne za pri stu pa nje Sr bi je 
Evrop skoj uni ji, kao i odgovarajuće de lo ve ak ci o nih pla no va za Po gla vlje 23 u pri stup-
nim pre go vo ri ma Sr bi je za ula zak u Evrop sku uni ju. 

Ključne reči: na ci o nal ne ma nji ne, političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na, 
za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u državnim or ga ni ma, pri stu pa nje Sr bi je Evrop skoj 
uni ji, Okvir na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na

1. Na kon pa da auto krat skog režima i fa sad ne de mo kra ti je Slo bo da na Milo-
ševića, u pro ce su sve o bu hvat ne de mo krat ske tran zi ci je i položaj na ci o nal nih ma-
nji na našao je svo je me sto. Ključni događaj ko ji je otvo rio vra ta no vom pri stu pu 
pra vi ma na ci o nal nih ma nji na, uključujući i učešće na ci o nal nih ma nji na u pred-
stavničkim te li ma vla sti, bio je stu pa nje na sna gu Okvir ne kon ven ci je za zaštitu 
na ci o nal nih ma nji na 2001. go di ne.¹ U tom smi slu ona u članu 15 (Za stu plje nost u 
iza bra nim te li ma) sadrži oba ve zu da će stra ne ugo vor ni ce „stvo ri ti uslo ve po treb ne 
za de lo tvor no učešće pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na u kul tur nom, društvenom 
i eko nom skom životu i jav nim od no si ma, po seb no onim ko ji se na njih od no se.“² 

* Na ci o nal ni sa ve t hr vat ske na ci o nal ne ma nji ne
¹ Za kon o potvrđivanju Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na, Službeni list 

SRJ – Međunarodni ugo vo ri, br. 6/1998. In stru ment o ra ti fi  ka ci ji do sta vljen je Sa ve tu Evro pe 11. 
5. 2001. go di ne, a stu pi la je na sna gu 1. 9. 2001. go di ne, Ke trin Barnz i Ma non Ol sthorn, Okvir-
na kon ven ci ja za zaštitu na ci o nal nih ma nji na. Vodič za ne vla di ne or ga ni za ci je, No vi Sad: Cen tar 
za mul ti kul tu ral nost, 2002, str. 21.

² Po drob ni je o ovom seg men tu ma njin skih pra va up. Pre po ru ke iz Lun da o de lo tvor nom 
učešću na ci o nal nih ma nji na u jav nom životu, ko je je do neo vi so ki ko me sar OEBS-a za na ci o-
nal ne ma nji ne, http://www.osce.org/sr/hcnm/32253?dow nlo ad=true.
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Sprovođenje ove, kao i dru gih od red bi iz Okvir ne kon ven ci je, pra ti Ko mi tet mi ni-
sta ra Sa ve ta Evro pe, ko me pomaže Sa ve to dav ni ko mi tet, ko ji čine eks per ti u obla-
sti zaštite na ci o nal nih ma nji na. Pr vi pak domaći do ku ment ko ji je označio ras kid 
sa dotadašnjom de kla ra tiv no-nor ma tiv nom for mom, ko ju je prak sa u pot pu no sti 
de ro gi ra la, bio je sa ve zni Za kon o zaštiti pra va i slo bo da na ci o nal nih ma nji na od 
27. 2. 2002. go di ne. Ovaj za kon, međutim, ni je re gu li sao pra vo na par la men tar no 
predstavništvo ma nji na, već u članu 21 sa mo go vo ri o „rav no prav no sti pri zapošlja-
vanju u jav noj upra vi“ i pre ci zi ra da se „pri li kom zapošljavanja u jav nim službama, 
uključujući po li ci ju, vo di računa o na ci o nal nom sa sta vu stanovništva, odgovarajućoj 
za stu plje no sti i o po zna va nju je zi ka ko ji se go vo ri na područja or ga na ili službe“. 

2. Par la men tar no zastupništvo ma nji na u prav ni si stem Re pu bli ke Sr bi je 
uve de no je Po ve ljom o ljud skim i ma njin skim pra vi ma i građanskim slo bo da ma 
Sr bi je i Cr ne Go re od 28. 2. 2003. go di ne ondašnje Državne za jed ni ce Sr bi je i Cr ne 
Go re.³ Ta ko je u članu 52 stav 1 Po ve lje, na slo vlje nom Pra va na očuvanje po seb-
no sti, u 12 tačaka na bra ja no isto to li ko pra va. Po red pra va na „odgovarajuću za-
stu plje nost u jav nim službama, or ga ni ma državne vla sti i lo kal ne sa mo u pra ve“ iz 
tačke 10, kao najznačajniju no vi nu Po ve lja je pred vi de la pra vo ma nji na „na odre-
đen broj man da ta u skupštini države članice i Skupštini Sr bi je i Cr ne Go re, polazeći 
od prin ci pa ne po sred ne re pre zen ta ci je, sa gla sno za ko ni ma država članica“. Reč je, 
da ka ko, o pra vu na ga ran to va ne man da te za pri pad ni ke na ci o nal nih ma nji na, ali 
ka ko je sprovođenje ovog osta vlje no državama članicama, u Sr bi ji, to kom trogo-
dišnjeg pe ri o da važenja Po ve lje, ova od red ba ni je re a li zo va na.

Po sle to ga, pot pi san je i Spo ra zum između Sr bi je i Cr ne Go re i Re pu bli ke 
Hr vat ske o zaštiti pra va srp ske i cr no gor ske ma nji ne u Re pu bli ci Hr vat skoj i hr vat-
ske ma nji ne u Re pu bli ci Sr bi ji 15. 11. 2004. go di ne, ko ji je stu pio na sna gu sledeće 
go di ne, na kon što su ih obe ugo vor ne stra ne ra ti fi  ko va le.⁴ Pi ta nje ne po sred nog po-
litičkog zastupništva hr vat ske ma nji ne u Re pu bli ci Sr bi ji (kao i Sr ba u Hr vat skoj) 
re gu li sa no je članom 9 stav 2 i 3 bi la te ral nog spo ra zu ma:⁵ 

„Stra ne ugo vor ni ce će omogućiti učestvovanje pri pad ni ka na ci o nal nih ma-
nji na u donošenju od lu ka ko je se od no se na nji ho va pra va i položaj na lo kal nom, 
po kra jin skom, republičkom ni vou i ni vou državne za jed ni ce u Sr bi ji i Cr noj Go-
ri, od no sno lo kal nom, re gi o nal nom i državnom ni vou u Re pu bli ci Hr vat skoj, 

³ Službeni list Sr bi je i Cr ne Go re, br. 6/2003.
⁴ Službeni list Sr bi je i Cr ne Go re, br. 3/2005.
⁵ Sr bi ja je zaključila bi la te ral ne spo ra zu me o zaštiti ma nji na još i sa Mađarskom, Ru mu-

ni jom i Ma ke do ni jom, ali ni u jed nom od njih ne ma od red be o ga ran ti ra nom par la men tar nom 
zastupništvu, ka kva po sto ji u spo ra zu mu s Hr vat skom. No, svo jim su unutrašnjim pro pi si ma 
ga ran to va ne man da te u na ci o nal nim par la men ti ma za srp sku ma njin sku za jed ni cu tih go di na 
omogućile Hr vat ska i Ru mu ni ja, dok je Mađarska ne dav no usta no vi la tu mogućnost, ko ja je 
praktično sve de na na gla sno go vor ni ke na ci o nal nih ma nji na u na ci o nal nom par la men tu, ko ji 
je su članovi par la men ta sa pra vom di sku to va nja, ali bez pra va gla sa.
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omogućavajući osni va nje političkih stra na ka i učestvovanje u predstavničkim i iz-
vršnim te li ma na način da će unutrašnjim za ko no dav stvom osi gu ra ti:

– za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u predstavničkim i izvršnim te li ma na 
lo kal nom ni vou,
– za stu plje nost u predstavničkim te li ma na po kra jin skom, republičkom i ni-
vou državne za jed ni ce u Sr bi ji i Cr noj Go ri, od no sno na re gi o nal nom i dr-
žavnom ni vou u Re pu bli ci Hr vat skoj.

Stra ne ugo vor ni ce će osi gu ra ti ma te ri jal ne i dru ge uslo ve za iz bor i de lo va-
nje iza bra nih pred stav ni ka na ci o nal nih ma nji na.“

Ovu međunarodno pre u ze tu oba ve zu, međutim, Re pu bli ka Sr bi ja do da-
nas ni je spro ve la, a o ne volj no sti da je spro ve de svedoče i dosadašnjih 6 sed ni ca 
Međuvladinoga mešovitoga od bo ra, ko ji pra ti sprovođenje ovog bi la te ral nog spo-
ra zu ma. Kao član MMO-a, svedočio sam ka ko su se pred stav ni ci vla sti Sr bi je re-
dov no najoštrije opi ra li pre po ru ci za sprovođenje ovog pra va i nji ho ve for mu la-
ci je. Zbog to ga se ova te ma re dov no na la zi u Opštim pre po ru ka ma za obe stra ne, 
te je u ne iz me nje nom ob li ku zadržana u za pi sni ci ma sa 3, 4. i 5. sed ni ce: „MMO 
podržava ak tiv no sti na re a li za ci ji za stu plje no sti ma nji na u predstavničkim te li ma 
u obe države na svim ni vo i ma u skla du sa članom 9 spo ra zu ma“ (pre po ru ka br. 5 
sa 3, 4. i 5. sed ni ce MMO).⁶ No, na 6. sed ni ci pre po ru ka br. 5 je iz me nje na ta ko da 
gla si: „MMO po zdra vlja vi sok ste pen ostva re ne za stu plje no sti srp ske ma nji ne u 
predstavničkim te li ma na svim ni vo i ma u Re pu bli ci Hr vat skoj i predlaže srp skoj 
stra ni da uloži do dat ne na po re iomogući za stu plje nost pri pad ni ka hr vat ske ma-
nji ne u predstavničkim te li ma na lo kal nom, po kra jin skom i republičkom ni vou u 
skla du sa članom 9 Spo ra zu ma“.⁷

3. Međutim raz voj događaja na pla nu političkog pred sta vlja nja ma nji na te-
kao je već u dru go me sme ru. Ta ko je u Mišljenju Sa ve to dav nog ko mi te ta o pri me ni 
Okvir ne kon ven ci je u Sr bi ji i Cr noj Go ri od 27. 11. 2003. go di ne,⁸ ispostaviće se – pr-
vom, ko je se od no si lo na pri me nu člana 15 Okvir ne kon ven ci je, u tačkama 101–103. 
po zdra vljen iz bor određenog bro ja pri pad ni ka ma nji na u iza bra nim te li ma na lo kal nom 
i re gi o nal nom ni vou, kao i na ni vou Državne za je ni ce Sr bi je i Cr ne Go re, ali da po sto ji 
za bri nu tost zbog cen zu sa od 5% za par la ment Sr bi je, te da je je dan od akut nih pro ble-
ma za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u izvršnim or ga ni ma vla sti. Za to je u pre po ru-
ci br. 164 na ve de no da po sto ji pro sto ra za da lja poboljšanja u ve li kom bro ju op-
ština u po gle du za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u iza bra nim te li ma, a ka da je 

⁶ Treća sed ni ca je održana u Be o gra du i Su bo ti ci 14. i 15. 10. 2009. go di ne, četvrta u Za-
gre bu i Vu ko va ru 17. i 18. 6. 2010. go di ne, a pe ta u Be o gra du i Šidu 19. i 20. 9. 2011. go di ne.

⁷ Održana u Za gre bu i Vr ho vi na ma 22. i 23. 10. 2014. go di ne.
⁸ Do stup no na: www.coe.int/t/dghl/mo ni to ring/mi no ri ti es/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_

Ser bi a Mon te ne gro_sr.pdf.
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par la ment Sr bi je u pi ta nju, po sto ji za bri nu tost među pred stav ni ci ma na ci o nal nih 
ma nji na da je iz bor ni cen zus od 5% sadržan u iz bor nom za ko nu pre pre ka da ljem 
na pret ku u obla sti pri me ne člana 15 Okvir ne kon ven ci je, te Sa ve to dav ni ko mi tet 
sma tra da bi vla sti tre ba lo da reše pi ta nje iz bor nog za ko na kao pi ta nje od ve li kog 
značaja, imajući u vi du predstojeće par la men tar ne iz bo re u Sr bi ji. U pre po ru ci br. 
165 Sa ve to dav ni ko mi tet na la zi da je pi ta nje za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na 
u re do vi ma izvršnih or ga na vla sti i sud stvu naročito izražen i sma tra da bi vla sti 
tre ba lo da pre du zmu do dat ne me re ka ko bi se obez be di la veća za stu plje nost na-
ci o nal nih ma nji na u ovim po lji ma.

Ka da na van red nim par la men tar nim iz bo ri ma 28. 12. 2003. go di ne pretežno 
ma njin ska ko a li ci ja Za jed no za to le ran ci ju ni je us pe la preći cen zus od 5%, osvojivši 
4,22% gla so va, ubr zo po kon sti tu i sa nju no vog skupštinskog sa zi va 27. 1. 2004. go-
di ne pred stav ni ci najvećih na ci o nal nih ma nji na – mađarske i bošnjačke političke 
stran ke – po sti gli su se pa rat ni do go vor s budućim pre mi je rom (Vla da je for mi-
ra na 3. 3. 2004. go di ne) o ob li ku po zi tiv ne dis kri mi na ci je na ci o nal nih ma nji na u 
političkom pred sta vlja nju.⁹ Ta ko je Za ko nom o iz me na ma i do pu na ma Za ko na o 
iz bo ru na rod nih po sla ni ka od 25. 2. 2004. go di ne,¹⁰ u članu 81 do da no još ne ko li ko 
sta vo va, ko ji su pro pi sa li da su iz bor ne li ste stra na ka i ko a li ci je na ci o nal nih ma nji-
na oslobođene pri me ne za kon skog iz bor nog pra ga (tj. cen zu sa od 5%), već da će 
se za njih pri me nji va ti tzv. pri rod ni prag.¹¹ Identična od red ba o pri rod nom pra gu 
za ma njin ske stran ke i nji ho ve ko a li ci je usta no vlje na je i u Voj vo di ni članom 74 
(prečišćen tekst – član 75) Od lu ke o iz bo ru po sla ni ka u Skupštinu AP Voj vo di ne 
iz 2004. go di ne,¹² pri li kom iz bo ra one po lo vi ne po sla ni ka ko ji se bi ra ju sra zmer-
nom si ste mu, a ista od red ba je sadržana i u članu 47 no ve po kra jin ske skupštin-
ske od lu ke o iz bo ru po sla ni ka u Skupštinu AP Voj vo di ne iz 2014. go di ne, pre ma 
ko joj se sa da svi po kra jin ski po sla ni ci bi ra ju pre ma pro por ci o nal nom si ste mu.¹³ 

⁹ Opširnije u Go ran Bašić, Politička par ti ci pa ci ja i kul tur na auto no mi ja na ci o nal nih ma nji-
na u Sr bi ji, Be o grad: Fri e drich Ebert Stift  ung, Cen tar za istraživanje et ni ci te ta, 2006, str. 57–58.

¹⁰ Službeni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 18/2004.
¹¹ Pri rod ni prag je onaj pro ce nat gla so va ko ji određena iz bor na li sta mo ra osvo ji ti na iz-

bo ri ma da bi osvo ji la je dan poslanički man dat. On ni je una pred određen, već za vi si od veličine 
iz bor ne je di ni ce, bro ja stra na ka ko je učestvuju na iz bo ri ma, iz la zno sti birača, te me to de ko ja se 
ko ri sti za preračunavanje gla so va birača u zastupničke man da te. U D’Hond to vom si ste mu do-
bi ja se ka da se broj važećih gla so va po de li sa bro jem me sta u par la men tu, čime se do bi je ko li ko 
je gla so va po treb no za je dan man dat, Ma ri ja na Pajvančić, „Iz bor ni si stem i pra vo ma nji na na 
re pre zen to va nje“, Gla snik Advo kat ske ko mo re Voj vo di ne 3–4 (2007): 78; Je le na Lončar, „Iz bor na 
for mu la i re pre zen ta ci ja ma nji na“, u Pre po ru ke za iz me nu iz bor nog za ko no dav stva u Sr bi ji, ur. 
Zo ran Stojiljković i Dušan Spasojević, Be o grad: National Democratic Institute for International 
Aff airs, Serbia, 2011, str. 140.

¹² Službeni list AP Voj vo di ne, br. 12/2004. Prečišćeni tekst kao Po kra jin ska skupštinska od-
lu ka o iz bo ru po sla ni ka u Skupštinu AP Voj vo di ne, Službeni list AP Voj vo di ne, br. 3/2012.

¹³ Službeni list AP Voj vo di ne, br. 23/2014.
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Isti je prin cip pro pi san i za lo kal ne or ga ne vla sti članom 40 no vo ga Za ko na o lo-
kal nim iz bo ri ma iz 2007. go di ne.¹⁴ Članom 9 ovog za ko na je inače i pro pi sa no da 
„u je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve u ko ji ma živi stanovništvo mešovitog na ci o nal-
nog sa sta va, omogućuje se sra zmer na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u skup-
štinama je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve“. No, s pra vom je primećeno da u multiet-
ničkim je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve u ko ji ma pri pad ni ci na ci o nal nih ma nji na 
ima ju re la tiv nu ili ap so lut nu većinu ova me ra ne ma značaja jer birači, uglav nom, 
podržavaju svo je ma njin ske stran ke.¹⁵ 

Međutim, ovim le gi sla tiv nim iz me na ma ni su isto vre me no ma njin skim stran-
ka ma olakšani uslo vi za učešće na iz bo ri ma (sma nje nje bro ja pot pi sa za kan di do-
va nje iz bor nih li sta), već su osta li jed na ki kao i za dru ge političke stran ke, ta ko da 
par ti je ma nji na, kao i osta le političke par ti je, i da lje uz iz bor nu li stu mo ra ju do sta-
vi ti 10.000 pot pi sa građana, što praktično obesmišljava uki da nje iz bor nog cen zu-
sa.¹⁶ Pred par la men tar ne iz bo re 2007. go di ne ovaj je ne do sta tak na sto ja la ot klo-
ni ti Republička iz bor na ko mi si ja (RIK), ko ja je 15. no vem bra 2006. go di ne do ne la 
Uput stvo da je stran ka ma na ci o nal nih ma nji na za učestvovanje na iz bo ri ma do-
volj no 3.000 pot pi sa, ali ju je ka sni je Ustav ni sud pro gla sio ne u stav nom, budući 
da se za kon ske od red be mo gu me nja ti je di no za kon skim pu tem, a ne nižim ak ti-
ma, ka kvo je bi lo na ve de no Uput stvo. No, na vojvođanskom ni vou broj pot pi sa za 
kan di do va nje ma njin skih li sta sma njen sa 6.000 na 3.000 (član 53 Od lu ke o iz bo ru 
po sla ni ka u Skupštinu AP Voj vo di ne iz 2004. go di ne, prečišćeni tekst član 54), što 
je zadržano i u članu 25 no ve po kra jin ske skupštinske od lu ke o iz bo ru po sla ni ka 
u Skupštinu AP Voj vo di ne. Na lo kal nim iz bo ri ma ne ma me ra afi r ma tiv ne ak ci je, 
već važi opšta od red ba iz člana 18 Za ko na o lo kal nim iz bo ri ma, pre ma ko jem iz-
bor ne li ste mo ra podržati naj ma nje 30 birača za sva kog kan di da ta na iz bor noj li sti, 

¹⁴ Službeni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 129/2007.
¹⁵ Mi lo rad Gašić, „Položaj na ci o nal nih ma nji na u iz bor nom si ste mu Re pu bli ke Sr bi je sa 

po seb nim osvr tom na lo kal ne iz bo re na te ri to ri ji AP Voj vo di ne ko ji su održani 2008. i 2012“, 
u Kon fe ren ci ja Lo kal ni iz bo ri 2012 – ana li za iz bor nog pro ce sa, ur. Ah met Šantić, Sa ra je vo: Cen-
tral na iz bor na ko mi si ja Bo sne i Her ce go vi ne, 2013, str. 140.

¹⁶ Pajvančić, „Iz bor ni si stem i pra vo ma nji na na re pre zen to va nje“, str. 82. Slično to me, od-
red ba člana 9 ka sni je do ne se nog Za ko na o političkim stran ka ma (Službeni gla snik Re pu bli ke Sr bi-
je, br. 36/2009) ko ja je sma nji la naj ma nji broj članova za re gi stra ci ju stran ke na ci o nal ne ma nji ne 
na 1.000, ume sto 10.000 kao za osta le par ti je, što je re zul ti ra lo da da nas oko po lo vi nu re gi stro-
va nih stra na ka čine ma njin ske stran ke, a što se sve ističe kao pri mer afi r ma tiv ne ak ci je pre ma 
na ci o nal nim ma nji na ma. To, međutim, ne ma ni ka kvog uti ca ja na predstavništvo ma nji na na 
državnom i po kra jin skom ni vou, even tu al no u skupštinama lo kal ne sa mo u pra ve. Načelno je taj 
pro blem već ra ni je uočen: „Sto ga je raz bo ri to kritički pro stu di ra ti ne sa mo za ko no dav ni okvir 
za re gi stra ci ju stra na ka i kan di da ta, već takođe i prak se i re zul ta te“, Mark Ve ler, „Kritička oce na 
pr vih re zul ta ta mo ni to rin ga Okvir ne kon ven ci je o pi ta nju de lo tvor nog učešća pri pad ni ka na ci-
o nal nih ma nji na (1998–2003)“, u Po pu nja va nje okvi ra. Pet go di na mo ni to rin ga Okvir ne kon ven-
ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na. Rad kon fe ren ci je održane u Stra zbu ru 30. i 31. ok to bra 2003. 
go di ne, No vi Sad: Sa vet Evro pe – Vojvođanski cen tar za ljud ska pra va, 2005, str. 77.
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na ko joj mo ra bi ti naj ma nje jed na trećina kan di da ta od ukup nog bro ja od bor ni ka 
od no sne lo kal ne skupštine, dok u je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve ko je ima ju ma-
nje od 20.000 birača, iz bor ne li ste je do volj no da podrži 200 birača.

Da je Sr bi ja na pu sti la, za ma nji ne po volj ni ji, kon cept ga ran to va nih man da-
ta u ko rist pri rod no ga pra ga,¹⁷ po tvr dio je i Ustav Re pu bli ke Sr bi je iz 2006. go di-
ne,¹⁸ ko ji je u članu 79, na zva nom Pra vo na očuvanje po seb no sti (da kle, slično kao i 
u Po ve lji iz 2003. go di ne), tak sa tiv no nabrajajući ustav na pra va na ci o nal nih ma nji na, 
pre u zeo do slov no ili uz ne znat na tehnička do te ri va nja ceo ka ta log ma njin skih pra va 
iz Po ve lje, osim pra va na određen broj skupštinskih man da ta polazeći od prin ci pa 
ne po sred ne re pre zen ta ci je, dok je pra vo na odgovarajuću za stu plje nost u jav nim 
službama, or ga ni ma državne vla sti i lo kal ne sa mo u pra ve nor mi ra no u po seb nom 
članu 77 Usta va, na slo vlje nom Rav no prav nost u vođenju jav nih po slo va, ko ji je 
u sta vu 2 u osno vi pre u zeo od red bu iz Za ko na o zašiti pra va i slo bo da na ci o nal-
nih ma nji na: „Pri zapošljavanju u državnim or ga ni ma, jav nim službama, or ga ni ma 
auto nom ne po kra ji ne i je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve vo di se računa o na ci o nal nom sa-
sta vu stanovništva i odgovarajućoj za stu plje no sti pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na.“¹⁹

U prak si se pri rod ni prag za republičku skupštinu za ma njin ske stran ke 
po ka zao re la tiv no vi so kim, ta ko da iz no si 0,3–0,4%, od no sno između 12 i 16 hi-
lja da gla so va, što od go va ra upra vo na ve de nim brojčano najvećim ma nji na ma – 
Mađarima i Bošnjacima, a uz iz ve stan politički na por nji me se mo gu ko ri sti ti još 
i pred stav ni ci rom ske za jed ni ce, te, zahvaljujući ja koj na ci o nal noj ho mo ge no sti, 
i al ban ska za jed ni ca.²⁰ Sve osta le brojčano ma nje na ci o nal ne ma nji ne osta le su 
iz van kru ga pri me ne tzv. pri rod nog pra ga.²¹ Zbog to ga su stran ke dru gih ma nji-
na, da bi se „do mo gle“²² na ci o nal nog par la men ta, bi le prinuđene ula zi ti u pred-
iz bor ne ko a li ci je sa većinskim stran ka ma, ko je su im obezbeđivale po sla ni ke, ali 

¹⁷ Da kle, ume sto ga ran to va nja pri su stva ma njin skih pred stav ni ka, političko opre de lje nje je 
usme re no ka blažem si ste mu olakšanja pred sta vlja nja pri pad ni ka ma nji na u iza bra nim te li ma. 
Iz bor ni za kon i na ci o nal ne ma nji ne, Be o grad, 2002, str. 13.

¹⁸ Službeni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 98/2006.
¹⁹ Opširnije: Sla ven Bačić, „Ga ran ti ra no par la men tar no za stup stvo Hr va ta u Re pu bli ci Sr-

bi ji u svje tlu Spo ra zu ma zaštiti ma nji na između Hr vat ske i Sr bi je“, u Srp sko-hr vat ski od no si: re-
šavanje otvo re nih pi ta nja, ur. Dar ko Gavrilović, No vi Sad: Cen tar za isto ri ju, de mo kra ti ju i po-
mi re nje – Golubić (Obrovački), Pe tro va ra din: Udru ga za po vi jest, su rad nju i po mi re nje, 2012, 
str. 133–145.

²⁰ I u te o ri ji je primećeno da te ri to ri jal no dis per zi ra ne ma nji ne bi va ju teško za stu plje ne u 
na ci o nal nom par la men tu, Slaviša Orlović, „Političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na – Sr-
bi ja u kom pa ra tiv noj per spek ti vi“, Mi gra cij ske i etničke te me 27/3 (2001): 396.

²¹ Takođe je uočeno da se državni izveštaji u od no su na par la men tar nu za stu plje nost ge-
ne ral no fo ku si ra ju sa mo na broj ni je ma nji ne, što je vi dlji vo i u izveštajima ko je je Sa ve to dav-
nom ko mi te tu sla la Re pu bli ka Sr bi ja.Međutim, Sa ve to dav ni ko mi tet, ka ko ćemo vi de ti ka sni je, 
in si sti ra na ade kvat nim od red ba ma i za pri pad ni ke ma lo broj ni jih i te ri to ri jal no dis per zi ra nih 
ma nji na, up. Ve ler, „Kritička oce na“, str. 79–80.

²² Orlović, „Političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na“, str. 393.
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je nji ho vo de lo va nje u pot pu no sti bi lo ograničeno lojalnošću pre ma dominiraju-
ćim stran ka ma u tim ko a li ci ja ma, te se ne može go vo ri ti o autentičnom pred sta-
vlja nju brojčano ma njih na ci o nal nih ma nji na u predstavničkim te li ma, naročito 
na na ci o nal nom ni vou.²³

U po gle du za stu plje no sti ma nji na u dru gim or ga ni ma vla sti uka zu je mo na 
član 180 Usta va, ko ji pro pi su je da se „u auto nom nim po kra ji na ma i je di ni ca ma lo-
kal ne sa mo u pra ve u ko ji ma živi stanovništvo mešovitog na ci o nal nog sa sta va, omo-
gućuje sra zmer na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u skupštinama, u skla du sa 
za ko nom“. Ovu je od red bu pre u zeo i član 9 Za ko na o lo kal nim iz bo ri ma propisu-
jući da „u je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve u ko ji ma živi stanovništvo mešovitog 
na ci o nal nog sa sta va, omogućuje se sra zmer na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji-
na u skupštinama je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve, u skla du sa Usta vom i za ko nom.“

4. Međutim, pi ta nje me ra afi r ma tiv ne ak ci je ra di par la men tar ne za stu plje-
no sti ma nji na²⁴ i učešća u dru gim or ga ni ma vla sti osta lo je pred met za ni ma nja 
međunarodnih eks pe ra ta, ali, upo re do sa jačanjem pro e vrop ske agen de, i evrop-
skih in sti tu ci ja.

Po red to ga, u krat koj Re zo lu ci ji o pri me ni Okvir ne kon ven ci je za zaštitu 
na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji i Cr noj Go ri, ko ju je Ko mi tet mi ni sta ra usvo jio 
17. 11. 2004. go di ne,²⁵ ne spo mi nje se politička re pre zen ta ci ja na ci o nal nih ma nji-
na ni ti za stu plje nost ma nji na u državnim or ga ni ma.

Pr vi ta kav do ku ment ob ja vi la je Ve ne ci jan ska ko mi si ja (Evrop ska ko mi si ja 
za de mo kra ti ju pu tem pra va) u svom mišljenju br. 405/2006 od 19. 3. 2007. go di-
ne. U od no su na Ustav Sr bi je u ko men ta ru br. 22 uka za la je da deo Usta va o pra-
vi ma i slo bo da ma ve o ma podseća na od red be Po ve lje bivše Državne za jed ni ce, ali 
da „upr kos sličnostima po sto ji do sta značajnih raz li ka“, a u ko men ta ru br. 52. u 
od no su na član 100 stav 2, ko ji predviđa jed na kost za stu plje no sti po lo va i na ci o-
nal nih ma nji na u Na rod noj skupštini uka za la da je ne ja sno da li iz raz „na ci o nal ne 
ma nji ne“ ob u hva ta sve ma nji ne.²⁶

²³ Up. Bo ja na Begović, „Politička pred sta vlje nost na ci o nal nih ma nji na“, u Na ci o nal ni sa-
ve ti na ci o nal nih ma nji na i kul tu ra, ur. Duško Radosavljević, Eva Vukašinović i Mi ro slav Kevež-
di, No vi Sad: Za vod za kul tu ru Voj vo di ne, Po kra jin ski om bud sman AP Voj vo di ne, 2013, str. 49. 
Takođe i: Ni na Janić, „Političko pred sta vlja nje i sra zmer na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na 
u or ga ni ma jav ne vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji“, u Na ci o nal ni sa ve ti na ci o nal nih ma nji na i kul tu ra, 2, 
ur. Duško Radosavljević, Eva Vukašinović i Mi ro slav Keveždi, No vi Sad: Za vod za kul tu ru Voj-
vo di ne, Po kra jin ski om bud sman AP Voj vo di ne, 2015, str. 61.

²⁴ Po drob ni je o par la men tar nom predstavništvu ma nji na up. Mir ja na Kasapović, Iz bor ni 
lek si kon, Za greb: Politička kul tu ra, 2003, str. 302–303.

²⁵ Do stup no na: https://se arch.coe.int/cm/Pa ges/re sult_de ta ils.aspx?Ob jec tID=090000168-
05dbb8a.

²⁶ Do stup no na: www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/de fa ult.aspx?pdffi   le=CDL-AD
 %282007%29004-srb.
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U Dru gom mišljenju za Sr bi ju Sa ve to dav nog ko mi te ta Okvir ne kon ven ci je 
za zaštitu na ci o nal nih ma nji na od 19. 3. 2009. go di ne,²⁷ među „Glav nim na la zi ma“ 
u de lu „Učešće“ kon sta tu je se da i da lje po sto je ne do sta ci u ve zi sa zastupljenošću 
ma nji na u struk tu ra ma za pri me nu za ko na, te da su in for ma ci je o za stu plje no sti 
ma nji na u državnoj upra vi ne pot pu ne, zbog čega je po treb no pri ba vi ti kom ple-
tan pre gled sta nja, u skla du sa zaštitom ličnih po da ta ka. U de lu o pri me ni člana 
15 Okvir ne kon ven ci je (Za stu plje nost u iza bra nim te li ma) po zi tiv nim je oce nje no 
uvođenje pri rod nog pra ga za na ci o nal ne ma nji ne za za stu plje nost ma nji na u iza-
bra nim te li ma na na ci o nal nom i po kra jin skom ni vou, čime su stran ke na ci o nal nih 
ma nji na mo gle do bi ti me sta u republičkoj skupštini (tačka 230), te ustav nu od red-
bu o pro por ci o nal noj za stu plje no sti ma nji na u skupštinama na re gi o nal nom i lo-
kal nom ni vou (tačka 231). No, među otvo re nim pi ta nji ma, uka za no je na po tre bu 
sma nje nja pot pi sa za podrške iz bor nim li sta ma na ci o nal nim ma nji na ma, jer su se 
brojčano ma nje ma nji ne suočile sa poteškoćama da se po stig ne po tre ban broj pot-
pi sa (tačka 232). Po seb no je uka za no da je, s ob zi rom na važnost za sve pri pad ni ke 
na ci o nal nih ma nji na da mo gu efi  ka sno učestvovati u jav nim po slo vi ma, bit no da 
se pri pad ni ci na ci o nal nih ma nji na bla go vre me no kon sul tu ju ka da je reč o me ra ma 
ko je tre ba pred u ze ti u ovoj obla sti, te da je važno da državni or ga ni re dov no re vi-
di ra ju na pra vlje ne do go vo re ka ko bi se obez be di lo da će se po tre be svih na ci o nal-
nih ma nji na, uključujući i one brojčano ma nje na ci o nal ne ma nji ne, uze ti u ob zir 
na odgovarajući način (tačka 233). U skla du sa ti me da ta je pre po ru ka br. 234 srp-
skim or ga ni ma da podstiču da unapređuju efek tiv no učešće na ci o nal nih ma nji-
na, uključujući i one brojčano ma nje, u iz bor nom po stup ku. U kon sul ta ci ja ma sa 
pred stav ni ci ma na ci o nal nih ma nji na, oni takođe tre ba da pred u zi ma ju periodične 
pre gle de us po sta vlje nih do go vo ra, ka ko bi se obez be di lo da oni na odgovarajući 
način odražavaju po tre be pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na.

U de lu „Učešće u državnoj upra vi i sud stvu“ po zdra vlje na je ustav na od red-
ba o odgovarajućoj za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na (tačka 236), ali uka zu je se 
na to da je teško oce ni ti do met ove od red be zbog ne po sto ja nja cen tra li zo va nih po-
da ta ka o za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na, s ti me da je kon sta to va no da ova kva 
evi den ci ja po sto ji u or ga ni ma vla sti AP Voj vo di ne (tačka 239). U skla du sa ti me u 
pre po ru ci br. 242 naloženo je srp skim or ga ni ma da pre du zmu me re za pri ku plja-
nje po da ta ka o za stu plje no sti ma nji na u državnoj upra vi, u skla du sa stan dar di ma 
u obla sti zaštite ta kvih po da ta ka.

U Re zo lu ci ji o pri me ni Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na u 
Sr bi ji, ko ju je Ko mi tet mi ni sta ra usvo jio 30. 3. 2011. go di ne,²⁸ među pi ta nji ma ko ja 

²⁷ Do stup no na: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/in dex.php/yu/na ci o nal ne-ma nji ne2/mul ti-
la te ral ni-ugo vo ri/okvir na-kon ven ci ja/dru gi-ci klus/86-dru go-mi slje nje-sa ve to dav nog-ko mi te ta.

²⁸ Do stup no na: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/in dex.php/yu/na ci o nal ne-ma nji ne2/mul-
ti la te ral ni-ugo vo ri/okvir na-kon ven ci ja/dru gi-ci klus/84-re zo lu ci ja-o-pri me ni-okvir ne-kon ven-
ci je.
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iza zi va ju za bri nu tost na ve de no je da bi se više pažnje tre ba lo posvećivati brojčano 
ma lim ma nji na ma u po gle du učešća pri pad ni ka ma nji na u odlučivanju, te da su 
po treb ne do dat ne in for ma ci je o za stu plje no sti ma nji na u državnoj upra vi ka ko bi 
se ste kla ja sna sli ka o si tu a ci ji u ovoj obla sti, uz poštovanje međunarodnih stan-
dar da u obla sti zaštite po da ta ka. U skla du sa ti me (tačka 2, ali ne ja 10) preporuču-
je se vla sti ma Sr bi je sa mo da na sta ve sa da ljim na po ri ma ka većoj za stu plje no sti 
na ci o nal nih ma nji na u pravosuđu i or ga ni ma re da i pre du zmu ko ra ke da se stek-
ne ja sna sli ka o za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u državnoj upra vi, ali se, me-
đutim, ništa ne go vo ri o za stu plje no sti ma nji na u predstavničkim or ga ni ma vla sti.

U, na mo men te oštrom, Eks pert skom izveštaju o pra vi ma lju di ko ji pri pa-
da ju na ci o nal nim ma nji na ma, ko ji je na stao kao re zul tat mi si je ko ju je or ga ni zo-
va la De le ga ci ja EU u Sr bi ji od 14. do 18. 3. 2011. go di ne,²⁹ a iz ra dio ga je Be ne dikt 
Harzl, u po gla vlju „Učešće na par la men tar nom ni vou“ kon sta to va no je da „srp ski 
Ustav ne predviđa određeni broj me sta re zer vi sa nih u Na rod noj skupštini za li ca 
ko ja pri pa da ju na ci o nal nim ma nji na ma“, upr kos članu 100 Usta va, ko ji uka zu je da 
me sta u Na rod noj skupštini tre ba da bu du pro por ci o nal no po de lje na. S ti me u ve-
zi, ističe se da ne po sto ji bi lo ka kav odgovarajući za kon ko ji ide u pri log te zi o pro-
por ci o nal noj za stu plje no sti ma nji na, te da od lu ka Ustav nog su da da se ne sma nji 
broj pot pi sa po treb nih za kan di da tu re ma njin ske stran ke „teško da je mo gla bi ti u 
skla du sa ustav nim opre de lje njem da se osi gu ra od go va ra juće ma njin sko pred sta-
vlja nje u par la men tu“. No, kao dugoročnu pre po ru ku na vo di po tre bu da građan-
ske stran ke posvećuju više pažnje ma njin skim zah te vi ma i da osta nu otvo re ne za 
kan di da te iz re do va ma nji na, što bi mo glo do ve sti do pro duk tiv ne kon ku ren ci je, 
što naročito važi za vr lo ma le ma njin ske za jed ni ce.

Ka da je pak reč o za stu plje no sti ma nji na, u po gla vlju „Pi ta nja ve za na za pri ku-
plja nje po da ta ka / Vla da vi na pra va“, is tak nu to je da kao „još je dan zabrinjavajući re zul-
tat ove mi si je je da ge ne ral no ne do sta ju sve o bu hvat ni po da ci o etničkoj pri pad no sti“, 
da ne po sto ji stra te gi ja zapošljavanja na ci o nal nih ma nji na (osim za Ro me). Autor to 
do vo di u ve zu sa vla da vi nom pra va, od no sno sprovođenjem ci ti ra ne od red be člana 
77 Usta va Sr bi je, ko ja „bi va mi ni ra na zbog ne po sto ja nja odgovarajuće od red be u Za-
ko nu o državnim službenicima, u ko me se ne predviđa ni ka kva oba ve za da se uzi ma 
u ob zir etnička pri pad nost“. U skla du sa ti me da ta je dugoročna pre po ru ka da se vla sti 
upo zna ju s is ku stvi ma dru gih ze ma lja ka ko bi „srp sko te lo za državnu upra vu us po-
sta vi lo sop stve nu pro ce du ru pri ku plja nja etničkih po da ta ka“, jer se sa mo ta ko mo gu 
vršiti pro ce ne. Pri to me autor od ba cu je kao „lažni iz go vor“ tvrd nje vla sti Sr bi je da se 
pri ku plja njem tih po da ta ka krši zaštita po da ta ka. U po gla vlju „Po pu nja va nje rad nih 
me sta u državnoj upra vi“ na vo di se da „povećanje bro ja li ca ko ja pri pa da ju na ci o nal-
nim ma nji na u državnoj upra vi ne znači neo p hod no uvođenje kru tih si ste ma kvo ta, 

²⁹ Do stup no na: www.su bo ti ca.in fo/si tes/de fa ult/fi  les/do cu ments/stan dard/2012/07/12/
44370/3859.pdf.
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kao što su po vre me no tvr di li srp ski zvaničnici u to ku mi si je“, već da se u sa rad nji sa 
OEBS-om pronađu fl ek si bi la rešenja u skla du sa me ra ma po zi tiv ne dis kri mi na ci je.

U no vom Eks pert skom izveštaju o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na u Re pu bli ci 
Sr bi ji, ko ji su 14. 9. 2012. go di ne iz ra di li Ra i ner Hof mann, Da li bor Ji lek i Fran ce sco 
Pa ler mo, kao re zul tat eks pert ske mi si je u Sr bi ji od 9. do 13. 7. 2012. go di ne,³⁰ u 
po gla vlju 11 – „Par ti ci pa ci ja“, na kon navođenja prav nog okvi ra i nje go vog spro-
vođenja (11.1 – izuzeće od cen zu sa od 5% za ma nji ne, sra zmer na za stu plje nost u 
lo kal nim skupštinama i vojvođanskoj skupštini, ustav no načelo o odgovarajućoj 
za stu plje no sti u državnim or ga ni ma, jav nom sek to ru, po kra jin skim i lo kal nim iz-
vršnim te li ma, uglav nom zadovoljavajuća za stu plje nost ma nji na u Voj vo di ni, ali ne 
i u dru gim de lo vi ma Sr bi je, na po ri da se po pra vi struk tu ra za po sle nih su usme re-
ni na na ci o nal ni i vojvođanski ni vo, dok si tu a ci ja u lo kal nim skupštinama va ri ra). 
Međutim, u po gle du usta no vlje nih činjenica (11.2) uka za no je da je, upr kos do broj 
le gi sla ti vi, učešće ma nji na ne kon zi stent no u prak si. U tom smi slu je po seb no is tak-
nu to da je ustav ni prin cip „odgovarajuće za stu plje no sti“ ma nji na u su prot no sti sa 
tvrd nja ma vla sti o za bra ni pri ku plja nja etničkih po da ta ka za po sle nih u or ga ni ma 
jav ne vla sti, a u ve zi sa pri me nom člana 77 sta va 2 Usta va Sr bi je, što auto ri sma-
tra ju ri gid nim sta vom, ko ji praktično onemogućava pri me nu afi r ma tiv nih me ra 
pre ma ma nji na ma, i nji ho vu de fac to mar gi na li za ci ju, po seb no u pra vu na de lo-
tvor no učešće u vla sti. U pre po ru ka ma (11.3), međutim, ne spo mi nje se politička 
re pre zen ta ci ja u predstavničkim te li ma, već sa mo nji ho vo učešće u jav noj upra-
vi. U tom smi slu na vo di se ne po sto ja nje etnički sen zi tiv nih po da ta ka u državnim 
or ga ni ma, čije pri ku plja nje pred stav ni ci Sr bi je sma tra ju ne le gi tim nim. Zbog to ga 
se u pre po ru ci 11.3 traži pojačanje na po ra ra di do sled ni jeg sprovođenja ustav nog 
prin ci pa „odgovarajuće za stu plje no sti“ ma nji na u jav nom sek to ru, kao i pri ku plja-
nja po da ta ka o etničkoj pri pad no sti za po sle nih utom smi slu, te u ci lju sprovođe-
nja odgovarajuće za stu plje no sti da se raz mo tri zna nje ma njin skih je zi ka pri li kom 
zapošljavanja, po seb no na po slo vi ma u ko ji ma su češći su sre ti sa stran ka ma, što je 
i po no vlje no u glav nim srednjoročnim i dugoročnim pre po ru ka ma (8).

U Trećem mišljenju za Sr bi ju Sa ve to dav nog ko mi te ta Okvir ne kon ven ci je za 
zaštitu na ci o nal nih ma nji na od 28. 11. 2013. go di ne,³¹ već je na sa mo me početku u 
„Krat kom pre gle du“ uka za no da su „na ci o nal ne ma nji ne i da lje ne do volj no za stu-
plje ne na državnom ni vou u jav noj upra vi i jav nim preduzećima“, te je u deo „Pi ta-
nja ko ja zah te va ju neodložnu ak ci ju“ uvršteno i pro mo vi sa nje i de lo tvor no učešće 
na ci o nal nih ma nji na, uključujući i brojčano ma nje, u iz bor nim pro ce si ma, kao i 
pred u zi ma nje energičnih me ra ra di rešavanja ne do volj ne za stu plje no sti ma nji na 
u jav noj upra vi, po seb no na državnom ni vou“. U po gla vlju „De lo tvor no učešće u 
iza bra nim te li ma i upra vi“ po hva lje ne su od red be o pro mo vi sa nju za stu plje no sti 

³⁰ http://www.hnv.org.rs/docs/pri stu pa nje_sr bi je_eu/fi  nal_re port_14_sept_2012.pdf.
³¹ Do stup no na: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/ima ges/kon ven ci je/Tre ce_mi slje nje_Sa-

ve to dav nog_ko mi te ta_srp.pdf.
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na ci o nal nih ma nji na u iza bra nim te li ma na sva tri ni voa vla sti i iz bor ne ko li ko 
pri pad ni ka ma nji na u na ci o nal ni par la ment, ali je uka za no da je brojčano ma njim 
ma nji na ma „i da lje teško da bu du za stu plje ne u par la men tu“ (tačka 30). Po zdra-
vlje ne su i od red be ko je promovišu za stu plje nost ma nji na u jav noj upra vi, te re la-
tiv no do bro učešće u or ga ni ma upra ve na lo kal nom ni vou u obla sti ma u ko ji ma 
su ma nji ne kom pakt no na se lje ne (tačka 31). Međutim, u ana li zi pri me ne člana 15 
Okvir ne kon ven ci je u de lu „Za stu plje nost u predstavničkim te li ma“, upr kos po-
hval nim za kon skim od red ba ma ko ji ma se promoviše za stu plje nost na ci o nal nih 
ma nji na na na ci o nal nom, po kra jin skom i lo kal nom ni vou, od u sta ja nje od pra ga 
od 5% omogućilo je da u Na rod noj skupštini bu du za stu plje ni pred stav ni ci sa mo 
dve najveće ma nji ne (Mađari i Bošnjaci) (tačke 177–178). Za to u pre po ru ci (tačka 
180) Sa ve to dav ni ko mi tet ohra bru je srp ske vla sti da „na sta ve sa pro mo vi sa njem 
efi  ka snog učešća na ci o nal nih ma nji na u iz bor nom pro ce su“, te da bi „tre ba lo […] 
pro mo vi sa ti efi  ka sni je učešće ma lo broj nih na ci o nal nih ma nji na u iz bor nim te li-
ma na na ci o nal nom ni vou.“ Dru gim rečima, ple di ra se na pre i spi ti va nje postoje-
ćeg za ko no dav stva u ci lju obezbeđivanja odgovarajuće za stu plje no sti svih ma nji-
na, po seb no onih brojčano ma njih.

U po gla vlju „Učešće u državnoj upra vi i sud stvu“, upr kos po hval nim od red-
ba ma o pro mo ci ji ade kvat ne za stu plje no sti ma nji na u državnoj upra vi, i da lje je 
teško pro ce ni ti uti caj ovih od red bi zbog ne do stat ka po da ta ka (tačka 182). Sli čno 
se i po zdra vlja učešće ma nji na na lo kal nom ni vou u područjima gde ma nji ne ži-
ve kom pakt no, uka zu je se na ne do volj nu za stu plje nost u jav noj upra vi na držav-
nom ni vou i u jav nim preduzećima (tačka 183). Po na vlja se pro blem ne po sto ja nja 
pre ci znih po da ta ka o na ci o nal no sti za po sle nih u jav noj upra vi, ko ji su izraženiji 
na državnom, ne go na lo kal nom ni vou. Za to je Sa ve to dav ni ko mi tet po no vio pre-
po ru ku da srp ski or ga ni tre ba da pre du zmu me re za pri ku plja nje sve o bu hvat nih 
in for ma ci ja o za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u državnoj upra vi na svim ni-
vo i ma, u pot pu no sti poštujući međunarodne stan dar de u obla sti zaštite ličnih po-
da ta ka (tačka 186), te po no vo po zvao srp ske or ga ne da pre du zmu odlučne me re i 
ci lju raz ma tra nja ne do volj ne za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u jav noj upra vi, 
naročito na ni vou države (tačka 187).

Na kra ju, među „po zi tiv nim zaključcima“ na kon tri ci klu sa mo ni to rin ga 
po hva lju ju se od red be o pro mo vi sa nju za stu plje no sti ma nji na u predstavničkim 
te li ma na svim ni vo i ma i iz bor ne ko li ko pri pad ni ka ma nji na u Na rod nu skupšti-
nu, te učešće u uprav nim te li ma na lo kal nom ni vou gde ma nji ne žive kom pakt-
no (tačka 221). Međutim, među pi ta nji ma „ko ja iza zi va ju za bri nu tost“ na vo de se 
poteškoće da brojčano ma nje na ci o nal ne ma nji ne bu du za stu plje ne u par la men-
tu, kao i da su još uvek ne do volj no za stu plje ne na državnom ni vou (tačka 231). 
Zbog to ga je među pi ta nji ma „ko ja zah te va ju neodložnu ak ci ju“ (tačka 233) po-
no vlje no da je po treb no „pro mo vi sa ti efi  ka sno učešće na ci o nal nih ma nji na, uk-
ljučujući i one brojčano ma nje, u iz bor ni pro ces i pred u ze ti energične me re u 
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ci lju rešavanja ne do volj ne za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u jav noj upra vi, 
po seb no na državnom ni vou.“

Re zo lu ci ja Evrop skog par la men ta od 11. 3. 2015. godine o izveštaju o na-
pret ku Sr bi je za 2014. go di nu,³² u tački 30 po zi va Sr bi ju da u ce loj ze mlji omogući 
do sled no sprovođenje za ko no dav stva ko je se od no si na ma nji ne, između osta log, 
i „o odgovarajućoj za stu plje no sti na ci o nal nih ma nji na u državnoj upra vi, lo kal nim 
i re gi o nal nim or ga ni ma te u na ci o nal nom par la men tu.“

U Re zo lu ci ji o pri me ni Okvir ne kon ven ci je za zaštitu na ci o nal nih ma nji na u 
Sr bi ji, ko ju je Ko mi tet mi ni sta ra usvo jio 1. 7. 2015. go di ne,³³ u „Zaključcima“ me-
đu „po zi tiv nim raz voj nim tren do vi ma“ na vo di se da srp sko za ko no dav stvo sadrži 
hva le vred ne od red be ra di unapređenja za stu plje no sti ma nji na u iza bra nim te li ma 
na svim ni vo i ma, da je ne ko li ko pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na iza bra no u na-
ci o nal ni par la ment, te da „iz gle da da do bro funkcioniše“ učešće ma nji na u ad mi-
ni stra tiv nim te li ma na lo kal nom ni vou u područjima kom pakt no na se lje nim ma-
nji na ma. Međutim, u „Zaključcima“ ko ji sadrže „raz lo ge za za bri nu tost“ na vo di se 
da je „za brojčano ma nje na ci o nal ne ma nji ne i da lje teško da bu du za stu plje ne u 
par la men tu“, te da su ne do volj no za stu plje ne u državnoj upra vi i jav nim preduzeći-
ma na republičkom ni vou. Zbog to ga je u pre po ru ka ma među „pi ta nji ma za hit no 
po stu pa nje“ na ve de no da je po treb no „pod sti ca ti de lo tvor no učešće na ci o nal nih 
ma nji na, uključujući i one brojčano ma nje, u iz bor ni pro ces i pred u ze ti energič-
ne me re da se raz mo tri ne do volj na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u državnoj 
upra vi, naročito na državnom ni vou.“ Da kle, u od no su na pret hod nu Re zo lu ci ju 
o pri me ni Okvir ne kon ven ci je iz 2011. go di ne ov de se go vo ri i o za stu plje no sti u 
predstavničkim te li ma, a ne sa mo u državnoj upra vi.

U dva Eks pert ska izveštaja o si tu a ci ji u obla sti pra va ma nji na u Re pu bli ci 
Sr bi ji od 22. 6. 2015. go di ne³⁴ i od 24. 9. 2015. go di ne,³⁵ ko je su iz ra di li Ana sta sia 
Cric kley i Ra i ner Hof mann, kao re zul tat mi si je ko ja je Sr bi ju po se ti la od 23. do 
27. 3. 2015. go di ne (ko ja je na sta vak eks pert ske mi si je od 9. do 13. 7. 2012. go di-
ne), među na la zi ma (11.2, od no sno 11.1) is tak nu to je i da bi vla sti tre ba lo da raz-
mo tre re vi di ra nje postojećeg za ko no dav stva da bi se obez be di lo povećano učešće 
brojčano ma njih na ci o nal nih ma nji na u ra du za ko no dav nih te la, te su po no vi li za-
bri nu tost u ve zi sa stal nim manj kom odgovarajuće za stu plje no sti pri pad ni ka na-
ci o nal nih ma nji na u državnoj upra vi, po seb no na državnom ni vou. Zbog to ga su 

³² Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//TEX-
T+TA+P8-TA-2015-0065+0+DOC+XML+V0//HR.

³³ Do stup no na: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/ima ges/pdf/na ci o nal ne_ma nji ne/re zo lu-
ci ja_o_pri me ni_okvir ne_kon ven ci je_za_za sti tu_na ci o nal nih_ma nji na_2015_srb.doc.

³⁴ Do stup no na: http://www.hnv.org.rs/docs/pri stu pa nje_sr bi je_eu/080715%20na ti o nal%20
mi no ri ti es%20re port%20ac%20com ments%20xm_sr!!.pdf.

³⁵ Do stup no na: http://www.hnv.org.rs/docs/pri stu pa nje_sr bi je_eu/Iz ve staj%20eks pert-
ske%20mi si je%20ru jan%202015.pdf.
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među osta lim pre po ru ka ma (11.3, od no sno 11.2) i one ko je po zi va ju na raz ma-
tra nje načina i sred sta va za povećanje učešća brojčano ma njih na ci o nal nih ma nji-
na u rad za ko no dav nih te la na svim ni vo i ma, kao i povećanje na po ra ka ko bi se 
neodložno i pro gre siv no ga ran to va lo unapređenje sprovođenja ustav nog načela 
„odgovarajuće za stu plje no sti“ u državnoj službi.

Re zo lu ci ja Evrop skog par la men ta od 4. 2. 2016. go di ne o izveštaju o na pret-
ku Sr bi je za 2015. go di nu,³⁶ u po gla vlju „Poštovanje i zaštita ma nji na“, govoreći o 
zaštiti na ci o nal nih ma nji na u tački 21, između osta log, po zi va Sr bi ju da u ce loj ze-
mlji poveća svo je na po re kad je reč o efi  ka snom i do sled nom sprovođenju za ko-
no dav stva o zaštiti ma nji na i ne di skri mi na ci ji na ci o nal nih ma nji na, što se od no si, 
osim to ga, i „na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na u državnoj upra vi i predstav-
ničkim te li ma na lo kal nom, re gi o nal nom i na ci o nal nom ni vou.“

5. U okvi ru pregovaračkog po gla vlja 23 – „Pravosuđe i osnov na pra va“ – za 
pri stu pa nje Evrop skoj uni ji i Ak ci o nog pla na za ovo po gla vlje, ko ji u ma njem de lu 
ob u hva ta i zaštitu pra va na ci o nal nih ma nji na, pred stav ni ci na ci o nal nih ma nji na 
ni su bi li uključeni u nje go vu iz ra du. U ukup no 6 ver zi ja Ak ci o nog pla na za prego-
varačko po gla vlje 23, počev od pr ve iz av gu sta 2014. go di ne,³⁷ pa do po sled nje iz 
sep tem bra 2016. go di ne,³⁸ deo o na ci o nal nim ma nji na ma (3.8) znat no se proširio: 
od pr vo bit ne 3 stra ni ce do, na kra ju, ukup no 27.

U pr vom na cr tu bi le su predviđene sa mo dve uopštene ak tiv no sti o poli-
tičkoj re pre zen ta ci ji na ci o nal nih ma nji na i nji ho voj za stu plje no sti u državnim or-
ga ni ma: me re za povećanje učešća ma nji na u or ga ni ma državne upra ve i me re za 
re for mu iz bor nog si ste ma u ci lju jačanja pred sta vlje no sti numerički ma lih na ci-
o nal nih ma nji na, za jed no sa ukup no de se tak me ra u dru gim obla sti ma (službena 
upo tre ba je zi ka i pi sma, obra zo va nje itd.). Po ka za telj re zul ta ta bio je zajednički za 
sve ak tiv no sti u svim obla sti ma – usva ja nje po seb nog ak ci o nog pla na fo ku si ra nog 
na de lo tvor no sprovođenje pra va na ci o nal nih ma nji na, uzimajući u ob zir pre po ru ke 
iz Trećeg mišljenja o Sr bi ji Sa ve to dav nog ko mi te ta o pri me ni Okvir ne kon ven ci je.

Međutim, u završnoj ver zi ji Ak ci o nog pla na, u okvi ru usva ja nja i sprovođenja 
po seb nog ak ci o nog pla na za ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na, između osta-
log, ra di pojačanja na po ra da se ga ran tu je sve o bu hvat ni ja pri me na ustav nog načela 
„odgovarajuće za stu plje no sti“ u širem jav nom sek to ru, us po sta vlja nja me ha ni za-
ma za pri ku plja nje po da ta ka o na ci o nal noj pri pad no sti, te širenja pre fe ren ci jal nih 

³⁶ Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//TEXT+
MO TION+B8-2016-0166+0+DOC+XML+V0//HR.

³⁷ Do stup no na: http://www.mprav de.gov.rs/tekst/7079/pr vi-na crt-ak ci o nog-pla na-za-po-
gla vlje-23.php.

³⁸ Do stup no na: http://www.mprav de.gov.rs/tekst/9849/fi  nal na-ver zi ja-ak ci o nog-pla na-
za-pre go va ra nje-po gla vlja-23-ko ja-je-usa gla se na-sa-po sled njim-pre po ru ka ma-i-po tvr dje na-
od-stra ne-evrop ske-ko mi si je-u-bri se lu-.php.
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kri te ri ju ma za pri pad ni ke ma njin skih za jed ni ca, uključujući zna nje je zi ka na ci o-
nal ne ma nji ne pri li kom zapošljavanja (3.8.1.2.1), te pro mo vi sa nja efi  ka snog učešća 
na ci o nal nih ma nji na, uključujući numerički ma le na ci o nal ne ma nji ne u iz bor nom 
pro ce su, iden ti fi  ko va njem odgovarajućeg ustav nog me ha ni zma (3.8.1.2.2). Po ka-
za telj re zul ta ta za za stu plje nost ma nji na u državnim or ga ni ma for mu li sa ni su na 
sledeći način: ustav no načelo „odgovarajuće za stu plje no sti“ na ci o nal nih ma nji na 
u širem jav nom sek to ru u pot pu no sti pri me nje no, što se potvrđuje kroz us po sta-
vljen i ope ra ti van me ha ni zam za pri ku plja nje po da ta ka o na ci o nal noj pri pad no-
sti, kao ose tlji vih po da ta ka us po sta vljen i ope ra ti van;³⁹ usta no vlje nje zvaničnih 
statističkih po da ta ka o na ci o nal noj pri pad no sti u širem jav nom sek to ru; prošireni 
pre fe ren ci jal ni kri te ri ju mi za pri pad ni ke ma njin skih za jed ni ca, uključujući zna nje 
je zi ka na ci o nal ne ma nji ne pri li kom zapošljavanja. Po ka za telj re zul ta ta za političku 
re pre zen ta ci ju ma nji na pak de fi  ni san je na sledeći način: iden ti fi  ko van odgovara-
jući ustav ni me ha ni zam ko jim se ga ran tu je učešće na ci o nal nih ma nji na, uključu-
jući numerički ma le na ci o nal ne ma nji ne u iz bor nom pro ce su, i predložena rešenja 
do sta vlje na rad noj gru pi za ustav ne pro me ne.

Zbog ne za do volj stva po je di nih članica Evrop ske uni je od red ba ma o zaštiti 
ma njin skih pra va, pri stu pi lo se iz ra di Po seb nog ak ci o nog pla na za ostva ri va nje pra va 
na ci o nal nih ma nji na. Rad na gru pa ko ja je iz ra di la na crt for mi ra na je u mar tu 2015. 
go di ne, a po sled nji sa sta nak ima la je 28. 12. 2015. go di ne. Vla da Re pu bli ke Sr bi je Ak-
ci o ni plan za ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na usvo ji la je 3. 3. 2016. go di ne.⁴⁰

U De lu VII Ak ci o nog pla na za ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na, na-
slo vlje nom „De mo krat ska par ti ci pa ci ja“, na dve stra ni ce predviđene su 4 me re, ko-
je se mo gu sažeti na sledeći način: sprovođenje upo red no prav ne ana li ze u prak si 
država članica EU u re gi o nu u ci lju iden ti fi  ka ci ja naj bo ljih prak si i mo de la učešća 
ma nji na u iz bor nom pro ce su i ade kvat ne za stu plje no sti ma nji na u predstavnič-
kim te li ma na republičkom, po kra jin skom i lo kal nom ni vou, na osno vu čega će se 
iden ti fi  ko va ti po ten ci jal ni mo de li de mo krat ske par ti ci pa ci je na ci o nal nih ma nji na, 
uključujući i brojčano ma nje ma nji ne, ko ji ma bi se ga ran to va la ade kvat na za stu-
plje nost ma nji na, u skla du sa iden ti fi  ko va nim mo de lom iz me nio bi se nor ma tiv ni 
okvir, čijom bi pri me nom bi la ostva re na odgovarajuća za stu plje nost na ci o nal nih 
ma nji na, uključujući i brojčano ma nje ma nji ne u predstavničkim te li ma na sva tri 
ni voa vla sti. Kao po ka za te lji re zul ta ta predviđeni su spro ve de na upo red no prav na 

³⁹ U međuvremenu je državni par la ment 3. 8. 2015. go di ne do neo Za kon o Re gi stru za po-
sle nih, iza bra nih, ime no va nih, po sta vlje nih i angažovanih li ca kod ko ri sni ka jav nih sred sta va 
(Službeni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 68/2015), ko ji je stu pio na sna gu 12. 8. 2015. go di ne. Pred log 
Za ko na, inače, ni je sadržavao ru bri ku o na ci o nal noj pri pad no sti za po sle nih, već su od red be o na-
ci o nal noj pri pad no sti, te je zi ku na ko jem je stečeno osnov no i srednjoškolsko obra zo va nje (član 
4 stav 2 tačka 2 podtačke 7 i 8) une te tek na osno vu amand ma na Sa ve za vojvođanskih Mađara.

⁴⁰ Do stup no na: http://www.mduls.gov.rs/doc/Ak ci o ni%20plan%20za%20ostva ri va nje%20
pra va%20na ci o nal nih%20ma nji na%20-%20usvo jen%203.mart%202016.pdf.
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ana li za, iden ti fi  ko va ni mo de li upućeni Ak ci o noj gru pi za re for mu političkog si ste-
ma i u skla du sa nji me iz me njen nor ma tiv ni okvir. Kao po sled nji, a za pra vo ključni, 
po ka za telj re zul ta ta predviđeno je: „Periodično mišljenje Sa ve to dav nog ko mi te ta o 
sprovođenju Okvir ne kon ven ci je ko jim se kon sta tu je da je ostva re na odgovarajuća 
za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na, uključujući i brojčano ma nje na ci o nal ne ma-
nji ne, u predstavničkim te li ma na republičkom, po kra jin skom i lo kal nom ni vou.“

Su prot no značaju ovog pi ta nja, ovo je je dan od najkraćih de lo va Ak ci o nog 
pla na za ostva ri va nje na ci o nal nih ma nji na. Kao član Po seb ne rad ne gru pe za iz ra du 
ovog Ak ci o nog pla na, svedočim da je di sku si ja o nje mu tra ja la vr lo krat ko, ot po ri 
pred stav ni ka vla sti bi li su među najoštrijima, a kru ci jal ne pred lo ge pred stav ni ka 
ma nji na vla sti su od bi ja le bez di sku si je (ne do sta tak stvar nog di ja lo ga i part ner stva 
vla sti i ma nji na opšta je ka rak te ri sti ka u donošenju ovog pla na uopšte!). Najzna-
čajniji od bi je ni pred lo zi pred stav ni ka ma nji na su: za iz vo re ve ri fi  ka ci je zadržani su 
sa mo pred lo zi vla sti – no vi Ustav i Periodično mišljenje Sa ve to dav nog ko mi te ta, a 
ni je prihvaćen pred log da to bu de i no ve li ra no iz bor no za ko no dav stvo; od bi je no 
je da se upo red no prav na ana li za i iden ti fi  ko va nje naj bo ljih prak si vrši uz zadrža-
vanje pri rod nog pra ga za stran ke na ci o nal ne ma nji ne i sma nje nje bro ja pot pi sa za 
pre da ju iz bor nih li sta ma njin skih stra na ka, te iden ti fi  ko va nje mogućnosti im ple-
men ta ci je me ha ni za ma za ga ran to va nu za stu plje nost brojčano ma njih na ci o nal nih 
ma nji na (ga ran to va na poslanička, od no sno odbornička me sta, sma nje nje pri rod-
nog pra ga, za naj ma nje broj ne na ci o nal ne ma nji ne zajednički za stup nik, rotiraju-
ći prin cip itd.);⁴¹ ni je prihvaćena ni kon kre ti za ci ja iz me ne nor ma tiv nog okvi ra, u 
smi slu da se nji me obez be di ga ran to va na za stu plje nost brojčano ma njih na ci o nal-
nih ma nji na u predstavničkim te li ma na svim ni vo i ma vla sti, te sma nje nje bro ja 
pot pi sni ka podrške iz bor nim li sta ma stra na ka na ci o nal nih ma nji na na broj po-
tre ban za re gi stra ci ju ma njin skih stra na ka. No, kru ci jal ni pro blem je ste po sled nji, 
ali ključni, in di ka tor re zul ta ta: ume sto predloženog numerički ja snog i mer lji vog 
„bro ja za stup ni ka brojčano ma njih na ci o nal nih ma nji na u predstavničkim te li ma, 
naročito na na ci o nal nom ni vou, iza bra nih na osno vu no vih rešenja ko ja omoguću-
ju povećano učešće na ci o nal nih ma nji na u pro ce su političkog odlučivanja“, ko ji je 
predsedavajući Rad ne gru pe energično i bez objašnjenja od bi jao uvr sti ti, na ve den 
je za pra vo iz vor ve ri fi  ka ci je (Periodično mišljenje Sa ve to dav nog ko mi te ta), ko ji je, 
da kle, sa mo sred stvo da se dođe do ja snog po ka za te lja, a ne po ka za telj.

U de lu VI II – „Odgovarajuća za stu plje nost pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na 
u jav nom sek to ru i preduzećima“ – predviđen je set od 22 različite ak tiv no sti na 10 
stra ni ca, od ko jih su najvažnije: omogućavanje da va nja pred no sti ma nji na ma pri 

⁴¹ Za ni mlji vo je da su ma nji ne jednodušno bi le pro tiv ak tu el nog mađarskog rešenja par-
la men tar nog gla sno go vor ni ka, tj. pred stav ni ka sa pra vom gla sa ali bez pra va odlučivanja. Već 
je i u te o ri ji primećeno ka ko bi to bio ko rak una zad u pred sta vlja nju ma nji na i sve lo bi par la-
men tar ne pred stav ni ke na ci o nal nih ma nji na na sim bo li ku („skupštinski in ven tar“), up. Janić, 
„Političko pred sta vlja nje i sra zmer na za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na“, str. 52.
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zapošljavanju/otpuštanju pri istim uslo vi ma do po sti za nje odgovarajuće struk tu-
re za po sle nih na svim ni vo i ma vla sti; upo red no prav na ana li za, te sta nja domaćeg 
za ko no dav stva i utvrđivanje me ri la za pro pi si va nje odgovarajuće za stu plje no sti 
ma nji na u jav nom sek to ru; pri zapošljavanju na po kra jin skom ni vou i ni vou lo-
kal nih sa mo u pra va vođenje računa o na ci o nal noj struk tu ri stanovništva, vođenje 
ka drov ske evi den ci je kod po slo dav ca o stečenom obra zo va nju na je zi ku ma nji na 
i na ci o nal no sti; pro pi si va nje po zna va nja je zi ka ma nji na kao uslov za oba vlja nje 
po slo va na rad nim me sti ma gde se vrši ko mu ni ka ci ja sa stran ka ma; iz ra da četvo-
rogodišnjeg pla na zapošljavanja ma nji na do po sti za nja odgovarajuće struk tu re za-
po sle nih; me re za povećanje učešća ma nji na u pra vo sud nom si ste mu (su do vi, tu-
žilaštva). U skla du sa ti me predviđeni su i različiti po ka za te lji re zul ta ta, ali uz, kao 
i ra ni je, ne do sta tak brojčanih po ka za te lja re zul ta ta.

Par la men tar no zastupništvo na ci o nal nih ma nji na i nji ho va za stu plje nost u 
or ga ni ma državne vla sti, kao ob lik de lo tvor nog učešća na ci o nal nih ma nji na u jav-
nom životu, seg ment je ma njin skih pra va ko ji još uvek ni je zadovoljavajuće rešen u 
Re pu bli ci Sr bi ji. U po gle du par la men tar nog zastupništva, na kon početne opre de-
lje no sti za prin cip ga ran to va nih me sta za pri pad ni ke ma nji na, što je da nas go to vo 
po sta lo stan dard u re gi ji, kre nu lo se u prav cu prin ci pa uki da nja iz bor nog cen zu-
sa za stran ke i ko a li ci je na ci o nal nih ma nji na. Iako je ovaj ob lik olakšanog pred-
sta vlja nja ma nji na u par la men tu le gi ti man sa stanovišta načela afi r ma tiv ne ak ci je, 
u uslo vi ma u ko ji ma se pri me nju je u Sr bi ji (na na ci o nal nom ni vou ce la država je 
jed na iz bor na je di ni ca, dis per zi ra nost ma nji na) po ka zao se kao ne pri kla dan, jer je 
na državnom ni vou re dov no pri men ljiv sa mo na dve naj broj ni je ma nji ne (Mađa-
rima i Bošnjacima). Zbog to ga se u ni zu međunarodnih do ku me na ta u po sled njih 
de se tak go di na in si sti ra i na predstavništvu brojčano ma njih na ci o nal nih ma nji na, 
što apo stro fi  ra ju i ak ci o ni pla no vi za po gla vlje 23, od no sno za ostva ri va nje pra va 
na ci o nal nih ma nji na. Međutim, evi dent na je ne volj nost vla sti da obez be de, ume-
sto da omoguće, pred sta vlje nost većeg bro ja na ci o nal nih ma nji na u na ci o nal nom 
par la men tu. Za to pra vi iza zov srp skim političkim eli ta ma je ste obez be di ti učešće 
ma lo broj ni jih na ci o nal nih ma nji na u predstavničkim te li ma na svim ni vo i ma vla-
sti, a naročito na na ci o nal nom. Na i me, politička par ti ci pa ci ja na ci o nal nih ma nji-
na ključan je pred u slov za održivu in te gra ci ju na ci o nal nih ma nji na u društvo i 
nji ho vu kon struk tiv nu ulo gu u društvenom raz vo ju, jer bez de mo krat ske politič-
ke par ti ci pa ci je na svim ni vo i ma vla sti ma nji ne će se i da lje osećati na društvenoj 
mar gi ni bez mogućnosti efi  ka snog učešća u političkom odlučivanju. Ka da je pak 
reč o za stu plje no sti ma nji na u or ga ni ma državne i jav ne upra ve, najveći pro blem 
pred sta vlja ja sna evi den ci ja o na ci o nal noj pri pad no sti za po sle nih, na osno vu ko je 
bi se mo glo zna ti u ko joj su me ri na ci o nal ne ma nji ne za stu plje ne u or ga ni ma dr-
žavne upra ve. Zbog to ga se ne po sto ja nje evi den ci ja o na ci o nal noj pri pad no sti (ne 
sa mo u sfe ri za po sle nih u jav noj upra vi!), može po sma tra ti i kao način za asi mi la-
ci ju ma njin skih za jed ni ca, budući da pri pad ni ci ma nji na ne ma ju mogućnosti da 
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se na ci o nal no izjašnjavaju, na rav no, pod uslo vom do bro volj no sti. Početni ko rak 
učinjen na ovom pla nu – ustro ja va nje evi den ci je za po sle nih u or ga ni ma državne i 
jav ne vla sti, ko ja uključuje i na ci o nal nu pri pad nost – otvoriće mogućnost pro ve re 
kon sta ta ci ja da su ma nji ne uglav nom odgovarajuće/sra zmer no za stu plje ne u lo kal-
nim or ga ni ma i or ga ni ma AP Voj vo di ne, ali ne i na na ci o nal nom ni vou. U sva kom 
slučaju, opre de lje nost vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji za ula zak u Evrop sku uni ju po ten-
ci jal no je najveća šansa za obezbeđenje učešća većeg bro ja na ci o nal nih ma nji na u 
pro ce su političkog odlučivanja na svim ni vo i ma, ali i za povećanje učešća pri pad-
ni ka ma njin skih za jed ni ca u or ga ni ma državne i jav ne vla sti. No, otvo re nim osta je 
pi ta nje da li se mo gu očekivati i po zi tiv ni re zul ta ti na ovo me pla nu to kom pri stup-
nih pro ce sa Evrop skoj uni ji, naročito u od no su na par la men tar no predstavništvo 
ma nji na na državnom ni vou.
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THE REPRESENTATION OF NATIONAL MINORITIES IN THE 
PARLIAMENT AND THEIR PARTICIPATION IN OTHER BODIES 
OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y
Representation of national minorities in elected bodies at all levels of power and 

their participation in public administration is not yet on satisfactory level in Republic 
of Serbia. Th e waiver of the 5% threshold for minority political parties in election for 
national parliament is regularly eff ected only on the two largest minorities (Hungarians 
and Bosniaks). It is necessary to ensure that numerically smaller national minorities must 
be represented in national parliament in order to take a role in decision making process. 
Guaranteed seats for national minorities in parliaments have become almost a standard 
minority right in region. Th is solution is about to ensure eff ective participation minorities 
in political process, as a condition for eff ective integration national minorities in Serbian 
society. To evaluate participation of national minorities in public administration, that is 
usually considered as a mainly satisfactory in local and regional levels, but not on national 
level, the main condition is to collect data on the representation of national minorities at 
all levels of power. Aft erwards the activities included in Action plan for the exercise of the 
rights of national minorities must be implemented during the Process of Accession of the 
Republic of Serbia to the European Union.

Key words: national minorities, political representation of national minorities, rep-
resentation of national minorities in national authorities, accession of Serbia to the European 
Union, Framework Convention for the Protection of National Minorities
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УЛОГА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

КСЕ НИ ЈА МАР КО ВИЋ*

С а ж е т а к. – У овом ра ду ће се ана ли зи ра ти уло га ма њин ских и ве ћин-
ских по ли тич ких стра на ка у про це су ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на. Аутор-
ка ће по ку ша ти да дâ од го вор на пи та ње ка ко по сти ћи по ли тич ку јед на кост ве-
ћи не и ма њи не у дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма Ре пу бли ке Ср би је. Рад се 
са сто ји из два де ла. У пр вом де лу аутор ка ће по ну ди ти де фи ни ци ју ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на, уз по се бан осврт на по тре бу за раз ли ко ва њем по ли тич ке 
и дру штве не ин те гра ци је. У овом де лу се та ко ђе ана ли зи ра ју раз ли чи ти мо де ли 
по ли тич ке ре пре зен та ци је на ци о нал них ма њи на и ефек ти њи хо ве при ме не на 
про цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на. У дру гом де лу се ана ли зи ра ју ефек-
ти по сто је ћег из бор ног си сте ма у Ср би ји. У сле де ћем ко ра ку аутор ка ана ли зи ра 
по ли тич ке пар ти је из ре до ва ма њи не и ве ћи не са на ме ром да са гле да у ко јој ме-
ри по сто је ће пар ти је и њи хо ве во ђе за сту па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на те 
кла си фи ку је пар ти је на осно ву то га да ли при мар но за сту па ју ин те ре се јед не или 
ви ше на ци о нал них за јед ни ца.

Кључ не ре чи: на ци о нал не ма њи не, по ли тич ка ин те гра ци ја, дру штве на ин-
те гра ци ја, ме ре афир ма тив не ак ци је, по ли тич ке пар ти је

На кон па да Бер лин ског зи да, ка да је за по чео про цес ства ра ња но вих 
др жа ва на ко му ни стич ком де лу европ ског кон ти нен та, струч ну јав ност све 
ви ше ин три ги ра по сто ја ње сло же них на ци о нал них, кул тур них, је зич ких и 
вер ских струк ту ра, ко је об ли ку ју по ли тич ке про це се и од но се. Да нас, ка да 
је Евро па су о че на са „ми гра ци о ном“ кри зом, ја вља се ре ал на по тре ба за пре-
и спи ти ва њем од но са др жа ве и ма њин ских ет нич ких за јед ни ца (при мар но ‒ 
ми гран ти и на ци о нал не ма њи не), ка ко на ни воу на ци о нал них др жа ва, та ко 
и на ни воу Европ ске уни је. Ис пи ти ва ње од но са др жа ве и ма њин ских за јед-
ни ца не ми нов но ће до ве сти до то га да се из но ва са гле да по јам на ци о нал них 
ма њи на и кон цепт за шти те на ци о нал них ма њи на уз по се бан осврт на про-
цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на у по је ди нач ним др жа ва ма.

По ло жај, уло га и ути цај по је ди них ет нич ких за јед ни ца, ко је све ви ше 
ис ти чу сво ју на ци о нал ну ком по нен ту и осо бе ност, у про те клим де це ни ја ма 
по ста ли су отво ре но пи та ње и иза зов за мно ге по ли тич ко-упра вљач ке ели те. 

* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
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Мо ра се ис та ћи да су иза зо ви ма по ли тич ке и дру штве не ин те гра ци је на ци о-
нал них ма њи на на ро чи то би ле из ло же не зе мље бив шег ко му ни стич ког бло ка, 
ко је се сва ко днев но су о ча ва ју са зах те ви ма за по ве ћа ва њем сте пе на ауто но-
ми је на ци о нал них ма њи на. Про цес ин те гра ци је у бив шим ре пу бли ка ма ет-
нич ких фе де ра ци ја (СССР и СФРЈ) до дат но је оп те ре ћен и пре ва зи ла же њем 
рат них су ко ба ко је је узро ко ва ла „ет но на ци о нал на гро зни ца“ и бор ба ве ћин-
ског и ма њин ског на ци о на ли зма. 

Су о ча ва ње са мул ти ет нич но шћу дру штва и ре ша ва ње ста ту са на ци о-
нал них ма њи на био је ве ли ки иза зов и ка мен спо ти ца ња у про це су кон со ли-
да ци је свих бал кан ских зе ма ља. По ли ти ка ин те гра ци је и ме ха ни зми за шти-
те пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на по ста ли су из у зет но до ми нант на 
те ма на овим про сто ри ма то ком про це са по ми ре ња на кон рат них ра за ра ња 
и услед на пре до ва ња европ ских ин те гра ци ја. Успе шна по ли ти ка ин те гра ци је 
је нео п ход на да би се по сти гла де мо крат ска ста бил ност, ка ко у сва кој др жа-
ви по је ди нач но, та ко и на ни воу ре ги о на.

У овом ра ду по ла зи мо од те зе да мо ра мо раз ли ко ва ти про цес по ли-
тич ке и дру штве не ин те гра ци је. По ли тич ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва оства-
ри ва ње пра ва на по ли тич ко пред ста вља ње и мо гућ ност ути ца ја на про цес 
до но ше ња од лу ка. Дру штве на ин те гра ци ја тре ба да оства ри иде ал мул ти-
кул тур ног дру штва и ство ри дру штво у ко ме раз ли чи тост ни је те рет, ни ти 
про блем ко ји мо ра да се ре ши, већ шан са за раз вој дру штва. Кључ ну уло гу 
у про це су по ли тич ке ин те гра ци је има ју упра во по ли тич ке стран ке, чи је је 
де ло ва ње те ма овог ра да.

ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИЈЕ И ТЕОРИЈА 
ГРУПНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА

Пи та ње ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на по сма тра мо из угла де-
мо крат ске ста бил но сти. Ова тврд ња по ла зи од ста но ви шта да по сто ја ње 
би ло ка кве гру пе љу ди ко ја је ис кљу че на из по ли тич ког и дру штве ног жи-
во та пред ста вља ве ли ку опа сност по де мо крат ску ста бил ност дру штва. За-
го вор ни ци груп ног пред ста вља ња по ла зе од те зе да су по је ди не дру штве не 
гру пе ис кљу че не из по ли тич ког и дру штве ног про це са по слич ним осно-
ва ма, тј. на осно ву ап стракт них ка рак те ри сти ка, по пут ет ни ци те та и по ла.¹ 

¹ Пред мет по ли ти ка афир ма тив них ме ра ко ји ма се обез бе ђу је груп но пред ста вља-
ње су нај че шће ет нич ке за јед ни це (ми гран ти и на ци о нал не ма њи не) и же не, јер су обе 
гру пе ис кљу че не из дру штва по слич ним осно ва ма, због раз ли чи тих иден ти те та. Ауто ри 
ко ји се ба ве те о ри јом груп ног пред ста вља ња су: Hannah Pitkin, Th e concept of Representa-
tion, Berkeley: University of California Press, 1967; Arend Lijphart, Democracy in Plural Socie-
ties: A Comparative Exploration, New Haven, CT: Yale University Press, 1977; Iris Marion Young, 
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Ауто ри по ла зе од ста ва да ис кљу чи ва ње ових гру па пот ко па ва те ме ље де-
мо кра ти је, што је ујед но и раз лог при ме не афир ма тив них ме ра чи ји је циљ 
обез бе ђи ва ње по ли тич ког пред ста вља ња. Нор ма тив ни те о риј ски при ступ 
за го ва ра де скрип тив ну ре пре зен та ци ју (de scrip ti ve re pre sen ta tion) мар ги на-
ли зо ва них гру па са ци љем да струк ту ра пред став нич ког те ла што вер ни је 
осли ка ва и струк ту ру дру штва. Циљ ових ме ра је оства ре ње јед на ко сти у 
дру штву. Ме ђу тим, по ме ну ти циљ не зна чи ну жно да са став пар ла мен та у 
пот пу но сти од ра жа ва све дру штве не ра зно ли ко сти, већ је по треб но про-
на ћи од го ва ра ју ћу фор му лу ко ја га ран ту је по ли тич ку јед на кост ма њи не и 
ве ћи не.² По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на и ми гра на та има 
сим бо лич ки зна чај и нор ма тив не им пли ка ци је по ле ги ти ми тет ка ко са мих 
по ли тич ких пар ти ја та ко и пар тиј ског и по ли тич ког си сте ма уоп ште. Ауто-
ри упо зо ра ва ју на то да ма њак де скрип тив не ре пре зен та ци је мо же до ве сти 
до по ли тич ког оту ђе ња на ци о нал них ма њи на.³ 

Кон цепт де скрип тив не ре пре зен та ци је је по ве зан са кон цеп том ет-
но кул ту рал не прав де ‒ оба кон цеп та се су прот ста вља ју ли бе рал ној иде ји о 
не у трал но сти др жа ве. Вил Ки мли ка (Will Kymlic ka) ис ти че да су ли бе рал ни 
те о ре ти ча ри иг но ри са ли по сто ја ње ани мо зи те та из ме ђу др жав ног гра ђе ња 
на ци је и зах те ва за при зна ва њем ма њин ских пра ва и за ма гљи ва ли га ми том 
о ет но кул ту рал ној не у трал но сти др жа ве. Прин цип ет но кул ту рал не не у трал-
но сти је на За па ду ду го био на во ђен као по ла зи ште за од би ја ње би ло ка квог 
зах те ва ма њи на за по себ ним пра ви ма. Ки мли ка на по ми ње да је све до 90-их 
го ди на 20. ве ка би ло вр ло те шко про на ћи ва ља ну рас пра ву би ло о ле ги тим-
ним ци ље ви ма, би ло о сред стви ма гра ђе ња на ци је, или о ле ги тим ним об ли ци-
ма ма њин ских пра ва.⁴ Ирис Јонг (Iris Ma rion Young) исто кри ти ку је кон цепт 
ет но кул ту рал не не у трал но сти и оспо ра ва тврд њу да се по ли тич ка пра ва не 
мо гу из во ди ти из груп них раз ли ка. Аутор ка при ме ном кон цеп та по ли ти ке 
раз ли ке по ку ша ва да до ка же да пре све га ра сне, пол не и ет нич ке раз ли ке је-

Justice and the Politics of Diff erence, Princeton: Princeton University Press, 1990; Anne Philips, 
Th e Politics of Presence, New York: Oxford University Press, 1995; Will Kymlicka, Multicultur-
al Citizenship: A liberal Th eory of Minority Rights, Oxford: Oxford University Press, 1995; Mala 
Htun, “Is Gender like Ethnicity? Th e Political Representation of Identity Groups”, Perspectives on 
Politics 2/3 (Sep. 2004): 439‒458; Krook Mona Lena and O’Brien Z. Diana, “Th e politics of Group 
Representation: Quotas for Women and Minorities Worldwide”, Comparative Politics (April 2010).

² Је ле на Лон чар, „Из бор на фор му ла и ре пре зен та ци ја ма њи на“, у Пре по ру ке за из-
ме ну из бор ног за ко но дов ства у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић и Душан Спа со је вић, Бео-
град: НДИ, 2011, стр. 137‒151, стр. 138.

³ Adrian Pan to ja and Ge rry Se gu ra, “Do es Et hni city Mat ter?, De scrip ti ve Re pre sen ta tion 
in the Sta te ho u se and Po li ti cal Ali e na tion among La ti nos”, So cial Sci en ce Qu ar terly 84 (2003): 
441‒60.

⁴ Ки мли ка Вил и Маг да Опал ски, Мо же ли се из во зи ти ли бе ра ли ни плу ра ли зам?, 
Бео град: Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 2002, стр. 27‒99.
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су зна чај не, јер ис кљу чу ју од ре ђе не дру штве не гру пе из јав не сфе ре. По ла-
зи од истих осно ва као и Ки мли ка ‒ гру пе не мо гу би ти јед на ке ако њи хо во 
спе ци јал но ис ку ство, од но сно њи хо ви со ци јал ни и кул тур ни иден ти те ти и 
до при нос ни су јав но при зна ти.⁵ „Пи та ње ни је ви ше ка ко да се оправ да од-
сту па ње од нор ме не у трал но сти, већ да ли на по ри ве ћи не у гра ђе њу на ци је 
до во де до не прав де пре ма ма њи на ма? Да ли пра ва ма њи на по ма жу у за шти-
ти од ова кве не прав де? Дру гим ре чи ма, стан дард за вред но ва ње зах те ва за 
ма њин ским пра ви ма ви ше ни је ет но кул ту рал на не у трал ност, већ ет но кул-
ту рал на прав да.“⁶ Ис ку ства ли бе рал них де мо кра ти ја нас уче да се зах те ви 
ма њин ских за јед ни ца, на ро чи то на ци о нал них ма њи на, мо ра ју по сма тра ти у 
кон тек сту ве ћин ског гра ђе ња на ци је и као од го вор на ве ћин ско гра ђе ње на-
ци је. На тра гу ове прет по став ке сва ко се гра ђе ње на ци је, уко ли ко има за циљ 
да при сил но аси ми лу је или по ти сне на ци о нал не ма њи не, сма тра не ле ги тим-
ним. Ки мли ка ис ти че да ма њи не су о че не са др жав ним (ве ћин ским) гра ђе њем 
на ци је има ју на рас по ла га њу огра ни чен број мо гућ но сти ‒ од ин те гра ци је и 
са мо у пра ве до исе ља ва ња и до бро вољ не мар ги на ли за ци је.⁷ 

Ин те гра ци ја на ци о нал них ма њи на по себ но до би ја на ва жно сти ка да 
го во ри мо о „но вим“ де мо кра ти ја ма, ко је још увек не ма ју кон со ли до ва не по-
ли тич ке ин сти ту ци је и у до вољ ној ме ри раз ви је ну де мо крат ску по ли тич ку 
кул ту ру, и у ко ји ма су и да ље до ми нант не ет нич ке по де ле и раз ли ке. Про цес 
ин те гра ци је има за циљ ства ра ње функ ци о нал ног и ин клу зив ног дру штва. 
Ин те гра ци ја као кул ту ра за јед ни штва раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца под-
ра зу ме ва ак тив но уче шће на ци о нал них ма њи на у по ли тич ком и дру штве-
ном жи во ту уз по што ва ње пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи-
на. Про цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на под ра зу ме ва њи хо во уче шће 
(ин те гри са ност) у по ли тич ки и дру штве ни жи вот за јед ни це (др жа ве) у ко-
јој жи ве. У овом ра ду по ла зи мо од иде је да по сто је две за јед ни це: кул тур-
на и по ли тич ка за јед ни ца, за то уче шће у јав ном жи во ту, од но сно по ли ти ка 
ин те гра ци је има две ди мен зи је: кул тур ну и по ли тич ку. Кул тур на ди мен зи ја 
се пре вас ход но од но си на оне ак тив но сти ко је су усме ре не на про мо ви са-
ње и очу ва ње иден ти те та на ци о нал них ма њи на и пред ста вља је дан сег мент 
дру штве не ин те гра ци је. По ли тич ка ди мен зи ја се од но си на уче шће у про-
це су до но ше ња од лу ка и на уче шће у упра вља њу др жа вом, од но сно обез бе-
ђе но при су ство при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у ор га ни ма јав не упра-
ве ка ко би се обез бе ди ли усло ви за из град њу за јед нич ких ин сти ту ци ја ко је 
ће сви гра ђа ни сма тра ти ле ги тим ним. Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње 
и уче шће у ор га ни ма јав не упра ве су две ди мен зи је по ли тич ке ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на.

⁵ Ma rion Young, Ju sti ce and the Po li tics of Diff  e ren ce.
⁶ Ки мли ка и Опал ски, Мо же ли се из во зи ти ли бе ра ли ни плу ра ли зам?, стр. 35.
⁷ Ibid., 36.
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ПРАВО НА ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
КАО КОЛЕКТИВНО ПРАВО

У са вре ме ној по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри се већ не ко вре ме во ди де-
ба та о ко лек тив ним пра ви ма и о то ме да ли пра во на по ли тич ко пред ста вља-
ње на ци о нал них ма њи на тре ба да се увр сти у кор пус ових пра ва. Ге не рал но 
мо же мо ре ћи да по сто ји кон сен зус око ко лек тив них пра ва ко ји се од но си на 
кул тур ну ауто но ми ју, али не и ка да је у пи та њу пра во на по ли тич ко пред ста-
вља ње. Је дан од за го вор ни ка иде је по ли тич ког пред ста вља ња као де ла ко лек-
тив них пра ва је сте и већ по ме ну ти Вил Ки мли ка, ко ји ово пра во убра ја у јед но 
од три груп но ди фе рен ци ра них пра ва.⁸ Аутор по ла зи од иде је не при стра сно-
сти про це ду ре, ко ја да ље узи ма у об зир и ин те ре се и пер спек ти ве ма њи не у 
про це су од лу чи ва ња.⁹ Нај ве ћа ди ле ма ко ја се ја вља у по ли тич кој те о ри ји је сте 
да ли је по ли тич ко пред ста вља ње не ке ма њи не у скла ду са прин ци пи ма де мо-
кра ти је и да ли је оправ да но да не ка гру па, по пут на ци о нал них ма њи на, има 
„по вла сти це“ у од но су на оста ле дру штве не гру пе. Ки мли ка за сту па став да 
пра во на по ли тич ко пред ста вља ње ни је у су прот но сти са по ме ну тим прин-
ци пи ма, јер де мо кра ти ја по сво јој при ро ди под ра зу ме ва по што ва ње прин ци-
па по ли тич ке рав но прав но сти, што се и по сти же груп ним пред ста вља њем.¹⁰ 

Те о ре ти чар Аренд Лај пхарт та ко ђе кри ти ку је кла сич ну ли бе рал ну те о-
ри ју, као и Вил Ки мли ка. Он та ко ђе за го ва ра иде ју пра ва на по ли тич ко пред-
ста вља ње ма њи на у ет нич ки по де ље ним дру штви ма, и то при ме ном мо де ла 
кон со ци ја тив не де мо кра ти је. Као две глав не ка рак те ри сти ке овог мо де ла мо-
же мо на ве сти уче шће у из вр шној вла сти, од но сно пар ти ци па ци ју свих зна-
чај них гру па у по ли тич ком од лу чи ва њу и груп ну ауто но ми ју ‒ од лу чи ва ње 
о соп стве ним ин тер ним по сло ви ма.¹¹ Оба ауто ра за сту па ју те зу о то ме да се 
пра во на по ли тич ко пред ста вља ње мо ра увр сти ти у кор пус ко лек тив них пра-
ва на ци о нал них ма њи на. 

Ар гу мен ти ауто ра ко ји оспо ра ва ју тврд њу да би ин те ре си на ци о нал-
не ма њи не тре ба ло да има ју спе ци јал ни ста тус по ла зе од те зе да на ци о нал-
не ма њи не не тре ба да бу ду фа во ри зо ва не у од но су на не ке дру штве не гру-
пе (је зич ке, ре ли гиј ске, са по себ ним сти лом жи во та и сл.) и да, ако се њи ма 

⁸ На по ме на: Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње де фи ни ше се као спе ци јал на пред-
став нич ка пра ва – ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју пред ста вља ње ма њи на и ет нич ких гру па 
у за ко но дав ним те ли ма. По ред ове гру пе пра ва, у груп но ди фе рен ци ра на пра ва спа да ју 
и пра во на сма о у пра ву и по ли ет нич ка правa, Вил Ки мли ка, Мул ти кул ту рал но гра ђан-
ство ‒ ли бе рал на те о ри ја ма њин ских пра ва, Но ви Сад: Цен тар за мул ти кул ту рал ност, 
2002, стр. 47‒54.

⁹ Ibid., 175.
¹⁰ Ibid., 179‒180.
¹¹ Arend Laj phart, Mo de li de mo kra ti je, Pod go ri ca: CID, 2003; Arend Lajphart, De mo kra-

ci ja u plu ral nim društvima, Za greb: Glo bus, 1992.
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да је од ре ђе ни кор пус „спе ци јал них пра ва“, он да то тре ба омо гу ћи ти и свим 
оста лим гру па ма. За ступ ни ци ове те зе сма тра ју да се пи та ње пред ста вље но-
сти на ци о нал них ма њи на, као и дру гих дру штве них гру па, мо же ре ши ти по-
што ва њем на че ла де мо кра ти је и по што ва њем ин ди ви ду ал них пра ва,¹² при ме-
ном мо де ла де цен тра ли за ци је и тран спа рент но сти и отва ра њем по ли тич ког 
про це са за раз ли чи те гру пе.¹³ Пред ност овог мо де ла је то што ње го ва при ме-
на не под ра зу ме ва ауто мат ски до де лу „спе ци јал ног ста ту са“ ни јед ној гру пи. 

Као што је на по ме ну то, по ла зи мо од ста ва да у јед ном дру штву по сто је 
два ти па за јед ни це: по ли тич ки и дру штве ни и са мим тим раз ли ку је мо по ли-
тич ку и дру штве ну ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. Ко лек тив на пра ва ко-
ја обез бе ђу ју „спе ци јал ни ста тус“ на ци о нал ној ма њи ни су по треб на ка ко би 
ма њи на има ла отво ре не мо гућ но сти да уче ству је у јав ној сфе ри, и то дво ја ко: 
кроз ути цај на про цес до но ше ња од лу ка и кроз ужи ва ње кул тур них пра ва. 

Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на по сма тра мо 
кроз при зму ко лек тив них пра ва и сма тра мо да се, ка да го во ри мо о ко лек тив-
ним пра ви ма на ци о нал них ма њи на, по ред пра ва на кул тур ну ауто но ми ју, мо-
ра обез бе ди ти и пра во на по ли тич ко пред ста вља ње. 

Ин те гра ци ја на ци о нал них ма њи на у зе мља ма ко је не ма ју кон со ли до-
ва ну де мо кра ти ју и ста бил не ин сти ту ци је ни је мо гу ћа без оства ри ва ња пра-
ва на по ли тич ко пред ста вља ње. По сто је раз ли чи ти мо де ли за обез бе ђи ва ње 
груп ног пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на, али су два нај при сут ни ја у прак-
си ис точ но е вроп ских зе ма ља: је дан је де ло ва ње пре ко по ли тич ких пар ти ја, 
дру ги је за сту па ње ин те ре са пре ко ин сти ту ци је са ве та на ци о нал них ма њи-
на, чи ја је при мар на де лат ност оства ри ва ње пра ва на кул тур ну ауто но ми ју. 
У слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је, ка да го во ри мо о по ли тич ком пред ста вља њу на-
ци о нал них ма њи на, до ми нант ну уло гу има ју по ли тич ке пар ти је на ци о нал-
них ма њи на, ко је при мар но за сту па ју ин те ре се ма њи не ко ју пред ста вља ју и 
са мим тим има ју ве ли ку уло гу у про це су ин те гра ци је.

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на се мо же по сти ћи при-
ме ном пет раз ли чи тих мо де ла. Пр ви мо дел под ра зу ме ва осни ва ње ма њин ских 
асо ци ја ци ја ко је има ју фор мал ну уло гу у ре пре зен та ци ји на ци о нал них ма њи-
на. Пред ност ова квог при сту па је у то ме што мо же до ве сти до де по ли ти за ци је 

¹² Wal zer Mic hael, “Plu ra lism: A Po li ti cal Per spec ti ve”, in Th e Right of Mi no rity Cul tu res, 
ed. Will Kymlic ka, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1995, pp. 123‒139.

¹³ Pog ge W. Th o mas, “Gro up Rights and Et hni city”, in Et hni city and Gro up Rights, eds. Ian 
Sha pi ro and Will Kymlic ka, New York, Lon don: New York Uni ver sity Press, 1997, pp.187‒222.
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од ре ђе них од лу ка ко је су ре ле вант не за ма њи не, али исто вре ме но мо же во ди-
ти ис кљу чи ва њу дру гих ма њи на ко је се ни су ор га ни зо ва ле у асо ци ја ци је или 
ис кљу чи ва ње од ре ђе не гру пе (нпр. же не).¹⁴ Ко нач но, при ме на овог мо де ла не 
до во ди до по ли тич ке јед на ко сти ма њи не и ве ћи не, јер не по сто ји при ме на 
афир ма тив них ме ра ко је би омо гу ћи ле да ма њи не са ме би ра ју сво је за ступ-
ни ке у ор га ни ма за ко но дав не или из вр шне вла сти. Дру ги мо дел под ра зу ме ва 
по сто ја ње по себ них ин сти ту ци ја ко је су зва нич ни за ступ ни ци ин те ре са на-
ци о нал них ма њи на. На ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на пред ста вља ју 
ове ин сти ту ци је и нај че шће се ба ве пи та њи ма кул тур не ауто но ми је. Ка да је 
реч о овим те ли ма, нај ве ћи про блем је у то ме на ко ји на чин се би ра ју њи хо ви 
пред став ни ци ‒ да ли ди рект но или по сред но, пре ко пар ти ја, ко има пра во 
да гла са, да ли ће ова те ла узур пи ра ти по ли тич ке пар ти је и оне мо гу ћи ти пра-
во уче ство ва ња и дру гим по ли тич ким оп ци ја ма.¹⁵ Ма њин ски пред став ни ци 
мо гу би ти иза бра ни на ли ста ма ве ћин ских пар ти ја или ма њи не мо гу осно-
ва ти соп стве не пар ти је ка ко би про мо ви са ле и за сту па ле сво је на ци о нал не 
ин те ре се. Уко ли ко се ин те ре си на ци о нал них ма њи на ар ти ку ли шу кроз по-
сто је ће гра ђан ске пар ти је ‒ које при мар но не за сту па ју са мо ин те ре се на ци-
о нал них ма њи на – лак ше ће се са вла да ти ет нич ке раз ли ке и ство ри ти усло-
ви за по ве ћа ње сте пе на ин клу зив но сти у дру штву.¹⁶ Ме ђу тим, нај ве ћа ма на 
овог мо де ла, што и сам аутор при ме ћу је, је сте у то ме што је ње го ва при ме на 
по ка за ла да се нај че шће иг но ри шу ин те ре си на ци о нал них ма њи на или се 
њи ма ма ни пу ли ше. Ко нач но, на ци о нал не ма њи не мо гу са ме осни ва ти по ли-
тич ке пар ти је ко је ће за сту па ти њи хо ве ин те ре се у за ко но дав ним те ли ма и 
ко је ће бра ни ти њи хо ва пра ва пред ор га ни ма вла сти. Пе ти мо дел под ра зу-
ме ва при ме ну кво та за ет нич ке за јед ни це. Кво те се нај че шће при ме њу ју за 
же не и на ци о нал не ма њи не. Уоби ча је не су три вр сте кво та: ре зер ви са на ме-
ста, за кон ске кво те и до бро вољ не кво те.¹⁷ Ре зер ви са на ме ста у пар ла мен ту 
под ра зу ме ва ју да је за кон ским и из бор ним пра ви ли ма утвр ђен број ме ста у 
пред став нич ком те лу ко ја по пу ња ва ју кан ди да ти из ре до ва раз ли чи тих ет-
нич ких за јед ни ца. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ово пра во мо гу да ко ри сте са-
мо оне ет нич ке за јед ни це са прав но при зна тим ста ту сом на ци о нал не ма њи-
не. За кон ске кво те су оба ве зу ју ће за све по ли тич ке пар ти је и про пи су ју се 
уста вом, за ко ном о из бор ном си сте му или за ко ном о по ли тич ким пар ти ја ма. 

¹⁴ Flo rian Bi e ber, “In tro duc tion: Mi no rity par ti ci pa tion and po li ti cal par ti es”, in Po li ti cal 
Par ti es and Mi no rity Par ti ci pa tion, еd. Flo rian Bi e ber, Sko plje: Fri e drich Ebert Stift  ung – offi    ce 
Ma ce do nia, 2008, p. 11.

¹⁵ Ibid.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Је ле на Лон чар, „Пред ста вље ност ма њи на и мар ги на ли зо ва них гру па у пар ла мен-

ту Ср би је“, у Пар ти је и из бо ри у Ср би ји ‒ 20 го ди на, ур. Сла ви ша Ор ло вић, Бе о град: ФЕС 
и ФПН, 2011, стр. 357.
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За не по што ва ње ових ме ра по ли тич ки ак те ри мо гу сно си ти за кон ске по сле-
ди це. До бро вољ не пар тиј ске кво те су фор мал не ме ре за ко је се по ли тич ке 
пар ти је са мо стал но опре де љу ју.¹⁸ 

Др жа ва уво ди ре зер ви са на ме ста за на ци о нал не ма њи не нај че шће из 
сле де ћих раз ло га: 1) да се одр жи мир ме ђу ет нич ким гру па ма; 2) да се огра-
ни чи ауто но ми ја на ци о нал них ма њи на;¹⁹ 3) под при ти ском ме ђу на род не 
за јед ни це;²⁰ 4) опре де ље њем др жа ве да во ди мул ти кул ту рал ну по ли ти ку 
отва ра њем по ли тич ког про це са за на ци о нал не ма њи не. У прак си је при ме-
на овог ме ха ни зма по ка за ла до ста по те шко ћа у по гле ду на чи на из бо ра по-
сла ни ка: да ли ће се опре де ли ти за ве ћин ски или про пор ци о нал ни мо дел, 
да ли ће ово пра во би ти узур пи ра но од стра не по ли тич ких пред став ни ка 
ве ћи не, про блем фор ми ра ња ет нич ких би рач ких спи ско ва и сл. Дру га ма-
на овог мо де ла је то што у слу ча ју ма ло број них ма њин ских за јед ни ца (оних 
ко је бро је ма ње од 1% ста нов ни штва) нај че шће је дан кан ди дат пред ста вља 
ви ше на ци о нал них ма њи на у јед ном из бор ном ци клу су. По ста вља се пи та-
ње да ли ће тај је дан по сла ник има ти до вољ но ка па ци те та и мо ти ва ци је да 
рав но мер но за сту па ин те ре се свих на ци о нал них гру па ко је пред ста вља.²¹ 
Нај зад, „због че га би по сла ник јед не ма њин ске на ци о нал но сти бо ље пред-
ста вљао при пад ни ке дру ге на ци о нал но сти не го што би то чи ни ли по сла-
ни ци иза бра ни на оп штим из бо ри ма без об зи ра на ет нич ку при пад ност“?²² 
Ме ђу тим уко ли ко упо ре ди мо си стем ре зер ви са них ме ста са оста ла че ти ри 
мо де ла, овај мо дел ипак отва ра нај ви ше мо гућ но сти за на ци о нал не ма њи-
не и „чи ни се да је он нај пра вич ни ји јер омо гу ћа ва да у по ли тич ком жи во ту 
бу ду за сту пље ни ин те ре си свих на ци о нал них ма њи на“.²³

¹⁸ Dru de Da hle rup and Le ni ta Fre i den vall, “Gen der Qu o tas in Po li tics ‒ A Con sti tu ti o nal 
Chal len ge”, in Con sti tu ting Equ a lity: Gen der Equ a lity and Com pa ra ti ve Con sti tu ti o nal Law, ed. 
Su san H. Wil li ams, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, p. 32.

¹⁹ Ka ren Bird, Th e po li ti cal Re pre sen ta tion of Wo men and Et hnic Mi no ri ti es in esta blis hed 
De moc ra ci es, A Fra me work for Com pa ra ti ve Re se arch”, 2003, p. 3. Текс представљен на Aca-
demy of Mi gra tion Stu di es u Dan skoj, http://www.hks.har vard.edu/fs/pnor ris/Ac ro bat/stm103%20
ar tic les/Ka ren%20Bird%20amid pa per.pdf. Приступљено: 12. 12. 2015.

²⁰ Ре зер ви са на ме ста у пар ла мен ту су нај че шће уво ди ле „но ве де мо кра ти је“, и то зе-
мље бив шег ко му ни стич ког бло ка, ко је су се опре де ли ле за тај ме ха ни зам, ка ко би обез-
бе ди ле по ли тич ку ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. У Хр ват ској, Сло ве ни ји, Ру му ни ји 
и Цр ној Го ри је ре ша ва ње по ли тич ке ин те гра ци је на ци он лних ма њи на би ло услов ље но 
про це сом евро ин те гра ци ја.

²¹ Лон чар, „Из бор на фор му ла и ре пре зен та ци ја ма њи на“, стр. 144.
²² Ibid.
²³ Го ран Ба шић, „По ли тич ко ор га ни зо ва ње на ци о нал них ма њи на у Ср би ји“, у Пре-

по ру ке за из ме ну из бор ног за ко но дав ства, ур. Зоран Сто јиљ ко вић и Душан Спа со је вић, 
Бе о град: НДИ, 2011, стр. 134.
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УТИЦАЈ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА НА ПОЛИТИЧКУ 
ПРЕДСТАВЉЕНОСТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Ви дљи вост ет нич ких пар ти ја је ди рект но усло вље на мо гућ но сти ма и 
огра ни че њи ма ко је пру жа ју устав ни оквир и ди зајн из бор ног си сте ма. Пра-
ви ла ко ја про ис ти чу из кон струк ци је устав ног по рет ка и из бор ног си сте ма 
ства ра ју под стрек, га ран ци је, ре стрик ци ју или за бра њу ју де ло ва ње по ли-
тич ких пар ти ја на ци о нал них ма њи на. Из бор на пра ви ла ути чу на по ли тич ке 
пар ти је на ци о нал них ма њи на дво стру ко: пр во, кроз ути цај из бор ног си сте-
ма на ма ле пар ти је уоп ште и, дру го, кроз по сто ја ње кон крет них из бор них 
аран жма на, ко ји оте жа ва ју или олак ша ва ју по ли тич ку пред ста вље ност на-
ци о нал них ма њи на. 

Ува же на је прет по став ка да ће си стем про пор ци о нал не ре пре зен та-
ци је би ти по год ни ји за ма ње пар ти је, на су прот ве ћин ском си сте му, ко ји се 
од ли ку је ви со ким сте пе ном дис про пор ци о нал но сти из ме ђу осво је них ман-
да та и до би је них гла со ва. Из бор ни праг,²⁴ би ло да се од но си на по је ди нач-
не пар ти је или ко а ли ци је, је дан је од нај бит ни јих фак то ра у про пор ци о нал-
ном си сте му, ко ји ди рект но ути че на то да ли ће ет нич ке пар ти је осво ји ти 
до вољ но гла со ва за ула зак у тр ку око пре ра спо де ле ман да та. С дру ге стра не, 
из бор на пра ви ла мо гу пред ви ђа ти и по се бан трет ман ет нич ких пар ти ја. По-
сто ја ње ових „по себ них“ од ре да ба мо же би ти по ка за тељ по све ће но сти јед не 
зе мље те мељ ним прин ци пи ма по ли тич ког плу ра ли зма.²⁵ Пра во на по ли тич-
ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на за ви си од бар шест фак то ра: 1) из-
бор ни си стем (ве ћин ски или про пор ци о нал ни, сте пен про пор ци о нал но сти, 
број и рас по ред из бор них је ди ни ца, из бор ни праг отво ре не или за тво ре не 
из бор не ли сте); 2) број ност на ци о нал не ма њи не; 3) чи ње ни ца да ли су ма-
њи не те ри то ри јал но кон цен три са не или не; 4) у ко јој ме ри су ма њи не ин те-
гри са не у дру штво и по ли тич ки си стем; 5) да ли ма њи не има ју сво је стран ке, 

²⁴ При род ни из бор ни праг „пред ста вља ствар ну пре пре ку ко ју из бор ни ак те ри мо-
ра ју пре ћи да би сте кли пар ла мен тар ни ста тус… Из ра чу на ва се као про це нат гла со ва 
ко ји од ре ђе на из бор на ли ста мо ра до би ти да би осво ји ла пр ви ман дат, а ње го ва ви си на 
за ви си од ве ли чи не из бор не је ди ни це (М), бро ја стра на ка (С) ко је уче ству ју на из бо ри-
ма и ме то де ко ја се ко ри сти за пре тва ра ње гла со ва у ман да те. За Д’Он то ву ме то ду, ко ја се 
ко ри сти за пре тва ра ње гла со ва у ман да те у на шем из бор ном си сте му, те о риј ски праг ин-
клу зив но сти из ра чу на ва се по фор му ли: Pi = 100 : (M+S-1)“, Ми лан Јо ва но вић, „Из бор ни 
праг и стра нач ки си стем“, у По ли тич ке стран ке у Ср би ји: струк ту ра и функ ци о ни са ње, 
ур. Зо ран Лу то вац, Бе о град: ФЕС и Ин сти тут за дру штве не на у ке, 2007. У слу ча ју Ср би је 
по треб но је осва ја ње 15 000 гла со ва за је дан ман дат, стр. 187‒188.

²⁵ Maria Spirova and Boyka Stefanova, “Th e European Dimension of the Political Rep-
resentation of Minorities”, Paper presented at the EUSA Conference, April 24‒26, 2009, Los An-
geles. http://aei.pitt.edu/33140/1/stefanova._boyka.pdf. Посећено 25. 1. 2016. године.
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и да ли има ју јед ну или ви ше стра на ка; 6) у ко јој ме ри на ци о нал не ма њи не 
гла са ју за ве ћин ске пар ти је.²⁶

У Ре пу бли ци Ср би ји је на сна зи про пор ци о нал ни из бор ни си стем: це-
ла ре пу бли ка је јед на из бор на је ди ни ца, из бор ни цен зус од 5% уз при ме ну 
при род ног пра га за по ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на и за тво ре не 
из бор не ли сте. Ет нич ка струк ту ра Ср би је је вр ло хе те ро ге на: 14,1% укуп-
ног ста нов ни штва чи ни 21 ет нич ка за јед ни ца.²⁷ Пре ма овим ре зул та ти ма 
нај број ни је су: ма ђар ска, ром ска и бо шњач ка на ци о нал на ма њи на.²⁸ Нај-
број ни је на ци о нал не ма њи не су те ри то ри јал но кон цен три са не у три обла-
сти: АП Вој во ди на, Ра шка област (Сан џак) и ју жна Ср би ја (Пре шев ска до-
ли на). Нај ве ћи број ма њи на жи ви у Вој во ди ни, док је бо шњач ка за јед ни ца 
кон цен три са на у Ра шкој обла сти, ал бан ска на ци о нал на ма њи на жи ви пре-
те жно на ју гу Ср би је, а ром ска на ци о нал на ма њи на је дис пер зо ва на ши ром 
зе мље. По ли ти ка ин те гра ци је се у Ре пу бли ци Ср би ји оце њу је као се гре га-
тив ни мул ти кул ту ра ли зам, ко ји на гла ша ва уло гу ет но кул ту рал них спе ци-
фич но сти. „Сла бост та квог при сту па је рас та ка ње дру штве них ве за и под-
сти ца ње со ци је тал ног про сто ра у ко ме по сто је ’па ра лел не кул ту ре’ ко је 
се рет ко при бли жа ва ју и го то во ни кад не раз у ме ју.“²⁹ Упра во на при ме ру 
Ср би је ви ди мо да про це си по ли тич ке и дру штве не ин те гра ци је не са мо да 
ни су исто вет ни већ че сто мо гу би ти и су прот ста вље ни. Сте пен по ли тич ке 
ин те гра ци је је знат но ви ши у од но су на сте пен дру штве не ин те гра ци је. На-
ци о нал не ма њи не у Ср би ји има ју мо гућ ност да осну ју сво је по ли тич ке пар-
ти је и сва ку од 21 за јед ни це пред ста вља ми ни мум јед на по ли тич ка пар ти ја. 
Ана ли зом ре зул та та пар ла мен тар них из бо ра 2014. го ди не прет по ста вља мо 

²⁶ Сла ви ша Ор ло вић, По ли тич ки жи вот Ср би је: из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра-
ти је, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 318.

²⁷ Ре зул та ти по пи са 2011. го ди не (без Ко со ва и Ме то хи је): Ср би као ве ћин ски на род 
бро је 6 ми ли о на (83,3%), за тим сле де Ма ђа ри (253 900 или 3,5%), Ро ми (147 600 или 2,1%) 
и Бо шња ци (145 300 или 2,0%), док оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју са ис под 1%, 
као што су Хр ва ти (57 900 или 0,8%), Сло ва ци (52 800 или 0,7%), Цр но гор ци (38 500 или 
0,5%), Вла си (35 300 или 0,5%) и др. У „оста ле на ци о нал но сти“ свр ста не су ет нич ке за јед-
ни це са ма ње од 2 000 при пад ни ка (Егип ћа ни, Ашка ли је, Че си, Је вре ји и др.), ко јих има 
укуп но 17 600 (0,2%). Број ли ца ко ја су ис ко ри сти ла сво је уста вом за га ран то ва но пра во 
и ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу из но си чак 160 300 (2,2%). Та ко ђе, зна ча јан 
је и број ли ца (30 700 или 0,4%) ко ји се из ја снио у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (нпр. 
Вој во ђа нин, Шу ма ди нац, Ва ље вац, Бе о гра ђа нин и сл.), Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
http://me dia.po pis2011.stat.rs/2012/Pre zen ta ci ja_Knji ga1.pdf. При сту пље но 15. 2. 2016. го ди не.

²⁸ Ме ђу тим, овај на лаз не од го ва ра ре ал ном ста њу ства ри на те ре ну, јер су по пис 2011. 
го ди не бој ко то ва ли при пад ни ци ал бан ске на ци о нал не ма њи не на те ри то ри ји ју жне Ср-
би је, ко ји спа да ју под Пчињ ску област, у ко јој је за бе ле же но да жи ви са мо 680 Ал ба на ца, 
што је не мо гућ по да так.

²⁹ Ба шић, „По ли тич ко ор га ни зо ва ње на ци о нал них ма њи на у Ср би ји“, стр. 130.
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да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на гла са ју ве ћи ном за пар ти је ко је пред-
ста вља ју њи хо ву за јед ни цу, а не за ве ћин ске пар ти је.³⁰

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

По ли тич ке пар ти је на ци о нал них ма њи на су ет нич ке пар ти је ко је при-
мар но за сту па ју ин те ре се за јед ни це ко је пред ста вља ју и обра ћа ју се са мо би-
ра чи ма ко ји су њи хо ви су на род ни ци.³¹ Ци ље ви ових пар ти ја се не раз ли ку ју 
мно го од ци ље ва ве ћин ских пар ти ја. Ове пар ти је су усме ре не на два ци ља: пр-
ви, уче шће у вла сти ка ко би мо гли да од лу чу ју или ути чу на до но ше ње од лу ка 
о пи та њи ма ко ја су од ви тал ног зна ча ја за за јед ни цу ко ју пред ста вља ју; дру-
ги, тра же при ступ ре сур си ма и при ви ле ги ја ма ко је до но си уче шће у вла сти.

При ста ли це за сту па ња ин те ре са ма њин ских за јед ни ца пу тем ет нич-
ких пар ти ја по ла зе од ста ва да по сто ја ње ет нич ких пар ти ја де ми сти фи ку је 
ет нич ко пи та ње јер га уно се у ин сти ту ци о нал не окви ре, што омо гу ћа ва да 
се ет нич ко пи та ње ре ша ва уну тар пар ла мен та, а не ван ње га. Кон флик ти из-
ме ђу ве ћин ских и ма њин ских пар ти ја се ре ша ва ју уну тар по ли тич ке аре не 
пре го во ри ма и уз по што ва ње пра ви ла и про це ду ра. 

Те о ре ти чар Хо ро виц (Ho ro witz) из но си сна жан ар гу мент про тив ет-
нич ких пар ти ја твр де ћи да ет нич ке пар ти је још ви ше про ду бљу ју по сто је ће 
ет нич ке рас це пе. Он твр ди да ет нич ке пар ти је, по што се за ла жу за ин те ре-
се ет нич ке гру пе ко ју пред ста вља ју, ни су у ста њу да се ба ве пи та њи ма ко ја 
су од др жав ног зна ча ја и да је њи хо во де ло ва ње опа сно за ста бил ност вла де 
јед не др жа ве.³² Дру ги аутор Реј ли (Re illy) на во ди сли чан ар гу мент, ис ти чу ћи 
да ет нич ке пар ти је че сто има ју цен три фу гал но деј ство на по ли тич ки про цес, 
а ре зул тат то га је фраг мен ти сан пар тиј ски си стем, ко ји има кљу чан ути цај 
на ста бил ност де мо кра ти је и ста бил ност вла де. Он твр ди да др жа ва мо же да 
раз мо три као оп ци ју да пу тем из бор них пра ви ла под сти че ства ра ње мул ти-
ет нич ких пар ти ја уме сто мо но ет нич ких пар ти ја.³³

У Ре пу бли ци Ср би ји је ре ги стро ва но 105 стра на ка, од ко јих су 63 
стран ке на ци о нал них ма њи на, што чи ни 60% укуп ног бро ја ре ги стро ва них 

³⁰ Ксе ни ја Мар ко вић и Не ве на Ми ли ће вић, „Уче шће по ли тич ких пар ти ја на ци о нал-
них ма њи на на из бо ри ма 2014. го ди не“, у Из бо ри у Ср би ји 2014. го ди не ‒ по ли тич ка ро ка да, 
ур. Милан Јо ва но вић и Душан Ву чи ће вић, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2014, 
стр. 127.

³¹ Do nald Ho ro witz, Et hnic Gro up in Con fl ict, Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
2000, p. 291.

³² Ibid., 294.
³³ Be nja min Re illy, “Po li ti cal En gi ne e ring of Par ti es and Party Systems”, De moc ra ti za tion 

13/5 (2006): 811‒827.
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по ли тич ких пар ти ја. Ово ли ки број по ли тич ких пар ти ја на ци о нал них ма-
њи на је по сле ди ца при ме не афир ма тив не ме ре, ко ја под ра зу ме ва да је за ре-
ги стра ци ју по ли тич ке стран ке на ци о нал не ма њи не до вољ но 1 000 пот пи са, 
док је за стран ке ко је не под ла жу при ме ни ове афир ма тив не ме ре по треб-
но де сет пу та ви ше пот пи са.³⁴ Афир ма тив на ме ра се од но си са мо на ре ги-
стра ци ју стра на ка на ци о нал них ма њи на, али не и на број пот пи са по треб-
них за кан ди до ва ње ли сте на пар ла мен тар ним ре пу блич ким из бо ри ма. Овај 
услов је исти и за ве ћин ске и ма њин ске стран ке ‒ по треб но је са ку пи ти 10 
000 пот пи са да би се из бор на ли ста кан ди до ва ла на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма. Ово је је дан од раз ло га за што се ма ли број ма њин ских стра на ка од-
лу чу је да са мо стал но иза ђе на из бо ре и за што ве ћи на ма њин ских за јед ни ца 
оста не без сво јих пред став ни ка у пар ла мен ту. Од укуп но 63 ре ги стро ва не 
ма њин ске стран ке на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма са мо су Са вез 
вој во ђан ских Ма ђа ра (СВМ), Стран ка де мо крат ске ак ци је Сан џа ка (СДА) 
и Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње (ПДД) иза шли са мо стал но на из бо ре и 
осво ји ли укуп но 11 ман да та.³⁵ 

Дру ги раз лог за што ве ли ки про це нат од ре ги стро ва не 63 по ли тич ке 
стран ке на ци о нал них ма њи на оства ру је сла би је ре зул та те на из бо ри ма је-
сте дис пер зи ја гла со ва. „Ова ква сли ка пар тиј ске сце не где јед ну ма њи ну, ко ја 
бро ји не ко ли ко хи ља да љу ди пред ста вља не ко ли ко пар ти ја, на ме ће ло гич но 
пи та ње: ко је ле ги тим ни за ступ ник ин те ре са од ре ђе не на ци о нал не ма њи-
не? По сле ди ца тр ке око ле ги тим ног пред став ни ка је сте сма ње ње шан си за 
по ве ћа ње по ли тич ке мо ћи јер не по сто ји удру же но де ло ва ње за сно ва но на 
са гла сно сти свих пред став ни ка од ре ђе не на ци о нал не ма њи не, што у крај-
њем слу ча ју олак ша ва по зи ци ју пред став ни ци ма вла сти да ма ни пу ли шу ин-
те ре си ма на ци о нал них ма њи на.“³⁶ Не ко мо же за кљу чи ти да је глав ни узрок 
ово ли ког бро ја ма њин ских стра на ка за кон ска олак ши ца при ли ком ре ги-
стра ци је, ме ђу тим, то не мо ра ну жно би ти тач но. Ве ћи на ових по ли тич ких 
пар ти ја оку пља око се бе пред став ни ке за јед ни це ко ју пред ста вља, ма да по-
сто је и слу ча је ви зло у по тре бе афир ма тив них ме ра, као у слу ча ју „Ни је дан 
од по ну ђе них од го во ра“, ко ји су до би ли ман дат 2012. го ди не пред ста вља ју ћи 
се као стран ка вла шке на ци о нал не ма њи не и та ко се би олак ша ли ула зак у 
На род ну скуп шти ну. Мо ра мо та ко ђе на по ме ну ти да ма њин ске стран ке ни су 
за ин те ре со ва не са мо за оп ште из бо ре ‒ ло кал не и пар ла мен тар не, већ и за 

³⁴ За кон о по ли тич ким стран ка ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009, члан 9.
³⁵ По ред по бро ја не три пар ти је, са мо стал но је иза шла на из бо ре и Ру ска стран ка ‒ 

Сло бо дан Ни ко лић, али она ни је ус пе ла да оства ри за па же не ре зул та те. Све оста ле стран ке 
ма њи на ула зи ле су у пред из бор ну ко а ли ци ју са ве ћин ским стран ка ма или дру гим стран-
ка ма ма њи на. Де таљ ни је в. у Мар ко вић и Ми ли ће вић, „Уче шће по ли тич ких пар ти ја на-
ци о нал них ма њи на на из бо ри ма 2014. го ди не“, стр. 107‒131.

³⁶ Iid., 113.
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из бо ре за на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на ‒ те ла ко ја пред ста вља ју 
на ци о нал не ма њи не у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, ин фор ми са ња и слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма.³⁷

Та бе ла 1. Од нос ма њин ских по ли тич ких пар ти ја 
и уде ла на ци о нал них ма њи на у укуп ном ста нов ни штву 

На ци о нал на 
ма њи на

Број ност при пад ни ка 
на ци о нал не ма њи не 
из ра же но у %³⁸

Број ре ги стро ва них 
пар ти ја 
(2012. го ди не)³⁹ 

Број ре ги стро ва них 
пар ти ја 
(2016. го ди не)⁴⁰ 

Бо шња ци 2,02 12 12

Ро ми 2,05 7 7

Ал бан ци 0,08 6 7

Ма ђа ри 3,53 6 8

Вла си 0,49 5 3

Хр ва ти 0,81 2 2

Цр но гор ци 0,54 1 1

Ма ке дон ци 0,32 1 2

Го ран ци 0,11 1 1

Ру си ни 0,20 2 2

Ру му ни 0,41 2 2

Сло ва ци 0,73 2 5

Бу га ри 0,26 3 4

Бу њев ци 0,23 3 3

Ру си 0,05 2 4

Укуп но 11,83% 55 63

³⁷ За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, Слу жбе ни гла сник, бр. 72/2009, 
20/2014 ‒ од лу ка УС и 55/2014, члан 1.

³⁸ http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20pripadnost-Eth-
nicity.pdf. Приступљено 26. 4. 2014. године.

³⁹ Да нас, 30. ја ну ар 2013. го ди не.
⁴⁰ Ре ги стар по ли тич ких пар ти ја за на ци о нал не ма њи не Ми ни стар ства др жав не 

упра ве и ло кал не са мо у пра ве, http://www.mduls.gov.rs/do ku men ta-po li tic ke-stran ke.php. 
При сту ље но 25. 3. 2016. го ди не.
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КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У СРБИЈИ

По ли тич ке стран ке су има ле кључ ну уло гу у про це су по ли тич ке ин те-
гра ци је на ци о нал них ма њи на и за то је ну жно утвр ди ти ка рак тер од но са по-
ли тич ких пар ти ја и ет нич ких за јед ни ца. По ли тич ке стран ке мо гу при мар но 
за сту па ти са мо ин те ре се јед не ет нич ке за јед ни це. То су мо но ет нич ке стран ке. 
Ове стран ке се нај че шће ве зу ју са мо за би рач ко те ло ма њи не или ве ћи не, од-
ли ку ју се ни ским сте пе ном ин клу зив но сти, че сто игра ју на „ет нич ку“ кар ту 
и отво ре но про мо ви шу и за го ва ра ју вред но сти и сим бо ле сво је за јед ни це.⁴¹ 

Дру ги тип пар ти ја у сво је ре до ве укљу чу ју и пред став ни ке ма њин ске 
за јед ни це. Ове стран ке не про мо ви шу ну жно са мо ин те ре се јед не за јед ни це, 
од ли ку ју се ве ћим сте пе ном ин клу зив но сти, ме ђу сво јим кан ди да ти ма, али 
и би рач ким те лом, има ју и при пад ни ке ма њи не и ве ћи не. Овај мо дел отва ра 
мо гућ ност да се по сто је ћи ет нич ки рас це пи ума ње и ко нач но пре ва зи ђу, јер 
по сто ји ин тер ак ци ја ин те ре са из ме ђу ма њи не и ве ћи не. Ме ђу тим, уко ли ко 
ове стран ке ма ни пу ли шу и кал ку ли шу ин те ре си ма ма њи не, по сто ји опа сност 
да ће ру ко вод ство ових пар ти ја са мо де кла ра тив но укљу чи ва ти при пад ни ке 
ма њи не у сво је ре до ве.⁴²

Тре ћи тип по ли тич ких пар ти ја су гра ђан ске стран ке. Оне те же да сма-
ње уло гу ет нич ких по де ла и рас це па, ка ко у сво јим про грам ским на че ли ма, 
та ко и у пар тиј ској ор га ни за ци ји. Ме ђу тим, ове стран ке пред ност да ју гра-
ђан ском иден ти те ту и не фа во ри зу ју про на ци о нал не вред но сти и сим бо ле. 
Тру де се да има ју ви сок сте пен ин клу зив но сти. Иако је че сто по ја ва да ме ђу 
чла но ви ма до ми ни ра ју при пад ни ци ве ћи не, ова пар ти ја има спо соб ност да 
при ву че и гла со ве ма њи на јер се у сво јим про гра ми ма за ла жу за афир ма ци-
ју по ли тич ког уче шћа на ци она лних ма њи на.⁴³

Мул ти ет нич ке стран ке се обра ћа ју и пред ста вља ју ин те ре се раз ли чи тих 
ет нич ких за јед ни ца. Нај ве ћи иза зов овим стран ка ма је сте спо соб ност да кон-
стант но под јед на ко пред ста вља ју ин те ре се раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца.⁴⁴ 

Уну тар пар тиј ског си сте ма Ср би је до ми ни ра ју мо но ет нич ке стран ке. 
По ли тич ке стран ке пред ста вља ју или ин те ре се ве ћин ске за јед ни це или ин-
те ре се ма њин ских за јед ни ца, с тим да то ком по след ња два из бор на кру га по-
сто ји тен ден ци ја по ве ћа ња бро ја ет нич ких пар ти ја, ко је у сво је ре до ве укљу-
чу ју при пад ни ке ма њин ских ет нич ких за јед ни ца.

⁴¹ Кри те ри ју ми по де ле су би ли сле де ћи: про грам ска ори јен та ци ја пар ти ја, ли дер ско 
вођ ство и кан ди да ти у пар ти ја ма, као и чла но ви и гла сач ко те ло стран ке. У мо но ет нич-
ке стран ке се убра ја ју кон зер ва тив не и на ци о на ли стич ке стран ке. Де таљ ни је в. у Bi e ber, 
In tro duc tion „Mi no rity par ti ci pa tion and po li ti cal par ti es“, р. 13.

⁴² Ibid.
⁴³ Ibid., 14.
⁴⁴ Ibid., 15.
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Та бе ла 2. Кла си фи ка ци ја по ли тич ких пар ти ја⁴⁵

Тип по ли тич ке стран ке На зив по ли тич ке стран ке

Мо но ет нич ке стран ке СНС, СПС, ДСС, НС, ЈС, СПО и Де мо хри шћан ска 
стран ка Ср би је, ПУПС и стран ке на ци о нал них ма-
њи на: СВМ, СДП Сан џа ка, ПДД 

Ет нич ке стран ке ко је у сво је ре до ве укљу-
чу ју при пад ни ке на ци о нал них ма њи на

ДС, СДС

Гра ђан ске стран ке ЛДП, ЛСВ, СДПС

Мул ти ет нич ке стран ке –

Стран ке на ци о нал них ма њи на, исто као и ве ћин ске стран ке, би ра ју да 
ли ће на из бо ре иза ћи са мо стал но, у ко а ли ци ји са не ком ве ћин ском пар ти-
јом/пар ти ја ма или ће фор ми ра ти ко а ли ци ју са чи ње ну од не ко ли ко раз ли чи-
тих пар ти ја на ци о нал них ма њи на. Иако у Ср би ји до ми ни ра ју мо но ет нич ке 
стран ке, вр ло су по пу лар не мул ти ет нич ке ко а ли ци је. Стран ке на ци о нал них 
ма њи на, на ро чи то ма ње, нај че шће се опре де љу ју за ула зак у пред из бор ну 
ко а ли ци ју са ве ћин ским пар ти ја ма, јер про це њу ју да им се та ко по ве ћа ва ју 
шан се за ула зак у пред став нич ко те ло. Као при род ни са ве зник на ци о нал них 
ма њи на, то ком свих из бор них ци клу са у де мо крат ској ери срп ске по ли тич ке 
прак се ја вља се Де мо крат ска стран ка (ДС). Ова стран ка је на из бо ри ма 2003, 
2008, 2012. и 2014. го ди не ушла у пред из бор ну ко а ли ци ју са пар ти ја ма на ци-
о нал них ма њи на. Ана ли зом из бор них ли ста и ко а ли ци ја то ком из бо ра 2012. 
и 2014. го ди не уоча ва се тренд да ве ћин ске пар ти је на сво је из бор не ли сте 
укљу че и пред став ни ке на ци о нал них ма њи на, упр кос чи ње ни ци да су нај ре-
ле вант ни је стран ке на ци о нал них ма њи на иза шле са мо стал но на из бо ре. По-
ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на су на овим из бор ним ли ста ма нај че-
шће је дан од ва го на ко ји су при кљу че ни за стран ку ко ја је сто жер ко а ли ци је. 
Успе шност пла сма на кан ди да та ових стра на ка за ви си од два фак то ра: пр во 
‒ од оства ре ног из бор ног ре зул та та да те ко а ли ци је, и дру го ‒ од уме шно сти 
по ли тич ких ели та да уговоре до бар пла сман на ли сти.

Ана ли зом из бор них ко а ли ци ја на кон 2000. го ди не мо же мо за кљу чи ти 
да је ова стран ка пер ци пи ра на као нај при хва тљи ви ји ко а ли ци о ни парт нер 
за ве ћи ну пар ти ја на ци о нал них ма њи на и мо же мо је увр сти ти у дру гу гру пу, 
од но сно ет нич ку стран ку ко ја у сво је ре до ве укљу чу је и при пад ни ке на ци о-
нал них ма њи на. Исто ва жи и за из бор ну ли сту Со ци јал де мо крат ске стран ке, 

⁴⁵ Де мо крат ска стран ка (ДС); Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС); Ли бе рал но-де мо-
крат ска пар ти ја (ЛДП); Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је (СДПС); Со ци јал де мо крат ска 
стран ка (СДС); Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС); Срп ска на пред на стран ка (СНС); 
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ); Но ва Ср би ја (НС); Пар ти ја удру же них пен зи-
о не ра Ср би је (ПУПС).
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ко ја је на ста ла от це пље њем од ДС-а. Де мо крат ска стран ка у свом про гра му 
Ср би ју ја сно де фи ни ше као мул ти ет нич ко дру штво и за ла же се за ма њин-
ска пра ва, по ли тич ку и вер ску то ле ран ци ју.⁴⁶ У про грам ским на че ли ма Де-
мо крат ске стран ке не по сто ји по се бан део про гра ма ко ји се ба ви људ ским и 
ма њин ским пра ви ма, али се на во ди не ко ли ко кон крет них ре ше ња, пре све-
га, у обла сти кул ту ре и ин фор ми са ња, ко ја се ти чу по бољ ша ња по ло жа ја на-
ци о нал них ма њи на.⁴⁷

У гру пу мо но ет нич ких пар ти ја су у скла ду са при ро дом свог про гра ма 
и струк ту ром би рач ког те ла увр ште не све пар ти је де сни це: Срп ска на пред-
на стран ка (СНС), Но ва Ср би ја (НС), Је дин стве на Ср би ја (ЈС), Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (ДСС), Срп ски по крет об но ве (СПО) и Де мо хри шћан ска 
стран ка Ср би је. У ову гру пу смо увр сти ли и Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је 
и Пар ти ју ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је.⁴⁸ 

Срп ску на пред ну стран ку смо увр сти ли у мо но ет нич ке пар ти је, иако 
ула зи у раз ли чи те са ве зе и ко а ли ци о не аран жма не са пред став ни ци ма на ци-
о нал них ма њи на на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, јер са ме пред из бор не 
ко а ли ци је ни су до во љан услов да би смо ову пар ти ју увр сти ли у дру гу гру-
пу ‒ ет нич ке стран ке ко је у сво је ре до ве укљу чу ју при пад ни ке на ци о нал них 
ма њи на. СНС на кон из ла ска из Срп ске ра ди кал не стран ке по ку ша ва да се 
пред ста ви као „но ва“ про е вроп ска и де мо крат ска сна га. Ме ђу тим, вред но-
сти за ко је се за ла же ова пар ти ја су и да ље ја сно ве за не са мо за про мо ви са-
ње срп ског иден ти те та и сим бо ла ве ћин ског на ро да. И ко нач но, ова стран ка 
ме ђу сво јим при ста ли ца ма има ве ли ком ве ћи ном пред став ни ке ве ћин ске за-
јед ни це и за то је убра ја мо у гру пу мо но ет нич ких пар ти ја. Ме ђу тим, мо ра мо 
ис та ћи да на из бо ри ма 2014. го ди не, иако је СНС осво јио знат но ви ше гла-
со ва, ни су све стран ке на ци о нал них ма њи на до би ле ман дат. Ман дат је ус пе-
ла да осво ји са мо Бо шњач ка на род на стран ка, док су пред став ни ци ром ске 
на ци о нал не ма њи не оста ли без ман да та. За раз ли ку од из бо ра 2012. го ди не, 
ка да је ис по што ван ко а ли ци о ни до го вор у ко нач ној рас по де ли ман да та, три 
гру пе ма њи на ко је се на ла зе на из бор ној ли сти По кре ни мо Ср би ју до би ле су 
по је дан ман дат у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је.⁴⁹

⁴⁶ Про грам Де мо крат ске стран ке, http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-pro gram.pdf. При-
сту пље но 24. 3. 2016. го ди не.

⁴⁷ Обез бе ђи ва ње про грам ских са др жа ја на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, про ти-
вље ње при ва ти за ци ји ме ди ја на ци о нал них ма њи на, фор ми ра ње ре ги о нал ног сер ви са 
за цен трал ну Ср би ју ко ји ће обез бе ди ти ин фор ми са ње на је зи ци ма на ци о нал них за јед-
ни ца, Про грам Де мо крат ске стран ке, http://www.ds.org.rs/pro gram/me di ji. При сту пље но 
24. 3. 2016. го ди не.

⁴⁸ У ана ли зу смо увр сти ли ве ћин ске стран ке ко је су у са зи ву На род не скуп шти не 
2014. го ди не има ле иза бра не на род не по сла ни ке и оформ ље не по себ не по сла нич ке гру пе.

⁴⁹ Рас по ред ман да та пред став ни ци ма на ци о нал них ма њи на на ли сти По кре ни мо Ср-
би ју: Бо шњач ка на род на пар ти ја ‒ 1, Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до на ца ‒ 1, Ром ска пар ти ја 
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Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) спа да у мо но ет нич ке пар ти-
је. При ста ли це ове стран ке су у нај ве ћој ме ри при пад ни ци ве ћин ске на ци је. 
СПС је јед на од рет ких пар ти ја ко ја ни је ула зи ла у пред из бор не ко а ли ци је 
са по ли тич ким стран ка ма на ци о нал них ма њи на у про те кла два из бор на ци-
клу са на на ци о нал ном ни воу. Ова пар ти ја се за ла же за ин ди ви ду ал на и ко-
лек тив на пра ва на ци о нал них ма њи на, али ја сно из но си став да ма њи не не-
ма ју пра во на са мо о пре де ље ње, осу ђу је би ло ка кве се це си о ни стич ке на ме ре 
и ге то и за ци ју и се гре га ци ју на ци о нал них ма њи на.⁵⁰

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ) по зи ци о ни ра се као гра ђан-
ска стран ка ко ја је ре ги о нал ног ка рак те ра. С об зи ром на то да се ова стран-
ка ве зу је за Вој во ди ну, ре ги ју Ср би је ко ја бро ји нај ви ше ет нич ких за јед ни ца, 
по ли ти ка јој је и про грам ски и фак тич ки вр ло отво ре на пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма. Ова стран ка је у ор га ни ма вла сти АП Вој во ди не већ ду ги низ го-
ди на ко а ли ци о ни парт нер по ли тич ким стран ка ма ма њи на. На сво јим из-
бор ним ли ста ма укљу чу је при пад ни ке раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца, 
на ро чи то на ло кал ном ни воу. Про грам ска на че ла ове стран ке ука зу ју на по-
све ће ност мул ти кул ту рал ним по ли ти ка ма и вред но сти ма ре ли гиј ске, кул-
тур не и ет нич ке то ле ран ци је.⁵¹

Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП) свр ста ли смо у гра ђан ске пар-
ти је. Ова пар ти ја не на гла ша ва ет нич ке и ре ли гиј ске ком по нен те иден ти те та, 
отво ре но се за ла же за за шти ту пра ва ма њи на и на гла ша ва по што ва ње пра ва 
на по себ ност и раз ли чи тост.⁵² По пут дру гих ве ћин ских стра на ка, би ла је не-
ко ли ко пу та у при ли ци да за ко а ли ци о ног парт не ра има и ма њин ску стран ку. 
Нај ин те ре сант ни ја мул ти ет нич ка ко а ли ци ја ове стран ке је би ла са Бо шњач-
ком де мо крат ском за јед ни цом (БДЗ), чи ји је нај и стак ну ти ји пред став ник био 
муф ти ја Мо а мер Зу кор лић и ко ја при мар но за сту па ин те ре се де ла ислам ске 
вер ске за јед ни це на те ри то ри ји Сан џа ка. На ко нач ним ре зул та ти ма из бо ра 
се по ка за ло да ово са ве зни штво ни је уро ди ло пло дом ‒ ни ЛДП ни пред став-
ни ци БДЗ-а ни су осво ји ли до вољ но гла со ва за до би ја ње ман да та.

Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је (СДПС) би ла нам је нај ве ћи иза-
зов при ли ком кла си фи ка ци је: да ли је ово мо но ет нич ка пар ти ја ма њи не ко ја 
укљу чу је при пад ни ке ве ћи не, што би у ду ху на ве де не кла си фи ка ци је би ла 

‒ 1 и По крет вла шког ује ди ње ња ‒ без ман да та, в. у Сла ви ша Ор ло вић, „Пред из бор не ко-
а ли ци је у Ср би ји 2012“, По ли тич ки жи вот 5 (2012).

⁵⁰ Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, http://www.sps.org.rs/do cu ments/PRO-
GRAM%20SPS.pdf, стр. 19. При сту пље но 22. 3. 2016. го ди не.

⁵¹ Вељ ко Јо ва но вић, „Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не“, у (Не)де мо крат ско ре ди-
зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана Пи ли по вић и 
Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 172‒173.

⁵² Бо бан Сто ја но вић и Ми ли ца Јо вић, „Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја“, у (Не)де мо-
крат ско ре ди зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана 
Пи ли по вић и Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 133.
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но ва ка те го ри ја, или је то ет нич ка стран ка ко ја ула же на по ре да се пре о ри-
јен ти ше и про фи ли ше као гра ђан ска. СДПС се ра ни је зва ла Сан џач ка де мо-
крат ска пар ти ја и че сто је иден ти фи ко ва на као пред став ник мек ше стру је и 
про гра ђан ски ори јен ти са не стран ке Бо шња ка.⁵³ Пред сед ник Сан џач ке де мо-
крат ске пар ти је Ра сим Ља јић је још ја ну а ра 2006. го ди не на ја вио из ла зак из 
ре ги о нал них окви ра и фор ми ра ње мул ти ет нич ке стран ке са цен тром у Бе-
о гра ду.⁵⁴ Ову на ме ру је СДПС и спро вео у де ло 2009. го ди не, ка да је усво јио 
но ви про грам и ста тут, у ко ме се бе про фи ли ше као гра ђан ску пар ти ју ко ја 
ни је ну жно ве за на са мо за бо шњач ку на ци о нал ну ма њи ну. Од лу чи ли смо 
да ову пар ти ју кла си фи ку је мо као гра ђан ску. Ову од лу ку за сни ва мо на сле-
де ћем: пр во, ова стран ка ни је ре ги стро ва на по За ко ну о по ли тич ким стран-
ка ма као по ли тич ка пар ти ја на ци о нал не ма њи не и са мим тим не под ле же 
афир ма тив ним ме ра ма као дру ге по ли тич ке пар ти је и уче ству је у из бор-
ној тр ци по пра ви ли ма ко ја ва же за ве ћин ске стран ке; дру го, у но вом про-
гра му и ста ту ту СДПС се бе про фи ли ше као стран ку ле вог цен тра ‒ со ци-
јал де мо крат ске ори јен та ци је;⁵⁵ тре ће, ме ђу кан ди да ти ма и би рач ким те лом 
ове стран ке на ла зе се и при пад ни ци бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, али и 
при пад ни ци ве ћин ског на ро да.⁵⁶ Мо ра мо на по ме ну ти да се СДПС још увек 
у ве ли кој ме ри осла ња на би рач ко те ло бо шњач ке за јед ни це и ак тив но са-
ра ђу је са Сан џач ком де мо крат ском пар ти јом, ко ја је њен глав ни парт нер у 
Сан џа ку, али смо се због го ре на ве де них раз ло га од лу чи ли да је увр сти мо у 
гра ђан ске пар ти је.

Све пар ти је на ци о нал них ма њи на мо же мо свр ста ти у гру пу мо но ет-
нич ких, јер при мар но за сту па ју ин те ре се од ре ђе не ет нич ке за јед ни це ко ју 
пред ста вља ју. Ак тив но сти ових пар ти ја су усме ре не, пре све га, на по бољ-
ша ње по ло жа ја ет нич ке за јед ни це из ко је до ла зе. У про гра ми ма свих ма-
њин ских стра на ка до ми ни ра ју иден ти тет ска пи та ња, док су со цио-еко ном-
ска пи та ња за не ма ре на. Као до ми нант не те ме ја вља ју се и пи та ња кул тур не 
ауто но ми је, де цен тра ли за ци је, ре ги о на ли за ци је, сма ње ње си ро ма штва и 
не за по сле но сти.⁵⁷ 

⁵³ Ор ло вић, По ли тич ки жи вот Ср би је из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра ти је, стр. 335.
⁵⁴ На ве де но пре ма ibid., 323, нап. 177, из ја ва Ра си ма Ља ји ћа, По ли ти ка, 15. ја ну а ра 

2006. го ди не.
⁵⁵ Ста тут СДПС-а, члан 2, стр. 1, 2009. го ди на, https://dri ve.go o gle.com/fi  le/d/0B9KIHXX

pgfgGdHA zejM5Q3JRZ1da aT ZOWWVHeGs2UQ/vi ew. При сту пље но 24. 3. 2015. го ди не.
⁵⁶ СДПС не де лу је са мо на те ри то ри ји Сан џа ка, се ди ште ове пар ти је је у Бе о гра ду. 

Ова стран ка има осно ва не ло кал не од бо ре у 24 окру га ши ром Ре пу бли ке Ср би је, http://
www.sdpsr bi je.rs/od bo ri-2/. При сту пље но 24. 3. 2016. го ди не.

⁵⁷ Је ле на Ми ло са вље вић, „Стран ке на ци о нал них ма њи на“, у (Не)де мо крат ско ре ди-
зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана Пи ли по вић и 
Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 355.
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ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ

У слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је пр ви ко рак, ка да го во ри мо о де фи ни са њу 
ста ту са на ци о нал них ма њи на, био је ре ша ва ње пи та ња по ли тич ке ин те гра-
ци је. У том про це су су по себ но ва жну уло гу има ле по ли тич ке стран ке. Пу тем 
по ли тич ких стра на ка ма њи не су ус пе ле да осво је ман да те у пред став нич ким 
те ли ма и да уче ству ју у кон сти ту и са њу вла сти на ло кал ном и на ци о нал ном 
ни воу. Ана ли зом пар тиј ске сце не у Ср би ји за кљу чи ли смо да је ве ћи на по-
ли тич ких стра на ка мо но ет нич ког ти па – при мар но пред ста вља ју или ин те-
ре се ве ћи не или ин те ре се ма њи не. Али су из у зет но по пу лар не мул ти ет нич-
ке ко а ли ци је у ко ји ма су по ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на нај че шће 
де ко ра ци ја ка ко би стран ка из гра ди ла бо љи имиџ то ком из бор не кам па ње. 
Ре зул та ти ове ана ли зе по ка зу ју да ве ћин ске стран ке ни су у пре ве ли кој ме ри 
за ин те ре со ва не за укљу чи ва ње пред став ни ка ма њи на у сво је ре до ве, уз из у-
зе так Де мо крат ске стран ке и Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не.

На лаз да су ви ше од по ло ви не ре ги стро ва них по ли тич ких стра на ка 
стран ке на ци о нал них ма њи на на во ди нас на не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, на-
ци о нал не ма њи не су из у зет но мо ти ви са не за по ли тич ко де ло ва ње. Ова кво 
ста ње мо же ићи у при лог те зи да се по ли тич ка мо би ли за ци ја у Ср би ји во ди 
још увек дуж ет нич ких рас це па и да је пи та ње ста ту са на ци о нал них ма њи на 
из у зет но по ли ти зо ва но пи та ње. Или је мо жда на де лу и зло у по тре ба афир-
ма тив не ме ре – сма њен број пот пи са по тре бан за ре ги стра ци ју стран ке на-
ци о нал не ма њи не.⁵⁸ 

Упр кос ово ли ком бро ју ма њин ских пар ти ја, ве ћи на на ци о нал них за јед-
ни ца не ма сво је пред став ни ке у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. У по-
след њем са зи ву су са мо стран ке три на ци о нал не ма њи не – Ма ђа ри, Бо шња-
ци и Ал бан ци – ус пе ле да са мо стал но иза ђу на из бо ре и осво је до во љан број 
гла со ва за до би ја ње ман да та. Пре о ста лих осам на ест на ци о нал них ма њи на, 
ко је ре пре зен ту је шез де сет стра на ка, не ма сво је пред став ни ке у пар ла мен ту. 

Нај ве ћи иза зов са ко јим се су о ча ва ју по ли тич ке стран ке ма њи на је сте 
раз је ди ње ност у де ло ва њу, јер сва ку ма њи ну у Ср би ји пред ста вља ју бар две 
пар ти је, чи ме у ве ли кој ме ри ма њи не са ме се би сла бе пре го ва рач ку по зи ци-
ју ис пред пред став ни ка ве ћин ске за јед ни це. Ме ђу стра нач ке бор бе у тр ци за 
ле ги тим ног пред став ни ка до во де до фраг мен та ци је би рач ког те ла, дис пер-
зи је гла со ва и ко нач но сла би јих из бор них ре зул та та.

⁵⁸ Школ ски при мер зло у по тре бе афир ма тив не ме ре је сте: Ни је дан од по ну ђе них од-
го во ра – стран ка ко ја је ре ги стро ва на као по ли тич ка стран ка вла шке на ци о нал не ма њи-
не. Или Ре пу бли кан ска стран ка, ко ја је ре ги стро ва на као по ли тич ка стран ка ма ђар ске 
на ци о нал не ма њи не, а у из вр шном од бо ру ове стран ке до ми ни ра ју при пад ни ци ве ћин-
ског на ро да, ка ко сто ји на зва нич ном сај ту ове стран ке, http://www.re pu bli kan ska.rs/isto-
ri ja/?lang=sr. При сту пље но 20. 3. 2016. го ди не.
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Стран ке ве ћи не пред со бом има ју иза зов да одо ле ис ку ше њу да ма ни-
пу ли шу ин те ре си ма на ци о нал них ма њи на и да се по тру де да во де ин клу зив-
ни ју уну тар стра нач ку и про грам ску по ли ти ку.

По ли тич ке пар ти је су глав ни ак те ри по ли тич ке ин те гра ци је и за успех 
овог про це са сно се од го вор ност пред став ни ци ве ћи не и ма њи не. На ци о нал не 
за јед ни це – и ве ћин ске и ма њин ске – за тва ра ју круг око се бе и та ко спре ча-
ва ју раз ви ја ње ве ћин ско-ма њин ских од но са, што је и су шти на ин те гра ци је. 
Изо ла ци ја и не по сто ја ње ко му ни ка ци је из ме ђу ве ћи не и ма њи не, и из ме ђу 
са мих на ци о нал них ма њи на, прет ња је не са мо за про цес ин те гра ци је већ и 
за це ло куп ну ко хе зи ју дру штва. Да би по ли ти ка ин те гра ци је би ла успе шна, 
она мо ра би ти ре зул тат до го во ра и ком про ми са, а не ре зул тат кал ку ла ци ја 
по ли тич ких ели та ве ћи не и ма њи не.
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THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE 
PROCESS OF INTEGRATION OF NATIONAL 
MINORITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y
Th e purpose of this study is to analyze the role of minority and majority ethnic 

parties in the process of integration of national minorities. Th e author will try to provide an 
answer on how to achieve political equality of majority and minority in social and political 
conditions of the Republic of Serbia. Th e study is consisted of two parts. First part provides 
a defi nition of integration of national minorities, with a special focus on establishing the 
diff erence between political and social integration. Th is part also analyzes diff erent models 
of political representation of national minorities and its eff ects on the integration process. 
Topics of the second part are analyses of the eff ect of the existing elective system in Serbia. 
Th e author then observes minority and majority ethnic parties with the intention to con-
clude in what degree do the existing parties and their leaders represent the interests of the 
national minorities, as well as to classify them based on their focus on protecting interests 
of one or more ethnic communities. 

Key words: National minority, political integration, social integration, affi  rmative 
reaction measures, political parties
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ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА МАЊИНСКИ ПРЕДСТАВНИЦИ 
ЗАСТУПАЈУ ИНТЕРЕСЕ МАЊИНА? АНАЛИЗА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И КУЛТУРОЛОШКИХ ФАКТОРА

ЈЕЛЕНА ЛОНЧАР*

С а ж е т а к. – У ра ду се ана ли зи ра ју фак то ри ко ји ути чу на по на ша ње 
ма њин ских по сла ни ка у пар ла мен ту. Циљ ра да је да ис тра жи под ко јим усло ви ма 
мо же мо оче ки ва ти да ма њин ски пред став ни ци у пар ла мен ту за сту па ју ма њин ске 
ин те ре се. За кљу чу је се да спрем ност ма њин ских по сла ни ка да ак тив но и од го-
вор но за го ва ра ју ма њин ске ин те ре се за ви си од сле де ћих фак то ра: раз ви је но сти 
де мо кра ти је, пар ла мен тар них пра ви ла и про це ду ра, из бор ног си сте ма, ка рак те-
ри сти ка пар тиј ског си сте ма, ин ди ви ду ал них ци ље ва и ис ку ства по сла ни ка и кул-
ту ро ло шких ути ца ја.

Кључ не ре чи: по ли тич ко пред ста вља ње ма њи на, ма њин ски ин те ре си, де мо-
кра ти ја, из бор ни си стем, пар тиј ски си стем, кул ту ро ло шки фак то ри

Ва жан део за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на и зна ча јан ко рак ка 
по ли тич кој јед на ко сти на ци о нал них ма њи на пред ста вља оства ри ва ње по-
ли тич ке ре пре зен та ци је. Ква ли тет пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на мо-
же мо ме ри ти ана ли зом два кључ на кри те ри ју ма: бро јем при пад ни ка на ци о-
нал них ма њи на у пар ла мен ту и мо гућ но сти ма за за сту па ње и оства ри ва ње 
ма њин ских ин те ре са. Сте пен укљу че но сти при пад ни ка ма њи на у рад јав них 
ин сти ту ци ја је сна жна по ру ка гра ђа ни ма, при пад ни ци ма на ци о нал не ма њи не, 
о то ме ко је сте, а ко ни је рав но прав ни члан дру штва.¹ При пад ни ци ма њин-
ских гру па сво јим при су ством у пред став нич ким ин сти ту ци ја ма до при но се 
плу ра ли зму и ве ћој де мо кра тич но сти ин сти ту ци ја та ко што по ве ћа ва ју ви-
дљи вост дру га чи јих ста во ва у дру штву и да ју јав ни ле ги ти ми тет тим ста во-
ви ма.² По сле ди ца то га су ле ги тим ни је по ли тич ке од лу ке и јав не по ли ти ке, а 
пред ста вље не ма њин ске гру пе сти чу по ве ре ње у пред став нич ке ин сти ту ци је.³ 

* Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду; Уни вер зи тет у Јор ку, Де-
парт ман за по ли тич ке на у ке

¹ А. Phil lips, “Re pre sen ta tion and In clu sion”, Po li tics & Gen der 8/4 (2012): 516–517.
² I. M. Young, Ju sti ce and the po li tics of diff  e ren ce, Prin ce ton, New Jersey: Prin ce ton Uni-

ver sity Press, 1990, str. 185.
³ M. S. Wil li ams, Vo i ce, Trust, and Me mory: Mar gi na li zed Gro ups and the Fa i lings of Li be-

ral Re pre sen ta tion, Prin ce ton, New Jersey: Chic he ster, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1998, str. 172.
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Ме ђу тим, са ма укљу че ност на ци о нал них ма њи на у рад пар ла мен та 
ни је до вољ на. За при пад ни ке на ци о нал них ма њи на је из у зет но зна чај но да 
ли и на ко ји на чин њи хо ви пред став ни ци за сту па ју њи хо ве ин те ре се. Ра ни-
ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да ни су сви ма њин ски по сла ни ци јед на ко ак тив ни 
у пар ла мен ту.⁴ Ве ли ки број ма њин ских по сла ни ка, на ро чи то оних у ве ћин-
ским стран ка ма, не ја вља се за реч у пар ла мен ту или се не ба ве ма њин ским 
пи та њи ма. По ста вља се пи та ње ко ји фак то ри ути чу на то ко ли ко ће ма њин-
ски по сла ни ци би ти ак тив ни у за сту па њу ма њин ских ин те ре са у пар ла мен ту. 
Ово пи та ње је из у зет но ва жно јер се до не дав но сма тра ло да је са мо при су-
ство ма њи на у пар ла мен ту до вољ но да обез бе ди ефек тив но за сту па ње ма-
њин ских ин те ре са.⁵ Сто га је циљ овог ра да да ана ли зи ра раз ли чи те фак то ре 
ко ји мо гу да ути чу на ак тив ност по сла ни ка из ре до ва на ци о нал них ма њи на. 

Рад по чи ње ана ли зом ути ца ја ге не рал не раз ви је но сти де мо кра ти је у 
зе мљи на ма њин ско пред ста вља ње, на кон че га се ис пи ту ју ин сти ту ци о нал ни 
фак то ри ко ји има ју не што ди рект ни ји ути цај, по пут пар ла мен тар них пра ви ла 
и про це ду ра, из бор ног си сте ма и пар тиј ског си сте ма. Рад се за вр ша ва ана ли-
зом ин ди ви ду ал них ци ље ва по сла ни ка и кул ту ро ло шких ути ца ја.

СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ДЕМОКРАТИЈЕ

У не де мо крат ским др жа ва ма, ко је не га ран ту ју по што ва ње људ ских пра-
ва, те шко је оче ки ва ти ка ко при су ство ма њи на, та ко и од го вор но за сту па ње 
ма њин ских ин те ре са. У не де мо крат ским др жа ва ма пар ла мен ти су штин ски не-
ма ју моћ до но ше ња од лу ка, ин сти ту ци он ла ну сна гу и не рет ко слу же као фа-
са да за до ми на ци ју из вр шне вла сти. По ред то га, та мо где до ла зи до кр ше ња 
по ли тич ких пра ва и гра ђа ни ни су сло бод ни да из ра зе сво је ми шље ње, те се не 
мо же оче ки ва ти да би ло ко јав но бра ни ма њин ске ин те ре се.⁶ Мно ги при ме-
ри ово по твр ђу ју. Ре ци мо, то ком ко му ни зма у Ис точ ној Евро пи пар ла мен ти 
су са мо обез бе ђи ва ли фор мал ну ле ги ти ма ци ју ли де ри ма ко му ни стич ке пар-
тијe.⁷ Уме сто да до при не су ве ћој од го вор но сти иза бра них пред став ни ка, из-

⁴ J. Lon car, “Elec to ral Ac co un ta bi lity and Sub stan ti ve Re pre sen ta tion of Na ti o nal Mi no-
ri ti es: Th e Ca se of Ser bia”, in East Euro pean Po li tics and So ci e ti es, 2016, u štampi.

⁵ K. Ta te, Black Fa ces in the Mir ror: Afri can Ame ri cans and Th e ir Re pre sen ta ti ves in the U.S. 
Con gress, Prin ce ton–Ox ford: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2003; A. M. Wüst, “Mi grants as par li-
a men tary ac tors in Ger many”, in Th e Po li ti cal Re pre sen ta tion of Im mi grants and Mi no ri ti es: Vo-
ters, par ti es and par li a ments in li be ral de moc ra ci es, eds. K. Bird, T. Sa al feld and A. M. Wüst, New 
York: Ro u tled ge, ECRP Stu di es in Euro pean Po li ti cal Sci en ce, 2011, str. 250–266.

⁶ D. Ru e din, Why Aren’t Th ey Th e re? Th e Po li ti cal Re pre sen ta tion of Wo men, Et hnic Gro ups 
and Is sue Po si ti ons in Le gi sla tu res, Col che ster: EC PR Press, 2013, str. 28.

⁷ S. Gherg hi na, “MPs’ Ro le Ori en ta ti ons in Newly Emer ged De moc ra tic Le gi sla tu res”, Th e 
Jo ur nal of Le gi sla ti ve Stu di es 17/1 (2011): 45–64.
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бо ри су слу жи ли као дим на за ве са за ауто крат ску вла ду. Та ко ђе, то ком 1990-
-их ма њин ски пред став ни ци у пар ла мен ту Ср би је ни су има ли мо гућ ност да 
сло бод но го во ре и до при не су сма ње њу дис кри ми на ци је и ве ћем по што ва њу 
ма њин ских пра ва. Да кле, чак и ако су при пад ни ци ма њин ских гру па при сут-
ни у пар ла мен ту, у не де мо крат ским др жа ва ма не мо же мо оче ки ва ти аде кват-
но и од го вор но за сту па ње ма њин ских ин те ре са. Сто га мо же мо оче ки ва ти да 
ће се ка ко при су ство ма њи на, та ко и за сту па ње ин те ре са по ве ћа ти са ве ћим 
ква ли те том де мо кра ти је и ве ћим по што ва њем по ли тич ких пра ва гра ђа на. 

ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЕ

За сту па ње ин те ре са на ци о нал них ма њи на мо же да за ви си и од то га ко 
и под ко јим усло ви ма мо же да го во ри у скуп шти ни. Ве ли ка је раз ли ка у то-
ме да ли се вре ме за рас пра ву до де љу је на род ним по сла ни ци ма, по ли тич ким 
пар ти ја ма или по сла нич ким гру па ма. У пар ла мен ти ма, по пут Ср би је, у ко ји-
ма се вре ме за рас пра ву до де љу је по сла нич ким гру па ма, мо же мо оче ки ва ти 
да су ак тив ни ји они по сла ни ци чи ји су ста во ви бли жи пар тиј ском ру ко вод-
ству не го они ко ји се не сла жу са по зи ци јом сво је стран ке.⁸ У овим слу ча је-
ви ма је по себ но зна чај на уло га ше фа по сла нич ке гру пе, ко ји има моћ да од-
лу чу је ко ме ће дати реч, а ко ме не.⁹ Ово је по себ но зна чај но за при пад ни ке 
ма њин ских за јед ни ца у ве ћин ским, од но сно гра ђан ским по ли тич ким пар ти-
ја ма. Ка да стра нач ки ли де ри има ју пра во да од лу чу ју ко ће го во ри ти ис пред 
њи хо ве по сла нич ке гру пе, мо же мо оче ки ва ти да ће ма њин ски по сла ни ци из 
ве ћин ских пар ти ја има ти ма ње мо гућ но сти да за сту па ју ин те ре се ма њи на, 
на ро чи то ако су ти ин те ре си су прот ста вље ни ин те ре си ма или при о ри те ти ма 
стран ке. По ред то га, мо же се оче ки ва ти да ће по сла ни ци из вла да ју ћих пар-
ти ја го во ри ти ма ње ако се њи хо ви ста во ви раз ли ку ју од пар тиј ског ру ко вод-
ства не го по сла ни ци ко ји су у опо зи ци о ним пар ти ја ма. 

С дру ге стра не, по сла ни ци из ма њин ских пар ти ја мо гу да бу ду ак тив-
ни ји у за сту па њу ма њин ских ин те ре са ка да се вре ме за рас пра ву до де љу је 
по ли тич ким пар ти ја ма, од но сно по сла нич ким гру па ма. То мо же мо об ја сни-
ти ти ме што је кључ на од ли ка ма њин ских пар ти ја за сту па ње ин те ре са сво-
јих гру па. Шта ви ше, ка да све по сла нич ке гру пе има ју исто вре ме за рас пра ву, 
без об зи ра на ве ли чи ну гру пе, и ка да по сла ни ци из ма њин ских гру па за јед-
нич ки офор ме по сла нич ку гру пу, ма њин ски би ра чи мо гу да оче ку ју ве ће за-
сту па ње сво јих ин те ре са.

⁸ D. Gi an net ti and A. Pe draz za ni, “Ru les and Spe ec hes: How Par li a men tary Ru les Aff  ect 
Spe ech Ma king Be ha vi o ur”, in Th e Th ird An nual Ge ne ral Con fe ren ce of the Euro pean Po li ti cal 
Sci en ce As so ci a tion (EP SA), Bar ce lo na: Par la ment de Ca ta lunya, 2013.

⁹ Ibid., 10.
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Иако су пра ви ла ра да на пле нар ним сед ни ца ма ва жна, ути цај скуп штин-
ских од бо ра мо же да бу де још зна чај ни ји за за сту па ње ма њин ских ин те ре са. 
Пр во, по сто ја ње по себ них од бо ра ко ји се ба ве ма њин ским пи та њи ма по зи-
тив но ути че на за сту па ње ма њин ских ин те ре са јер су од бо ри обич но на кло-
ње ни ји ма њи на ма, отво ре ни ји за ком про ми се и спрем ни ји да по све те вре ме 
пи та њи ма ко ја ни су у фо ку су ши ре јав но сти. Ма њин ски пред став ни ци мо гу 
мно го лак ше и увер љи ви је да ар ти ку ли шу сво је ин те ре се у од бо ри ма не го у 
пле ну му.¹⁰ Од бо ри су та ко ђе ва жни јер омо гу ћа ва ју фо ку си ра не рас пра ве о 
спе ци фич ним те ма ма. По ред то га, чла но ви од бо ра за ма њин ска пи та ња, уко-
ли ко та кав од бор по сто ји, би  ће ак тив ни ји јер су бо ље упо зна ти са ма њин ским 
пи та њи ма и пред ло зи ма за ко на ко ји се ти чу ма њи на. Ко нач но, ма њин ски пред-
став ни ци, ко ји су обич но у ма њи ни то ком пле нар них сед ни ца, мо гу да бу ду 
ве ћи на у од бо ру, што им мо же омо гу ћи ти ве ћи ути цај на до но ше ње од лу ка.¹¹ 

Све ово, ме ђу тим, за ви си од ка рак те ри сти ка пар ла мен та, ње го ве ин сти-
ту ци о нал не сна ге и сна ге од бо ра. Ре ци мо, др жа ве са сла бим и не е фи ка сним 
пар ла мен тар ним од бо ри ма не ће има ти мно го ко ри сти од по себ них од бо ра 
фо ку си ра них на ма њин ска пи та ња. У ли те ра ту ри се сма тра да су од бо ри ути-
цај ни ји у др жа ва ма са ви ше пар тиј ским си сте ми ма не го у др жа ва ма са дво-
пар тиј ским си сте ми ма где јед на стран ка кон тро ли ше цео про цес до но ше ња 
од лу ка.¹² Ме ђу тим, чак и у ви ше пар тиј ским си сте ми ма по ли тич ке стран ке 
мо гу кон тро ли са ти од бо ре. То је слу чај у Ср би ји, где вла да ју ће стран ке има ју 
ве ћи ну у свим од бо ри ма. По ред то га, ни је ре дак слу чај да од бор во ди по сла-
ник из исте стран ке из ко је је ре сор ни ми ни стар, што оста вља ма ње мо гућ-
но сти ути ца ја на род ним по сла ни ци ма.

ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Из бор ни си стем се обич но сма тра нај ва жни јим фак то ром ко ји ути че на 
по ли тич ко пред ста вља ње јер од ре ђу је на чин пре тва ра ња гла со ва у ман да те.¹³ 
Еле мен ти из бор ног си сте ма ко ји ути чу на од нос из ме ђу гла со ва и ман да та 

¹⁰ K. L. Gamble, “Black Political Representation: An Examination of Legislative Activity 
within U.S. House Committees”, Legislative Studies Quarterly 32/3 (2007): 421–447; L. Trimble, 
“When Do Women count? Substantive Representation of Women in Canadian Legislatures”, in 
Representing Women in Parliament: A Comparative Study, eds. M. Sawer, M. Tremblay and L. 
Trimble, New York: Routledge, 2006, str. 127.

¹¹ S. Childs and M. L. Kro ok, “Analysing Wo men’s Sub stan ti ve Re pre sen ta tion: From Cri-
ti cal Mass to Cri ti cal Ac tors”, Go vern ment and Op po si tion 44/2 (2009): 130–131.

¹² P.  Nor ton and D. M. Ol son, “Post-Com mu nist and Post-So vi et Le gi sla tu res: Beyond 
Tran si tion”, Th e Jo ur nal of Le gi sla ti ve Stu di es 13/1 (2007): 7.

¹³ L. A. Schwindt-Bayer and W. Mis hler, “An In te gra ted Mo del of Wo men’s Re pre sen ta tion”, 
Jo ur nal of Po li tics 67/2 (2005): 407–428.



Под којим условима мањински представници заступају интересе мањина? 261

су ве ли чи на из бор не је ди ни це, из бор на фор му ла, струк ту ра из бор не ли сте 
и из бор ни праг. Сва ки од ових еле ме на та и њи хо ве раз ли чи те ком би на ци-
је мо гу да отво ре раз не мо гућ но сти или огра ни че из бор стра те ги је по на ша-
ња по сла ни ка на кон из бо ра. При ме ра ра ди, ја че га ран ци је за ма њи не, по пут 
га ран то ва них ме ста за ма њи не у пар ла мен ту и вла ди, мо гу да по ве ћа ју број 
ма њин ских по сла ни ка у пар ла мен ту, али не ну жно и за сту па ње ма њин ских 
ин те ре са, док пре фе рен ци јал но гла са ње мо же да до при не се уме ре ни јим по-
зи ци ја ма по сла ни ка и по сле дич но бо љем за сту па њу ин те ре са ма њи на, али 
не мо ра ну жно да обез бе ди при су ство ма њи на у пар ла мен ту.¹⁴ За сту па ње ма-
њин ских ин те ре са се под сти че ка да из бор на пра ви ла обез бе ђу ју ве ћу кон-
ку рен ци ју из ме ђу кан ди да та и ка да по сто ји плу ра ли зам ин те ре са и ста во ва 
ме ђу при пад ни ци ма ма њи на у пар ла мен ту. 

Ме ђу тим, у те о ри ји још увек не по сто ји са гла сност око то га ко ја из-
бор на фор му ла нај ви ше од го ва ра ма њи на ма. Уоби ча је но се сма тра да је 
про пор ци о нал ни из бор ни си стем на кло ње ни ји ре пре зен та ци ји ма њи на 
од ве ћин ског си сте ма јер омо гу ћа ва бо ље осли ка ва ње дру штве ног плу ра-
ли зма у пар ла мен ту.¹⁵ Ова ис тра жи ва ња се фо ку си ра ју пре све га на при су-
ство ма њи на у пар ла мен ту. По ред осли ка ва ња дру штве ног плу ра ли зма, до-
дат ни ар гу мент у при лог про пор ци о нал ном си сте му је да про пор ци о нал но 
при су ство ет нич ких гру па и по де ла мо ћи нај ви ше до при но се де мо крат ској 
ста бил но сти.¹⁶ Та ко ђе се сма тра да је стил во ђе ња по ли ти ке у ве ћин ским 
си сте ми ма ви ше окре нут кон фрон та ци ји, че му се ма њин ски по сла ни ци 
те шко при ла го ђа ва ју. 

С дру ге стра не, Тримбл сма тра да ве ћин ски си сте ми „мо гу у те о ри ји да 
омо гу ће усло ве за ауто но ман дис курс и до но ше ње од лу ка ко је омо гу ћа ва ју 
од ре ђе ни ути цај раз ли чи тим ин те ре си ма и ста во ви ма“.¹⁷ По ред то га, ве ћин-
ски си сте ми мо гу та ко ђе да по ве ћа ју при су ство ма њи на у пар ла мен ту ако су 
ма њи не те ри то ри јал но гру пи са не и ако чи не ве ћи ну у од ре ђе ним из бор ним 
је ди ни ца ма. Од го вор ност пред став ни ка би ра чи ма се по ве ћа ва у пре фе рен ци-
јал ним си сте ми ма са отво ре ним ли ста ма у ко ји ма би ра чи има ју мо гућ ност да 
ди рект но на гра де или санк ци о ни шу пред став ни ке на из бо ри ма, што је јед на 
од кључ них ма на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма.¹⁸ 

¹⁴ D. L. Ho ro witz, Et hnic gro ups in con fl ict, Ber ke ley: Ca li for nia Uni ver sity Press, 1985.
¹⁵ B. Grofman and A. Lijphart, Electoral laws and their political consequences, New York: 

Agathon Press, 2003; A. Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New 
Haven: Yale University Press, 1977; P. Mitchell, “Voters and their representatives: Electoral in-
stitutions and delegation in parliamentary democracies”, European Journal of Political Research 
37/3 (2000): 335–351.

¹⁶ Lij phart, De moc racy in Plu ral So ci e ti es.
¹⁷ Trim ble, “When Do Wo men co unt?”, str. 1277.
¹⁸ Mitchell, “Vo ters and the ir re pre sen ta ti ves”.
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Ве ли чи на из бор не је ди ни це

Ве ли чи на из бор не је ди ни це мо же зна чај но да под стак не или де мо ти ви-
ше ма њин ске по сла ни ке да ак тив но за сту па ју ма њин ске ин те ре се. У ве ли ким 
из бор ним је ди ни ца ма при пад ни ци на ци о нал них ма њи на чи не ма ли про це нат 
би ра ча, чи ме се сма њу је и њи хо ва мо гућ ност ути ца ја. У Ср би ји, нпp., це ла зе-
мља пред ста вља јед ну из бор ну је ди ни цу, због че га из бор ни успех ве ћин ских 
пар ти ја не за ви си од при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Ме ђу тим, у ма њим 
из бор ним је ди ни ца ма ма њин ски би ра чи мо гу да има ју ве ћи зна чај, што мо же 
да бу де под сти цај за ве ћин ске пар ти је да обра те па жњу на њи хо ве ин те ре се. 
У ма њим из бор ним је ди ни ца ма и ма њин ске и ве ћин ске пар ти је ће ак тив ни је 
за го ва ра ти ма њин ске ин те ре се ако без по др шке ма њин ских би ра ча не мо гу 
да оства ре зна чај ни ји ре зул тат на из бо ри ма.¹⁹ Ве ћа од го вор ност ве ћин ских 
пар ти ја при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на мо же та ко ђе да ути че на по на-
ша ње ма њин ских пар ти ја ако се по ка же да ет нич ка при пад ност кан ди да та 
на из бо ри ма ни је од лу чу ју ћи фак тор за из бор ни успех. 

По ред то га, из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра је дан или ве о ма ма ли 
број кан ди да та мо гу да по ве ћа ју од го вор ност би ра чи ма пре не го пар ти ја ма. 
Из бор ни си сте ми са из бор ним је ди ни ца ма у ко ји ма се би ра је дан кан ди дат 
или ма ли број кан ди да та под сти чу пред став ни ке да ус по ста ве чвр шће ве зе 
са сво јим би ра чи ма.²⁰ Ма ле из бор не је ди ни це та ко ђе под сти чу не за ви сност 
пред став ни ка и под сти чу их да бу ду ак тив ни ји у пар ла мен ту. Ме ђу тим, ре-
зул та ти ра ни јих ис тра жи ва ња по ка зу ју да из бор ни под сти ца ји ва же је ди но 
за опо зи ци о не пар ти је.²¹ Опо зи ци о ни пред став ни ци иза бра ни у ма лим из-
бор ним је ди ни ца ма су обич но ак тив ни ји у пар ла мен ту јер те же да из гра де 
лич ну ре пу та ци ју, док по сла ни ци из вла да ју ћих пар ти ја ни су по себ но ак тив-
ни без об зи ра на из бор не под сти ца је.

ПАРТИЈСКИ СИСТЕМ 

У овом де лу се фо ку си ра мо на то ка ко пар тиј ски си стем и пар тиј ска 
ор га ни за ци ја ути чу на за сту па ње ин те ре са ма њи на. За сту па ње ма њин ских 
ин те ре са мо же да за ви си од сна ге пар ти је, ње не ве ли чи не и уче шћа у вла-
сти, бро ја по ли тич ких пар ти ја ко је чи не вла да ју ћу ко а ли ци ју, ти па пар ти је, 

¹⁹ K. L. Gamble, “Black Political Representation: An Examination of Legislative Activity 
within U.S. House Committees”, Legislative Studies Quarterly 32/3 (2007): 427; T. Saalfeld and 
D. Bischof, “Minority-Ethnic MPs and the Substantive Representation of Minority Interests in 
the House of Commons, 2005–2011”, Parliamentary Aff airs (2012): 1–24.

²⁰ Gherg hi na, “MPs’ Ro le Ori en ta ti ons in Newly Emer ged De moc ra tic Le gi sla tu res”, str. 48.
²¹ Gi an net ti and Pe draz za ni, “Ru les and Spe ec hes”.
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пар тиј ске иде о ло ги је, се лек ци је кан ди да та и уну тар пар тиј ске де мо кра ти је. Без 
об зи ра на из бор ни си стем, по сла ни ци су обич но иза бра ни у пар ла мент као 
чла но ви по ли тич ких пар ти ја, а не као не за ви сни по је дин ци. Чак и ка да из-
бор ни си стем под сти че из град њу ин ди ви ду ал не ре пу та ци је по сла ни ка, са ми 
по сла ни ци обич но има ју огра ни че ну ад ми ни стра тив ну и струч ну по др шку, 
огра ни че не бу џе те и мо ра ју да се осло не на по др шку пар ти је. 

ВЕЛИЧИНА ПАРТИЈЕ И СТАТУС У ПАРЛАМЕНТУ

Сте пен ути ца ја пар ти је у пар ла мен ту за ви си не са мо од про цен та гла-
со ва ко је до би је на из бо ри ма већ и од ње ног ис ку ства, уче шћа у вла сти и 
ње них ве то мо ћи. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да сте пен ин сти ту ци о на ли за ци-
је пар тиј ског си сте ма и ис ку ство на из бо ри ма ути чу на од го вор ност пар-
ти је би ра чи ма и по на ша ње ин ди ви ду ал них по сла ни ка.²² На осно ву ових 
на ла за мо же се оче ки ва ти да су по сла ни ци из ин сти ту ци о на ли зо ва ни јих, 
ве ћих и ста бил ни јих пар ти ја не за ви сни ји и од го вор ни ји сво јим би ра чи ма 
не го по сла ни ци из но во на ста лих ма лих пар ти ја. Та ко ђе се сма тра да пар-
ла мен тар ни ста тус по ли тич ке пар ти је су штин ски од ре ђу је до мен ње ног 
ути ца ја у пар ла мен ту, али и мо гућ но сти по сла ни ка да го во ре у пар ла мен ту. 
Док по ли тич ке пар ти је у вла сти ди рект но об ли ку ју и им пле мен ти ра ју по-
ли ти ке, пар ти је у опо зи ци ји обич но има ју ма ли ути цај на до но ше ње од лу-
ка. Ме ђу тим, опо зи ци о не пар ти је мо гу да бу ду ак тив ни је у ар ти ку ли са њу 
про бле ма ко ји на ста ну као по сле ди ца од ре ђе не по ли ти ке или не до стат ка 
аде кват них ре ше ња. Да кле, док се оче ку је да пред став ни ци пар ла мен тар не 
ве ћи не има ју ве ћи ути цај на ма њин ске по ли ти ке од пред став ни ка опо зи-
ци је, мо же се оче ки ва ти да су пред став ни ци опо зи ци је ак тив ни ји у вр ше-
њу кон трол не уло ге у пар ла мен ту и ар ти ку ли са њу из ја ва ко је се од но се на 
ма њин ске ин те ре се.

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да не ма ју све пар ти је вла да ју ће ве ћи-
не исти ути цај. По ли тич ке пар ти је у јед но пар тиј ским вла да ма мо гу ла ко да 
им пле мен ти ра ју ма њин ске по ли ти ке. С дру ге стра не, мо гућ ност пар ти је да 
про гу ра сво је пред ло ге у ко а ли ци о ним вла да ма за ви си од ње них ин сти ту-
ци о нал них и пар тиј ских ве то мо ћи. Ве то мо ћи се од но се на „ин ди ви ду ал-
не или ко лек тив не ак те ре чи ји је при ста нак нео п хо дан за про ме ну sta tu sa 
quo“.²³ Ин сти ту ци о нал не ве то мо ћи за ви се од ве ли чи не пар ти је у пар ла мен ту 
и ње не ин сти ту ци о нал не по зи ци је. Нај ве ће пар ти је у ко а ли ци ји су оне ко је 

²² Gherghina, “MPs’ Role Orientations in Newly Emerged Democratic Legislatures”; P. Mair, 
Party System Change: Approaches and Interpretations, Oxford: Clarendon Press, 1997.

²³ G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton, New Jersey: Prince-
ton University Press, 2002, str. 19.
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има ју нај ве ће ве то мо ћи. Упр кос то ме, у ма њин ским ко а ли ци о ним вла да ма 
или ко а ли ци ја ма са ми ни му мом ве ћи не ма ње пар ти је мо гу да има ју ве ћи 
ути цај.²⁴ Што има ви ше ве то игра ча, те же је про ме ни ти или усво ји ти но ве 
по ли ти ке. Због то га ко а ли ци о ни ли де ри мо гу по ку ша ти да ко ри сте до дат не 
под сти ца је ка ко би обез бе ди ли по др шку сво јих ко а ли ци о них парт не ра. Ти 
под сти ца ји мо гу да се од но се или на по вла сти це у по гле ду им пле мен та ци-
је јав них по ли ти ка или др жав них функ ци ја. Ре ци мо, у Ср би ји бар не ко ли-
ко ма њин ских пар ти ја би ле су део вла да ју ће ко а ли ци је од 2000. го ди не. Ове 
пар ти је су мо гле да по стиг ну не ке од сво јих ци ље ва са са мо не ко ли ко пред-
став ни ка у тре ну ци ма ка да су њи хо ви гла со ви би ли нео п ход ни за оп ста нак 
вла де. Да кле, без об зи ра на њи хо ву ве ли чи ну и фор мал ни ути цај, чи ни се да 
оне има ју de fac to ве то мо ћи.²⁵ 

Тип пар ти је и иде о ло ги ја

Мо гућ но сти ко је ма ле пар ти је има ју да ути чу на до но ше ње од лу ка – 
због ве ли чи не свог би рач ког те ла или сво јих пар тиј ских ве то мо ћи – још увек 
ни су до вољ не за аде кват но за сту па ње ма њин ских ин те ре са. Дру ги фак то ри 
мо гу да огра ни че или по ве ћа ју ове мо гућ но сти. На при мер, на су прот не ма-
њин ским гра ђан ским пар ти ја ма чи ји рад би ра чи про це њу ју на осно ву со-
цио-еко ном ских пи та ња, ма њин ске пар ти је се по зи ва ју на од го вор ност у по-
гле ду иден ти тет ских пи та ња.²⁶ По сле дич но, мо же се оче ки ва ти да ма њин ске 
пар ти је сле де ин те ре се би ра ча у овим пи та њи ма, али да ни су до вољ но од го-
вор не ка да се ра ди о дру гим обла сти ма по ли ти ка са ко ји ма се су сре ћу то ком 
пар ла мен тар ног ра да.

Пре ма Езроу,²⁷ тип пар ти је пред ста вља кључ ни фак тор ко ји ути че на 
из бор стра те ги је де ло ва ња у пар ла мен ту. Ре ци мо, пар ти је ко је оку пи ра ју по-
зи ци је око иде о ло шког цен тра, по пут со ци јалде мо крат ских пар ти ја, успе-
шни је су на из бо ри ма што су по ли ти ке ко је за го ва ра ју уме ре ни је. С дру ге 
стра не, ма њин ске пар ти је, ко је су за ин те ре со ва не за ве о ма ма ли сет пи та ња 
и фо ку си ра ју се пр вен стве но на не е ко ном ска пи та ња, сти чу ве ћи ути цај што 
ви ше на гла ша ва ју сво ју ра ди кал ну по зи ци ју. По ред то га, би ра чи има ју дру-

²⁴ Ibid., 114.
²⁵ E. O’Mal ley, “Ve to players, Party Go vern ment and Po licy-Ma king Po wer”, Com pa ra ti ve 

Euro pean Po li tics 8 (2010): 202–219.
²⁶ S. Alon so, “En du ring Et hni city: Th e Po li ti cal Sur vi val of In cum bent Et hnic Par ti es in We-

stern De moc ra ci es”, in Con trol ling Go vern ments: Vo ters, In sti tu ti ons, and Ac co un ta bi lity, eds. J. 
M. Ma ra vall and I. San chez-Cu en ca, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2008, str. 82–105.

²⁷ L. Ezrow, Lin king Ci ti zens and Par ti es: How Elec to ral Systems Mat ter for Po li ti cal Re pre-
sen ta tion, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2010.
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га чи ја оче ки ва ња од ма њин ских пар ти ја.²⁸ Ма њин ске пар ти је су ре ла тив но 
иму не на из бор не ка зне јер би ра чи оче ку ју од њих да се за ла жу за очу ва ње 
ма њин ске тра ди ци је и кул ту ре и не про це њу ју их на осно ву еко ном ских пи-
та ња.²⁹ По што су кул тур ни и ет нич ки ин те ре си „ма ње опи пљи ви и има ју ин-
ди рект ни ји ути цај на сва ко днев но бла го ста ње гра ђа на […] про це не би ра ча 
ће би ти ма ње стро ге и уче ста ле у оним обла сти ма јав них по ли ти ка где се 
не у спе си мо гу при кри ти и ма не се мо гу пред ста ви ти као пред но сти.“³⁰ По-
сле дич но, ма њин ске пар ти је има ју из бор ну пред ност над не ма њин ским или 
мул ти ет нич ким пар ти ја ма, збг че га се мо же оче ки ва ти да ма њин ске пар ти-
је има ју ма њу флук ту а ци ју гла со ва и да оста ју ду же на вла сти.³¹ Ма њин ске 
пар ти је та ко ђе мо гу да бу ду по жељ ни ко а ли ци о ни парт не ри јер су за ин те-
ре со ва не за са мо не ко ли ко или чак јед ну је ди ну област јав них по ли ти ка. То 
да је пот пу ну кон тро лу и не за ви сност дру гим ко а ли ци о ним парт не ри ма да 
кон тро ли шу дру ге ва жне обла сти од лу чи ва ња.³²

Та мо где по сто је, ма њин ске пар ти је сва ка ко има ју зна ча јан ути цај на ма-
њин ско пред ста вља ње. Ме ђу тим, у мно гим др жа ва ма, а по себ но у оним са ве-
ћин ским из бор ним си сте ми ма, ма њин ске би ра че пред ста вља ју ве ћин ске пар-
ти је. Ра ни ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да при пад ни ци ма њин ских гру па мо гу би ти 
бо ље пред ста вље ни кроз ле ви чар ске не го де сни чар ске пар ти је.³³ Сма тра се да 
ле ви чар ске пар ти је ви ше укљу чу ју кан ди да те из ма њин ских гру па на сво је из-
бор не ли сте и оста вља ју ви ше про сто ра за из ра жа ва ње ма њин ских ин те ре са.

Уну тар пар тиј ска де мо кра ти ја

Уну тар пар тиј ска де мо кра ти ја мо же да има још ве ћи ути цај на ефек-
тив ност ма њин ског пред ста вља ња од дру гих го ре по ме ну тих фак то ра. 

²⁸ B. M. Me guid, “Com pe ti tion Bet we en Une qu als: Th e Ro le of Ma in stre am Party Stra tegy 
in Nic he Party Suc cess”, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew 99/3 (2005): 347–359; M. Wag ner, 
“De fi  ning and me a su ring nic he par ti es”, Party Po li tics 18/6 (2011): 845–864.

²⁹ Alon so, “En du ring Et hni city”, str. 84.
³⁰ Ibid., 102.
³¹ Ibid., 89.
³² Wag ner, “De fi  ning and me a su ring nic he par ti es”, str. 3.
³³ K. Bird, “Th e Po li ti cal Re pre sen ta tion of Wo men and Et hnic Mi no ri ti es in Esta blis hed 

De moc ra ci es: A Fra me work for Com pa ra ti ve Re se arch”, in Aca demy of Mi gra tion Stu di es, Den-
mark: Aal borg Uni ver sity, 2003, str. 28; J. P. Ca sel las and D. L. Leal, “Mi no rity Re pre sen ta tion in 
the US Con gress”, in Th e Po li ti cal Re pre sen ta tion of Im mi grants and Mi no ri ti es: Vo ters, par ti es 
and par li a ments in li be ral de moc ra ci es, eds. K. Bird, T. Sa al feld and A. M. Wüst, New York: Ro-
u tled ge, ECRP Stu di es in Euro pean Po li ti cal Sci en ce, 2011, str. 183–207; D. L. Dod son, Th e Im-
pact of Wo men in Con gress, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2006, str. 12; Ru e din, Why Aren’t 
Th ey Th e re?, str. 28; Trim ble, “When Do Wo men co unt?”.
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Уну тар пар тиј ска де мо кра ти ја се од но си на „ши рок скуп ме то да за укљу чи ва ње 
чла но ва стран ке у уну тар пар тиј ску де ли бе ра ци ју и од лу чи ва ње.“³⁴ Пар ти је 
ко је су из ну тра де мо крат ске са ком пе ти тив ним и ин клу зив ним про це ду ра ма 
за се лек ци ју кан ди да та мо гу да обез бе де да до бри и од го вор ни пред став ни-
ци уђу у пар ла мент чак и у мла дим де мо кра ти ја ма или из бор ним си сте ми ма 
ко ји ма ње под сти чу ин ди ви ду ал ну од го вор ност пред став ни ка (нпр., про пор-
ци о нал ни си сте ми са јед ном из бор ном је ди ни цом).³⁵ Уну тар пар тиј ска де мо-
кра ти ја се мо же ме ри ти ана ли зом сле де ћих про це ду ра: се лек ци ја кан ди да та, 
сте пен пар тиј ске цен тра ли за ци је и ин клу зи ја.

Пр во, по ли тич ке стран ке има ју ве ћу мо гућ ност кон тро ле по сла ни ка 
под сле де ћим усло ви ма: но ми но ва ње кан ди да та на из бор ној ли сти је цен-
тра ли зо ва но (од лу ке до но се цен трал ни стра нач ки ор га ни); по сла нич ке гру-
пе су у оба ве зи да укљу че ру ко вод ство стран ке у од лу чи ва ње у пар ла мен-
ту; пар ти је кон тро ли шу рад по сла ни ка; по сла нич ке гру пе су у оба ве зи да 
под но се из ве шта је стра нач ком ру ко вод ству о свом ра ду у пар ла мен ту.³⁶ За 
ана ли зу по на ша ња по сла ни ка у пар ла мен ту су ва жни од го во ри на сле де ћа 
пи та ња: ко би ра кан ди да те; ко мо же да бу де кан ди дат; ко ме су кан ди да ти 
од го вор ни?³⁷ Мо же се оче ки ва ти да ће ста во ви ма њин ских по сла ни ка би-
ти ускла ђе ни ји са ста во ви ма пар тиј ских ли де ра, што до во ди до то га да су 
ма ње од го вор ни би ра чи ма ако су по сла ни ци: 1) иза бра ни од стра не цен-
трал них стра нач ких ор га на и 2) од го вор ни стран ка ма за сво је по на ша ње у 
пар ла мен ту. На су прот њи ма, од го вор ни ји би ра чи ма су они кан ди да ти/по-
сла ни ци ко ји су: 1) иза бра ни од стра не свих чла но ва стран ке и 2) од го вор-
ни сво јим по сла нич ким гру па ма, а не цен тра ли пар ти је. Ути цај пар тиј ског 
ру ко вод ства је та ко ђе ве ћи у из бор ним си сте ми ма са за тво ре ним ли ста ма, 
по пут Ср би је, где пар ти је до но се ко нач не од лу ке о са ста ву из бор не ли сте 
и ран ги ра ју кан ди да те, не го у си сте ми ма са отво ре ним ли ста ма, где би ра чи 
мо гу да про ме не ини ци јал но ран ги ра ње. 

Дру го, у цен тра ли зо ва ним по ли тич ким пар ти ја ма, на род ни по сла-
ни ци мо ра ју да се при др жа ва ју пар тиј ске ди сци пли не. Та та ри³⁸ по ка зу је 
да јак пар тиј ски бич има ве ли ки ути цај на по на ша ње ма њин ских по сла ни-

³⁴ S. Scar row, Po li ti cal Par ti es and De moc racy in Th e o re ti cal and Prac ti cal Per spec ti ves: Im-
ple men ting In tra-Party De moc racy, Was hing ton DC: Na ti o nal De moc ra tic In sti tu te for In ter na-
ti o nal Aff  a irs, 2005, str. 3.

³⁵ K. Bird, “Et hnic qu o tas and et hnic re pre sen ta tion wor ldwi de”, In ter na ti o nal Po li ti cal Sci-
en ce Re vi ew 35/1 (2014): 12–26.

³⁶ H. H. Pe der sen, “Po licy-se e king par ti es in mul ti party systems: In fl u en ce or pu rity?”, Par-
ty Po li tics 18/3 (2012): 306–307.

³⁷ Y. Sho mer, “Can di da te Se lec tion Pro ce du res, Se ni o rity, and Vo te-Se e king Be ha vi or”, Com-
pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es 42/7 (2009): 945–970.

³⁸ E. Ta ta ri, “In sti tu ti o nal Con stra ints on Eff  ec ti ve Mi no rity Re pre sen ta tion”, Euro pean Jo-
ur nal of Eco no mic and Po li ti cal Stu di es 3 (2010): 45–61.
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ка ко ји се, по пра ви лу, по ви ну ју од лу ка ма пар тиј ског ру ко вод ства, јер сва-
ко су прот ста вља ње но си озбиљ не по сле ди це, по пут су спен зи је пар тиј ског 
члан ства.³⁹ Ве ћин ске пар ти је фа во ри зу ју ма њин ске кан ди да те ко ји се тру де 
да не скре ћу па жњу на сво је ет нич ко по ре кло, ет нич ки иден ти тет или пи-
та ња не јед на ко сти.⁴⁰

Као што је ра ни је по ме ну то, пар тиј ска ди сци пли на се, пре све га, по-
сти же кроз ме ха ни зме се лек ци је кан ди да та. По ли тич ке стран ке кон тро ли шу 
про цес ре гру то ва ња кан ди да та у ве ћем или ма њем сте пе ну у свим из бор ним 
си сте ми ма. Дру го, тип из бор не фор му ле ути че на ни во пар тиј ске ди сци пли-
не. По сла ни ци нај ви ше за ви се од сво јих пар ти ја у из бор ним си сте ми ма са 
за тво ре ним ли ста ма, док пре фе рен ци јал ни си сте ми да ју ве ћу моћ би ра чи-
ма. Ме ђу тим, по сто је раз ли ке из ме ђу ма њин ских по сла ни ка ко ји до ла зе из 
ве ћин ских и оних ко ји до ла зе из ма њин ских пар ти ја. Кључ на осо би на ма-
њин ских пар ти ја је за го ва ра ње ин те ре са од ре ђе не ет нич ке гру пе.⁴¹ Сто га, ја-
ка пар тиј ска ди сци пли на у ма њин ској пар ти ји мо же да до ве де до по ве ћа ног 
за сту па ња ма њин ских ин те ре са ако је са ма пар ти ја ори јен ти са на ка ма њин-
ским по ли ти ка ма и ма њин ским ин те ре си ма. 

ИНДИВИДУАЛНИ ЦИЉЕВИ И ИСКУСТВО ПОСЛАНИКА 

По ред број них до са да по ме ну тих ин сти ту ци о нал них фак то ра, на по-
на ша ње ма њин ских по сла ни ка ути чу и њи хо ви лич ни ци ље ви, зна ње и ис-
ку ство. У пар ти ја ма са ја ком пар тиј ском ди сци пли ном ци ље ви и ин те ре си 
по је ди нач них по сла ни ка су ма ње из ра же ни. Ме ђу тим, у пар ти ја ма у ко ји ма 
су по сла ни ци са мо стал ни у свом ра ду, ин ди ви ду ал ни ци ље ви по сла ни ка мо-
гу су штин ски да ути чу на то ко је ин те ре се ће по сла ник да за го ва ра. Пре ма 
Стро му,⁴² ови ци ље ви мо гу да бу ду по нов на кан ди да ту ра, ре и збор, функ ци-
ја у пар ти ји или функ ци ја у пар ла мен ту. Ови раз ли чи ти ци ље ви се огле да ју 
у раз ли чи тим стра те ги ја ма по на ша ња, у ко ји ма „не ки чла но ви про во де пу но 
вре ме на по ку ша ва ју ћи да их стран ка по но во кан ди ду је, дру ги су пре те жно 
усме ре ни на ак тив но сти ко је има ју за циљ да по ве ћа ју шан се за ре и збор, а 
тре ћи ула жу труд у за до би ја ње пар тиј ских или за ко но дав них функ ци ја у пар-
ла мен ту.“⁴³ Ови раз ли чи ти ци ље ви ни су ме ђу соб но ис кљу чи ви. На про тив, 

³⁹ Ibid., 58.
⁴⁰ Ibid.
⁴¹ K. Chan dra, “What is an et hnic party?”, Party Po li tics 17/2 (2011): 155; Ho ro witz, Et hnic 

gro ups in con fl ict, str. 293.
⁴² K. Strøm, “Ru les, re a sons and ro u ti nes: Le gi sla ti ve ro les in par li a men tary de moc ra ci es”, 

Th e Jo ur nal of Le gi sla ti ve Stu di es 3/1 (1997): 155–174.
⁴³ Ibid., 158.
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они су ме ђу соб но по ве за ни и ме ђу за ви сни. На при мер, по је дин ца тре ба да 
но ми ну је стран ка и да бу де иза бран у пар ла мент ка ко би оства рио ци ље ве 
ко ји се од но се на пар ла мен тар ну функ ци ју. По ред то га, пар тиј ска функ ци ја 
је че сто пред у слов за пар ла мен тар ну функ ци ју. На од ре ђе ни на чин, ови ци-
ље ви су за пра во хи је рар хиј ски по што је се лек ци ја кан ди да та у стран ци пр-
ви ко рак ка по сти за њу дру гих ци ље ва, а пар ла мен тар на функ ци ја је обич но 
ре зер ви са на за ис так ну те пар тиј ске функ ци о не ре.

По сти за ње ових ци ље ва за ви си од раз ли чи тих ин сти ту ци о нал них огра-
ни че ња и под сти ца ја. Већ је по ме ну то да пар тиј ска ди сци пли на мо же да спре-
чи по сла ни ке да по стиг ну ин ди ви ду ал не ци ље ве. Шта ви ше, по сто је дру ги 
фак то ри ве за ни за пар тиј ску ор га ни за ци ју, по пут уну тар пар тиј ске де мо кра-
ти је, ме ха ни зма ре гру то ва ња кан ди да та, али и дру ги ин сти ту ци о нал ни фак-
то ри, по пут из бор ног си сте ма или пар ла мен тар них пра ви ла и про це ду ра. 
Ре ци мо, ви со ко ран ги ра ни кан ди да ти ве ли ких пар ти ја у про пор ци о нал ном 
си сте му са за тво ре ним ли ста ма обич но не ма ју раз ло га да бри ну о пар ла мен-
тар ним из бо ри ма. Они се за то мо гу фо ку си ра ти на пар ла мен тар не функ ци је 
или оства ри ва ње сво јих ин ди ви ду ал них или пар тиј ских ци ље ва ве за них за 
јав не по ли ти ке. Из бор не шан се по сла ни ка у из бор ној је ди ни ци та ко ђе мо гу 
да об ли ку ју пар ла мен тар ну уло гу по сла ни ка. Мо же се оче ки ва ти да ће се по-
сла ни ци иза бра ни у не ком пе ти тив ним јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца-
ма ви ше фо ку си ра ти на обез бе ђи ва ње по нов не кан ди да ту ре у стран ци не го 
на фо ку си ра ње на ин те ре се би ра ча. С дру ге стра не, не из ве сност ре и збо ра у 
ком пе ти тив ним из бор ним је ди ни ца ма или си сте ми ма са пре фе рен ци јал ним 
гла са њем мо же да усме ри пред став ни ке ка ци ље ви ма ре и збо ра и, по сле дич-
но, ка од го вор ни јем за го ва ра њу ин те ре са би ра ча.

Ве шти не, зна ње и спо соб но сти по сла ни ка та ко ђе мо гу да ути чу на ње-
гов рад у пар ла мен ту. Шо мер⁴⁴ сма тра да ће но ви по сла ни ци пред ла га ти ви-
ше за ко на и по ста вља ти ви ше по сла нич ких пи та ња од њи хо вих ста ри јих ко-
ле га јер су у фа зи из град ње лич не и про фе си о нал не ре пу та ци је. Ис ку сни ји 
по сла ни ци су, с дру ге стра не, бо ље по зна ти јав но сти, што им да је пред ност. 
Због то га не мо ра ју то ли ко да се тру де као но ви пар ла мен тар ци. На су прот 
Шо ме ро вим ар гу мен ти ма, дру ге сту ди је по ка зу ју да ис ку сни ји по сла ни ци 
по зна ју пар ла мен тар не про це ду ре и не фор мал на пра ви ла и прак се мно го 
бо ље и да, по сле дич но, мо гу ефи ка сни је да по стиг ну сво је ци ље ве.⁴⁵ Они су 
већ уна пред упо зна ти са пар ла мен тар ним про це ду ра ма и мо гу да ко ри сте 
пра ви ла у сво ју ко рист. Већ су уче ство ва ли у за ко но дав ном по ступ ку и пи-
са њу аманд ма на, док но ви по сла ни ци још увек мо ра ју све то да на у че. Но во-
и за бра ни по сла ни ци не ма ју пар ла мен тар но ис ку ство, пар тиј ску и ин сти ту-

⁴⁴ Sho mer, “Can di da te Se lec tion Pro ce du res, Se ni o rity, and Vo te-Se e king Be ha vi or”.
⁴⁵ Childs and Kro ok, “Analysing Wo men’s Sub stan ti ve Re pre sen ta tion”, str. 154; Gi an net ti 

and Pe draz za ni, “Ru les and Spe ec hes”.
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ци о нал ну функ ци ју и ути цај ка ко би ини ци ра ли и до би ли по др шку за сво је 
ини ци ја ти ве, због че га че сто сле де пар тиј ске ди рек ти ве.⁴⁶ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЈА СА МАЊИНАМА

Пред ста вља ње ин те ре са мо же да за ви си и од сте пе на иден ти фи ка ци је 
по сла ни ка са гру пом ко јој при па да.⁴⁷ Лич но ис ку ство дис кри ми на ци је мо же 
да об ли ку је по на ша ње по сла ни ка, а осе ћај при пад но сти гру пи мо же да бу де 
под сти цај за де ло ва ње. Гембл⁴⁸ сма тра да се чла но ви исто риј ски дис кри ми ни-
са них гру па не рет ко иден ти фи ку ју са гру пом. Пред став ни ци ко ји су у ис тој 
по зи ци ји као и оста ли чла но ви гру пе ак тив ни је ће за го ва ра ти груп не ин те ре се. 

Ова са мо на мет ну та од го вор ност мо же да за ви си од иден ти те та пред-
став ни ка и емо тив ног осе ћа ја при пад но сти гру пи, ни воа је дин ства уну тар 
гру пе и по ли тич ке мо би ли за ци је ма њи на. По ред то га, ве ли ка су оче ки ва ња 
јав но сти (и ме ди ја и би ра ча) од де скрип тив них пред став ни ка да пред ста вља ју 
глас сво је гру пе.⁴⁹ Оче ку је се, по што до ла зе из ма њин ских за јед ни ца, да ће бо-
ље раз у ме ти ма њин ска пи та ња и да би због то га тре ба ло да бу ду од го вор ни за 
ма њин ска пи та ња у пар ла мен ту. Че сто се де ша ва да ма њин ски по сла ни ци из 
ве ћин ских пар ти ја до би ја ју за да так од сво је стран ке да го во ре у име ма њи на. 
Ова оче кви а ња, ме ђу тим, не зна че да пред став ни ци ну жно при ла го ђа ва ју сво је 
по на ша ње овим оче ки ва њи ма. За и ста, ма њин ски по сла ни ци се не иден ти фи-
ку ју увек са сво јом гру пом. Не ки по сла ни ци су ви ше при вр же ни гру пи, док 
дру ги мо гу же ле ти или осе ћа ти да тре ба да пред ста вља ју сво ју пар ти ју, гра ђа-
не не ве за но за ет нич ку при пад ност, из бор ну је ди ни цу или ин те ре сне гру пе.⁵⁰ 

УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ СТАВОВА

Као што сам већ по ме ну ла, по зи тив ни ста во ви у дру штву мо гу да ути чу 
на по ве ћа но пред ста вља ње ма њин ских и мар ги на ли зо ва них гру па. Та мо где 
су ста во ви у дру штву пре ма же на ма и на ци о нал ним ма њи на ма по зи тив ни 
и где је ма ла дис кри ми на ци ја, ве ће су шан се да ће чла но ви ових гру па би ти 

⁴⁶ Sa al feld and Bischof, “Mi no rity-Et hnic MPs and the Sub stan ti ve Re pre sen ta tion of Mi-
no rity In te rests in the Ho u se of Com mons, 2005–2011”.

⁴⁷ Dod son, Th e Im pact of Wo men in Con gress, str. 12.
⁴⁸ Gam ble, “Black Po li ti cal Re pre sen ta tion”.
⁴⁹ K. Celis and B. Wauters, “Pinning the Butterfl y: Women, Blue-Collar and Ethnic Minority 

MPs vis-à-vis Parliamentary Norms and the Parliamentary Role of the Group Representative”, 
Th e Journal of Legislative Studies 16/3 (2010): 380–393.

⁵⁰ R. B. Andeweg, “Role specialisation or role switching? Dutch mps between electorate and 
executive”, Th e Journal of Legislative Studies 3/1 (1997): 110–127.
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вољ ни да се кан ди ду ју, да их стран ке ста ве на из бор не ли сте, да би ра чи гла-
са ју за њих, али и да они са ми у пар ла мен ту ка сни је за го ва ра ју ин те ре се гру-
пе.⁵¹ Слич но то ме, Дод сон сма тра да „без об зи ра на то ко ли ко је ин сти ту ци-
о нал на сре ди на ва жна, не мо же мо у пот пу но сти да раз у ме мо ин сти ту ци ју, 
ње не чла но ве или шта се де ша ва уну тар ње ако је ана ли зи ра мо у кул тур ном 
ва ку уму, јер ши ра сре ди на у ко јој је та ин сти ту ци ја уко ре ње на го то во ну жно 
игра уло гу у об ли ко ва њу по на ша ња и у до при но су мо гућ но сти ма за ус по ста-
вља ње ве зе из ме ђу при су ства и су штин ског за сту па ња.“⁵² По ред то га, по зи-
тив ни кул ту ро ло шки ста во ви и ви сок ни во ин клу зи је ма њин ских гру па мо-
гу да до ве ду до уме ре ни јег по на ша ња пред став ни ка гру пе, док ис кљу че ност 
и струк тур на дис кри ми на ци ја мо гу да по ли ти зу ју ет нич ке од но се и ство ре 
кон фликт не од но се.⁵³ По ли тич ка и дру штве на сре ди на ко је су не при ја тељ ски 
на стро је не пре ма ет нич ким ма њи на ма мо гу да ути чу на то да пред став ни ци 
бу ду ма ње спрем ни и вољ ни да по кре ну пи та ња зна чај на за ма њи не.⁵⁴ Же ља 
да се укло пе у ин сти ту ци ју и да бу ду при зна ти као по је дин ци мо же да ути че 
на то да ма њин ски пред став ни ци при хва те до ми нант не вред но сти и прак се 
и од у ста ну од су штин ског пред ста вља ња ма њин ских гру па.

ЗАКЉУЧАК

Циљ овог ра да био је да ис тра жи фак то ре ко ји ути чу на по на ша ње ма-
њин ских по сла ни ка у пар ла мен ту. На осно ву ана ли зе по ну ђе не у ра ду мо же-
мо за кљу чи ти да спрем ност ма њин ских по сла ни ка да ак тив но и од го вор но 
за го ва ра ју ма њин ске ин те ре се за ви си од сле де ћих фак то ра.

Пр во, мо же мо оче ки ва ти да ће ма њин ски по сла ни ци у раз ви је ни јим 
и ста ри јим де мо кра ти ја ма би ти ак тив ни ји у по гле ду за сту па ња ма њин ских 
ин те ре са не го ма њин ски по сла ни ци у не де мо крат ским зе мља ма или мла дим 
де мо кра ти ја ма. Отво ре ност по ли тич ког си сте ма и по што ва ње људ ских и ма-
њин ских пра ва су кључ ни пред у сло ви за ефек тив но ма њин ско пред ста вља ње.

Дру го, што ви ше при ступ по сла ни ка го вор ни ци за ви си од по ли тич ке 
стран ке, то ће би ти ја ча пар тиј ска ди сци пли на. У том слу ча ју ква ли тет ра-
да ма њин ских по сла ни ка за ви си од под сти ца ја и огра ни че ња уну тар стран-
ке. По ред то га, сна га пар ла мен тар них од бо ра и по сто ја ње по себ ног од бо ра 
за ма њи не по зи тив но ути чу на ефек тив но за сту па ње ма њин ских ин те ре са.

⁵¹ Celis and Wauters, “Pinning the Butterfl y”; R. Inglehart and P. Norris, Rising Tide: Gen-
der Equality and Cultural Change around the World, Cambridge: Cambridge University Press, 
2003; Ruedin, Why Aren’t Th ey Th ere?, str. 23, 30.

⁵² Dod son, Th e Im pact of Wo men in Con gress, str. 18.
⁵³ Bird, “Th e Political Representation of Women and Ethnic Minorities in Established De-

mocracies”, str. 28.
⁵⁴ Dod son, Th e Im pact of Wo men in Con gress, str. 17.
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Тре ће, пре фе рен ци јал ни из бор ни си сте ми, од но сно отво ре не и не бло-
ки ра не из бор не ли сте под сти чу од го вор но по на ша ње ма њин ских по сла ни ка 
јер их чи не ди рект но од го вор ним би ра чи ма. Та ко ђе, ма ње из бор не је ди ни це, 
по го то во оне у ко ји ма ма њи не чи не зна ча јан про це нат би рач ког те ла, до при-
но се ве ћој од го вор но сти по сла ни ка би ра чи ма и са мим тим ефек тив ни јем за-
сту па њу ма њин ских ин те ре са.

Че твр то, ма њин ске стран ке ко је чи не део вла да ју ће ко а ли ци је мо гу 
да има ју ве ли ки ути цај на по ли тич ко од лу чи ва ње, док опо зи ци о не ма њин-
ске пар ти је нај че шће не ма ју ту мо гућ ност, али њи хо ви пред став ни ци обич-
но има ју ви ше го во ра у пар ла мен ту. По ред то га, ма њин ске пар ти је су обич-
но ак тив ни је у за го ва ра њу уских, кул тур них и иден ти тет ских пи та ња, док 
се ма њин ски пред став ни ци у ве ћин ским пар ти ја ма ви ше ба ве еко ном ским 
и со ци јал ним пи та њи ма. Ка да је реч о ве ћин ским пар ти ја ма, мо же се оче ки-
ва ти да ће ма њин ски по сла ни ци у ле ви чар ским пар ти ја ма би ти ак тив ни ји 
од оних из стра на ка де сни це. Ко нач но, пар ти је ко је су из ну тра де мо крат ске 
са де цен тра ли зо ва ним и ин клу зив ним про це сом до но ше ња од лу ка и де мо-
крат ском се лек ци јом кан ди да та скло ни је су за сту па њу ма њин ских ин те ре са.

Пе то, мо же мо оче ки ва ти да ће ма њин ски по сла ни ци би ти од го вор ни ји 
ако те же ре и збо ру у ком пе ти тив ној сре ди ни, не го ако им је по зи ци ја си гур на 
или ако не пла ни ра ју опет да се кан ди ду ју на из бо ри ма. Уз то, ис ку сни ји по-
ли ти ча ри су че сто ак тив ни ји од но во и за бра них и не ис ку сних. Та ко ђе, лич-
на мо ти ва ци ја по сла ни ка и сте пен по ве за но сти са ма њин ском гру пом мо гу 
зна чај но да ути чу на мо ти ви са ност по сла ни ка да се у скуп шти ни по све ти 
ма њин ским пи та њи ма.

Ше сто, у дру штви ма у ко ји ма су на ци о нал не ма њи не струк тур но дис-
кри ми ни са не и у ко ји ма су ве ли ке ме ђу ет нич ке тен зи је по сла ни ци ће би ти 
ма ње спрем ни да се ак тив но ан га жу ју на ма њин ским пи та њи ма. Дру штве на 
и по ли тич ка сре ди на у ко јој се на при пад ни ке ма њи на гле да са ома ло ва жа ва-
њем и дис кри ми на ци јом ути че не га тив но на ефек тив но ма њин ско за сту па ње.
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S u m m a r y

Th is pa per analyses the fac tors that in fl u en ce the be ha vi o ur of mi no rity MPs in 
par li a ments. Th e main goal of the pa per is to in ve sti ga te un der what con di ti ons it can 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ У ПОГЛЕДУ ОБРАЗОВАЊА 
ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ 

И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ У СРБИЈИ

АНКИЦА ШОБОТ*

С а ж е т а к. – Основ на на ме ра овог ра да је сте да се обра зов на струк ту ра 
ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти са гле да као оквир мул ти кул ту ра-
ли зма у Ср би ји. За сту пље ност ли ца по вољ ни јих обра зов них ка рак те ри сти ка ме ђу 
при пад ни ци ма ет нич ких за јед ни ца предстaвља по зи тив ну вред ност са ста но ви шта 
за јед нич ког жи во та кроз очу ва ње ет нич ких иден ти те та и ува жа ва ње на ци о нал-
них осо бе но сти. Су прот но од то га, ви со ки уде ли ли ца ни жих обра зов них ни воа 
ме ђу при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на мо гу има ти не га тив не им пли ка ци је из 
угла њи хо ве дру штве не ин те гра ци је. 

Пр ви по глед на по дат ке о уде лу ви со ко о бра зо ва них и оних ко ји има ју ни же 
од сред њег обра зо ва ња упу ћу је на ин тен зив не раз ли ке. Ана ли за ће би ти усме ре-
на ка уоча ва њу на ци о нал но сти у ко ји ма за сту пље ност ли ца са овим обра зов ним 
ка рак те ри сти ка ма бит но од сту па од про се ка за Ср би ју, од но сно од уде ла код при-
пад ни ка срп ске на ци о нал но сти. Има ју ћи у ви ду ове раз ли ке, у ра ду ће се ди ску-
то ва ти о мул ти кул ту ра ли зму и иза зо ви ма ко ји на том пу ту сто је.

Део па жње би ће усме рен на обра зов ну струк ту ру ли ца ко ја се ни су на ци-
о нал но од ре ди ла (Ју го сло ве ни, ре ги о нал на при пад ност и они ко ји се ни су из ја-
сни ли). Ти ме се до би ја увид у то да ли по сто ји обра зов на спе ци фич ност у по гле ду 
из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти и ка ко се ис по ља ва. Та ко ђе, по ре ђе ње 
мла ђих и ста ри јих ге не ра ци ја, ка да је реч о обра зов ној струк ту ри на ци о нал но сти 
и ста нов ни штва оста лих мо да ли те та из ја шња ва ња, усме ра ва за кљу чи ва ње о осо-
бе но сти ма мул ти кул ту ра ли зма у Ср би ји и ње го вим тен ден ци ја ма.

Цен трал но пи та ње за кључ ног раз ма тра ња је сте да ли раз ли ке у ни воу обра-
зо ва ња пре ма на ци о нал ној при пад но сти пред ста вља ју по вољ ну окол ност или су 
коч ни ца мул ти кул ту ра ли зму у Ср би ји.

Кључ не ре чи: обра зо ва ње, на ци о нал на при пад ност, дру штве на ин те гра ци-
ја, Ср би ја 

УВОД

До сти за ње европ ских стан дар да са вре ме ног де мо крат ског дру штва на-
мет ну ло је мул ти кул ту ра ли зам као јед ну од те ма у јав ном и на уч ном дис кур-
су, ма да она не пред ста вља не по зна ни цу ка да је реч о ис ку ству срп ског дру-
штва, у ко јем је ви ше ет нич ност (као је дан од ви до ва мул ти кул ту рал но сти) 

* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
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део ње го ве исто ри је и кул ту ре. У по је ди ним раз до бљи ма и по ли тич ким при-
ли ка ма ис кр са ва ла су спе ци фич на пи та ња у по гле ду су о ча ва ња са ет нич ким 
раз ли чи то сти ма и ин те гра ци јом на ци о нал них ма њи на. 

Ме ђу на род ни стан дар ди под ра зу ме ва ју од ре ђе не зах те ве, а при дру-
жи ва ње про це су европ ских ин те гра ци ја да је до дат ну ва жност ет нич ком и 
кул ту ро ло шком ди вер зи те ту, у кон тек сту ста бил но сти дру штва у це ли ни. 
Без об зи ра на те о риј ска не сла га ња, по ли тикa мул ти кул ту рал но сти из угла 
ет ни ци те та ба зи ранa је на прин ци пи ма „при зна ва ња раз ли чи то сти“ и „при-
зна ва ња иден ти те та“, а као кључ ни про бле ми на во де се „се гре га тив ни мул ти-
кул ту ра ли зам“ и ра за ра ње „цен три пе тал них дру штве них про це са“.¹ У ду ху 
европ ских ин те гра ци ја, мул ти кул ту рал ност пред ста вља је дан од нај ва жни-
јих прин ци па уре ђе но сти са вре ме ног дру штва.

При од ре ђе њу мул ти кул ту ра ли зма го во ри се о де мо граф ско-де скрип-
тив ном, иде о ло шко-нор ма тив ном и ин сти ту ци о нал но-по ли тич ком зна че њу, 
а нај ва жни ја пи та ња су иден ти фи ко ва на из со ци о ло шког, фи ло зоф ског и по-
ли ти ко ло шког угла.² Као сег мент дру штве ног си сте ма, ет нич ке раз ли чи то-
сти про во ци ра ју низ пи та ња у ве зи са функ ци о ни са њем и одр жи во сти мул-
ти кул ту рал ног дру штва. Ва жност ет нич ког плу ра ли те та и хе те ро ге но сти је 
по ве ћа на у од но су на пред мо дер ни пе ри од,³ јер је бит на укуп на дру штве на 
ин те гри са ност ма њин ских за јед ни ца, што под ра зу ме ва уче ство ва ње у дру-
штве ном жи во ту и по ли тич ки ути цај.⁴ 

Пра во на обра зо ва ње је јед но од еле мен тар них пра ва на ци о нал них ма-
њи на и нео п хо дан оквир њи хо ве укљу че но сти у дру штво, па је из тог раз ло га 
ово пи та ње бли же од ре ђе но Ха шким пре по ру ка ма, јед ним од ни за до ку ме на-
та до не тим од стра не ви со ког ко ме са ра за Пи та ња на ци о нал них ма њи на при 
ОЕБС-у. Из град ња на ци о нал ног иден ти те та под ра зу ме ва пра во на са вла да ва-
ње ма тер њег је зи ка, али пот пу на ин те гри са ност у ши ру дру штве ну за јед ни-
цу зах те ва овла да ва ње слу жбе ним је зи ком др жа ве у ко јој жи ве.⁵ Уче ње оба 
је зи ка отва ра про стор за шко ло ва ње и сти ца ње обра зов них ни воа ко ји су у 
скла ду са ин ди ви ду ал ним пре фе рен ци ја ма не за ви сно од на ци о нал не при-
пад но сти, уз ува жа ва ње ет но кул ту ро ло шког ди вер зи те та. 

¹ Го ран Ба шић, „Европ ске ин те гра ци је и по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји“, 
Фи ло зо фи ја и дру штво 1 (2006): 113–118.

² Да ни је ла М. Ву ко вић-Ћа слан, По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли-
за ци је, док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 2013, стр. 17.

³ Bhik hu Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism, Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal Th e ory, Cam-
brid ge, Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press, 2002, p. 3, нав. пре ма Ву ко вић-Ћа слан, По-
ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли за ци је, стр. 29.

⁴ Ву ко вић-Ћа слан, По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли за ци је, стр. 30
⁵ Ха шке пре по ру ке о пра ву на ци о нал них ма њи на на обра зо ва ње и на об ја шње ње, 

Бео град: Фон да ци ја за мул ти ет нич ке од но се, 1996, стр. 3.
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Обра зо ва ње је де фи ни са но као јед на од кључ них обла сти уна пре ђе-
ња ма њин ске по ли ти ке и ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на у Ср би ји.⁶ Оно 
се ви ди као фак тор ко ји до при но си оп ти мал ном функ ци о ни са њу дру штва у 
ко јем су еви дент не ет нич ке раз ли чи то сти, та ко што, на јед ној стра ни, омо гу-
ћа ва из град њу на ци о нал ног иден ти те та, а на дру гој, има по зи тив не им пли-
ка ци је из угла ин те гра ци је ма њин ских гру па. 

Обра зо ва ње је ре ле вант но за укљу че ност на тр жи ште ра да и за со-
цио-еко ном ски по ло жај,⁷ као и са аспек та раз во ја људ ских ре сур са,⁸ па у 
том сми слу је сте и ди мен зи ја дру штве не ин те гра ци је ет нич ких гру па у мул-
ти кул ту рал ном дру штву. По вољ ни је обра зов не ка рак те ри сти ке по ве ћа ва ју 
шан се за еко ном ску и по ли тич ку укљу че ност и за сва ки дру ги вид дру штве-
ног ан га жо ва ња. Оту да ин те ре со ва ње за обра зов не ка рак те рист ке ста нов-
ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти, као јед ном од аспе ка та кон цеп та 
мул ти кул ту рал но сти. 

На ме ра овог ра да је сте да се мул ти кул ту ра ли зам у Ср би ји раз мо три из 
угла обра зов них ка рак те ри сти ка, узи ма ју ћи у об зир и ет нич ке гру пе и ли ца 
ко ја су се на спе ци фи чан на чин од ре ди ла пре ма пи та њу о на ци о нал ној при-
пад но сти. На јед ној стра ни, обра зо ва ње је оквир ин те гра ци је на ци о нал них 
ма њи на, а на дру гој, обра зов не ка рак те ри сти ке ста нов ни штва ко је се ни је на-
ци о нал но иден ти фи ко ва ло су је дан од мо гу ћих фак то ра њи хо вог по на ша ња.

У ана ли зи се ко ри сте два по ка за те ља обра зов не струк ту ре. Је дан се од-
но си на удео ли ца ко ја има ју ни же од основ ног, а дру ги на оне ко ји има ју ви ше 
или ви со ко обра зо ва ње. Са гле да ва ње ди ја ме трал но су прот них ка рак те ри сти-
ка омо гу ћа ва увид у за сту пље ност оних ко ји има ју нај не по вољ ни ји по ло жај 
ка да је реч о дру штве ној ин те гра ци ји, као и оних ко ји би тре ба ло да има ју 
нај ма ње про бле ма у по гле ду раз ли чи тих об ли ка дру штве не укљу че но сти.

Ре фе рент не тач ке ком па ра тив не ана ли зе је су ве ћин ска ет нич ка за јед-
ни ца и обра зов не ка рак те ри сти ке на ни воу укуп ног ста нов ни штва Ср би је. 
Зна чај на од сту па ња се не сма тра ју до брим по ка за те љем мул ти кул ту рал но-
сти јер мо гу оте жа ва ти при хва та ње ет нич ких раз ли чи то сти, ин тер ет нич ку 
ин тер ак ци ју и укуп ну дру штве ну ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. Та ко ђе, 
оквир ана ли зе чи не и за сту пље ност и обим ма њин ских ет нич ких за јед ни-
ца, што пру жа ве ро до стој ни ји увид у ра ши ре ност не га тив них и по зи тив них 
обра зов них ка рак те ри сти ка. 

⁶ Не над Ђур ђе вић, ур., Ма њин ска по ли ти ка и ин те гра ци ја у Ср би ји, Бе о рад: Фо-
рум за ет нич ке од но се, 2014, стр. 42.

⁷ Сло бо дан Цве јић, „Струк тур ни ефек ти си ро ма штва у Ср би ји“, у Дру штво у пре-
ви ра њу, прир. Смиљка То ма но вић, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 2006, стр. 21–31.

⁸ Ју риј Ба јец и др., По ка за те љи ху ма ног раз во ја, Бе о град: Ује ди ње не на ци је, про-
грам за раз вој, Ср би ја, 2006, стр. 3. 
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Обра зов не спе ци фич но сти при пад ни ка на ци о нал них ма њи на ре ле вант-
не су са ста но ви шта ре а ли за ци је пра ва на обра зо ва ње, као аспект њи хо вог 
дру штве ног по ло жа ја и као по ка за тељ раз ви је но сти људ ских ре су сра. По ред 
то га, ана ли за обра зов них ка рак те ри сти ка ли ца ко ја се ни су на ци о нал но од-
ре ди ла је сте при лог ду бљем ис пи ти ва њу ве зе из ме ђу обра зо ва ња и на ци о-
нал ног иден ти те та у мул ти кул ту рал ном дру штву.

НА ЦИ О НАЛ НА СТРУК ТУ РА КАО ОКВИР 
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НО СТИ

На ци о нал на при па да ност се не свр ста ва у гру пу основ них обе леж ја, 
па из тог раз ло га ни је оба ве зни сег мент при ку пља ња по пи сних по да та ка у 
ве зи са ста нов ни штвом. Ипак, ово пи та ње је на шло ме сто у свим по сле рат-
ним по пи си ма ста нов ни штва Ср би је, уз не ке раз ли чи то сти ка да је реч о кла-
си фи ка ци ја ма на ци о нал но сти, ко је су, из ме ђу оста лог, по сле ди ца про ме на у 
из ја шња ва њу.⁹ 

У по пи си ма ста нов ни штва Ср би је пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти 
је фор му ли са но та ко да се по пи са но ли це из ја шња ва по свом на хо ђе њу. С об-
зи ром на то да је по ста вље но као пи та ње отво ре ног ти па, омо гу ће ни су сло-
бо да из ја шња ва ња и пра во по је дин ца да се не из ја сни. Као не до ста так та квог 
при сту па на во ди се су бјек тив ност, ко ја мо же ути ца ти на про ме не у по гле ду 
на ци о нал не опре де ље но сти, иза зва не не ким по ли тич ким или со цио-пси хо-
ло шким раз ло зи ма, што оте жа ва по сма тра ње на ци о нал ног са ста ва из ме ђу 
по пи сних го ди на.¹⁰ Та ко ђе, иде о ло шко-по ли тич ке окол но сти ка рак те ри стич-
не за вре ме око по пи са ста нов ни штва мо гу ути ца ти на из ја шња ва ње о на-
ци о нал ној при пад но сти, што усло жња ва ана ли зу ста ња и про ме на ет нич ког 
са ста ва и де мо граф ске струк ту ре на ци о нал них ма њи на.¹¹ 

Ме ђу тим, и по ред ових не до ста та ка, по пис пред ста вља основ ни из вор 
по зна ва ња ет нич ког са ста ва ста нов ни штва. На осно ву ње га до би ја се увид 
у број и за сту пље ност ет нич ких гру па, што је осно ва за раз ма тра ње мул ти-
кул ту рал но сти. По ред то га, при ступ ко ји им пли ци ра сло бо ду у из ја шња ва њу 
омо гу ћа ва уоча ва ње спе ци фич но сти ко је се ти чу на ци о нал ног иден ти те та. 

⁹ Кла си фи ка циј на ци о нал но сти у по пи си ма ста нов ни штва Ср би је од 1948. до 2011. 
мо же се де таљ ни је про на ћи у одељ ку „Ме то до ло шка об ја ше ња“, у На ци о нал на при пад-
ност, књ. 1, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2012, стр. 10.

¹⁰ На да Ра ду шки, „Струк ту ра ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти и ма-
тер њем је зи ку“, у Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ср би је пре ма По пи су 2002. го ди не, Бе о-
град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2006, стр. 181.

¹¹ На да Ра ду шки, На ци о нал не ма њи не у цен трал ној Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут дру-
штве них на у ка, 2007, стр. 13–21.
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Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва, 2011. го ди не 16,7% ста нов ни-
штва Ср би је (1 198 712 ли ца) ни је при па да ло ве ћин ској ет нич кој за јед ни ци. 
Од при пад ни ка на ци о нал них ма њи на нај за сту пље ни ји су би ли Ма ђа ри, Ро-
ми и Бо шња ци (та бе ла 1).¹²

Та бе ла 1– Ста нов ни штво пре ма ет нич ким за јед ни ца ма, 
Ср би ја 2011. го ди не

Број Удео 
Ма ђа ри 253 899 3,53 
Ро ми 147 604 2,05 
Бо шња ци 145 278 2,02 
Хр ва ти 57 900 0,81 
Сло ва ци 52 750 0,73 
Цр но гор ци 38 527 0,54 
Вла си 35 330 0,49 
Ру му ни 29 332 0,41 
Му сли ма ни 22 301 0,31 
Ма ке дон ци 22 755 0,32 
Бу га ри 18 543 0,26 
Бу њев ци 16 706 0,23 
Ру си ни 14246 0,20 
Го ран ци 7767 0,11 
Укра јин ци 4 903 0,07 
Нем ци 4 064 0,06 
Сло вен ци 4 033 0,06 
Ру си 4 064 0,05 
Оста ли 175 558 0,24 

Из вор: Књи га По пи са бр. 1, РЗС, 2012

У слу ча ју ет нич ких гру па ко је су чи ни ле ма ње од јед ног про цен та ста-
нов ни штва Ср би је нај за сту пље ни ји су би ли Хр ва ти, Сло ва ци и Цр но гор ци, 
а при пад ни ци ви ше на ци о нал них за јед ни ца су чи ни ли из ме ђу 0,5 и 0,1%. 
У скра ће ној кла си фи ка ци ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку из дво је не су 

¹² По треб но је скре ну ти па жњу на то да је ве ћи на при пад ни ка ал бан ске на ци о нал-
но сти бој ко то ва ла по пис ста нов ни шта Ср би је спро ве ден 2011. го ди не, па из тог раз ло га 
ова ет нич ка за јед ни ца ни је на ве де на у та бе ли 1, ни ти је мо гу ће го во ри ти о обра зов ним 
спе ци фич но сти ма ње них при пад ни ка.
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још ет нич ке за јед ни це ко је су чи ни ле из ме ђу 0,07% и 0,05% (Укра јин ци, Нем-
ци, Сло вен ци и Ру си). 

По ред ли ца ко ја су се из ја сни ла пре ма на ци о нал но сти, по пи сом су ре-
ги стро ва ни и они ко ји се ни су из ја сни ли (2,23% – 160 346 ли ца), ко ји су се 
из ја сни ли по ре ги о нал ној при пад но сти (0,43% – 30 771 ли це) и они ко ји су 
се од ре ди ли као Ју го сло ве ни (0,32% – 23 303 ли ца). Ови мо да ли те ти све до-
че о спе ци фич ном од но су пре ма пи та њу на ци о нал не при пад но сти и мо гу се 
сма тра ти кул ту ро ло шким обра сци ма, ко ји су, из ме ђу оста лог, усло вље ни и 
ути ца јем обра зо ва ња. 

АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ном основ ном шко лом

Упа дљи во је из два ја ње Ро ма, јер ап со лут на ве ћи на при пад ни ка ове 
на ци о нал но сти (53,7%) ни је има ла пот пу но основ но обра зо ва ње или је би-
ла без шко ле. Удео ли ца ових обра зов них ка рак те ри сти ка био је ви сок и код 
Вла ха (43,5%), три пу та ве ћи не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(12,8%). Ре ла тив но ви со ки уде ли за бе ле же ни су код Ру му на (26%), Бу ње ва-
ца (18,9%), Бу га ра (17,7%), Ма ђа ра (16,6%), Сло ва ка (16,3%). Та ко ђе, код Не-
ма ца, Му сли ма на, Хр ва та, Укра ји на ца и Ру си на за сту пље ност ли ца са нај ни-
жим обра зов ним ква ли фи ка ци ја ма би ла је ве ћа не го код при пад ни ка срп ске 
на ци о нал но сти (гра фи кон 1). На су прот то ме, уде ли ма ко ји су би ли ни жи од 
про се ка за Ср би ју (13,7%), од ли ко ва ли су се Бо шња ци, Ма ке дон ци, Го ран ци, 
Сло вен ци и Ру си. 

Гра фи кон 1. Удео ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ном осно вом шко лом 
пре ма на ци о нал ној при пад но сти, Ср би ја 2011. го ди не
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Има ју ћи у ви ду да је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка основ но обра зо ва ње 
ус по ста вље но као оба ве зно, као и пра во на ци о нал них ма њи на на обра зо ва-
ње, на ме ће се пи та ње ста ро сти ли ца ко ја се ни су шко ло ва ла или ни су има ла 
пот пу но основ но обра зо ва ње. То омо гу ћа ва де ли мич но об ја шње ње за сту-
пље но сти осо ба са овим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма.

Нај ве ћи уде ли ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ним основ ним обра-
зо ва њем бе ле же се код ли ца ста ро сти 65 или ви ше го ди на, ма да и у том по-
гле ду по сто ји ди фе рен ци ра ност (та бе ла 2). Да ле ко нај ве ћа за сту пље ност је 
би ла код Вла ха и Ро ма (82,3% и 81,4%). Та ко ђе, ме ђу Ру му ни ма, Сло ва ци ма 
и Бо шња ци ма ап со лут на ве ћи на ста нов ни штва ста ро сти 65 или ви ше го ди-
на има ла је ове обра зов не ка рак те ри сти ке. Ме ђу тим, ре ла тив но ви сок удео 
бе ле жи се и ме ђу при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти (47,5%), што и њих 
свр ста ва у ет нич ке гру пе ко је се од ли ку ју не по вољ ном обра зов ном струк ту-
ром ста ри јег ста нов ни штва.

Ли ца са овим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма при сту на су и код ста нов-
ни штва ста ро сти 15–24 го ди не, што да је по себ но не га ти ван ути сак. Из ра зи то 
не по вољ на си ту а ци ја је код Ро ма, код ко јих је чак бли зу по ло ви не ли ца ове 
ста ро сти би ла без шко ле или са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем. Ме ђу 
при пад ни ци ма ру мун ске на ци о нал но сти ста ро сти 15–24 го ди не удео је био 
три пу та ма њи (16,4%), а ре ла тив но ви со ки уде ли бе ле же се и код Му сли ма-
на (7,9%), Вла ха (5,7%) и код Ма ђа ра (4,8%).

Број ли ца ста ро сти 15–24 го ди не ко ја се ни су шко ло ва ла или не ма ју 
пот пу но основ но обра зо ва ње код при пад ни ка ма ђар ске на ци о на лно сти (1273 
осо бе) био је два и по пу та ве ћи не го код Ру му на и че ти ри и по пу та не го код 
Му сли ма на. Та ко ђе, ме ђу при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти око 8 500 ли-
ца ста ро сти 15–24 го ди не ни је има ло ни основ но обра зо ва ње, ма да је њи хов 
удео у укуп ном ста нов ни штву био ре ла тив но ни зак (1,2%). 

Та бе ла 2. Ли ца 15–24 го ди не и 65 или ви ше го ди на без шко ле и са не пот-
пуном основ ном шко лом пре ма на ци о нал но сти, Ср би ја 2011. го ди не

Ли ца ста ро сти 15–24 го ди не Ли ца ста ро сти 65 или ви ше го ди на
Удео Број Удео Број

Бо шња ци 2,6 593 Бо шња ци 52,6 6586
Бу га ри 1,1 15 Бу га ри 45,5 2546
Бу њев ци 3,1 40 Бу њев ци 46,4 2032
Вла си 5,7 145 Вла си 82,3 9149
Го ран ци 0,9 11 Го ран ци 40,4 251
Ма ђа ри 4,8 1273 Ма ђа ри 45,3 24724
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Ма ке дон ци 2,4 31 Ма ке дон ци 24,5 1382
Му сли ма ни 7,9 241 Му сли ма ни 47,6 1276
Ро ми 48,7 12571 Ро ми 81,4 4765
Ру му ни 16,4 504 Ру му ни 58,8 3525
Ру си ни 1,5 23 Ру си ни 13,7 1460
Сло ва ци 1,9 99 Сло ва ци 55,2 5587
Ср би 1,2 8507 Ср би 47,5 591179
Хр ва ти 2,0 85 Хр ва ти 37,1 6290
Цр но гор ци 0,7 29 Цр но гор ци 22,0 1820

Из вор: Из ра чу на то на осно ву по да та ка По пи са ста нов ни штва, РЗС Ср би је

У усло ви ма оба ве зно сти основ ног обра зо ва ња и га ран то ва ња пра ва на-
ци о нал ним ма њи на ма на шко ло ва ње, чак и вр ло ни ски уде ли пред ста вља ју 
од ре ђе но упо зо ре ње. Ово пи та ње има спе ци фич ну те жи ну ка да је реч о на-
ци о нал ним ма њи на ма јер је пре пре ка укљу че но сти у раз ли чи те аспек те дру-
штве ног жи во та и ти ме ре а ли за ци ју мул ти кул ту рал но сти чи ни сло же ни јом.

ВИШЕ ИЛИ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ди фе рен ци ра ност у по гле ду за сту пље но сти ли ца са нај ви шим обра-
зов ним ка рак те ри сти ка ма (гра фи кон 2) при вла чи па жњу с об зи ром на обим 
ет нич ких гру па код ко јих су ви ше или ви со ко обра зо ва ње нај фре квент ни-
ји. Нај ве ћи уде ли за бе ле же ни су код Ру са (47,4%), Цр но го ра ца (30,3%) и код 
Сло ве на ца (30,2%). Не што ве ћа за сту пље ност ви ше или ви со ко обра зо ва них 
од оне ко ја по сто ји код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти за бе ле же на је код 
Ма ке до на ца (19,6%) и Бу га ра (18,6%), а сви они при па да ју гру пи ре ла тив но 
ма ње за сту пље них ет нич ких за јед ни ца (та бе ла 1). Су прот но од то га, код Ма-
ђа ра, Бо шња ка и Сло ва ка, за сту пље ни јим ет нич ким за јед ни ца ма у Ср би ји, 
удео ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра зо ва ње (9,2% и 9,3%), био је 
бли зу два пу та ни жи не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (17%), као 
и у од но су на удео у укуп ном ста нов ни штву Ср би је (16,2%). 

Код при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, си ту а ци ја је нај ек стрем ни-
ја јер је удео ли ца са ди пло ма ма ви ших шко ла или фа кул те та био ни жи од 
јед ног про цен та (0,7%). Ре ла тив но ни ска за сту пље ност ових ли ца бе ле жи се 
код Вла ха (3,5%), Го ра на ца (6,8%), Му сли ма на (7%) и Бу ње ва ца (8,3%), док су 
уде ли за бе ле же ни код Ру му на (11,7%), Хр ва та (14,7%) Ру си на (14,9) и Укра-
ји на ца (16%) у ма њој ме ри за о ста ја ли у од но су на про сек за укуп но ста нов-
ни штво и на при пад ни ке срп ске на ци о нал но сти.



Специфичности у погледу образовања према националној припадности 283

Гра фи кон 2. Удео ли ца са ви шим или ви со ким обра зо ва њем 
пре ма на ци о нал ној при пад но сти, Ср би ја 2011. го ди не 

Код ве ћи не на ци о нал них ма њи на уоча ва се по зи тив на про ме на у мла-
ђим ге не ра ци ја ма, ко ја се од ли ку је ве ћим уде лом ли ца ко ја има ју ви ше или 
ви со ко обра зо ва ње, по себ но у од но су на оне ко ји су има ли 65 или ви ше го-
ди на (та бе ла 3). Не га ти ван из у зе так пред ста вља ју Ро ми, јер су у свим ге не-
ра ци ја ма уде ли би ли ма њи од јед ног про цен та. 

Нај ве ћа за сту пље ност ли ца ко ја су има ла ди пло ме ви ших шко ла или 
фа кул те та за бе ле же на је у свим ста ро сним гру па ма код при пад ни ка ру ске на-
ци о нал но сти (57,9% код оних ко ји су има ли 25–34 го ди не, 48,1% код ста рих 
35–64 го ди не и 49,7% код ста рих 65 или ви ше го ди на). Ви со ки уде ли за бе ле-
же ни су и у свим ге не ра ци ја ма Сло ве на ца (34,9% у ста ро сној гру пи 25–34 
го ди не, 31,4% код ста рих 35–64 го ди не и 30,9% код ста рих 65 или ви ше). Ме-
ђу тим, у овим ет нич ким гру па ма ра ди се о знат но ма њем бро ју ли ца од оног 
ко ји је за бе ле жен ме ђу при пад ни ци ма цр но гор ске на ци о нал но сти (та бе ла 
3), код ко јих је 30,5% ли ца ста ро сти 25–34 го ди не, 21,7% ста рих 35–64 го ди-
не и 20,9% оних ко ји су има ли 65 или ви ше го ди на би ло ви со ко обра зо ва но. 

По ред ове три ет нич ке за јед ни це, за сту пље ност ви со ко о бра зо ва них ме-
ђу ли ци ма ста ро сти 65 или ви ше го ди на би ла је ве ћа не го ме ђу при пад ни ци-
ма срп ске на ци о нал но сти (12,8%) и код Ма ке до на ца (19,4%), Бу га ра (14,8%) 
и Хр ва та (14,4%). Ди фе рен ци ра ност из ме ђу ових на ци о нал но сти је бла жа у 
ста ро сним гру па ма 25–34 и 35–64 го ди не, а у слу ча ју при пад ни ка хр ват ске 
на ци о нал но сти уде ли оних ко ји су сте кли ди пло ме ви ших шко ла или фа кул-
те та би ли су не што ни жи не го код ве ћин ске ет нич ке за јед ни це (та бе ла 3).

По ред екс трем но ни ских уде ла ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко 
обра зо ва ње ме ђу Ро ми ма, по сто ји ве ћи број ет нич ких за јед ни ца ко је се од-
ли ку ју ма њом за сту пље но шћу не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти. 
Ма ђа ри, Бо шња ци, Бу њев ци и Сло ва ци се не раз ли ку ју бит ни је у по гле ду 
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уде ла ви со ко о бра зо ва них, а они су у свим ста ро сним гру па ма око два пу-
та ни жи у од но су на ве ћин ску ет нич ку за јед ни цу (та бе ла 3). У по ре ђе њу са 
Ср би ма, код Ру му на ста ро сти 25–34 и 35–64 го ди не раз ли ка је не што бла жа, 
док је у слу ча ју Вла ха, Го ра на ца и Му сли ма на ди фе рен ци ра ност зна чај на у 
свим ста ро сним гру па ма. 

Узро ци ни же за сту пље но сти ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра-
зо ва ње мо гу би ти раз ли чи ти, по чев од огра ни че ња ко ја се ти чу је зи ка, пре-
ко со цио-еко ном ских усло ва, до еми гра ци о ног фак то ра. Сва ки од њих мо же 
има ти од ре ђе ни сте пен ути ца ја, у за ви сно сти од кул ту ро ло шких осо бе но сти 
и дру штве не ин те гри са но сти кон крет не на ци о нал не ма њи не. Исе ља ва ње ви-
со ко о бра зо ва них ли ца из Ср би је то ком по след ње де це ни је 20. и по чет ком 21. 
ве ка пре те жно је би ло усло вље но еко ном ским раз ло зи ма и не из ве сно шћу у 
по гле ду бу дућ но сти,¹³ па би и у слу ча ју при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
тре ба ло има ти у ви ду ути цај ових фак то ра, а не са мо мо гу ће те шко ће у по-
гле ду дру штве не ин те гра ци је ви со ко о бра зо ва них при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на ко је су мо гле да под стак ну од ла зак. 

Та бе ла 3. Ли ца са ви шим или ви со ким ни во ом обра зо ва ња 
пре ма на ци о нал но сти и ста ро сти, Ср би ја 2011. го ди не

25‒34 35‒64 65 и ви ше год.

Удео Број Удео Број Удео Број

Ср би 26,5 216798 19,0 493611 12,8 135468

Бо шња ци 14,2 3178 10,4 5463 6,1 769

Бу га ри 26,8 421 21,7 1847 14,8 829

Бу њев ци 13,0 252 8,6 651 7,1 309

Вла си 7,1 199 4,6 717 1,4 154

Го ран ци 9,0 107 7,2 237 6,4 40

Ма ђа ри 15,3 4807 9,7 10844 7,5 4114

Ма ке дон ци 27,9 544 19,9 2535 19,4 1097

Му сли ма ни 7,8 228 8,4 816 6,5 173

Нем ци 29,8 97 21,1 345 12,9 199

Ро ми 0,9 199 0,8 364 0,6 34

¹³ Је ле на Де спић, Ми гра ци је ви со ко о бра зо ва них ли ца из Ср би је од 1991. го ди не у Ка-
на ду и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Еко ном ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2015, стр. 185–186.
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Ру му ни 18,3 618 13,8 1837 7,6 453

Ру си 57,9 293 48,1 840 49,7 273

Ру си ни 24,7 429 17,0 1072 10,2 309

Сло ва ци 15.6 1035 10,0 2415 6,6 672

Сло вен ци 34,9 99 31,4 542 30,9 518

Укра јин ци 23.3 149 20,1 455 7,8 80

Хр ва ти 19,4 971 15,6 4282 14,4 2439

Цр но гор ци 30,5 1519 21,7 6079 20,9 2700

Из вор: Попис становништва, РЗС Србије

Ли ца ко ја се ни су на ци о нал но иден ти фи ко ва ла

У по ре ђе њу са при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти, ли ца ко ја су се на 
спе ци фи чан на чин од ре ди ла пре ма на ци о нал ној при пад но сти од ли ко ва ла су 
се ни жим уде ли ма оних ко ји су би ли без шко ле или са не пот пу ним основ ним 
обра зо ва њем, а ви шим уде ли ма оних ко ји су има ли ви ше или ви со ко обра-
зо ва ње (гра фи кон 3 и гра фи кон 4).

Гра фи кон 3. Удео ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ном основ ном шко лом, 
Ср би ја 2011. го ди не 
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Гра фи кон 4. Удео ли ца са ви шим или ви со ким обра зо ва њем, 
Ср би ја 2011. го ди не 

Обра зов ном струк ту ром у по зи тив ном по гле ду из два ја ли су се Ју го-
сло ве ни. Удео ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем 
био је бли зу три пу та ма њи не го код Ср ба (гра фи кон 3), а удео ви со ко о бра-
зо ва них го то во два пу та ве ћи (гра фи кон 4). У по ре ђе њу са при пад ни ци ма 
срп ске на ци о нал но сти, код ли ца ко ја су се ре ги о нал но из ја сни ла удео оних са 
нај не по вољ ни јим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма био је два и по пу та ни жи, 
док је у слу ча ју ви со ко о бра зо ва них раз ли ка из но си ла око че ти ри про цент-
на по е на. Раз ли чи тост обра зов не струк тура ли ца ко ја се ни су из ја сни ла би ла 
је ма ње ви дљи ва. У од но су на при пад ни ке ве ћин ске ет нич ке за јед ни це, удео 
ви со ко о бра зо ва них био је ве ћи за не што ви ше од јед ног про цент ног по е на, 
а за сту пље ност ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо-
ва њем би ла је ма ња за око три про цент на по е на. 

Ју го сло ве ни су има ли ре ла тив но ста би лан удео ви со ко о бра зова них у 
свим ге не ра ци ја ма, ко ји је из но сио око јед не тре ћи не ста нов ни штва по сма-
тра них ста ро сних гру па (та бе ла 4). Из ме ђу по сма тра них мо да ли те та, нај ма-
ња раз ли ка је по сто ја ла код оних ко ји су би ли ста ри из ме ђу 25 и 34 го ди не. 
У ста ро сној гру пи 35–64 го ди не ви со ко о бра зо ва на ли ца су би ла ујед на че но 
за сту пље на ме ђу они ма ко ји се ни су из ја сни ли и они ма ко ји су се опре де-
ли ли пре ма ре ги о нал ној при пад но сти. Ди фе рен ци ра ност је би ла нај и зра-
же ни ја у слу ча ју ста рих 65 или ви ше го ди на, а нај ма њи удео осо ба ко је су 
сте кле ви ше или ви со ко обра зо ва ње ре ги стро ван је код ли ца ко ја се ни су 
из ја сни ла (15,4%).
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Та бе ла 4. Ви со ко о бра зо ва ни пре ма ста ро сти код ли ца 
ко ја се ни су на ци о нал но од ре ди ла, Ср би ја 2011. го ди не

  25–34 35–64 65 или ви ше 

Ју го сло ве ни 33,5%  (874) 30,3%  (4 195) 33,9%  (1 548) 

Ни су се из ја сни ли 25,8%  (6 542) 20,8%  (13 653) 15,4%  (2893) 

Ре ги о нал на при пад-
ност

30,5%  (1 507) 21,7%  (3 330) 20,9%  (724) 

Из вор: Попис становништва, РЗС Србије

Ма да је ме ђу Ју го сло ве ни ма уоче на нај ве ћа кон цен тра ци ја осо ба ко је 
су има ле ди пло ме ви ших шко ла или фа кул те та, у свим ста ро сним гру па ма 
нај ве ћи број је за бе ле жен ме ђу ли ци ма ко ја се ни су из ја сни ла на пи та ње о на-
ци о нал ној при пад но сти. У ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011. го ди не по сто ји 
ап со лут ни и ре ла тив ни по раст ли ца ко ја при па да ју овом мо да ли те ту од го-
во ра.¹⁴ Је дан од фак то ра про ме на у ме ђу по пи сном пе ри о ду је сте ис ка зи ва ње 
лич ног ста ва, а о ути ца ју обра зо ва ња ви ше би се мо гло ре ћи тек на кон ана-
ли зе обра зов них ка рак те ри сти ка ових ли ца у по сма тра ним го ди на ма по пи са. 

Ис тра жу ју ћи ути цај про це са мо дер ни за ци је на уоб ли ча ва ње на ци о-
нал ног иден ти те та у се дам на ест европ ских др жа ва, утвр ђе на је по зи тив на 
ве за из ме ђу уде ла ви со ко о бра зо ва них ли ца и ја ча ња ци вил них ком по нен-
ти (др жа вљан ство, по што ва ње за ко на, упо тре ба слу жбе ног је зи ка и дру-
гих фор мал них кри те ри ју ма), као и то да са по ра стом уде ла уни вер зи тет ски 
обра зо ва них осо ба „опа да ге не рал ни зна чај на ци о нал ног об ли ка ко лек тив-
не иден ти фи ка ци је“.¹⁵ Ипак, ука зу је се на хи брид ни ка рак тер на ци о нал ног 
иден ти те та јер још увек оп ста ју и ком по нен те ко је се ти чу кул ту ро ло шких 
ка рак те ри сти ка, по ро дич ног по ре кла и тра ди ци је, па оту да про цес мо дер-
ни за ци је ни је у пот пу но сти ути цао на про ме ну ме ха ни за ма ко ји су у осно-
ви уоб ли ча ва ња иден ти те та пре ма на ци о нал ној при пад но сти. Са вре ме не 
тен ден ци је под ра зу ме ва ју нај ин тен зив ни ју при сут ност ци вил не ком по нен-
те. Њен ути цај је нај сла би ји у др жа ва ма са нај ни жим сте пе ном еко ном ског 
раз во ја, у они ма ко је има ју кра ћу де мо крат ску тра ди ци ју, у ко ји ма до ми ни-
ра пра во слав на ре ли гиј ска при пад ност, али и у они ма ко је има ју ре ла тив но 
ви сок сте пен ет нич ке хе те ро ге но сти (на ци о нал не ма њи не чи не из ме ђу 25% 
и 15% укуп ног ста нов ни штва).¹⁶ 

¹⁴ Зо ран Јан чић, ур., На ци о нал на при пад ност, књ. 1, По пис ста нов ни штва, до ма ћин-
ста ва и ста но ва 2011, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, стр. 15.

¹⁵ Мла ден Ла зић и Је ле на Пе шић, „Ути цај мо дер ни за ци ја на ком по ненте на ци о нал-
ног иден ти те та у са вре ме ним европ ским др жа ва ма“, Со ци о ло ги ја 2 (2015): 375.

¹⁶ Ibid., 366–368.
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Ови на ла зи по твр ђу ју ути цај обра зо ва ња на спе ци фич не об ли ке из ја-
шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти, али и то да је још увек зна ча јан ути цај 
со цио-кул ту ро ло шких ком по нен ти у по гле ду ди фе рен ци ра но сти ет нич ких 
за јед ни ца. Оту да је нео п ход но да се мул ти кул ту рал ност у срп ском дру штву 
из гра ђу је на ува жа ва њу ових раз ли чи то сти, а тек оја ча ва ње ци вил них ком-
по нен ти на ци о нал ног иден ти те та би ума њи ло њи хо ву ва жност. Ме ђу тим, 
по ред ши ре ња ви со ког обра зо ва ња, пре дик то ри у том сми слу је су и еко ном-
ски раз вој, раз ви је ност де мо крат ских ин сти ту ци ја и ста бил ност дру штва.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Ана ли за обра зов них ка рак те ри сти ка при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
по ка зу је да по сто ји ди фе рен ци ра ност у од но су на ста нов ни штво срп ске на-
ци о нал но сти. И у слу ча ју ли ца ко ја су без шко ле или не ма ју пот пу но основ-
но обра зо ва ње, као и у слу ча ју ви со ко о бра зо ва них из два ја ју се по је ди не ет-
нич ке гру пе, би ло у по зи тив ном, би ло у не га тив ном сми слу.

Ка да је реч о за сту пље но сти осо ба ко је се ни су шко ло ва ле или ни су 
за вр ши ле пот пу ну основ ну шко лу, иако то у знат но ве ћој ме ри је сте од ли ка 
ста нов ни штва ста ро сти 65 или ви ше го ди на, по сто је очи глед не не по вољ но-
сти и код ге не ра ци ја ко је при па да ју вре ме ну оба ве зног основ ног обра зо ва ња. 
Та ко ђе, ре ла тив но ни жи уде ли ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра зо-
ва ње код по је ди них на ци о нал но сти пред ста вља ју до дат ни иза зов као сег мент 
функ ци о ни са ња мул ти кул ту рал ног дру штва. 

Раз ли ке у ве ли чи ни ет нич ких за јед ни ца упу ћу ју на нео п ход ност ува-
жа ва ња ап со лут них по ка за те ља, што сли ку о спе ци фич но сти ма у по гле ду 
обра зо ва ња чи ни ком плет ни јом. Та ко, ни ски уде ли ли ца без шко ле или са 
не пот пу ним основ ним обра зо ва њем за бе ле же ни код ве ћих ет нич ких за јед-
ни ца не ума њу ју ва жност овог пи та ња јер је реч о ве ћем бро ју осо ба не го у 
по је ди ним слу ча је ви ма где су уде ли ре ла тив но ви со ки. Су прот но од то га, ви-
со ки уде ли фа кул тет ски обра зо ва них ли ца у ма њим ет нич ким за јед ни ца ма 
пра ће ни су ма лим бро јем ових осо ба. Кон цен тра ци ја ви со ко о бра зо ва них код 
при пад ни ка ових на ци о нал но сти де ли мич но би се мо гла об ја сни ти мо гу ћим 
до се ља ва њи ма, ко ја су мо гла да бу ду под стак ну та про фе си о нал ним, по слов-
ним или при ват ним раз ло зи ма, а не спе ци фич ним по год но сти ма у по гле ду 
сти ца ња тер ци јар ног обра зо ва ња.

Осо бе ност обра зов не струк ту ре на ци о нал них ма њи на у Ср би ји ни је 
у пот пу но сти по во љан оквир мул ти кул ту рал но сти. Не по вољ но сти се уоча-
ва ју и на стра ни за сту пље но сти ли ца са нај ни жим, али и оних са нај ви шим 
обра зов ним ни во и ма. Узро ци ди фе рен ци ра но сти у по гле ду обра зо ва ња и од-
сту па ња у од но су на при пад ни ке ве ћин ске ет нич ке за јед ни це мо гу да бу ду 
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спе ци фи ко ва ни њи хо вим со цио-кул ту ро ло шким осо бе но сти ма и со ци јал ним 
окол но сти ма. Не по вољ но сти обра зов не струк ту ре, ко је по сто је и по ред про-
кла мо ва ног пра ва на обра зо ва ње, ука зу ју на не јед на кост дру штве ног по ло жа ја 
и не јед на ке мо гућ но сти у раз во ју људ ских ре сур са. У слу ча ју ви со ко о бра зо-
ва них ли ца у ви ду тре ба има ти и исе ља ва ње из зе мље као је дан од фак то ра 
ни же за сту пље но сти, а раз ло зи се мо гу на ла зи ти у ши рем дру штве ном кон-
тек сту ко ји се од но си и на при пад ни ке ве ћин ске на ци о нал но сти.

Раз ли ке у обра зов ној струк ту ри и од сту па ње од про сеч не сли ке ста нов-
ни штва Ср би је не мо гу се сма тра ти по зи тив ним са ста но ви шта дру штве не 
ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на ко је се од ли ку ју не по вољ ним обра зов ним 
ка рак те ри сти ка ма. Уоче не ди фе рен ци ра но сти и обра зов не спе ци фич но сти 
ет нич ких за јед ни ца ни су ре зул тат не рав но прав но сти и дис кри ми на ци је по 
на ци о нал ној осно ви, а о ути ца ју ет ни ци те та се мо же го во ри ти са ста но ви-
шта со цио-еко ном ског по ло жа ја по је ди них ет нич ких гру па и њи хо вих кул-
ту ро ло шких осо бе но сти. 

Обра зов не ка рак те рист ке ли ца ко ја се ни су од ре ди ла пре ма на ци о нал-
ној при пад но сти ука зу ју на мо гућ ути цај ви со ког обра зо ва ња. Као фак тор 
пре ва зи ла же ња ус по ста вља ња иден ти те та на осно ву ет нич ке при пад но сти, 
ути цај тер ци јар ног обра зо ва ња мо же би ти по ве зан са по зи тив ним ис ку ством 
у по гле ду еко ном ске и укуп не дру штве не ин те гра ци је, што би мо гло да осла-
би по тре бу за ис ти ца њем на ци о нал не при пад но сти. 
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Ankica Šobot

ETHNICITYRELATED EDUCATIONAL CHARACTERISTICS 
AS AN ASPECT OF MULTICULTURALISM IN SERBIA

S u m m a r y
Th e focus of this analysis is the review of the educational characteristics of ethnic 

groups as an aspect of the Serbian society multiculturalism. Th e shares of persons without 
educational attainment or those with incomplete primary education as well as the shares 
of those highly educated have been analyzed. Th e comparision in relation to Serbian na-
tionality is the key stand point of the consideration.

Some ethnic groups are distinguished by unfavorable educational characteristics. 
Th e most striking disadvantage refers to Roma people due to the fact that almost half of 
the population aged 15–24 have not completed primary education or did not attend the 
Primary School at all. Also, the share of the highly educated was less than one percentage 
of all generations.

As for persons with this kind of educational characteristics, even the low percentage 
draws attention, bearing in mind negative implications related to social status as well as the 
opportunity for human resources development. Hence, even signifi cantly lower percentag-
es in generations covered by the compulsory primary education among the other ethnic 
minorities (Romanians, Vlachs, Hungarians, Bosniaks, Slovaks, ...), but also in Serbian 
population, are a sort of a challenge.

In terms of the tertiary education, including persons aged 25–34, 35–64 and 65 or 
over, the percentage among Hungarinas, Bosnians, Bunjevci and Slovaks is about two times 
lower in comparision with Serbs (26.5%; 19%; 12.8%, respectively). Th at is considered as a 
disadvantageous distinction, as well. Low percentage of highly educated persons is aff ected 
by many factors. In addition to the social conditions that could act as limiting, a certain 
infl uence can be attributed to the immigration factors. Taking into account results of the 
research which refer to the whole population of Serbia, the reasons for the emigration of 
the highly educated can be found in a wider social context (including socio-economic 
factors as well as uncertainty regading the future). Th at should be kept in mind when it 
comes to nationalities, as well. 

Th e highest percentage of the persons who have achived tertiary education is noticed 
among Russians (25–34 years old – 57.9%, 35–64 – 48.1% and aged 65 or over – 49.7%) 
and Slovenians (34.9%, 31.4% i 30.9%), as smaller ethnic groups. In all generations of 
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Montenegrins there are also relatively high shares of the persons characterized by high 
education level (30.5%; 21.7%, 20.9%). Th is indicates that this is a traditional characteristic 
of this ethnicity. Apart from being referred to as the socio-cultural characteristic, when it 
comes to the less represented nationalities, the widespread tertiary education can also be 
considered as the consequence of the immigration of a number of university-educated 
persons to Serbia, due to professional, business or some personal reasons.

Th e educational structure of national minorities in Serbia is not entirely favorable 
framework regarding the multiculturalism. Th us, the above-mentioned educational char-
acteristics and distinctions between the nationalities are not the result of inequality and 
discrimination on ethnic grounds, and the infl uence of ethnicity manifests through the 
socio-economic position and cultural peculiarities of ethnic groups.

Th e special segment of the analysis is related to the educational characteristics of 
persons who are not nationally identifi ed. A positive experience in terms of economic and 
overall social integration in the case of higher education can weaken the need of emphasizing 
a national identity, which results in overcoming the identifi cation on the basis of ethnicity.

Key words: education, ethnicity, social integration, Serbia
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ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
У ВОЈВОДИНИ 2004/05–2014/15. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

АЛЕКСАНДРА ВУЈИЋ*

С а ж е т а к. – Ана ли за ра да је усме ре на на пра ће ње трен до ва у обра зо ва њу 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни од школ ске 
2004/05. до 2014/15. го ди не, са по себ ним освр том на пред школ ско, основ но, сред ње 
и ви со ко обра зо ва ње на ма ђар ском, сло вач ком, ру мун ском, ру син ском и хр ват ском 
је зи ку. По себ на па жња по све ће на је ана ли зи бро ја је ди ни ца ло кал них са мо у пра-
ва, шко ла, оде ље ња и уче ни ка у ко ји ма се од ви ја на ста ва на по ме ну тим је зи ци ма, 
бу ду ћи да по да ци де це ни ја ма ука зу ју на очу ва ну мре жу обра зов них ин сти ту ци ја. 
Освр том на ме ђу на род не стан дар де на уни вер зал ном и ре ги о нал ном ни воу у овој 
обла сти, по ку шао се из на ћи сте пен ускла ђе но сти тра ди ци о нал не прак се ор га ни зо-
ва ња на ста ве на ма њин ским је зи ци ма у Вој во ди ни и основ них по сту ла та ме ђу на-
род них до ку ме на та и ми шље ња струч не јав но сти. Ана ли за по да та ка по ка зу је да ће 
по је ди ни сег мен ти обра зов ног про гра ма у Вој во ди ни зах те ва ти про ме не уко ли ко 
се же ли по сти ћи ускла ђе ност са ме ђу на род ним стан дар ди ма и оп ште при хва ће-
ним ста во ви ма у ме ђу на род ним до ку мен ти ма.

Кључ не ре чи: на ци о нал не ма њи не, обра зо ва ње, Ауто ном на По кра ји на Вој-
во ди на

Пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку пред ста вља је дан од кључ-
них еле ме на та у афир ма ци ји кул тур ног иден ти те та при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на. Оно је са др жа но у ве ли ком бро ју ме ђу на род них до ку ме на та: на 
уни вер зал ном пла ну у Кон вен ци ји Уне ска о бор би про тив дис кри ми на ци је 
у обла сти про све те и Де кла ра ци ји УН о пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них 
или ет нич ких, вер ских и је зич ких ма њи на, а на ре ги о нал ном у Оквир ној кон-
вен ци ји за за шти ту на ци о нал них ма њи на, По ве љи о ре ги о нал ним или ма-
њин ским је зи ци ма и Ха шким пре по ру ка ма о пра ву на ци о нал них ма њи на на 
обра зо ва ње. Бу ду ћи да Кон вен ци ја Уне ска у свом чла ну 5.1.с при пад ни ци ма 
на ци о нал них ма њи на да је пра во да спро во де по себ не обра зов не де лат но сти, 
али под огра ни ча ва ју ћим усло ви ма због стра ха од изо ла ци је и се це си је, а да 
ду го оче ки ва на Де кла ра ци ја о пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них или ет нич-
ких, вер ских и је зич ких ма њи на ни је оба ве зу ју ћег ка рак те ра, кључ ну уло гу у 
афир ма ци ји уче ња ма њин ског је зи ка и обра зо ва ња на је зи ци ма на ци о нал них 

* Војвођански центар за људска права, Нови Сад
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ма њи на има ју оба ве зу ју ћи ре ги о нал ни ин стру мен ти: Оквир на кон вен ци ја за 
за шти ту на ци о нал них ма њи на и По ве ља о ре ги о нал ним или ма њин ским је-
зи ци ма. Иако прав но оба ве зу ју ће за др жа ве ко је их ра ти фи ку ју, ова два ин-
стру мен та са др же не до вољ но пре ци зне од ред бе (Оквир на кон вен ци ја) или 
пак оста вља ју др жа ва ма мо гућ ност да би ра ју оп ци је као сво је оба ве зе (По-
ве ља). Ти ме се ста вља на гла сак на на ци о нал но за ко но дав ство и во љу др жа ва 
да са ме од ре ђу ју обим за га ран то ва них пра ва у овој обла сти. На су прот то ме, 
прав но нео ба ве зу ју ће Ха шке пре по ру ке ја сно и де таљ но од ре ђу ју смер ни це 
у обла сти обра зо ва ња на је зи ци ма ма њи на ко је су уте ме ље не на ми шље њи-
ма ме ђу на род но при зна тих струч ња ка. Као је дан од во де ћих прин ци па оне 
на во де чи ње ни цу да је за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на од пре су ду ног 
зна ча ја да има ју на ста ву на свом је зи ку на ни жим ни во и ма обра зо ва ња (пред-
школ ском и основ ном) уз по сте пе но по ве ћа ње на ста ве на ме ди ју му ве ћин-
ског је зи ка на ви шим ни во и ма обра зо ва ња (сред њем обра зо ва њу са мо гућ-
но шћу при сту па ви со ко школ ском). 

Ак це нат но ви јих до ку ме на та, по пут Љу бљан ских смер ни ца за ин те гра-
ци ју ра зно ли ких дру шта ва из 2012. го ди не, по сто је ћим стан дар ди ма у обла-
сти пра ва ма њи на у до ме ну обра зо ва ња при до да је прин цип ин те гра ци је, по-
ла зе ћи од ста но ви шта да др жа ве тре ба да до пу не пра во при пад ни ка ма њи на 
да се обра зу ју на свом је зи ку раз во јем ин те гри са них и ви ше је зич них обра-
зов них си сте ма на свим ни во и ма ка ко би се из бе гла опа сност од се гре га ци је 
у обра зо ва њу, и ве ћи не и ма њи на. 

ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО, СРЕДЊЕ И ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

При пад ни ци на ци о нал них ма њи на у Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди-
ни де це ни ја ма ужи ва ју ви сок сте пен за га ран то ва них пра ва на обра зо ва ње на 
свом је зи ку, од пред школ ског до ви со ког обра зо ва ња. Успе шност спро во ђе ња 
ак тив не по ли ти ке обра зо ва ња у овој по кра ји ни по твр ђу је ви ше го ди шње по-
што ва ње за кон ске ре гу ла ти ве у овој обла сти. Осно ве си сте ма пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња уре ђе не су За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња¹, док су пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко вас пи та ње и 
обра зо ва ње, као део је дин стве ног си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, до дат но 
уре ђе ни по себ ним про свет ним за ко ни ма ко ји ре гу ли шу и пи та ња обра зо ва ња 
на ци о нал них ма њи на: За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња², 

¹ Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2009, 52/2011 у 55/2013.
² Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2009, 52/2011.
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За кон о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу³, За кон о основ ној шко ли⁴, 
За кон о сред њој шко ли⁵ и За кон о ви со ком обра зо ва њу⁶. По себ ну вред ност 
у обра зов ном си сте му на те ри то ри ји По кра ји не пред ста вља по сто ја ње ста-
ти стич ких по да та ка на свим ни во и ма, за хва љу ју ћи ко ји ма је мо гу ће пра ти ти 
обра зов не трен до ве кроз де це ни је. 

Пред школ ско обра зо ва ње и вас пи та ње

У Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни се у пред школ ским уста но ва ма 
тра ди ци о нал но ор га ни зу је про грам на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, што 
је у скла ду са Ха шким пре по ру ка ма да би др жа ве тре ба ло да пру жа ју та кве 
усло ве ро ди те љи ма бу ду ћи да су пр ве го ди не обра зо ва ња од нај ве ћег зна ча ја 
за раз вој де те та. Пре ма За ко ну о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, за 
при пад ни ке на ци о нал них ма њи на се вас пит но-обра зов ни рад оства ру је на 
ма тер њем је зи ку, а мо же и дво је зич но или на срп ском, ако се за то опре де ли 
нај ма ње 50% ро ди те ља, од но сно ста ра те ља де це (члан 5).

У пе ри о ду од 2006/07. до 2014/15. го ди не при прем ни пред школ ски про-
грам за де цу у го ди ни пред по ла зак у шко лу оства ри вао се на шест је зи ка: 
срп ском, ма ђар ском, сло вач ком, ру мун ском, ру син ском и хр ват ском, а у на-
ци о нал но ме шо ви тим сре ди на ма дво је зич но. Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју 
да је од 2006/07. до 2014/15. го ди не по рас тао број де це ко ја су по ха ђа ла гру-
пе на срп ском и хр ват ском је зи ку, док је у гру па ма на ма ђар ском, сло вач ком, 
ру мун ском и ру син ском број де це опао (та бе ла 1). 

³ Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2010.
⁴ Слу жбе ни гла сник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – од лу ка УСРС, 22/2002, 

62/2003 – др. за кон, 64/2003 – ис пр. др. за ко на, 101/2005 – др. за кон и 72/2009 – др. за кон.
⁵ Слу жбе ни гла сник РС, бр. 50/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 24/1996, 23/2002, 25/2002 – 

ис пр., 62/2003 – др. за кон, 64/2003 – ис пр. др. за ко на, 101/2005 – др. за кон и 72/2009 – др. за кон.
⁶ За кон је об ја вљен у Слу жбе ном гла сни ку РС, бр. 76/2005, 97/2008 (по гле дај и члан 2), 

44/2010 (по гле дај и члан 32–35), 93/2012 (по гле дај и члан 6 и 7) и 89/2013. В. Аутен тич но 
ту ма че ње – 100/2007-4. В. Од лу ку УСРС ИУ бр. 380/2005 - 53/2011-104.
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Та бе ла 1. При прем ни пред школ ски про грам на јед ном је зи ку 

Број и про це нат де це ко ја по ха ђа ју оба ве зни при прем ни 
пред школ ски про грам на јед ном је зи ку

школ-
ска го-
ди на

уку-
пан 
број 
де це

на срп ском 
језику

на ма ђар ском 
је зи ку

на сло вач ком 
је зи ку

на ру мун ском 
је зи ку

на ру син ском 
је зи ку

на хр ват ском 
је зи ку

Н Н % Н % Н % Н % Н % Н %

2006/07. 18.583 15.896 85,54% 2.073 11,16% 386 2,08% 135 0,73% 83 0,45% 10 0,05%

2007/08. 20.786 17.933 86,27% 2.186 10,52% 416 2,00% 155 0,75% 75 0,36% 21 0,10%

2008/09. 20.660 17.783 86,07% 2.228 10,78% 366 1,77% 148 0,72% 112 0,54% 23 0,11%

2009/10. 20.360 17.680 86,84% 2.037 10,00% 401 1,97% 120 0,59% 95 0,47% 27 0,13%

2010/11. 19.468 16.977 87,20% 1.911 9,82% 365 1,87% 99 0,51% 97 0,50% 19 0,10%

2011/12. 18.714 16.465 87,98% 1.732 9,26% 346 1,85% 81 0,43% 66 0,35% 24 0,13%

2012/13. 18.377 16.132 85.76% 1.739 9.25% 330 1.75% 95 0.51% 59 0.31% 22 0.12%

2013/14. 17.784 15.634 85.85% 1.651 9.07% 346 1.90% 84 0.46% 51 0.28% 18 0.10%

2014/15. 17.117 15.081 86.15% 1.529 8.73% 336 1.92% 85 0.49% 62 0.36% 24 0,14%

Основ но обра зо ва ње и вас пи та ње

На те ри то ри ји Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не обра зов но-вас пит ни 
рад у основ ним шко ла ма оства ру је се на 6 је зи ка: на срп ском, ма ђар ском, сло-
вач ком, ру мун ском, ру син ском и хр ват ском је зи ку, и дво је зич но на срп ском 
и јед ном од на бро ја них је зи ка на ци о нал них ма њи на. Основ но обра зо ва ње 
и вас пи та ње уре ђе но је За ко ном о основ ној шко ли, пре ма ко ме се обра зов-
но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, а за при пад ни ке на ци о нал не 
ма њи не и на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, ако 
се при ли ком упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка. Обра-
зов но-вас пит ни рад на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је-
зич но мо же се ор га ни зо ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка упи са них у пр ви раз-
ред, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња. Ка да се 
обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ке при пад ни ке 
на ци о нал них ма њи на ор га ни зу је се на ста ва уче ња је зи ка са еле мен ти ма на-
ци о нал не кул ту ре као из бор ни пред мет, а ка да се обра зов но-вас пит ни рад 
оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не ма њи не, шко ла је у оба ве зи да за 
уче ни ка ор га ни зу је на ста ву срп ског је зи ка (члан 12).

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, у пе ри о ду од 2004/05. до 2014/15. го-
ди не нај ве ћи део на ста ве на јед ном је зи ку из во дио се на срп ском је зи ку, а за-
тим на ма ђар ском, сло вач ком, ру мун ском и ру син ском је зи ку. Не про ме њен 
број шко ла у ко ји ма се из во ди це ло куп на на ста ва на по ме ну тим је зи ци ма 
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све до чи о кон ти ну и ра ном оства ри ва њу овог пра ва и го то во не про ме ње ним 
усло ви ма у ко ји ма се ор га ни зу је на ста ва на ма тер њем је зи ку при пад ни ка ма-
њи на (та бе ла 2).

Та бе ла 2. На ста ва у основ ним шко ла ма на јед ном је зи ку 

На ста ва на јед ном је зи ку
школ ска 
го ди на срп ски ма ђар ски сло вач ки ру мун ски ру син ски уку пан број 

шко ла

Н % Н % Н % Н % Н % Н

2004/05. 228 66.28% 8 2.33% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 344

2005/06. 228 66.28% 8 2.33% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 344

2006/07. 228 66.28% 8 2.33% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 344

2007/08. 228 66.28% 8 2.33% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 344

2008/09. 228 66.28% 8 2.33% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 344

2009/10. 230 66.47% 8 2.31% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 346

2010/11. 229 65.99% 8 2.31% 5 1.44% 4 1.15% 1 0.29% 347

2011/12. 230 66.47% 8 2.31% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 346

2012/13. 231 66.76% 8 2.31% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 346

2013/14. 231 66.76% 8 2.31% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 346

2014/15. 230 66.67% 8 2.32% 5 1.45% 4 1.16% 1 0.29% 345

По сма тра ју ћи број уче ни ка у свим основ ним шко ла ма у По кра ји ни, 
нај ве ћи број њих је у пе ри о ду од 2004/05. до 2014/15. го ди не по ха ђао на ста ву 
на срп ском је зи ку, а за тим на ма ђар ском. По да ци по ка зу ју да је број уче ни-
ка ко ји по ха ђа ју на ста ву на ма њин ским је зи ци ма ге не рал но у опа да њу код 
свих по ме ну тих ма њин ских за јед ни ца, из у зев код Хр ва та, код ко јих ра сте са 
0,07% на 0,16% (та бе ла 3).

Та бе ла 3. Упо ред ни пре глед за сту пље но сти на став них је зи ка 
у пе ри о ду од 2004/05. до 2014/15. го ди не

На став ни 
је зик

% од укуп ног бро ја уче ни ка

2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08. 2008/09. 2009/10. 2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15.

срп ски 86,48% 86,42% 86,39% 86,36% 86,41% 86,43% 86,57% 86,67% 86,98% 87,14% 87,55%

ма ђар ски 10,29% 10,31% 10,29% 10,30% 10,23% 10,23% 10,13% 10,10% 9,90% 9,79% 9,52%

сло вач ки 1,93% 1,94% 1,97% 1,98% 2,01% 2,01% 2,00% 1,98% 1,91% 1,90% 1,86%

ру мун ски 0,86% 0,86% 0,87% 0,86% 0,83% 0,80% 0,78% 0,72% 0,70% 0,67% 0,61%

ру син ски 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,35% 0,33% 0,33% 0,33% 0.32% 0,32% 0,29%

хр ват ски 0,07% 0,09% 0,12% 0,14% 0,17% 0,20% 0,19% 0,20% 0,19% 0,18% 0,16%
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Кон зи стент ност спро во ђе ња ак тив не ма њин ске по ли ти ке у обла сти 
обра зо ва ња у По кра ји ни ви дљи ва је и ако се пра те ста ти стич ки по да ци о 
бро ју је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, бро ју шко ла, оде ље ња и уче ни ка ко ји 
у по след њој де це ни ји по ха ђа ју је дан од об ли ка на ста ве на ма њин ском је зи-
ку. Као и у прет ход ном слу ча ју на ста ве на јед ном је зи ку, број шко ла, оде-
ље ња и уче ни ка је у опа да њу код свих ма њин ских за јед ни ца. Број је ди ни ца 
ло кал них са мо у пра ва је ре ла тив но ста би лан, што ука зу је на чи ње ни цу да 
је опа да ње бро ја уче ни ка при пад ни ка на ци о нал них ма њи на ко ји по ха ђа ју 
не ки об лик на ста ве на ма тер њем је зи ку у основ ним шко ла ма ви ше по сле-
ди ца па да на та ли те та уну тар по ме ну тих за јед ни ца не го про ме не обра зов-
не по ли ти ке у По кра ји ни.

Од 2004/05. го ди не на ста ва на ма ђар ском је зи ку би ла је ор га ни зо ва на 
у јед на ком бро ју је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, док је број шко ла, оде ље ња и 
уче ни ка у стал ном опа да њу (та бе ла 4).

Та бе ла 4. Упо ред ни пре глед бро ја шко ла, уче ни ка, оде ље ња и про сеч ног 
бро ја уче ни ка ко ји су на ста ву по ха ђа ли на ма ђар ском је зи ку у пе ри о ду 

од 2000/01. до 2014/15. го ди не

Школ ска 
го ди на

Број је ди ни ца ло-
кал не са мо упра ве

Број 
шко ла

Број 
уче ни ка

% од укуп ног 
бро ја уче ни ка

Број 
оде ље ња

Прос. бр. уче ни ка 
у оде ље њу

2004/05. 27 78 18.286 10,29 961 19

2005/06. 27 78 17.778 10,31 956 19

2006/07. 27 78 17.128 10,29 947 18

2007/08. 27 78 16.780 10,30 934 18

2008/09. 27 77 16.373 10,23 984 17

2009/10. 27 77 16.168 10,23 969 17

2010/11. 27 77 15.810 10,13 967 16

2011/12. 27 76 15.575 10,10 931 17

2012/13. 27 74 15.077 9,91 933 16

2013/14. 27 74 14.830 9,79 935 16

2014/15. 27 74 14.308 9,52 921 16

На ста ва на сло вач ком је зи ку је у по сма тра ном пе ри о ду ор га ни зо ва на 
у го то во не про ме ње ном бро ју је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и шко ла, док 
се број оде ље ња и уче ни ка об у хва ћен не ким об ли ком на ста ве на ма тер њем 
је зи ку кон ти ну и ра но сма њу је, као и код Ма ђа ра (та бе ла 5).
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Та бе ла 5. Упо ред ни пре глед бро ја шко ла, уче ни ка, оде ље ња и про сеч ног 
бро ја уче ни ка ко ји су на ста ву по ха ђа ли на сло вач ком је зи ку у пе ри о ду од 

2000/01. до 2014/15. го ди не

Школ ска 
го ди на

Број је ди ни ца 
ло кал не са мо-

упра ве

Број 
шко ла

Број уче-
ни ка

% од укуп ног 
бро ја уче ни ка

Број оде-
ље ња

Прос. бр. уче-
ни ка у оде ље њу

Дво је зич на 
на ста ва

2004/05. 13 18 3.428 1,93 171 20 16

2005/06. 13 18 3.347 1,94 171 20 -

2006/07. 13 18 3.275 1,97 166 20 -

2007/08. 12 17 3.233 1,98 166 19 -

2008/09. 12 17 3.226 2,01 177 18 -

2009/10. 12 17 3.178 2,01 172 18 -

2010/11. 12 17 3.117 2,00 169 18 -

2011/12. 12 17 3.047 1,98 167 18 -

2012/13. 12 17 2.914 1,91 162 18 -

2013/14. 12 17 2.875 1,90 162 18 -

2014/15. 12 17 2.804 1,87 166 17 -

На ста ва на ру мун ском и ру син ском је зи ку би ла је ор га ни зо ва на у јед-
на ком бро ју је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и шко ла. Опа да ње бро ја уче ни ка 
ви дљи во је код обе на ци о нал не ма њи не, број оде ље ња код при пад ни ка Ру-
му на ва ри ра, док је код Ру си на у бла гом опа да њу (та бе ле 6 и 7).

Та бе ла 6. Упо ред ни пре глед бро ја шко ла, уче ни ка, оде ље ња и про сеч ног 
бро ја уче ни ка ко ји су на ста ву по ха ђа ли на ру мун ском је зи ку у пе ри о ду 

од 2000/01. до 2014/15. го ди не

Школ ска 
го ди на

Број је ди ни ца 
ло кал не са мо-

у пра ве
Број шко ла Број уче ни ка % од укуп ног 

бро ја уче ни ка Број оде ље ња
Прос. бр. уче-

ни ка у оде-
ље њу

2004/05. 9 18 1527 0,86 95 16

2005/06. 9 18 1480 0,86 95 16

2006/07. 9 18 1444 0,87 93 16

2007/08. 9 18 1396 0,86 92 15

2008/09. 9 18 1327 0,83 118 11

2009/10. 9 18 1258 0,80 117 11

2010/11. 9 18 1214 0,78 114 11

2011/12. 9 18 1113 0,72 107 10

2012/13. 9 18 1071 0,70 107 10

2013/14. 9 18 1015 0,67 99 10

2014/15. 9 18 921 0,61 97 9
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Та бе ла 7. Упо ред ни пре глед бро ја шко ла, уче ни ка, оде ље ња и про сеч ног 
бро ја уче ни ка ко ји су на ста ву по ха ђа ли на ру син ском је зи ку у пе ри о ду 

од 2000/01. до 2014/15. го ди не

Школ ска го-
ди на

Број је ди ни ца 
ло кал не са-
мо у пра ве

Број шко ла Број уче ни ка
% од укуп ног 
бро ја уче ни ка Број 

оде ље ња
Прос. бр. уче ни ка у 

оде ље њу

2004/05. 3 3 669 0,38 37 18
2005/06. 3 3 663 0,38 37 18
2006/07. 3 3 607 0,36 36 17
2007/08. 3 3 588 0,36 35 17
2008/09. 3 3 559 0,35 35 16
2009/10. 3 3 523 0,33 34 15
2010/11. 3 3 518 0,33 33 16
2011/12. 3 3 508 0,33 33 15
2012/13. 3 3 482 0,32 32 15
2013/14. 3 3 477 0,31 32 15
2014/15. 3 3 443 0,29 30 15

За раз ли ку од прет ход них слу ча је ва, ор га ни зо ва ње на ста ве на хр ват-
ском је зи ку на те ри то ри ји гра да Су бо ти це је у по ра сту, и по бро ју шко ла, и 
по бро ју оде ље ња и уче ни ка (та бе ла 8).

Та бе ла 8. Упо ред ни пре глед бро ја шко ла, уче ни ка, оде ље ња и про сечног 
бро ја уче ни ка ко ји су на ста ву по ха ђа ли на хр ват ском је зи ку у пе ри о ду 

од 2002/03. до 2014/15. го ди не

Школ ска го ди на Број шко ла Број уче ни ка % од укуп ног 
бро ја уче ни ка Број оде ље ња

Про се чан број 
уче ни ка у оде-

ље њу

2002/03. 4 54 0,03 4 14

2003/04. 4 72 0,04 5 14

2004/05. 5 118 0,07 10 12

2005/06. 5 150 0,09 7 21

2006/07. 5 197 0,12 9 22

2007/08. 5 228 0,14 14 16

2008/09. 5 276 0,17 26 11

2009/10. 5 319 0,20 32 10

2010/11. 5 292 0,19 32 9

2011/12. 5 309 0,20 33 9

2012/13. 5 286 0,19 33 9

2013/14. 5 274 0,18 32 9

2014/15. 5 244 0,16 33 7
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Сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње

За раз ли ку од Ха шких пре по ру ка, ко је на гла ша ва ју да би у сред њој шко-
ли зна тан део на став ног про гра ма тре ба ло да се пре да је на је зи ку ма њи не, на 
те ри то ри ји Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не се тра ди ци о нал но ор га ни зу је 
це ло куп на на ста ва на је зи ци ма ма њи на, и то на шест је зи ка: на срп ском, ма-
ђар ском, сло вач ком, ру мун ском, ру син ском и хр ват ском је зи ку. Пре ма За ко-
ну о сред њој шко ли, при пад ни ци на ци о нал них ма њи на оства ру ју ово пра во 
уко ли ко се при ли ком упи са у пр ви раз ред за на ста ву опре де ли нај ма ње 15 
уче ни ка, али се школ ски про грам на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на мо же 
оства ри ва ти и за ма ње од 15 уче ни ка уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства. 
Уко ли ко се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на је зи ку и пи сму на ци о нал не 
ма њи не, про пи са на је оба ве за ор га ни зо ва ња на ста ве срп ског је зи ка, а ка да 
се обра зов но-вас пит ни рад оства ру је на срп ском је зи ку, за уче ни ка при пад-
ни ка на ци о нал не ма њи не се ор га ни зу је на ста ва је зи ка на ци о нал не ма њи не 
са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (члан 5).

У пе ри о ду од 2004/05. до 2014/15. го ди не це ло куп на на ста ва на ма ђар-
ском је зи ку оства ри ва ла се у 12 је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва. Су прот но ста-
ти стич ким по да ци ма о основ ним шко ла ма, број сред њих шко ла, оде ље ња и 
уче ни ка ко ји по ха ђа ју овај вид на ста ве је у по ра сту, што све до чи о то ме да је 
код ма ђар ске на ци о нал не ма њи не је дан од глав них узро ка сма њи ва ња бро ја 
уче ни ка ко ји по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку у основ ним шко ла ма пад 
на та ли те та, али да се он ка сни је не од ра жа ва на из бор уче ни ка да по ха ђа ју 
на ста ву на свом ма тер њем је зи ку у сред њим шко ла ма (та бе ла 9).

Та бе ла 9. Сред ње шко ле са на ста вом на ма ђар ском је зи ку 

Школ ска го-
ди на

Број ло кал них 
са мо у пра ва

Број 
шко ла

Број 
оде ље ња

Број уче ни ка ко ји по-
ха ђа ју на ста ву на ма-

ђар ском је зи ку

Про се чан број 
уче ни ка у оде-

ље њу

2004/05. 12 34 307 6,741 22

2005/06. 12 35 310 6,731 22

2006/07. 12 35 315 6,648 21

2007/08. 12 36 308 6,487 21

2008/09. 12 36 312 6,502 21

2009/10. 12 38 327 6,579 20

2010/11. 12 38 328 6,615 20

2011/12. 12 38 330 6,766 21

2012/13. 12 38 323 6,819 21

2013/14. 12 38 312 6,504 21

2014/15. 12 38 310 6,202 20
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На ста ва на сло вач ком је зи ку у сред њим шко ла ма је у пе ри о ду од 2004/05. 
до 2012/13. го ди не у бла гом по ра сту по сма тра ју ћи број ло кал них са мо у пра-
ва, шко ла и оде ље ња. Су прот но Ма ђа ри ма, број уче ни ка ко ји по ха ђа на ста ву 
на сло вач ком је зи ку опа да (та бе ла 10).

Та бе ла 10. Сред ње шко ле са на ста вом на сло вач ком је зи ку

Школ ска 
го ди на

Број ло кал них 
са мо у пра ва

Број 
шко ла

Број 
оде ље ња

Број уче ни ка ко ји по ха-
ђа ју на ста ву на сло вач-

ком је зи ку

Про се чан број 
уче ни ка у оде-

ље њу

2004/05. 2 2 13 346 27
2005/06. 2 2 13 367 28
2006/07. 2 2 14 379 27
2007/08. 2 2 13 341 26
2008/09. 2 2 14 344 25
2009/10. 2 2 14 345 25
2010/11. 2 2 14 350 25
2011/12. 2 2 15 373 25
2012/13. 3 3 15 397 26
2013/14. 3 3 16 398 25
2014/15. 3 3 17 415 25

На ста ва на ру мун ском је зи ку се од 2004/05. го ди не од ви ја у јед на ком 
бро ју је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, шко ла и оде ље ња. Број уче ни ка, као и 
код Ма ђа ра, ра сте (та бе ла 11).

Та бе ла 11. Сред ње шко ле са на ста вом на ру мун ском је зи ку

Школ ска 
го ди на

Број ло кал-
них са мо-

упра ва

Број 
шко ла

Број 
оде ље ња

Број уче ни ка ко ји по-
ха ђа ју на ста ву на
румунском језику

Про се чан 
број уче ни ка 

у оде ље њу

2004/05. 2 2 8 172 22
2005/06. 2 2 8 172 22
2006/07. 2 2 8 200 25
2007/08. 2 2 8 205 26
2008/09. 2 2 8 231 29
2009/10. 2 2 8 240 30
2010/11. 2 2 8 214 27
2011/12. 2 2 8 217 27
2012/13. 2 2 8 210 26
2013/14. 2 2 8 189 24
2014/15. 2 2 8 204 26



Образовање припадника националних мањина у Војводини 303

На ста ва на ру син ском је зи ку се у пе ри о ду 2004/05. до 2012/13. го ди-
не тра ди ци о нал но ор га ни зу је у јед ној је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, јед ној 
шко ли и не про ме ње ном бро ју оде ље ња. Број уче ни ка из го ди не у го ди ну опа-
да (та бе ла 12).

Та бе ла 12. Сред ње шко ле са на ста вом на ру син ском је зи ку

Школ ска 
го ди на

Број ло кал-
них са мо у-

пра ва

Број 
шко ла

Број 
оде ље ња

Број уче ни ка ко-
ји по ха ђа ју на-

ста ву на
русинском 

језику

Про се чан 
број уче ни ка 

у оде ље њу

2004/05. 1 1 4 75 19
2005/06. 1 1 4 78 20
2006/07. 1 1 4 75 19
2007/08. 1 1 4 69 17
2008/09. 1 1 4 60 15
2009/10. 1 1 4 63 16
2010/11. 1 1 4 59 15
2011/12. 1 1 4 55 14
2012/13. 1 1 4 66 16
2013/14. 1 1 4 60 15
2014/15. 1 1 4 57 15

На ста ва на хр ват ском је зи ку се од 2007/08. до 2009/10. го ди не ор га ни-
зу је у јед ној је ди ни ци ло ка ла не са мо у пра ве, са на по ме ном да се број сред-
њих шко ла са ова квим ви дом на ста ве по ве ћао за јед ну шко лу. Број оде ље ња 
и про се чан број уче ни ка у оде ље њи ма из го ди не у го ди ну ра сте (та бе ла 13).

Та бе ла 13. Сред ње шко ле са на ста вом на хр ват ском је зи ку

Школ ска 
го ди на

Број ло-
кал них са-
мо у пра ва

Број 
шко ла

Број 
оде ље ња

Број уче-
ни ка ко ји 
по ха ђа-

ју на ста ву 
на хр ват-

ском

Про се чан 
број уче-

ни ка у оде-
ље њу

Удео уче ни ка ко ји на ста ву 
по ха ђа на хр ват ском је зи-
ку у од но су на уку пан број 

уче ни ка у %

2007/08. 1 1 1 15 15 0.02%
2008/09. 1 1 2 43 22 0.06%
2009/10. 1 1 3 69 23 0.09%
2010/11. 1 2 5 97 19 0.13%
2011/12. 1 2 6 122 20 0.17%
2012/13. 1 2 7 127 18 0.18%
2013/14. 1 2 8 127 16 0.19%
2014/15. 1 2 8 114 14 0.17%
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Ви ше и ви со ко обра зо ва ње при пад ника 
национал них ма њи на у Вој во ди ни

Пре ма Ха шким пре по ру ка ма при пад ни ци на ци о нал них ма њи на би 
тре ба ло да има ју при ступ ви со ко школ ском обра зо ва њу на ма тер њем је зи ку. 
Ви со ко обра зо ва ње у Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни тра ди ци о нал но се 
ор га ни зу је на ви со ким стру ков ним сту ди ја ма на се дам је зи ка: срп ском, ма-
ђар ском, сло вач ком, ру мун ском, ру син ском, хр ват ском и ром ском је зи ку (та-
бе ла 13), од но сно на основ ним стру ков ним сту ди ја ма на пет је зи ка: срп ском, 
ма ђар ском, ру мун ском, сло вач ком и ром ском (та бе ла 14).

Од 2005/06. до 2014/15. го ди не уку пан број сту де на та ко ји слу ша ју на-
ста ву на је зи ци ма ма њи на на ви со ким стру ков ним сту ди ја ма ра сте. По сма-
тра но по је ди нач но, по ве ћа ва се број сту де на та ко ји слу ша ју на ста ву на ма ђар-
ском је зи ку, док се број оних ко ји је слу ша ју на сло вач ком и ру мун ском је зи ку 
из го ди не у го ди ну ме ња. По да ци о бро ју сту де на та ко ји по ха ђа ју на ста ву на 
ром ском је зи ку мо гу се пра ти ти од 2012/13. го ди не и ука зу ју на тренд по ра-
ста сту де на та ко ји по ха ђа ју на ста ву на ром ском је зи ку (та бе ла 14).

Та бе ла 14. Ви ше/ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја, 
на ста ва на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на 

Укуп но 
на је зи-

ци ма ма-
њи на

% од 
укуп-

ног бро-
ја сту де-

на та

ма ђар ски је зик сло вач ки је зик ру мун ски је зик ром ски је зик

Н Н

% од 
укуп ног

броја 
студената

Н

% од 
укуп ног

броја 
студената

Н

% од 
укуп ног

броја 
студената

Н

% од 
укуп ног

броја 
студената

2005/06. 509 5.35 466 4.90 0 0.00 43 0.45 0 0,00

2006/07. 701 7.25 637 6.59 0 0.00 64 0.66 0 0,00

2007/08. 715 6.47 668 6.05 5 0.05 42 0.38 0 0,00

2008/09. 569 5.75 511 5.16 7 0.07 51 0.52 0 0,00

2009/10. 584 5.85 535 5.36 12 0.12 37 0.37 0 0,00

2010/11. 559 5.98 508 5.44 6 0.06 45 0.48 0 0,00

2011/12. 548 6.20 480 5.43 13 0.15 55 0.62 0 0,00

2012/13. 644 7,29 544 6,15 18 0,20 53 0,60 29 0,33

2013/14. 659 7,14 556 6,03 18 0,20 44 0,48 41 0,44

2014/15. 575 7,32 485 6,17 8 0,10 39 0,50 43 0,55
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На фа кул те ти ма и основ ним ака дем ским сту ди ја ма број сту де на та ко-
ји слу ша ју на ста ву на ма ђар ском, сло вач ком и ру мун ском је зи ку из го ди не у 
го ди ну ва ри ра, док број сту де на та ко ји слу ша ју на ста ву на ал бан ском је зи-
ку ра сте (та бе ла 15).

Та бе ла 15. Фа кул те ти / основ не ака дем ске сту ди је 
– на ста ва на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на и стра ном је зи ку

Укуп но 
на 

је зи ци ма 
ма њи на

% од 
укуп ног 

бро ја 
сту де-
на та

ма ђар ски 
је зик

сло вач ки 
је зик

ру мун ски 
је зик

ру син ски 
је зик

ал бан ски 
је зик

ен гле ски 
је зик

Н Н % Н % Н % Н % Н % Н %

2005/06. 945 2.38 825 2.07 53 0.13 50 0.13 17 0.04 - - - -

2006/07. 652 1.55 531 1.27 58 0.14 43 0.10 20 0.05 - - - -

2007/08. 708 1.64 583 1.35 62 0.14 42 0.10 21 0.05 - - - -

2008/09. 663 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

2009/10. 722 1.67 617 1.42 56 0.13 16 0.04 33 0.08 - - - -

2010/11. 615 1.43 500 1.16 55 0.13 28 0.07 32 0.07 - - - -

2011/12. 696 1.50 436 0.94 40 0.09 18 0.04 20 0.04 52 0.11 130 0.28

2012/13. 996 2.40 388 0.94 35 0.08 17 0.04 21 0.05 89 0.21 448 1.08

2013/14.⁷
2014/15.⁸

Сма ње ње бро ја сту де на та ко ји по ха ђа ју на ста ву на основ ним ака дем-
ским сту ди ја ма на ма ђар ском је зи ку мо же би ти ре зул тат по ве ћа ња бро ја сту-
де на та ко ји слу ша ју на ста ву на ма ђар ском је зи ку на ви со ким стру ков ним 
сту ди ја ма (та бе ле 14 и 15), од но сно тен ден ци је да се сту ден ти ра ди је опре де-
љу ју за по ха ђа ње на ста ве на ви со ким стру ков ним сту ди ја ма не го на основ-
ним ака дем ским сту ди ја ма.

⁷ Ibid.
⁸ При ли ком при ку пља ња по да та ка о ре а ли за ци ји упи са на фа кул те ти ма Уни вер-

зи те та у Но вом Са ду у школ ској 2013/14. го ди ни, а ру ко во де ћи се на по ме на ма у до пи су 
по ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти, Кан це ла-
ри ја за на ста ву, на у ку и од но се са јав но шћу Рек то ра та Уни вер зи те та у Но вом Са ду ни је 
од фа кул те та тра жи ла по дат ке ко ји су до са да би ли са став ни део Ин фор ма ци је о ре а ли-
за ци ји упи са.
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ЗАКЉУЧАК

При пад ни ци на ци о нал них ма њи на у Ауто ном ној По кра ји ни Вој во-
ди ни тра ди ци о нал но оства ру ју пра во на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку на 
за вид ном ни воу на свим ни во и ма обра зо ва ња и у скла ду са ме ђу на род ним 
стан дар ди ма. Оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње ре гу ли са но је ре ле вант ним 
про пи си ма, а по сто ја ње за вид не ба зе ста ти стич ких по да та ка о бро ју обра-
зов них уста но ва, оде ље ња и уче ни ка на пред школ ском, основ ном, сред њем и 
ви со ко школ ском ни воу са на ста вом на ма њин ским је зи ци ма омо гу ћа ва кон-
ти ну и ра но пра ће ње трен до ва у овој обла сти.

Пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва ње на је зи ци ма ма-
њи на оства ру је се на шест је зи ка: на срп ском, ма ђар ском, сло вач ком, ру-
мун ском, ру син ском и хр ват ском је зи ку, и дво је зич но: на срп ском и јед ном 
од на бро ја них је зи ка. Иако је за ор га ни зо ва ње на ста ве на је зи ци ма ма њи-
на про пи сан праг од 15 уче ни ка на свим ни во и ма, уз са гла сност ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве обра зо ва ња, на ста ву је мо гу ће ор га ни зо ва ти и 
за ма њи број уче ни ка.

Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да се на свим ни во и ма обра зо ва ња из го-
ди не у го ди ну сма њу је број уче ни ка ко ји по ха ђа ју на ста ву на ма ђар ском, сло-
вач ком, ру мун ском и ру син ском је зи ку, а да ра сте на хр ват ском је зи ку. Број је-
ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, шко ла и оде ље ња у ко ји ма се од ви ја ова кав тип 
на ста ве је ста би лан и у по след њих де сет го ди на не бе ле жи зна чај ни је про ме не.

У по гле ду оства ри ва ња пра ва на ма њин ским је зи ци ма на пред школ-
ском ни воу и у основ ним шко ла ма у По кра ји ни су у пот пу но сти ис по што-
ва ни ме ђу на род ни стан дар ди ко ји др жа ва ма на ла жу да ор га ни зу ју це ло куп-
ну на ста ву на ма њин ским је зи ци ма, бу ду ћи да је то од пре суд ног зна ча ја за 
очу ва ње њи хо вог кул тур ног иден ти те та. Ка да је реч о на ста ви у сред њим 
шко ла ма, у Вој во ди ни се тра ди ци о нал но оства ру је на ста ва са мо на ма њин-
ским је зи ци ма, те из ме ђу те прак се и ме ђу на род них стан дар да по сто ји рас-
ко рак. Ор га ни зо ва ње на ста ве у сред њим шко ла ма са мо на је зи ци ма ма њи на 
су прот но је ме ђу на род ним стан дар ди ма и ста во ви ма ме ђу на род но ре но ми-
ра них струч ња ка у овој обла сти, ко ји се ба зи ра ју на по сте пе ном по ве ћа ва-
њу на ста ве на ве ћин ском је зи ку и ко ји не по др жа ва ју одво је не шко ле – ни 
ма њин ске ни ве ћин ске. У но ви је вре ме, ме ђу на род на за јед ни ца до дат но 
под сти че урав но те же ни и ин клу зив ни обра зов ни си стем, ко ји под ра зу ме-
ва ин тер ак ци ју из ме ђу уче ни ка ко ји при па да ју раз ли чи тим за јед ни ца ма и 
из бе га ва ње се гре га ци је у обра зо ва њу. С об зи ром на ду бо ку уко ре ње ну тра-
ди ци ју обра зо ва ња у „одво је ним шко ла ма“ у По кра ји ни, бу дућ ност отва ра 
пи та ње на ко ји је на чин мо гу ће адап ти ра ти по сто је ће обра зов не про гра ме 
и при ла го ди ти их ме ђу на род ним стан дар ди ма и на ла зи ма струч ња ка у ци-
љу оства ри ва ња бо ље ин тер ак ци је из ме ђу уче ни ка раз ли чи тог ет нич ког 
по ре кла, а ко ја је у ин те ре су свих гра ђа на.
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на ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни од школ ске 1974/75. го ди не. Но ви Сад: Пе да го-
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ди на По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, упра ву и на ци о нал не за јед ни це.

Ин фор ма ци је о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу уче ни ка са по себ ним освр том на обра-
зо ва ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у АП Вој во ди ни од школ ске 2004/2005. 
до 2014/2015. го ди не. Но ви Сад, Ре пу бли ка Ср би ја – Ауто ном на По кра ји на Вој во-
ди на По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, упра ву и на ци о нал не за јед ни це.

Ин фор ма ци ја о упи су сту де на та у ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја чи ји је осни вач 
Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на и на фа кул те те Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
од школ ске 2005/2006. до 2014/2015. го ди не, са по себ ним освр том на обра зо ва-
ње при пад ни ка на ци о нал них за јед ни ца. Но ви Сад.

Ин фор ма ци ја о упи су сту де на та у ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја чи ји је осни вач 
Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на и на фа кул те те Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
од школ ске 2005/2006. до 2014/2015. го ди не, са по себ ним освр том на обра зо ва-
ње при пад ни ка на ци о нал них за јед ни ца. Но ви Сад.

Ко мен тар бр. 1 Обра зо ва ње на осно ву Оквир не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма-
њи на, Усво јен 2. мар та 2006. го ди не.

По пу ња ва ње окви ра – Пет го ди на мо ни то рин га Оквир не кон вен ци је за за сти ту на ци-
о нал них ма њи на, Са вет Евро пе, 2004.

Aleksandra Vujić

THE EDUCATION OF NATIONAL MINORITIES IN VOJVODINA 
FROM THE SCHOOL YEAR 2004/2005 TO 2014/2015 

S u m m a r y
Th e analysis presented in the paper is focused on monitoring trends in the educa-

tion of national minorities in the Autonomous Province of Vojvodina from the school year 
2004/2005 to 2014/2015, with special emphasis on pre-school, primary, secondary and high 
education in Hungarian, Slovak, Romanian, Ruthenian and Croatian languages. Particular 
attention is paid to the analysis of the number of local government units, schools, classes 
and students covered by curricula in these languages, having in mind that over the period 
of several decades, available data have indicated that the network of educational institutions 
has been well-preserved. By making reference to international standards in this area at the 
universal and regional levels, the author seeks to determine the degree of harmonization 
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between the traditional practice of organizing education in minority languages in Vojvodina 
and the fundamental principles embodied in international documents and expert opinions. 
Th e data analysis shows that some segments of the education programme in Vojvodina 
require changes in order to achieve compliance with international standards and generally 
accepted position embodied in international documents.

Key words: national minorities, education, Autonomous Province of Vojvodina
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ПОЛОЖАЈ И ИНТЕГРАЦИЈА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ У МУЛТИКУЛТУРАЛНОЈ СРБИЈИ

НА ДА РА ДУ ШКИ*

С а ж е т а к.** – У окви ру ис пи ти ва ња мул ти кул ту рал но сти и ет нич ке 
сло же но сти Ср би је, као и по ло жа ја и пра ва на ци о нал них ма њи на, ром ска за јед ни-
ца за у зи ма по себ но ме сто ако се има у ви ду да је пре ма свим па ра ме три ма у нај-
не по вољ ни јем еко ном ском, со ци јал ном, кул тур ном и по ли тич ком по ло жа ју. Ро ми 
су ре ле вант на ет нич ка за јед ни ца са мо по број но сти, а мар ги нал на у свим сфе ра-
ма жи во та. На ла зе се на дну дру штве не ле стви це и ни су укљу че ни у дру штве не 
про це се. Ро ми су спе ци фич ни и у по гле ду основ них струк тур них и де мо граф ских 
обе леж ја (из ра зи то мла да ста ро сна струк ту ра, ви со ка сто па не пи сме но сти, ло ша 
ква ли фи ка ци о на и еко ном ска струк ту ра итд.). Ме ђу тим, по ред де мо граф ских ин-
ди ка то ра, ве ли ка ет нич ка дис тан ца због њи хо вог на чи на жи во та и ста ту са мар ги-
нал не дру штве не гру пе, као и отво ре на или при кри ве на дис кри ми на ци ја, од у век су 
би ли пре пре ка за њи хо ву ин те гри са ност и рав но прав не од но се са дру ги ма. Иако 
је пу но учи ње но у обла сти за ко но дав ства и упр кос број ним за ко ни ма и стра те ги-
ја ма до не тим у ци љу по пра вља ња по ло жа ја ром ске на ци о нал не ма њи не, још увек 
по сто ји ве ли ки рас ко рак из ме ђу про кла мо ва ног и оства ре ног. Ро ми су и да ље у 
свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та ис кљу че ни, а основ не обла сти у ко ји ма се то 
ма ни фе сту је су обра зо ва ње, за по шља ва ње, ста но ва ње и здрав ство. Ва жно је ис та ћи 
да је пу на ин те гри са ност при пад ни ка ром ске, као и дру гих на ци о нал них ма њи на, у 
дру штво нео п ход на, јер до при но си ја ча њу ле ги ти ми те та, де мо крат ских про це са и 
ин сти ту ци ја др жа ве, при че му њи хо ва успе шна ин те гра ци ја не зна чи аси ми ла ци ју, 
већ под ра зу ме ва очу ва ње соп стве ног ет нич ког, вер ског и кул тур ног иден ти те та. 

Кључ не ре чи: ром ска на ци о нал на ма њи на, мул ти кул ту рал ност, де мо граф-
ске од ли ке, по ло жај, ин те гра ци ја, за кон ска ре гу ла ти ва, Ср би ја 

РОМИ У МУЛТИКУЛТУРАЛНОЈ СТВАРНОСТИ СРБИЈЕ

Јед но од основ них обе леж ја Ср би је је сте мул ти кул ту ра ли зам, од но-
сно ви сок сте пен за јед нич ке на ста ње но сти раз ли чи тих ет нич ких за јед ни-
ца на истом под руч ју. Мул ти кул ту ра ли зам као иде ал о за јед нич ком жи во ту 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је део пројекта Демократски и национални капацитети политичких ин-

сти ту ција Србије у процесу међународних интеграција (бр. 179009), који финансира Ми-
ни стар ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ет нич ких, кул тур них или ре ли гиј ских за јед ни ца у окви ру истог плу ра ли-
стич ког дру штва под ра зу ме ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју, уза јам ну то ле ран ци ју 
и јед на кост.¹ Он пред ста вља по ли тич ки оквир у ко ме раз ли чи те кул ту ре мо-
гу сло бод но раз ви ја ти сво је иден ти те те, исто вре ме но пар ти ци пи ра ју ћи и у 
ја ча њу за јед нич ких дру штве них ин сти ту ци ја. Има ју ћи у ви ду да го то во не ма 
др жа ве ко ја ни је кул тур но ра зно ли ка, ме ђу ет нич ки од но си, за шти та и пра ва 
на ци о нал них ма њи на, као и њи хо ва ве за са по ли ти ком мул ти кул ту рал но сти, 
до ла зе у фо кус ин те ре со ва ња на уч не, али и ши ре дру штве не јав но сти. По-
ло жај ма њи на и њи хо ва по ве за ност са по ли ти ком мул ти кул ту ра ли зма под-
ра зу ме ва ре спек то ва ње ма њин ских кул ту ра као од го ва ра ју ћег окру же ња за 
оства ре ње људ ских пра ва и пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Мул-
ти кул ту ра ли зам је, да кле, од го вор де мо крат ске по ли ти ке на кул тур не и со-
ци јал не ра зно ли ко сти.² Нео п ход на прет по став ка јед ног та квог дру штва је-
сте гра ђан ска кул ту ра за сно ва на на при зна ва њу ин сти ту ци ја еко ном ског и 
прав ног си сте ма, али и пра ва на кул тур ну ра зно ли кост. Ма да се си ту а ци ја 
раз ли ку је од зе мље до зе мље, мул ти кул ту ра ли зам у Ср би ји има по себ ну те-
жи ну и не мо же се све сти на би ло ко ји го тов мо дел, већ тре ба узе ти у об зир 
ком плек сност си ту а ци је, а пре све га, да ли су из вор кул тур не ра зно ли ко сти 
ими гра ци о ни то ко ви (као у САД, Ка на ди, Аустра ли ји) или су у пи та њу исто-
риј ски, по ли тич ки и де мо граф ски фак то ри.³ 

Дез ин те гра ци ја бив ше СФРЈ, мул ти ет нич ке и мул ти кул ту рал не др жа-
ве ко ја је пред ста вља ла при мер/мо дел за до бар по ло жај на ци о нал них ма њи-
на, отво ри ло је на нај дра стич ни ји на чин на ци о нал но пи та ње за ко је се сма-
тра ло да је трај но и успе шно ре ше но, али и по ка за ло огра ни че ност кон цеп та 
мул ти кул ту ра ли зма. Иде ја о рав но прав но сти „на ро да и на род но сти“, иде ја о 
сло бод ном раз во ју свих на ци о нал них за јед ни ца и раз ли чи тих кул ту ра по ка-
за ла се као огра ни че на, јер ни је би ло до вољ но да са мо жи ве јед ни по ред дру-
гих, већ и да жи ве јед ни са дру ги ма. Због то га се све ви ше го во ри о ин тер кул-
ту ра ли зму као ста но ви шту ко је прет по ста вља ус по ста вља ње ди ја ло га ме ђу 

¹ По јам мул ти кул ту ра ли зма, као је дан од глав них дис кур са за раз у ме ва ње са вре ме-
ног све та, мо же озна ча ва ти де мо граф ску чи ње ни цу, од но сно по сто ја ње раз ли чи тих ет-
нич ких и ре ли гиј ских гру па, кул тур не и је зич ке хе те ро ге но сти у јед ном дру штву, али и 
др жав ну по ли ти ку ко ја има за циљ, с јед не стра не, по др жа ва ње склад них ре ла ци ја из ме-
ђу ет нич ких гру па и, с дру ге стра не, де фи ни са ње од но са из ме ђу др жа ве и на ци о нал них 
за јед ни ца, в. Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни мир Стој ко вић, Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, 2007, стр. 318–323.

² Mi lan Mesić, Mul ti kul tu ra li zam – društveni i te o rij ski iza zo vi, Za greb: Školska knji ga, 
2006, str. 56–73.

³ Ка на да, а за тим Аустра ли ја пред ста вља ју др жа ве ко је су нај ви ше ра ди ле на по ли-
тич ком кон цеп ту мул ти кул ту ра ли зма, при че му ка над ски ет нич ки мо за ик чи не гру пе ко-
је има ју раз ли чи те од ли ке, али за јед но чи не сло жну це ли ну, док су прот но то ме аме рич ки 
“mel ting pot” озна ча ва по ли ти ку аси ми ла ци је ими гра на та у САД.
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кул ту ра ма јер се на та кав на чин под сти че ди на мич ки ме ђу од нос и уза јам но 
де ло ва ње раз ли чи тих кул ту ра. Кон цепт ин тер кул ту рал но сти под ра зу ме ва 
ме ђу соб но про жи ма ње, из град њу пу те ва са рад ње и раз у ме ва ња, по ве ре ња 
и то ле ран ци је као нај ва жни јих прин ци па за ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих на-
ци о нал них, ре ли гиј ских, је зич ких и по ли тич ких за јед ни ца. Ме ђу тим, тре ба 
има ти у ви ду да не по сто ји уни вер зал на фор му ла за то, већ је нео п ход но про-
на ћи од го ва ра ју ћи mo dus vi ven di на осно ву ко га др жа ва по сти же мир и ста-
бил ност, при зна је по сто ја ње раз ли чи тих за јед ни ца, њи хов кул тур но-ет нич-
ки и прав но-по ли тич ки иден ти тет и по себ на пра ва ко ја се сти чу на осно ву 
ет нич ког при пад ни штва.⁴ 

Да нас, ни јед но са вре ме но дру штво се не мо же, на жа лост, по хва ли ти да је 
у пот пу но сти ели ми ни са ло дис кри ми на ци ју, ра си зам и ксе но фо би ју. Чак ни у 
дру штви ма са ду гом тра ди ци јом де мо кра ти је и то ле ран ци је ни је јед но став но 
гра ди ти по ве ре ње ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих на ци ја и др жа ва, ет нич ких 
гру па и кон фе си ја или из ме ђу при пад ни ка дру га чи јих кул тур но-ци ви ли за-
циј ских кру го ва. Од нос пре ма Ро ми ма у го то во свим европ ским др жа ва ма о 
то ме ја сно го во ри. А у ксе но фо бич ним дру штви ма, ка ква су бал кан ска, ко ја 
су не дав но про шла кроз кри зе и ра то ве, про ме на дру штве ног по ло жа ја Ро-
ма и дру гих ма њин ских гру па пред ста вља Си зи фов по сао. Со цио-еко ном ски 
усло ви у ко ји ма жи ве Ро ми су крај ње не по вољ ни, па је он да те шко го во ри ти 
о не ким ви шим кул тур ним вред но сти ма, као што су то ле ран ци ја, ин тер кул-
ту рал ност, мул ти ет нич ност и др. „Не ма сум ње да од нос пре ма Ро ми ма, као 
рав но прав ним гра ђа ни ма, пред ста вља онај фи ни лак мус па пир ко ји не по гре-
ши во по ка зу је да ли је вре ме ра то ва, мр жње и ра си зма не по врат но про шло.“⁵ 

По сто ја ње кул тур ног плу ра ли зма у Ср би ји је чи ње ни ца ко ју ни ко не 
до во ди у пи та ње, али је нео п ход но при хва та ње те раз ли чи то сти, уза јам на то-
ле ран ци ја, ин тер кул тур но раз у ме ва ње и ди ја лог. По што ва ње људ ских пра ва, 
укљу чу ју ћи и ма њин ска пра ва, омо гу ћу је ет нич ки хе те ро ге ном дру штву ста-
бил ност и про спе ри тет, а у ци љу рав но прав но сти при пад ни ка свих ма њин-
ских за јед ни ца нео п ход не су по себ не ме ре за бор бу про тив дис кри ми на ци је 
и про ме ну не по вољ ног по ло жа ја по је ди них, а по себ но ром ске на ци о нал но-
сти. Ро ми су еко ном ски и по ли тич ки нај у гро же ни ја ет нич ка за јед ни ца у Ср-
би ји, а њи хо ва ис кљу че ност из дру штва нај бо љи је по ка за тељ дис кри ми на-
ци је и из ра зи то ви со ког сте пе на со ци јал не и ет нич ке дис тан це пре ма њи ма. 

⁴ Кри ти ча ри мул ти кул ту ра ли зма твр де да он во ди по де ли дру штва и да до во ди у 
пи та ње др жав но је дин ство и за јед нич ки гра ђан ски иден ти тет, као и да исто вре ме но мо-
же зна чи ти се па ра ти зам и са мо мар ги на ли за ци ју ет нич ких за јед ни ца, в. Сло бо дан Ди вјак, 
„Мул ти кул ту ра ли зам–ко му ни та ри зам–ли бе ра ли зам“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао 1–4 
(2001): 25–47.

⁵ Бо жи дар Јак шић, Ро ми у Ср би ји, из ме ђу на ков ња си ро ма штва и че ки ћа дис кри ми-
на ци је, Зе мун: Мо старт, 2015, стр. 13–17.
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Они пред ста вља ју на ци о нал ну ма њи ну ко ја се по свим обе леж ји ма на ла зи у 
нај не по вољ ни јем по ло жа ју. Ни су до вољ но ин те гри са ни у дру штво и укљу-
че ни у со цио-кул тур не и еко ном ско-по ли тич ке про це се. Као та кви, чи не па-
ра диг му со ци јал не ис кљу че но сти и озби љан иза зов за ма њин ску по ли ти ку 
Ср би је на пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма, али и ка соп стве ној еман ци па-
ци ји и укљу че но сти у пра вед ни је и ху ма ни је дру штво. 

ДЕМОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ РОМА, 
ПОПИС 2011. ГОДИНЕ

По пу ла ци о но кре та ње и ет но де мо граф ске од ли ке Ро ма ука зу ју на спе-
ци фи чан раз ви так и дру штве ни по ло жај ове на ци о нал но сти. Раз ли чи ти од 
дру гих по мно го че му, Ро ми се из два ја ју и у по гле ду де мо граф ских ка рак те-
ри сти ка и основ них струк ту ра ста нов ни штва (ста ро сна, пол на, обра зов на, 
еко ном ска и др.), што је по сле ди ца њи хо вог осо бе ног при род ног (на та ли тет, 
мор та ли тет и при род ни при ра штај) и ме ха нич ког кре та ња ста нов ни штва 
(ми гра ци је). 

Број ност и про стор ни раз ме штај. Ро ми су са мо по број но сти ре ле-
вант на на ци о нал на ма њи на, док су по свим дру гим по ка за те љи ма и у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та ви ше стру ко мар ги на ли зо ва ни. По по след-
њем по пи су ста нов ни штва (2011), од укуп но 7,2 ми ли о на ста нов ни ка, Ро ми 
бро је 147,6 хи ља да (2,1%) и на ла зе се по сле Ср ба и Ма ђа ра на тре ћем ме сту 
у ет нич кој струк ту ри Ре пу бли ке Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је). У од но су 
на прет ход ни по пис (2002) за бе ле жен је по раст за пре ко јед ну тре ћи ну (го-
то во 40 хи ља да, од но сно са 1,4% на 2,1%), што је ре зул тат, пре све га, ви со-
ког по зи тив ног при род ног при ра шта ја, као глав не ком по нен те њи хо вог по-
пу ла ци о ног ра ста.⁶ Ме ђу тим, иако Ро ми има ју нај ве ћи при ра штај у Ср би ји 
(па чак и у европ ским окви ри ма), на осно ву ста ти стич ких по да та ка мо гу се 
ви де ти ати пич не ва ри ја ци је у број но сти Ро ма од по пи са до по пи са, ко је се 
не мо гу об ја сни ти са мо де мо граф ским фак то ри ма (при ра штај и ми гра ци је), 
јер су че сто пре су дан ути цај на њи хо ву по пу ла ци о ну ди на ми ку има ле про-
ме не при ли ком из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти.⁷ На и ме, за Ро-
ме је ка рак те ри стич на по ја ва „ет нич ке ми ми кри је“ због стал но при сут не, 

⁶ Ре ци мо, у ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011. го ди не, при род ни при ра штај Ро ма 
из но сио је 21,3 хи ља де ли ца. По ре ђе ња ра ди, ви со ко фер ти ли тет не по пу ла ци је, као што 
су бо шњач ка, ал бан ска и му сли ман ска, та ко ђе су има ле по зи ти ван, али знат но ни жи при-
ра штај (од 4,2 до 8,8 хи ља да), док су све оста ле на ци о нал но сти, укљу чу ју ћи и ве ћин ску, 
за бе ле жи ле не га тив не вред но сти при род ног при ра шта ја.

⁷ На да Ра ду шки, На ци о нал не ма њи не у цен трал ној Ср би ји – ет нич ке про ме не и де-
мо граф ски раз вој, Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка, 2007, стр. 33.
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скри ве не или отво ре не дис кри ми на ци је, па при ли ком де кла ри са ња пре ла-
зе у дру ги на ци о нал ни кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи соп стве ни на ци-
о нал ни иден ти тет. По зна то је да се у по пи си ма Ро ми нај че шће де кла ри шу 
као при пад ни ци ве ћин ске на ци о нал но сти на под руч ју где жи ве, због че га је 
њи хов број пот це њен, од но сно зва нич ни по да ци се раз ли ку ју од фак тич ког 
ста ња и про це на.⁸ Због то га би, по ред по пи сних по да та ка, др жав ни ор га ни 
тре ба ло да при кре и ра њу јав них по ли ти ка ко ри сте и дру ге из во ре ин фор-
ма ци ја о ром ском ста нов ни штву (ан кет на ис тра жи ва ња, струч не про це не, 
про це не ром ских ли де ра и др.). 

Са аспек та те ри то ри јал не ди стри бу ци је, Ро ме од ли ку је ви сок сте пен 
про стор не дис пер зив но сти, што је зна ча јан ин ди ка тор њи хо вог на чи на жи-
во та, со цио-еко ном ског по ло жа ја, сте пе на ин те гри са но сти у дру штво, али 
и оства ре ња од ре ђе них ма њин ских пра ва. Од укуп ног бро ја Ро ма ко ји жи-
ве на те ри то ри ји Ср би је, нај ви ше их је на ста ње но у ре ги о ну Ју жне и Ју го-
и сточ не Ср би је (57,2 хи ља де или 38,8%), а за тим у Вој во ди ни (42,4 хи ља де 
или 28,7%), где се на ла зе на пе том ме сту у ет нич кој струк ту ри ста нов ни-
штва. У Бе о град ском ре ги о ну нај за сту пље ни ји су по сле Ср ба и ре ги стро-
ва но је 27,3 хи ља де или 18,5%, док их је нај ма ње у ре ги о ну Шу ма ди је и За-
пад не Ср би је (20,6 хи ља да или 14%). На ни воу оп шти на, по нај ве ћем бро ју 
Ро ма из два ја ју се Ле ско вац (7700), Ниш (6996) и Вра ње (4654), док нај ве-
ће про цен ту ал но уче шће има ју у оп шти на ма Бу ја но вац⁹ (25,3%), Ко сто лац 
(19,5%), Бој ник (14,9%), Врањ ска Ба ња (14,4%), Сур ду ли ца (13,0%) и Бе ла 
Па лан ка (11,7%).

Ста ро сно-пол на струк ту ра. Ро ми су убе дљи во нај мла ђа ет нич ка за-
јед ни ца у Ср би ји. Го то во тре ћи на ста нов ни штва мла ђа је од 15 го ди на, ма-
ли је удео ли ца пре ко 65 го ди на (4,0%), док је про сеч на ста рост (28,3 го ди не) 
знат но ни жа од оне за оп шту по пу ла ци ју Ср би је (42,2 го ди не). За раз ли ку од 
оста лих на ци о нал но сти ко је од ли ку је убр зан про цес де мо граф ског ста ре-
ња (ве ћи удео ста рих не го мла дих), Ро ми има ју чак осам пу та ви ше мла дих 
не го ста рих ли ца. Глав на де тер ми нан та њи хо ве мла де ста ро сне струк ту ре и 
ви со ког при род ног при ра шта ја је нат про сеч на сто па фер ти ли те та. Као и све 
де мо граф ски мла де по пу ла ци је, пол ну струк ту ру Ро ма од ли ку је број ча на 

⁸ Пр ви пут у по пи су 2011. го ди не уче ство ва ло је и око хи ља ду по пи си ва ча Ро ма 
у ци љу што пот пу ни јег об у хва та ром ске по пу ла ци је, као и до би ја ња што ква ли тет ни-
јих ста ти стич ких по да та ка о њи хо вом бро ју и со цио-де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма, 
в. Дра ган Вук ми ро вић, Љи ља на Ђор ђе вић и Сне жа на Лак че вић, Ро ми у по пи су – проб ни 
по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 1–15. но вем бар 2009, Бе о град: Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку, 2010, стр. 4.

⁹ У оп шти на ма Бу ја но вац, Пре ше во и де ли мич но у Ме две ђи, за бе ле жен је сма њен 
об у хват ста нов ни штва јер је ве ли ка ве ћи на при пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти бој ко-
то ва ла по пис 2011. го ди не.
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до ми на ци ја му шка ра ца (75,0 хи ља да или 50,8%) у од но су на же не (72,6 хи-
ља да или 49,2%), и то у свим ста ро сним ко хор та ма, осим у нај ста ри јој. 

Обра зов на струк ту ра. У по гле ду обра зов ног ста ту са Ро ми се на ла-
зе на дну дру штве не ле стви це због из ра зи то ве ли ке сто пе не пи сме но сти и 
не по вољ не ква ли фи ка ци о не струк ту ре. То је и је дан од нај ва жни јих узро ка 
њи хо ве не ин те гри са но сти у дру штво јер ути че на одр жа ва ње и про ду бљи-
ва ње со цио-кул тур ног ја за из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва. По пи-
сни по да ци по ка зу ју ви со ку сто пу не пи сме но сти Ро ма (15,0%) са зна чај ним 
раз ли ка ма по по лу (21,2% же на и 8,8% му шка ра ца), а по себ но је алар мант но 
да је удео де це (7–14 го ди на) ко ја не по ха ђа ју шко лу из ра зи то ви сок упр кос 
ве ли ким на по ри ма да се сва ром ска де ца об у хва те оба ве зним осмо го ди шњем 
шко ло вањeм. Ро ми има ју и нај ло ши ју ква ли фи ка ци о ну струк ту ру јер је ни-
зак удео ли ца са за вр ше ном сред њом шко лом (11,5%) и ви со ким обра зо ва-
њем (0,3%), док исто вре ме но удео не шко ло ва них (ли ца без школ ске спре ме 
и са не за вр ше ном основ ном шко лом) чи ни чак пре ко по ло ви не ром ске по-
пу ла ци је (53,7%). Раз ли ке по по лу су зна чај не бу ду ћи да Ром ки ње у про се-
ку има ју ни жи ни во обра зо ва ња, што је по сле ди ца дру штве но-еко ном ских 
при ли ка, кул ту ре, тра ди ци је, од но са ме ђу по ло ви ма и по ло жа ја же не у по-
ро ди ци и дру штву, а нај ве ће ди стинк ци је су упра во код ви со ког обра зо ва ња 
(нпр., фа кул тет ску ди пло му има са мо 121 или 0,2% Ром ки ња).¹⁰

Еко ном ска струк ту ра. Са став ром ског ста нов ни штва пре ма ак тив но-
сти од ли ку је из ра зи то не по во љан од нос из ме ђу еко ном ски ак тив них (27,9%) 
и еко ном ски не ак тив них ли ца (72,1%). Сто па не за по сле но сти Ро ма је вр ло 
ви со ка (59%), од но сно нај ве ћа у по ре ђе њу са свим оста лим на ци о нал но сти-
ма у Ср би ји, а си ту а ци ја је још не по вољ ни ја по сма тра но по по лу (71,6% же-
на на спрам 53% му шка ра ца). Ро ми има ју пу но из др жа ва них ли ца (52,4%), а 
убе дљи во нај ма ње пен зи о не ра и ли ца са лич ним при хо дом (4,5%). Ме ђу тим, 
тре ба има ти у ви ду да ве ли ки број Ро ма ра ди „на цр но“, од но сно у окви ри ма 
„си ве еко но ми је“, као и чи ње ни цу да у струк ту ри при хо да ром ских до ма ћин-
ста ва пре ко јед не че твр ти не чи не со ци јал на при ма ња.¹¹ У окви ру за по сле-
них, ве ћи на оба вља нај јед но став ни ја за ни ма ња због ве ли ког бро ја не пи сме-
них и ло ше ква ли фи ка ци о не струк ту ре, али и сво је вр сног об ли ка еко ном ске 
дис кри ми на ци је пре ма њи ма (при ли ком за по шља ва ња, у вр сти по сло ва ко ји 
им се ну де и сл.). До стиг ну ти ни во на у ке и тех но ло ги је, тр жи шна еко но ми-
ја, по ја ва но вих и по сте пе но не ста ја ње тра ди ци о нал них за ни ма ња, Ро ме ће 

¹⁰ На да Ра ду шки, Иден ти тет и ин те гра ци ја Ро ма у Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, 2015, стр. 135.

¹¹ Вла ди мир Ђу рић, Дар ко Та на ско вић, Дра ган Вук ми ро вић и Пе тар Ла ђе вић, Ет но-
кон фе си о нал ни и је зич ки мо за ик Ср би је, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2014, 
стр. 139.
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у бу ду ћем пе ри о ду до ве сти у још те жи по ло жај, има ју ћи у ви ду њи хо ве де-
мо граф ске, еко ном ске и обра зов не ка па ци те те.

По ред де мо граф ских, и пре ма свим дру гим ин ди ка то ри ма ром ска по-
пу ла ци ја се на ла зи на убе дљи во нај ни жем ни воу, што ни је слу чај са мо у Ср-
би ји, већ и у де мо крат ски и еко ном ско нај ра зви је ни јим европ ским зе мља ма 
ко је ни су до вољ но по сти гле у по гле ду ре гу ли са ња по ло жа ја, ели ми ни са ња 
дис кри ми на ци је и за шти те пра ва ром ске на ци о нал не ма њи не. 

ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ РОМСКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

У нор ма тив ном сми слу, прав не и ин сти ту ци о нал не осно ве за ре гу ли-
са ње по ло жа ја и ин те гра ци ју ром ске ма њи не по ста вље не су усва ја њем ве ли-
ког бро ја за ко на и стра те ги ја, али то је са мо пр ви ко рак на пу ту ка ствар ном 
ре ша ва њу на го ми ла них про бле ма ове ет нич ке за јед ни це. Ва жно је на гла си ти 
да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла зна чај на ме ђу на род на до ку мен та, као 
што су Оквир на кон вен ци ја за за шти ту на ци о нал них ма њи на и Европ ска по-
ве ља о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма Са ве та Евро пе, а не дав но је, 
у окви ру про це са европ ских ин те гра ци ја, утвр ђен и Ак ци о ни план за по гла-
вље 23, ко ји пред ви ђа те мељ не про ме не у сфе ри за шти те основ них, а по себ-
но ма њин ских пра ва на нор ма тив ном пла ну и у по гле ду им пле мен та ци је.¹²

У Ср би ји по сто ји оби ман ка та лог пра ва ко ја ужи ва ју при пад ни ци ма-
њи на, а ко ја су уте ме ље на у Уста ву (2006), ко ји пред ста вља до бар прав ни оквир 
за ре гу ли са ње по ло жа ја на ци о нал них ма њи на и ис пу ња ва стан дар де ме ђу на-
род ног пра ва у овој обла сти. Су штин ске прав не и ин сти ту ци о нал не осно ве 
по ста вље не су усва ја њем За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма-
њи на (2002), као нај ва жни јем прав ном ак ту ко ји се ба ви ма њин ским пра ви-
ма у ду ху мул ти кул ту рал но сти и ет нич ке то ле ран ци је. Овим за ко ном, осим 
што су Ро ми и фор мал но при зна ти као на ци о нал на ма њи на, пред ви ђе не су 
број не афир ма тив не ме ре у ко рист ром ске ма њи не нео п ход не за уна пре ђе ње 
њи хо вог по ло жа ја (што пред ста вља зна чај ну но ви ну у срп ском за ко но дав-
ству) и уста но вљен прав ни основ за усва ја ње про гра ма њи хо ве ин те гра ци је. 

¹² Рад на гру па за про ши ре ње Европ ске уни је, у све тлу при је ма но вих ис точ но е вроп-
ских чла ни ца, у ко ји ма жи ви нај ве ћи део ром ске по лу ла ци је у Евро пи, усво ји ла је Смер-
ни це за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма (1999) на ме ње не зе мља ма кан ди да ти ма у ци љу по-
бољ ша ња ста ту са Ро ма у обла сти прав ног си сте ма, по ли тич ког ан га жо ва ња, со ци јал ног 
збри ња ва ња, обра зо ва ња, здрав ства, ста но ва ња, за по шља ва ња и сл. По сту пак при је ма 
са др жи и ме ха ни зме пра ће ња и про ве ре оства ри ва ња пра ва Ро ма (и дру гих на ци о нал-
них ма њи на) кроз ре дов не го ди шње из ве шта је о про це су ин те гра ци је Ро ма у зе мља ма 
кан ди да ти ма за члан ство у Европ ску уни ју. 
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У За ко ну се по себ но ис ти че и пра во ма њи на да од лу чу ју о очу ва њу сво је ет-
нич ке, вер ске и кул тур не по себ но сти, и то фор ми ра њем по себ них те ла (на-
ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на) ко ја пред ста вља ју ин стру мен те кул-
тур не ауто но ми је ма њи на у обла сти слу жбе не упо тре бе је зи ка, обра зо ва ња, 
ин фор ми са ња и кул ту ре. Ме ђу тим, основ ни пред у сло ви за бо ље укљу чи ва ње 
Ро ма у дру штво ство ре ни су до но ше њем до са да нај зна чај ни јег до ку мен та, а 
то је Стра те ги ја за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма (2009), чи јим усва ја њем је за-
по че та ре а ли за ци ја ме ђу на род не ини ци ја ти ве под на зи вом Де ка да за ин клу-
зи ју Ро ма 2005–2015, ко ја је као при о ри тет не обла сти об у хва ти ла обра зо ва-
ње, за по сле ност, ста но ва ње и здрав стве ну за шти ту.¹³ Стра те ги ја пред ста вља 
основ ни по ли тич ки оквир у овој обла сти, док ствар ну при ме ну ре гу ли шу ак-
ци о ни пла но ви за ње но спро во ђе ње (2009–2011. и 2012–2014), ко ји раз ра ђу ју 
де таљ не ме ре и ак тив но сти, фи нан сиј ске по тре бе, утвр ђу ју од го вор но сти и 
оба ве зе др жав них ор га на на цен трал ном, по кра јин ском и оп штин ском ни воу. 

Ме ре ко је је Вла да Ср би је утвр ди ла Стра те ги јом за уна пре ђе ње по ло-
жа ја Ро ма до при не ле су ус по ста вља њу нор ма тив ног осно ва за от кла ња ње 
по сле ди ца њи хо вог ду го трај ног не по вољ ног дру штве ног по ло жа ја, али не и 
ре а ли за ци ји по ста вље них стра те шких ци ље ва, а то су по бољ ша ње по ло жа-
ја и сма њи ва ње со цио-еко ном ских раз ли ка ко је по сто је из ме ђу њих и оста-
лог ста нов ни штва. На и ме, по стиг ну тим ре зул та ти ма ни су ство ре не прет по-
став ке за дру штве ну ин те гра ци ју Ро ма, за сма ње ње си ро ма штва и по сти за ње 
су штин ске јед на ко сти при пад ни ка ове на ци о нал но сти. Тре ба спо ме ну ти и 
дру ге ва жне стра те ги је и за ко не ко ји су до не ти у про те клом пе ри о ду, а нај-
зна чај ни ји од њих су Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва, На црт Стра те ги је 
за со ци јал но укљу чи ва ње Ро ма и Ром ки ња (2015–2025), За кон о за бра ни дис-
кри ми на ци је, За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, За кон о 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња, 
За кон о ло кал ној са мо у пра ви и др. 

Ме ђу тим, и по ред обим не и ква ли тет не за кон ске ре гу ла ти ве, у Ср би ји 
су и да ље отво ре ни број ни си стем ски и ду го роч ни про бле ми у овој обла сти, 
ма ло је ефи ка сних ме ра да се ре ал но ста ње Ро ма по бољ ша, као и не ре ше но 
пи та ње ефи ка сног упра вља ња про це сом со ци јал но-еко ном ске и кул тур но-
-про свет не ин те гра ци је Ро ма. Пра ва ма њи на у прак си ни су у пот пу но сти и 
до след но им пле мен ти ра на, а пр ви раз лог је што за то ни је до во љан са мо устав-
ни или за кон ски основ, већ је по треб на и раз ра да под за кон ским ак ти ма, ко ја 

¹³ У ме ђу на род ну ини ци ја ти ву Де ка да Ро ма укљу че но је де вет др жа ва ре ги о на – Бу-
гар ска, Ма ђар ска, Ма ке до ни ја, Ру му ни ја, Сло вач ка, Че шка, Ср би ја, Хр ват ска и Цр на Го-
ра. Бу ду ћи да су то зе мље са ве ли ким ром ским за јед ни ца ма ко је жи ве у ло шим еко ном-
ским и со ци јал ним усло ви ма, све др жа ве пот пи сни це Де кла ра ци је Де ка де Ро ма усво ји ле 
су на ци о нал не пла но ве у ко ји ма су од ре ђе ни ци ље ви, ак тив но сти и ин ди ка то ри за сва ку 
од че ти ри кључ не обла сти (обра зо ва ње, за по сле ност, ста но ва ње и здрав ство).
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код нас у мно гим обла сти ма не до ста ју. Дру ги раз лог ле жи у то ме што наш 
прав ни си стем ма њин ске за шти те, ина че при лич но де та љан и ком плек сан, 
не ма раз ви је не ме ха ни зме ко ји обез бе ђу ју при ме ну по ста вље них стан дар да 
у прак си. За тим, ни све ма њин ске за јед ни це (а по себ но ром ска) не ма ју ка па-
ци тет да оства ре пра ва ко ја им сто је на рас по ла га њу, а че сто ни су ни до вољ-
но упо зна ти с пра ви ма ко ја има ју, па их због то га и не оства ру ју. Ко нач но, 
при ме ну ма њин ских пра ва оте жа ва ју и про бле ми у њи хо вој за шти ти, у си-
ту а ци ји ка да не до ста је прав ни лек или због ге не рал не спо ро сти пра во суд-
ног си сте ма.¹⁴ Због то га је нео п ход на све о бу хват на ре ви зи ја по сто је ћег за-
ко но дав ства из обла сти за шти те људ ских и ма њин ских пра ва (ели ми ни са ње 
су ко ба над ле жно сти, ускла ђе ност про це ду ра и ро ко ва, от кла ња ње прав них 
не ја сно ћа и пра зни на), као и да се у на ред ном пе ри о ду ду го роч но де фи ни ше 
и усво ји Стра те ги ја ин те гра ци о не ма њин ске по ли ти ке у Ср би ји. 

ПОЛОЖАЈ И ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА РОМА

Основ на од ли ка со цио-еко ном ског по ло жа ја Ро ма и оп ште ме сто у 
свим ана ли за ма је да су они мар ги нал на дру штве на гру па ка рак те ри стич на 
по про стор ној ге то и зи ра но сти, ло шим стам бе ним усло ви ма, со ци јал ној се гре-
га ци ји, али и по нат про сеч ној сто пи при род ног при ра шта ја, ви со кој спе ци-
фич ној сто пи смрт но сти, нео бра зо ва но сти ста нов ни штва и не за по сле но сти. 

Ипак, ва жно је ре ћи да су у про те клом пе ри о ду оства ре ни од ре ђе ни 
ре зул та ти на пла ну по бољ ша ња њи хо вог по ло жа ја. Омо гу ћен им је лак ши 
упис у ма тич не књи ге ро ђе них и при ја ва пре би ва ли шта, до би ја ње лич них 
до ку ме на та (тзв. не ви дљи ва ли ца) у ци љу оства ри ва ња пра ва на здрав стве-
ну за шти ту и раз ли чи те об ли ке со ци јал не за шти те. Ујед но, по ве ћан је број 
ром ске де це ко ја се укљу чу ју у си стем пред школ ског, основ ног и сред њо школ-
ског обра зо ва ња (уво ђе ње пе да го шких аси сте на та), па чак и на фа кул тет ску 
на ста ву.¹⁵ Та ко ђе, пред у зе те су од ре ђе не ме ре за ве ћу за по сле ност и уче шће 

¹⁴ Фо рум за ет нич ке од но се, Ма њин ска по ли ти ка и ин те гра ци ја у Ср би ји – ана ли зе 
и пре по ру ке за уна пре ђе ње ма њин ске по ли ти ке и про це са ин те гра ци је у Ре пу бли ци Ср би-
ји, Бе о град: Po licy Pa per, 2014, стр. 6.

¹⁵ У пре по ру ка ма Европ ске уни је са са ми та у Там пе реу (1999), усво је ним на пред лог 
ви со ког ко ме са ра ОЕБС-а за на ци о нал не ма њи не и спе ци ја ли стич ке гру пе Ро ма Са ве та 
Евро пе, ис ти че се ве ли ки зна чај обра зо ва ња за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма, по тре ба да 
се обез бе де јед на ке мо гућ но сти за ром ску де цу у ци љу ис ко ре њи ва ња дис кри ми на ци је у 
шко ла ма, а на став ни ци ма аде кват на обу ка у обла сти мул ти кул тур ног обра зо ва ња. Не ке 
од пре по ру ка од но се се и на уво ђе ње ме ра тзв. по зи тив не дис кри ми на ци је у ци љу ква-
ли тет ни јег обра зо ва ња Ро ма, за тим на ели ми ни са ње прак се усме ра ва ња ром ске де це у 
спе ци јал не шко ле, као и на по кри ва ње тро шко ва шко ло ва ња (уџ бе ни ци и сл.). Обра зов-
на по ли ти ка тре ба да об у хва ти и ме ре за обра зо ва ње од ра слих ли ца, по себ но Ром ки ња.
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Ром ки ња у по ли тич ком и јав ном жи во ту, као и ме ре под сти ца ња род не рав-
но прав но сти, то ле ран ци је и бор бе про тив пред ра су да и сте ре о ти па. За тим, 
обез бе ђе на су по треб на сред ства за бо ље ин фор ми са ње о ром ској на ци о нал-
ној ма њи ни у штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма, за про мо ци ју и очу ва ње 
ром ске кул ту ре, за по ве ћа ње ин фор ми са но сти Ро ма о по ли тич кој пар ти ци-
па ци ји, као и за про грам ста жи ра ња мла дих у др жав ној са мо у пра ви и по др-
шку ло кал ним ром ским ко ор ди на то ри ма. 

Упр кос не сум њи вом на прет ку ко ји је по стиг нут у ве зи са по бољ ша-
њем по ло жа ја Ро ма, ипак ни су ство ре ни бо љи усло ви за со цио-еко ном ску 
ин те гра ци ју, сма ње ње си ро ма штва и по сти за ње су штин ске јед на ко сти. У том 
сми слу, у обла сти за по шља ва ња при сут ни су вр ло скром ни ре зул та ти јер је 
„си ва еко но ми ја“ и са ку пља ње се кун дар них си ро ви на и да ље осно ва ег зи-
стен ци је број них ром ских по ро ди ца, као и у обла сти ста но ва ња, јер Ро ми 
жи ве у крај ње ло шим стам бе ним усло ви ма, у не хи ги јен ским и не ле гал ним 
на се љи ма. Што се ти че обра зо ва ња, та ко ђе ни су уста но вље не аде кват не ме ре 
тзв. по зи тив не дис кри ми на ци је, ни је по стиг ну то пу но укљу чи ва ње и кон ти-
ну и тет обра зо ва ња ром ске де це, уз и да ље при сут ну се гре га ци ју и дис кри ми-
на тор но по на ша ње пре ма њи ма. У до ме ну здрав стве не за шти те та ко ђе ни је 
обез бе ђе на при ме на афир ма тив них ме ра због њи хо вог спе ци фич ног на чи на 
жи во та, раз ли чи то се по сту па при ли ком при зна ва ња пра ва на здрав стве но 
оси гу ра ње и др. Што се ти че ре ин те гра ци је Ро ма по врат ни ка по осно ву уго-
во ра о ре ад ми си ји, ни су до не ти ак ци о ни пла но ви, ни ти су обез бе ђе на до-
вољ на фи нан сиј ска сред ства.¹⁶ 

Да кле, основ ни ци ље ви др жав не стра те ги је за уна пре ђе ње њи хо вог 
по ло жа ја ни су по стиг ну ти, јер ве ћи на Ро ма и да ље жи ви у бе ди, су о ча ва се 
са се гре га ци јом, дис кри ми на ци јом у про це су обра зо ва ња и те шко оства ру је 
фор мал но при зна та пра ва. Дру гим ре чи ма, упра вља ње про це сом дру штве-
не ин те гра ци је, ко ја под ра зу ме ва спро во ђе ње сло же них и ме ђу соб но по ве-
за них ме ра и ак тив но сти у обла сти ма за по шља ва ња, ста но ва ња, обра зо ва ња, 
здрав ства и др. и да ље пред ста вља јед но од не ре ше них и отво ре них пи та ња 
Стра те ги је за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма.¹⁷

¹⁶ Из ве штај за штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло жа ја 
Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји са пре по ру ка ма, http://www. Om bud sman.rs/in dex.php/lang-sr.

¹⁷ Стра те ги ја ин те гра ци је Ро ма тре ба да по чи ва на уни вер зал ним прин ци пи ма, као 
што су: со ли дар ност, јед на кост, пар ти ци па тив ност, отво ре ност, од го вор ност, це ло ви тост, 
тран спа рент ност, не ди скри ми на ци ја и до бро вољ ност. Усва ја ње и при ме на ових прин-
ци па до при не ли би дру штве ној ко хе зи ји, со цио-еко ном ској и кул тур ној адап та ци ји и 
ин те гра ци ји Ро ма у дру штво, али и оба ве за ли др жа ву на рав но прав но по на ша ње пре-
ма свим гра ђа ни ма, в. Бо жи дар Јак шић и Го ран Ба шић, Умет ност пре жи вља ва ња – Где 
и ка ко жи ве Ро ми у Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, 2005, 
стр. 171–178.
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Одр жи ва дру штве на ин те гра ци ја Ро ма прет по ста вља мул ти ди сци пли-
нар но, ко ор ди ни ра но, тран спа рент но, ду го роч но, ра ци о нал но и ефи ка сно 
стра те шко пла ни ра ње, спро во ђе ње кон крет них ме ра, уз укљу чи ва ње свих 
над ле жних др жав них ор га на и су бје ка та. Због то га је од ве ли ког зна ча ја да се 
ство ри „кри тич на ма са“ обра зо ва них и об у че них љу ди, ко ји би би ли у ста-
њу да у пу ној ме ри узму уче шћа у бу ду ћим дру штве ним и при вред ним ак-
тив но сти ма. У том кон тек сту, нео п ход но је обез бе ди ти аде кват ну дру штве ну 
по др шку, све по треб не ин сти ту ци о нал не прет по став ке и ме ха ни зме за ин-
те гра ци ју, укљу чи ти екс пер те из ове обла сти уз са рад њу са ме ђу на род ним ин-
сти ту ци ја ма, и на кра ју, из бу џе та обез бе ди ти сред ства нео п ход на за про цес 
ин те гра ци је. Је ди но та ко би се ду го роч но ре ши ли основ ни ег зи стен ци јал ни 
про бле ми ром ске на ци о нал не ма њи не уз ува жа ва ње раз ли чи то сти и очу ва-
ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та Ро ма.

Ме ђу тим, по пи та њу ин те гра ци је не ми нов но се на ме ћу два пи та ња: 
ко ли ко су у це лој при чи о со ци јал ној укљу че но сти Ро ми, у ства ри, пред мет 
по ли тич ких ма ни пу ла ци ја за рад сти ца ња по ли тич ких по е на, и дру го, има ју 
ли Ро ми пра ва да се укљу чу ју или не укљу чу ју на на чин за ко ји дру ги сма-
тра ју да је за њих нај бо љи? Ге не рал но, за бо љу дру штве ну ин клу зи ју ром-
ске на ци о нал не ма њи не у под јед на кој ме ри је ва жна и еман ци па ци ја Ро ма и 
еман ци па ци ја свих гра ђа на Ср би је. Пред у слов за то је по бољ ша ње њи хо вог 
ма те ри јал ног ста ту са, што је основ за по че так на пу шта ња „кул ту ре си ро-
ма штва“, из ко је про ис ти че тра ди ци о нал ни дру штве ни от пор и пред ра су де 
пре ма њи ма. Ни шта лак ши ни ма ње зах те ван за да так ни је ни еман ци па ци-
ја гра ђа на Ср би је на пла ну пу ног по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да, кроз 
оства ри ва ње соп стве них по тен ци ја ла без ни по да шта ва ња дру гих.¹⁸ Ова два 
про це са се мо ра ју од ви ја ти исто вре ме но, уз ме ђу соб но до пу ња ва ње, при че-
му бор бу за еман ци па ци ју и по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма тре ба да во де пр-
вен стве но ром ски ин те лек ту ал ци, уз струч ну по моћ свих ко ји се ба ве овим 
пи та њем, не вла ди них ром ских и не ром ских ор га ни за ци ја, као и уз ин сти ту-
ци о нал ну и фи нан сиј ску по моћ др жа ве.

Про блем ин те гра ци је Ро ма ни је мо гу ће бр зо и јед но став но ре ши ти због 
ње го ве ком плек сно сти и број них фак то ра ко ји га де тер ми ни шу, а кључ ни су 
ет но кул тур не спе ци фич но сти са ме ром ске за јед ни це и од нос сре ди не пре ма 
њи ма, ма ни фе сто ван кроз еко ном ску, по ли тич ку, про стор ну и кул тур ну мар-
ги на ли за ци ју. С тим у ве зи, не до во де ћи у пи та ње по тре бу ве ће укљу че но сти 
у дру штво и не при хва тљи вост аси ми ла ци је Ро ма, ипак се на ме ће став да пу-
на и одр жи ва ин те гра ци ја, под јед на ко као и пот пу на аси ми ла ци ја, у по сто је-
ћим со цио-еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним усло ви ма у Ср би ји, ни је 

¹⁸ На да Ра ду шки и Сла ви ца Ко ма ти на, „Дру штве на ин клу зи ја Ро ма као иза зов за со-
ци јал ну по ли ти ку Ср би је“, у Со ци јал на по ли ти ка, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, стр. 104–107.
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мо гу ћа. На и ме, без су штин ских про ме на у дру штву, ели ми ни са ња дис кри-
ми на ци је, сма ње ња ет нич ке и со ци јал не дис тан це, еман ци па ци је ве ћин ског 
ста нов ни штва, али и без ко ре ни тих про ме на код са мих Ро ма, њи хо ва пу на 
ин те гра ци ја ни је ре ал на и одр жи ва на ду жи рок. Са дру ге стра не, упра во због 
аутен тич них ет нич ких осо бе но сти, спе ци фич ног на чи на жи во та, вред но сног 
си сте ма, кул тур них обра за ца, стал них ми гра ци ја и дру гих фак то ра, те шко 
је го во ри ти и о пот пу ној до бро вољ ној или при сил ној аси ми ла ци ји Ро ма.¹⁹ 

Тре ба има ти у ви ду и да се сам вред но сни си стем ме ња мно го спо ри је. 
То је ду го тра јан про цес, на ко ме мо ра ју ра ди ти број ни дру штве ни ак те ри да 
би ре зул ти рао сма ње њем дис кри ми на ци је, сте ре о тип ног ми шље ња и пред-
ра су да у од но су на ма њин ске за јед ни це у Ср би ји, а по себ но Ро ме. Тек ка да 
је ве ћин ски на род спре ман да при хва ти при пад ни ке ма њи на на сва ком од 
мо гу ћих по ло жа ја у дру штву, оно што de ju re ва жи, при бли жи ло би се ста њу 
ко је de fak to по сто ји. У ме ђу вре ме ну дис кри ми на ци јом се ба ве др жав не ин-
сти ту ци је и ци вил ни сек тор, ре ша ва ју ћи кон крет не про бле ме у ци љу сма-
ње ња оп штег ни воа не рав но прав но сти.²⁰

*  *  *
Мо же се за кљу чи ти да у мул ти кул ту рал ним др жа ва ма, ка ква је по сво-

јим ка рак те ри сти ка ма и Ср би ја, мо дер ни за ци ја и де мо кра ти за ци ја др жа ве, 
ја ча ње еко но ми је, ре ги о нал на са рад ња и до бри ме ђу ет нич ки од но си је су нео-
п ход ни за рав но ме ран де мо граф ски и ста би лан по ли тич ки раз вој др жа ве. 
Ре гу ли са ње по ло жа ја и по што ва ње пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи-
на на ме ће по тре бу да се во ди ра чу на ка ко о раз ли ка ма ко је по сто је у по гле-
ду њи хо ве број но сти, про стор не ди стри бу ци је, по ли тич ке ор га ни зо ва но сти, 
исто риј ских, ет нич ких, кул тур них, де мо граф ских и дру гих осо бе но сти, та-
ко и о кључ ним прин ци пи ма јед ног мул ти кул ту рал ног дру штва. Ува жа ва-
ње људ ских и ма њин ских пра ва омо гу ћу је ра зно ли ким дру штви ма раз вој и 
про спе ри тет у усло ви ма без бед но сти, ми ра и са рад ње. Циљ успе шне ин те-
гра ци о не ма њин ске по ли ти ке је ства ра ње дру штва у ко ме се ра зно ли ко сти 
по шту ју и у ко ме сва ко, укљу чу ју ћи и при пад ни ке на ци о нал них ма њи на, до-
при но си из град њи и одр жа ва њу за јед нич ког, ин клу зив ног гра ђан ског иден-
ти те та.²¹ У фор му ли са њу кључ них обла сти ин те гра ци о не по ли ти ке др жа ва 
тре ба да пред ви ди по себ не ме ре за бор бу про тив по сле ди ца пре ђа шње или 
си сте мат ске дис кри ми на ци је од ре ђе них за јед ни ца (пр вен стве но ром ске) и 
на тај на чин обез бе ди пу ну и де ло твор ну рав но прав ност за све при пад ни ке 

¹⁹ Ра ду шки, Иден ти тет и ин те гра ци ја Ро ма у Ср би ји, стр. 200.
²⁰ Da ni je la Gavrilović i Na ve na Petrušić, „Međunacionalni od no si i zaštita ma njin skih pra-

va u Sr bi ji“, Mi gra cij ske i etničke te me 27/3 (2011): 425–430. 
²¹ OEBS, Vi so ki ko me sar za na ci o nal ne ma nji ne, Lju bljan ske smer ni ce za in te gra ci ju ra zno-

li kih društava, Hag: OEBS VKNM, 2012, str. 4.
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на ци о нал них ма њи на. Ста бил ност јед ног дру штва за ви си од ин те гри са но сти 
свих ње них гра ђа на, при че му пи та ње ин те гри са но сти не ке ет нич ке за јед-
ни це ни је са мо ствар по ли тич ко-прав ног по ло жа ја, већ и пи та ње кул тур не, 
ет нич ке, де мо граф ске и дру ге бли ско сти с об зи ром на то да зна чај не раз ли ке 
ме ђу чла но ви ма јед ног дру штва чи не про цес ин те гра ци је знат но спо ри јим 
и те жим. Ин те гра ци ја на ци о нал них ма њи на, сва ка ко, не зна чи аси ми ла ци ју, 
већ под ра зу ме ва кул тур ни плу ра ли зам, ко ји омо гу ћа ва ма њи на ма да са чу-
ва ју соп стве не на ци о нал не, вер ске и је зич ке осо бе но сти, што не ис кљу чу је 
по тре бу њи хо вог успе шног ин те гри са ња у дру штве ну за јед ни цу.
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Nada Raduški

POSITION AND INTEGRATION OF THE ROMA NATIONAL 
MINORITY IN MULTICULTURAL SERBIA

S u m m a r y
In the analysis of multiculturalism and ethnic heterogeneity of Serbia, as well as the 

status and rights of national minorities, the Roma community has a special place because 
all parameters indicate that Roma are in the most unfavorable economic, social, cultural 
and political situation. Roma ethnic minority is relevant only in number, but marginal in 
all spheres of life, they are at the bottom of the social scale and are not involved in the so-
cio-economic processes. Roma are specifi c regarding the basic structural and demographic 
characteristics (young age structure, high illiteracy rate, unfavorable economic structure, 
etc.). However, in addition to demographic indicators, a large ethnic distance because of 
their lifestyle, as well as open or hidden discrimination have always been an obstacle to their 
integration and equal relations with others. Although a lot done in the fi eld of legislation 
and despite numerous laws and strategies adopted to improve the situation of the Roma 
national minority, there is still a large gap between the proclaimed and realized. Roma in 
all segments of social life are marginalized and the main areas in which it manifests are 
education, employment, housing and healthcare. It is important to point out that the full 
integration of Roma and other minorities into society, is essential because it contributes to 
strengthening the legitimacy, stability, democratic processes and institutions of the state. 
However, successful integration of national minorities into society does not mean assim-
ilation, but means the preservation of their own national, religious and cultural identity.

Key words: Roma national minority, multiculturalism, demographic characteristics, 
position, integration, legislation, Serbia
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POLITIČKO PREDSTAVLJANJE NACIONALNIH MANJINA:
 HRVATSKO ISKUSTVO

SINIŠA TATALOVIĆ*

S a ž e t a k. – Pra va na ci o nal nih ma nji na se u različitim državama ostva ru ju na 
različite načine. Ri jet ke su države u Euro pi ko je, po red kul tur ne auto no mi je, osi gu ra va ju 
i političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na na svim ra zi na ma vla sti. U raz ma tra nju 
političkog pred sta vlja nja na ci o nal nih ma nji na, za ni mlji vo je hr vat sko is ku stvo. Hr vat-
ska svo jim na ci o nal nim ma nji na ma omogućava političko pred sta vlja nje na lo kal nim, 
re gi o nal nim i državnoj ra zi ni. U slučaju Hr vat ske, ra di se o političkom pred sta vlja nju 
u ti je li ma općina, gra do va i županija, pu tem iz rav no iza bra nih pred stav ni ka te vijeća i 
pred stav ni ka na ci o nal nih ma nji na. Na državnoj ra zi ni na ci o nal ne ma nji ne bi ra ju svo je 
za stup ni ke u Hr vat ski sa bor, ali mo gu osni va ti i svo je na ci o nal ne ko or di na ci je, od no-
sno vijeća. Dje lo va njem ve li kog bro ja političkih pred stav ni ka na svim ra zi na ma vla sti, 
na ci o nal ne ma nji ne su bit no poboljšale svoj položaj u pro te klih ne ko li ko go di na. Ipak, 
još uvi jek se suočavaju i s određenim pro ble mi ma. U ovom ra du, ana li zi ra se ostva ri va-
nje političkog pred sta vlja nja na ci o nal nih ma nji na u Hr vat skoj. Po seb no se ana li zi ra ju 
pro ble mi u ostva ri va nju ovih pra va. 

Ključne riječi: na ci o nal ne ma nji ne, Re pu bli ka Hr vat ska, političko pred sta vlja nje, 
iz bo ri, za stup ni ci na ci o nal nih ma nji na

UVOD

Političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na u Hr vat skoj je središnje pi ta-
nje zaštite i ostva ri va nja pra va na ci o nal nih ma nji na od nje nog osa mo sta lji va nja do 
da nas. Ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na u Hr vat skoj u pro te klih dva de set i 
pet go di na bio je vr lo dinamičan pro ces ko ji je pod ra zu mi je vao pre vla da va nje broj-
nih pro ble ma i poteškoća. Je dan od najvećih pro ble ma bio je rat i sa ni ra nje rat nih 
po slje di ca što je osta vi lo tra jan utje caj na ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji-
na u Hr vat skoj. Snažno naglašeno u za ko no dav nom okvi ru za zaštitu na ci o nal nih 
ma nji na, nji ho vo političko pred sta vlja nje ima središnje mje sto. Su vre me na de mo-
krat ska država ima po seb nu oba ve zu osi gu ra ti ade kvat nu političku i sva ku dru-
gu par ti ci pa ci ju na ci o nal nih ma nji na u sva ko dnev nom životu. Mo de li ko jim se ta 

* Fa kul te t političkih zna no sti, Sveučilište u Za gre bu
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par ti ci pa ci ja ostva ru je ovi se o mno gim fak to ri ma (po vi je snim, kulturološkim, eko-
nom skim i dru gim), ali je ne pri je por no ka ko bi lo ko ji prihvaćeni mo del mo ra bi ti 
usmje ren pre ma kva li tet noj in te gra ci ji na ci o nal nih ma nji na uz očuvanje kul tur ne 
ra zno li ko sti i po seb no sti.¹ U svom za ko no dav nom okvi ru Hr vat ska je pokušala i 
u ve li koj mje ri uspje la us po sta vi ti ravnotežu između prin ci pa in te gra ci je i očuva-
nja iden ti te ta na ci o nal nih ma nji na. U to me, mogućnost političkog pred sta vlja nja 
na ci o nal nih ma nji na na svim ra zi na ma vla sti od ve li ke je važnosti. 

U ovom ra du se po la zi od te ze da je za stu plje nost na ci o nal nih ma nji na na 
svim ra zi na ma vla sti, uključujući i par la men tar nu ra zi nu, po zi tiv no utje ca la na ukup-
no ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na, na nji ho vu in te gra ci ju, ali i očuvanje 
ma njin skih iden ti te ta. Specifi čnim načinom iz bo ra, pred stav ni ke i za stup ni ke na ci-
o nal nih ma nji na se željelo uključiti u pro ce se odlučivanja na svim ra zi na ma vla sti 
i ta ko pojačati utje caj na ci o nal nih ma nji na na donošenje različitih političkih od-
lu ka, po seb no onih ko je su važne za život na ci o nal nih ma nji na. U po sti za nju ovog 
ci lja ostva re ni su djelomični re zul ta ti. For mal na stra na pred sta vlja nja i za stu pa nja 
ma njin skih in te re sa je u ve li koj mje ri ostva re na, dok je stvar ni utje caj na donošenje 
od lu ka po stig nut djelomično. Kod ne kih na ci o nal nih ma nji na taj je utje caj veći i 
značajniji, dok je kod dru gih vr lo skro man ili uopće ne po sto ji. Kao po zi ti van pri-
mjer može se istaći utje caj pred stav ni ka ta li jan ske na ci o nal ne ma nji ne u Is tri, dok 
su ne ga tiv ni pri mje ri uglav nom ve za ni za pred stav ni ke srp ske na ci o nal ne ma nji ne 
u ne kim lo kal nim za jed ni ca ma na područjima ko ja su bi la zahvaćena ra tom. U ra du 
se ana li zi ra ju i pri ka zu ju pro ce si iz grad nje i raz vo ja, te različita is ku stva i do se zi u 
političkom pred sta vlja nju na ci o nal nih ma nji na na svim ra zi na ma vla sti u Hr vat skoj. 

DEFINIRANJE MODELA POLITIČKOG 
PREDSTAVLJANJA NACIONALNIH MANJINA

Pro ce som osa mo sta lji va nja, a po seb no Usta vom iz 1990. go di ne Hr vat ska 
je ja sno na gla si la ka rak ter no ve političke za jed ni ce. Ona je pod ra zu mi je va la kon-
sti tu tiv nost hr vat skog na ro da i po se ban sta tus osta lih građana ko ji ni su pri pa da li 
većinskom hr vat skom na ro du. Pri zna va nje pra va dotadašnjih na ci o nal nih ma nji-
na i ne ja sni sta vo vi pre ma građanima ko ji su pri pa da li na ro di ma dotadašnje SFRJ 
re zul ti ra lo je ne za do volj stvom di je la jav no sti. Po seb no ne za do volj stvo je is ka zi va-
no u di je lu srp ske za jed ni ce zbog gu bit ka sta tu sa kon sti tu tiv nog na ro da ko ji je bio 
de fi  ni ran u pret hod nom Usta vu SR Hr vat ske. De fi  ni ra nje položaja na ci o nal nih ma-
nji na u hr vat skom Usta vu iz 1990. go di ne, iza zva lo je i ne ga tiv ne re ak ci je među-
narodne za jed ni ce, po seb no ne kih država tadašnje Europ ske za jed ni ce. Zbog to ga 

¹ Ve dran Ceranić, „Političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na u ustav nom po ret ku Re-
pu bli ke Hr vat ske: Od lu ka Ustav nog su da Re pu bli ke Hr vat ske br. U-I-3597/2010 i U-I-120/2011 
i dr.“, Prav nik 45/90 (2011): 165.
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je Hr vat ska kao uvjet međunarodnog pri zna nja, mo ra la do dat no re gu li ra ti pra va 
svih na ci o nal nih ma nji na, uključujući i položaj srp ske za jed ni ce. Uz pomoć ne-
kih država Europ ske za jed ni ce, po seb no Njemačke, kra jem 1991. go di ne usvo jen 
je Ustav ni za kon o ljud skim pra vi ma i pra vi ma etničkih i na ci o nal nih za jed ni ca ili 
ma nji na u Re pu bli ci Hr vat skoj.² 

Ovim za ko nom de talj no je re gu li ra no ostva ri va nja pra va svih na ci o nal nih 
ma nji na u Hr vat skoj, polazeći od ta da važećih međunarodnih do ku me na ta i ne kih 
po zi tiv nih europ skih is ku sta va u re gu li ra nju etničkih od no sa i ostva ri va nju pra va 
na ci o nal nih ma nji na.³ Po se ban sta tus u ovom Ustav nom za ko nu je do bi la srp ska 
za jed ni ca ko ja je kao i dru ge ma njin ske za jed ni ce tre ba la ostva ri va ti široka pra va 
u području kul tur ne auto no mi je, ali zbog broj no sti i ne ke mogućnosti te ri to ri jal-
nog auto nom nog sta tu sa u ko ta re vi ma Gli na i Knin. Po red to ga srp ska za jed ni ca 
ima la je i mogućnost za stu plje no sti u Hr vat skom sa bo ru sa dva na est za stup ni ka 
ko ji su bi ra ni sa stranačkih li sta pre ma iz bor nom uspje hu tih li sta. Međutim, rat-
ne okol no sti i vri je me ne po sred no na kon ra ta drastično su ograničile ostva ri va nje 
ovih pra va. Ni ti pokušaj širenja pra va za srp sku za jed ni cu, sadržanih u pla nu Z4 
ko ji je omogućavao široku te ri to ri jal nu auto no mi ju, ni je do veo do političkog do-
go vo ra i za u sta vlja nja ra ta. 

Iako je na iz bo ri ma za Hr vat ski sa bor 1992. go di ne iza bra no dva na est za-
stup ni ka iz re da srp ske za jed ni ce na te me lju po stot ka su dje lo va nja ove za jed ni ce u 
ukup nom stanovništvu, već na iz bo ri ma 1995. go di ne taj broj je sma njen na sve ga 
tri za stup ni ka, iako ni je pro ve den no vi po pis stanovništva. Uz za stup ni ke dru gih 
na ci o nal nih ma nji na ko je su ima le za ga ran ti ra na mje sta, u Hr vat ski sa bor je ta da 
iza bra no ukup no se dam za stup ni ka na ci o nal nih ma nji na. Identičan način iz bo-
ra za stup ni ka na ci o nal nih ma nji na pri mi je njen je i na iz bo ri ma za Hr vat ski sa bor 
1997. go di ne. Sa mo na iz bo ri ma održanim 2000. go di ne ovaj broj je sma njen na pet 
za stup ni ka, jer je srp ska za jed ni ca ta da mo gla bi ra ti sa mo jed nog za stup ni ka. Već u 
iz bo ri ma održanim 2003. go di ne, vraćen je ma lo mo di fi  ci ra ni mo del iz bo ra za stup-
ni ka na ci o nal nih ma nji na iz 1995. go di ne. Raz li ka je bi la u to me, što se bi ra lo osam, 
a ne se dam za stup ni ka. Do da no je mje sto za za stup ni ka ne ko li ko na ci o nal nih ma-
nji na ko je do ta da ni su bi le za stu plje ne u Sa bo ru.⁴ Zbog važnosti pr vih po sli je rat nih 
par la men tar nih iz bo ra i ta da us po sta vlje nog mo de la ko ji će bi ti te melj svim idućim 
iz bo ri ma ma njin skih za stup ni ka, pri ka zu ju se re zul ta ti tih par la men tar nih iz bo ra. 

² Ustav ni za kon o ljud skim pra vi ma i slo bo da ma i o pra vi ma etničkih i na ci o nal nih za-
jed ni ca ili ma nji na u Re pu bli ci Hr vat skoj ob ja vljen je u Na rod ne no vi ne, br. 65/91, a nje go ve iz-
mje ne i do pu ne ob ja vlje ne su u Na rod nim no vi na ma, br. 27/92, 34/92, http://na rod ne-no vi ne.
nn.hr/clan ci/slu zbe ni/274093.html.

³ Kao po zi tiv na europ ska is ku stva, ko ri sti li su se mo de li zaštite Fi na ca ko ji go vo re švedski 
u Fin skoj, te položaj njemačke jezične ma nji ne u Južnom Ti ro lu u Ita li ji.

⁴ U po seb noj iz bor noj je di ni ci ovog za stup ni ka bi ra li su pri pad ni ci slo ven ske, bošnjačke, 
cr no gor ske, ma ke don ske i al ban ske na ci o nal ne ma nji ne.
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Tablica 1. Rezultati izbora za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 
1995. godine – izbori za pripadnike nacionalnih manjina 

Re gi stri ra ni 
birači:

gla so va lo: nevažećih 
listića:

važećih 
listića:

do bi ve nih 
gla so va:

%

1. Fu rio Ra din 17 439 10 436 257 10 161 8 623 84,86

2. Šandor Ja kab 6 938 3 292 110 3 182 1 084 34,07

3. Nje go van Sta rek 10 216 6 786 274 6 512 3 352 51,47

4. Mi ro slav Kiš 2 578 1 389 20 1 369 466 34,04

5. Mi lan Đukić 174 611 55 013 5 280 45 733 30 382 49,98

6. Ve se lin Pejnović = = = = 24 857 49,98

7. Mi lo rad Pu po vac = = = = 17 637 35,46

1. Ta li jan ska na ci o nal na ma nji na bi ra la je jed nog za stup ni ka od ponuđena dva kan di da ta.
2. Mađarska na ci o nal na ma nji na bi ra la je jed nog za stup ni ka od ponuđenih pet kan di da ta.
3. Češka i slovačka na ci o nal na ma nji na bi ra la je jed nog za stup ni ka od ponuđena tri kan di da ta.
4. Njemačka, austrij ska, ru sin ska i ukra jin ska na ci o nal na ma nji na bi ra la je jed nog za stup-
ni ka od ponuđenih šest kan di da ta.
5. 6. i 7. Srp ska na ci o nal na ma nji na bi ra la je tri za stup ni ka, a sva ki birač od ponuđenih 
osam kan di da ta mo gao je bi ra ti tri kan di da ta.

Iz vor: Državno iz bor no po vje ren stvo⁵

Tip iz bor nog su sta va bi li su iz bo ri re la tiv nom većinom u jed nom kru gu u 
jed no man dat nim iz bor nim je di ni ca ma za pri pad ni ke na ci o nal nih ma nji na. Pri-
pad ni ci na ci o nal nih ma nji na mo gli su bi ra ti hoće li gla so va ti u svo joj te ri to ri jal noj 
iz bor noj je di ni ci ili u po seb noj iz bor noj je di ni ci za svo ju na ci o nal nu ma nji nu. Iz-
bo ri su održani 29. li sto pa da 1995. go di ne, a značajan po sto tak birača is ko ri stio je 
mogućnost da gla su je u svo joj te ri to ri jal noj iz bor noj je di ni ci. U to vri je me, pre ma 
Usta vu se bi rao i Županijski dom Sa bo ra u čiji sa stav su ula zi la po tri za stup ni ka 
iz sva ke od dva de set županija i Gra da Za gre ba. Pet za stup ni ka u ovaj Dom mo gao 
je ime no va ti i pred sjed nik Re pu bli ke.⁶ 

Raz do blje od 1995. do 2000. go di ne bi lo je obilježeno učvršćivanjem auto ri tar-
ne vla sti u Hr vat skoj ko ja ni je ima la do volj no političke vo lje za ostva ri va njem pro-
pi sa nih pra va na ci o nal nih ma nji na, a ka mo li za nji ho vo širenje. Izvršena je pro mje-
na Ustav nog za ko na o ljud skim pra vi ma i pra vi ma etničkih i na ci o nal nih za jed ni ca 
ili ma nji na u smje ru re du ci ra nja mno gih pra va, po seb no onih ve za nih za političko 
pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na. Iz u ze tak u ovom raz do blju bi li su na po ri ko ji 

⁵ http://www.iz bo ri.hr/iz bo ri/ip Fi les.nsf/0/E2925E46AF6F2E7EC1257455003ACEC7/$
FI LE/1995_za stup nic ki%20dom_ma nji ne.pdf, pri stu plje no 16. 3. 2016.

⁶ Tadašnji pred sjed nik Re pu bli ke is ko ri stio je ovo pra vo te u ci lju pro ved be mir ne re in te gra-
ci je hr vat skog Po du na vlja u Županijski dom ime no vao srp ske za stup ni ke Vo ji sla va Stanimirovića 
i Jo vu Bamburača.
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su se od no si li na mir nu re in te gra ci ju hr vat skog Po du na vlja u hr vat ski prav ni po-
re dak. Pro ces mir ne re in te gra ci je ko ji je pre ma man da tu UN-a tra jao dvi je go di ne, 
uspješno je završio i sačuvao veći dio srp ske za jed ni ce na ovom području.⁷ U ovom 
pro ce su značajan do pri nos da li su i pred stav ni ci srp ske za jed ni ce u Hr vat skoj ko ji 
su uspješnim pro ce som mir ne re in te gra ci je istočne Sla vo ni je bit no ojačali po zi ci ju 
srp ske za jed ni ce u Hr vat skoj.⁸ Ipak to ni je bi lo ni ti približno očekivanjima i po tre-
ba ma na ci o nal nih ma nji na. Zbog to ga, pro mje na vla ti 2000. go di ne ka da je iza bran 
no vi pred sjed nik Re pu bli ke i no va so ci jal de mo krat ska Vla da, iskorištena je za ja-
čanje položaja na ci o nal nih ma nji na i širenje nji ho vih pra va. Naj pri je je to učinjeno 
u no vom Usta vu iz 2000. go di ne i dva ma za ko ni ma ko ji ma je re gu li ra na upo tre-
ba je zi ka i pi sma na ci o nal nih ma nji na i obra zo va nje na je zi ku i pi smu na ci o nal nih 
ma nji na.⁹ No, to ni je bi lo do volj no i u skla du sa očekivanjima na ci o nal nih ma nji na 
te je 2002. go di ne do ne sen no vi Ustav ni za kon o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na.¹⁰ 

Nji me se po seb no una pri je di lo političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji-
na. Usvo je ni mo del je pod ra zu mi je vao da na ci o nal ne ma nji ne svo je pred stav ni ke 
i za stup ni ke bi ra ju na svim ra zi na ma vla sti, lo kal noj, re gi o nal noj i državnoj. Na lo-
kal noj ra zi ni osi gu ra na je raz mjer na za stu plje nost na ci o nal nih u općinskim i grad-
skim vijećima i županijskim skupštinama te mogućnost bi ra nja vijeća i pred stav-
ni ka na ci o nal nih ma nji na. Na državnoj ra zi ni osi gu ra no je za stu pa nje na ci o nal nih 
ma nji na pu tem osam za stup ni ka ko ji se iz rav no bi ra ju u Hr vat ski sa bor. Ne ki auto-
ri, pozivajući se na li be ral nu te o ri ju, sma tra ju da je za pra vo za stu plje nost na ci o nal-
nih ma nji na u Hr vat skom sa bo ru na ova kav način, kon cep tu al no nedomišljeno i 
pro iz la zi iz ne ra zu mi je va nja ma njin ske pro ble ma ti ke za su vre me na de mo krat ska 
društva, pa ta ko i hr vat sko društvo.¹¹ Također, predviđeno je i dje lo va nje Sa vje ta za 
na ci o nal ne ma nji ne Re pu bli ke Hr vat ske kao krov nog ti je la svih na ci o nal nih ma-
nji na.¹² Sa vjet za na ci o nal ne ma nji ne od i grao je ključnu ulo gu u im ple men ta ci ji 
Ustav nog za ko na o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na u prak si. Po seb no važnu ulo gu 

⁷ O ovo me više v. u Ružica Jakešević, „Mi rov ne mi si je Uje di nje nih na ci ja i rješavanje et-
ničkih su ko ba: stu di ja slučaja Istočne Sla vo ni je“, Politička mi sao 49/2 (2012): 186–203.

⁸ Na te me lju Er dut skog spo ra zu ma i Pi sma Vla de Re pu bli ke Hr vat ske o dovršenju mir-
ne re in te gra ci je područja pod Pri je la znom upra vom for mi ra no je Zajedničko vijeće općina kao 
predstavničko ti je lo srp ske za jed ni ce na ovom području. Zajedničko vijeće općina ko je dje lu je i 
da nas, poslužilo je kao osno va za for mi ra nje i Srp skog na rod nog vijeća kao krov nog ti je la srp-
ske za jed ni ce u Hr vat skoj.

⁹ Za kon o upo ra bi je zi ka i pi sma na ci o nal nih ma nji na u Re pu bli ci Hr vat skoj, Na rod ne 
no vi ne, br. 51/2000 i 56/2000 i Za kon o od go ju i obra zo va nju na je zi ku i pi smu na ci o nal nih ma-
nji na, Na rod ne no vi ne, br. 51/2000 i 56/2000. 

¹⁰ Ustav ni za kon o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na, Na rod ne no vi ne, br. 115/2002, 47/2010, 
80/2010, 93/2011.

¹¹ Mi lan Mesić, „Po jam na ci o nal nih ma nji na i nji ho vo političko pred sta vlja nje“, Politička 
mi sao 50/4 (2013): 124.

¹² Siniša Tatalović, Na ci o nal ne ma nji ne u Hr vat skoj, Split: STI NA, 2005, str. 60–61.
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je imao u stva ra nju ma te ri jal nih pret po stav ki za ostva ri va nje pra va na ci o nal nih 
ma nji na u području kul tur ne auto no mi je. Vr lo često je dje lo vao i u prav cu širenja 
političkog okvi ra te stva ra nja de mo krat skih i ma te ri jal nih uvje ta važnih za funk-
ci o ni ra nje ma njin skih or ga ni za ci ja i usta no va.

POLITIČKO PREDSTAVLJANJE NACIONALNIH 
MANJINA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI

Većina na ci o nal nih ma nji na u Hr vat skoj svo ja pra va ostva ru je na lo kal noj i re-
gi o nal noj ra zi ni. To je re zul tat ma log bro ja pri pad ni ka kod većine na ci o nal nih ma nji-
na i nji ho ve kon cen tri ra ne raspoređenosti u Hr vat skoj. Većina na ci o nal nih ma nji na 
živi kon cen tri ra no u po je di nim di je lo vi ma Hr vat ske, gdje zbog po stot ka u ukup nom 
stanovništvu po je di ne sa mo u pra ve ostva ru ju određenu ra zi nu pra va. Za političko 
pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na u općinama i gra do vi ma važno je da u ukup nom 
stanovništvu određene sa mo u pra ve čine iz nad 8%, ka da ima ju pra vo na jed nog vi-
jećnika, od no sno 15%, ka da ima ju pra vo na raz mjer nu za stu plje nost. Ovo pra vo na-
ci o nal nih ma nji na načelno je re gu li ra no Ustav nim za ko nom o pra vi ma na ci o nal nih 
ma nji na, a de talj ni je je razrađeno Za ko nom o lo kal nim iz bo ri ma. Predviđeno je da 
se vijećnici na ci o nal nih ma nji na bi ra ju pu tem stranačkih li sta, ovi sno o nji ho vom 
uspje hu na iz bo ri ma. Za ni mlji vo rješenje je da ako na taj način ni je iza bran do vo ljan 
broj vijećnika ne ke na ci o nal ne ma nji ne, on da se oda bi ru oni kan di da ti ko ji se na la ze 
na najuspješnijoj li sti ili li sta ma. Ako se i na taj način ne osi gu ra raz mjer na za stu plje-
nost na ci o nal ne ma nji ne u ti je lu sa mo u pra ve, ta da se or ga ni zi ra ju do pun ski iz bo ri 
na ko je iz la ze sa mo pri pad ni ci na ci o nal ne ma nji ne čiji se vijećnici tre ba ju iza bra ti.¹³ 

Na ovaj način iz bo ra, osi gu ra na je raz mjer na za stu plje nost na ci o nal nih ma-
nji na u ti je li ma lo kal nih i re gi o nal nih sa mo u pra va, ali se otva ra ju i ne ka suštinska 
pi ta nja. Pr vo pi ta nje se od no si na le gi ti mi tet ova ko iza bra nih ma njin skih vijećnika 
i članova županijskih skupština ko ji se bi ra ju na tri različita načina, a ima ju jed nak 
man dat. Dru go, na ovaj način teško je očekivati kom pakt nost i usklađenost dje lo-
va nja ma njin skih vijećnika i članova županijskih skupština u za stu pa nju in te re sa 
svo je na ci o nal ne ma nji ne. Pripadajući različitim stran ka ma ko je mo gu bi ti u vla-
dajućoj ili opor be noj po zi ci ji često pu ta is ka zu ju i za stu pa ju različite in te re se. Tre-
će, na ovaj način ni je osi gu ra no su dje lo va nje u pro ce si ma odlučivanja na lo kal nim 
i re gi o nal nim ra zi na ma na ci o nal nih ma nji na ko je su dje lu ju u stanovništvu ne ke 
sa mo u pra ve s ma nje od 8%. Iako ova kav mo del pred sta vlja nja na ci o nal nih ma nji-
na u lo kal nim i re gi o nal nim sa mo u pra va ma u dosadašnjoj prak si ni je pred sta vlja-
lo veći pro blem u ostva ri va nju nji ho vih pra va, ipak bi tre ba lo raz mi sli ti o nje go voj 
pro mje ni u smi slu ujednačavanja iz bor nog pro ce sa.

¹³ Ustav ni za kon o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na, članci 20–21.



Političko predstavljanje nacionalnih manjina: hrvatsko iskustvo 331

U pred sta vlja nju in te re sa na ci o nal nih ma nji na na lo kal nim i re gi o nal nim 
sa mo u pra va ma važnu ulo gu ima ju i vijeća i pred stav ni ci na ci o nal nih ma nji na. 
Nji hov iz bor i dje lo va nje re gu li ra no je Ustav nim za ko nom iz 2002. go di ne.¹⁴ Uvo-
đenjem ovog in sti tu ta ma njin skog predstavništva željelo se ojačati utje caj na ci o-
nal nih ma nji na na lo ka lnu i re gi o nal nu po li ti ku, po seb no u di je lu ko ji se od no si 
na nji hov položaj. Za ko no da vac je po sta vio vr lo široku mogućnost iz bo ra vijeća 
i pred stav ni ka, ta ko da na ci o nal ne ma nji ne svo ja vijeća i pred stav ni ke mo gu bi-
ra ti u ve li kom bro ju općina, gra do va i županija. „U je di ni ca ma sa mo u pra ve na či-
jem području pri pad ni ci po je di ne na ci o nal ne ma nji ne su dje lu ju s naj ma nje 1,5% 
u ukup nom stanovništvu je di ni ce sa mo u pra ve, u je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve 
na čijem području živi više od 200 pri pad ni ka po je di ne na ci o nal ne ma nji ne, te u 
je di ni ca ma područne (re gi o nal ne) sa mo u pra ve na čijem području živi više od 500 
pri pad ni ka na ci o nal ne ma nji ne, pri pad ni ci sva ke ta ko ve na ci o nal ne ma nji ne mo-
gu iza bra ti vijeće na ci o nal nih ma nji na. U vijeća na ci o nal nih ma nji na općine bi ra 
se 10 članova, u vijeća na ci o nal nih ma nji na gra da bi ra se 15, a u vijeće na ci o nal-
nih ma nji na županije bi ra se 25 članova pri pad ni ka na ci o nal ne ma nji ne. U sluča-
jevima ka da ni je is pu njen ba rem je dan od uvje ta iz stav ka 1. ovo ga članka za iz bor 
vijeća na ci o nal nih ma nji na, a na području je di ni ce sa mo u pra ve živi naj ma nje 100 
pri pad ni ka na ci o nal ne ma nji ne, za područje ova kve je di ni ce sa mo u pra ve bi ra se 
pred stav nik na ci o nal nih ma nji na.“¹⁵ Pre ma re zul ta ti ma iz bor za četvrti man da tu 
održanih 31. svib nja 2015. go di ne, iza bra no je 288 vijeća i 173 pred stav ni ka na ci-
o nal nih ma nji na uz iz la znost od sve ga 13,48%.¹⁶ Ova ko ni ska iz la znost bi la je ka-
rakteristična i za tri pret hod na iz bor na ci klu sa. Objašnjenje za to može se pronaći 
u re la tiv no ma lim ovla sti ma ko je ima ju vijeća i pred stav ni ci na ci o nal nih ma nji-
na, ali i načinu or ga ni zi ra nja ovi iz bo ra. Oni se or ga ni zi ra ju odvo je no od lo kal nih 
iz bo ra i na ma njem bro ju biračkih mje sta. Ka da bi iz bo ri za vijeća i pred stav ni ke 
na ci o nal nih ma nji na održavali ka da i lo kal ni iz bo ri, oda ziv birača si gur no bi bio 
da le ko veći. Pro blem je i u nadležnosti vijeća i pred stav ni ka na ci o nal nih ma nji na 
ko ji ima ju isključivo sa vje to dav nu ulo gu. U nji ho voj nadležnosti je da pra te rad 
općinskih i grad skih vijeća i županijskih skupština, da mo gu pred la ga ti određene 
mje re od značaja za na ci o nal ne ma nji ne, te tražiti određene in for ma ci je.¹⁷ 

¹⁴ Ustav ni za kon o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na, članci 23–34.
¹⁵ Ustav ni za kon o pra vi ma na ci o nal nih ma nji na, Na rod ne no vi ne, br. 155/02, 47/10, 80/10, 

93/11, članak 24.
¹⁶ http://www.iz bo ri.hr/ws/in dex.html?do cu men tId=626A9E0DBB3C752DC1257E4B00

26A526, pri stu plje no 5. 12. 205.
¹⁷ O funk ci o ni ra nju vijeća i pred stav ni ka na ci o nal nih ma nji na v. u Siniša Tatalović, Ruži-

ca Jakešević i To mi slav Lacović, „Funk ci o ni ra nje vijeća i pred stav ni ka na ci o nal nih ma nji na u 
Re pu bli ci Hr vat skoj“, Međunarodne stu di je 10/3–4 (2010): 40–56.
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POLITIČKO PREDSTAVLJANJE NACIONALNIH 
MANJINA NA DRŽAVNOJ RAZINI

Hr vat ska je jed na od ri jet kih država u Euro pi ko ja omogućava za stu pa-
nje in te re sa na ci o nal nih ma nji na u par la men tu, od no sno u Hr vat skom sa bo ru. 
To je važno pra vo ko je na ci o nal nim ma nji na ma osi gu ra va da se nji hov glas čuje 
u za ko no dav nom ti je lu u ko jem se odlučuje i o nji ho vim pra vi ma i in te re si ma. 
Iz bor ni mo del pre ma ko jem se u Hr vat ski sa bor bi ra osam za stup ni ka na ci o nal-
nih ma nji na usta lio se na kon donošenja Ustav nog za ko na o pra vi ma na ci o nal nih 
ma nji na i iz bo ra održanih kra jem 2003. go di ne. Mo del političkog pred sta vlja nja 
na ci o nal nih ma nji na tre bao je osi gu ra ti da one pu tem svo jih za stup ni ka mo gu is-
ka zi va ti određene in te re se i usklađivati ih sa in te re si ma dru gih političkih ak te ra 
ko ji su pred sta vlje ni u Hr vat skom sa bo ru. Iako u stručnoj jav no sti po sto je odre-
đeni pri je po ri u od no su na ova kav mo del političkog za stu pa nja na ci o nal nih ma-
nji na, ukup no gledajući dosadašnje is ku stvo, on se po ka zao po zi tiv nim i ko ri snim. 
U Hr vat skoj, kao post kon fl ikt nom društvu, bi lo je ko ri sno uve sti mogućnost po-
litičkog pred sta vlja nja na ci o nal nih ma nji na jer se pret po sta vlja lo da u re do vi tom 
iz bor nom pro ce su ova za stu plje nost ne bi bi la ostva re na. Dru gim riječima, mo-
de lu se predviđao ograničeni rok tra ja nja. Stručne kri ti ke ova kvog mo de la ko je su 
se po ja vlji va le u jav no sti te me lji le su se na nje go voj pre vla da no sti zbog na pret ka 
u de mo kra ti za ci ji hr vat skog društva. To je po seb no došlo do izražaja ka da je bi lo 
iz vje sno da je Hr vat ska za do vo lji la sve kri te ri je za članstvo u Europ skoj uni ji, uk-
ljučujući i ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na. Ipak, na kon ula ska Hr vat ske 
u članstvo Europ ske uni je po ka za lo se da se po no vo otva ra ju ne ka pi ta nja za ko ja 
se mi sli lo da su de fi  ni tiv no riješena. To se po seb no po ka za lo u slučaju uvođenja 
dvojezičnosti u ne ke općine i gra do ve u Hr vat skoj. Iako je Vla da pokušala im ple-
men ti ra ti ova pra va, suočila se sa snažnim ot po rom po je di nih so ci jal nih sku pi na 
ko je pre fe ri ra ju de sne političke op ci je. Ovo je po ka za lo da u Hr vat skoj ostva ri-
va nje pra va na ci o nal nih ma nji na ni je na onoj ra zi ni ko ja je bi la očekivana na kon 
članstva u Europ skoj uni ji. Zbog to ga, ma njin sko zastupništvo u Hr vat skom sa-
bo ru po no vo je do bi lo na važnosti. To se ja sno vi di i na kon par la men tar nih iz-
bo ra održanih kra jem 2015. go di ne, ka da su dvo je ma njin skih za stup ni ka po sta li 
važni u for mi ra nju par la men tar ne većine. 

Da bi se bo lje mo gla sa gle da ti ulo ga za stup ni ka na ci o nal nih ma nji na u Hr-
vat skom sa bo ru krat ko će se pri ka za ti re zul ta ti iz bo ra u 12. iz bor noj je di ni ci u 
ko joj sve na ci o nal ne ma nji ne bi ra ju osam za stup ni ka. Srp ska na ci o nal na ma nji na: 
Na obrađenim biračkim mje sti ma bi lo je re gi stri ra no 129.683 birača, od čega je u 
ovoj iz bor noj je di ni ci gla so va lo 18.976 ili 14,63% od ukup nog bro ja birača. Izme-
đu je da na est kan di da ta iza bra ni su: Mi lo rad Pu po vac sa 14.103 ili 75,91% gla so-
va; Mi le Hor vat sa 10.997 ili 59,19% gla so va i Mir ko Rašković sa 10.103 ili 54,38% 
gla so va. Mađarska na ci o nal na ma nji na: Na obrađenim biračkim mje sti ma bi lo 
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je re gi stri ra no 9.129 birača, od čega je u ovoj iz bor noj je di ni ci gla so va lo 4.475 ili 
49,02% od ukup nog bro ja birača. Između dva kan di da ta iza bran je Šandor Ju has 
sa 2.218 ili 50,23% gla so va. Ta li jan ska na ci o nal na ma nji na: Na obrađenim birač-
kim mje sti ma bi lo je re gi stri ra no 10.312 birača od čega je u ovoj iz bor noj je di ni ci 
gla so va lo 2.451 ili 23,77% od ukup nog bro ja birača. Između tri kan di da ta iza bran 
je Fu rio Ra din sa 1.594 ili 65,84% gla so va. Češka i slovačka na ci o nal na ma nji na: 
Na obrađenim biračkim mje sti ma bi lo je re gi stri ra no 6.456 birača, od čega je u 
ovoj iz bor noj je di ni ci gla so va lo 2.134 ili 33,05% od ukup nog bro ja birača. Izme-
đu dva kan di da ta iza bran je Vla di mir Bi lek sa 1.598 ili 75,73% gla so va. Austrij ska, 
bu gar ska, njemačka, polj ska, rom ska ru munj ska, ru sin ska, ru ska, tur ska, ukra jin-
ska, vlaška i židovska na ci o nal na ma nji na: Na obrađenim biračkim mje sti ma bi-
lo je re gi stri ra no 14.093 birača, od čega je ovoj iz bor noj je di ni ci gla so va lo 4.698 
ili 33,34% od ukup nog bro ja birača. Između je da na est kan di da ta iza bran je Velj ko 
Kaj ta zi sa 1.913 ili 41,41% gla so va. Al ban ska, bošnjačka, cr no gor ska, ma ke don ska 
i slo ven ska na ci o nal na ma nji na: Na obrađenim biračkim mje sti ma bi lo je re gi stri-
ra no 26.774 birača, od čega je u ovoj iz bor noj je di ni ci gla so va lo 4.775 ili 17,83% 
od ukup nog bro ja birača. Između dva na est kan di da ta iza bra na je Er mi na Lje kaj 
Pr lja skaj sa 999 ili 21,19% gla so va.¹⁸

Zbir ni re zul ta ti iz bo ra za za stup ni ke na ci o nal nih ma nji na po ka zu ju da je u 
dva na e stoj iz bor noj je di ni ci za osam zastupničkih mje sta bi lo kan di di ra no ukup no 
41 kan di dat, što je u pro sje ku 5 kan di da ta za je dan man dat. Naj ma nja iz la znost je 
zabilježena u iz bor noj je di ni ci u ko joj su bi ra na tri za stup ni ka srp ske na ci o nal ne 
ma nji ne (14,63%), dok je najveća iz la znost zabilježena u iz bor noj je di ni ci u ko joj 
pri pad ni ci mađarske na ci o nal ne ma nji ne bi ra ju svog za stup ni ka (49,02%). Na ve de ni 
po da ci po ka zu ju da je da le ko veći broj pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na gla so vao 
za državne li ste. Iako su ima li ponuđen ve li ki broj kan di da ta, pri pad ni ci na ci o nal-
nih ma nji na češće su se odlučivati gla so va ti za državne li ste, nastojeći na taj način 
utje ca ti na ukup ne re zul ta te par la men tar nih iz bo ra. U većini slučajeva, pri pad ni ci 
na ci o nal nih ma nji na sklo ni ji su li je vim političkim op ci ja ma, zbog čega je, između 
osta log, ova op ci ja na iz bo ri ma 2015. go di ne neočekivano ostva ri la do bar re zul tat.

U dosadašnjih šest sa zi va Hr vat skog sa bo ra za stup ni ci na ci o nal nih ma nji-
na ima li su značajnu ulo gu. Ne sa mo da su omogućavali za stu pa nje in te re sa na ci-
o nal nih ma nji na u najvišem za ko no dav nom ti je lu vla sti, ne go su po ka zi va li i ve-
li ku od go vor nost za ostva ri va nje in te re sa ukup ne političke za jed ni ce. Iako su na 
iz bo ri ma man dat do bi va li smo od pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na, nji ho vo dje-
lo va nje bi lo je pu no šire. Ti me su po ka zi va li vi so ku ra zi nu političke in te gri ra no sti 
na ci o nal nih ma nji na u hr vat sko društvo. Bi lo je slučajeva, kao na pri mjer u man-
da tu 2003–2007. go di ne, ka da je o za stup ni ci ma na ci o nal nih ma nji na ovi si la par-
la men tar na većina. Ta da su po ka za li vi so ku ra zi nu političke od go vor no sti i da li 
do pri nos političkoj sta bil no sti ze mlje i pro ce su pre go vo ra Hr vat ske sa Europ skom 

¹⁸ http://www.iz bo ri.hr/140zas/re zult/1/nre zul ta ti.html, pri stu plje no 7. 12. 2015.
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uni jom. Ukup no gledajući, in sti tut ma njin skog zastupništva u Hr vat skoj od i grao 
je po zi tiv nu ulo gu u postkon fl ikt noj re kon struk ci ji društva i in te gra ci ji na ci o nal-
nih ma nji na u političku za jed ni cu.

U kor pu su pred sta vlja nja in te re sa na ci o nal nih ma nji na, po seb no važnu ulo gu 
ima Sa vjet za na ci o nal ne ma nji ne Re pu bli ke Hr vat ske u čijem ra du su dje lu ju pred-
stav ni ci svih na ci o nal nih ma nji na. Nje go vo dje lo va nje od 2003. go di ne značajno je 
do pri ni je lo uključivanju na ci o nal nih ma nji na u jav ni život. Isto ta ko, Sa vjet za na-
ci o nal ne ma nji ne omogućio je završetak pro ce sa iz grad nje ma njin skih in sti tu ci ja 
u svim na ci o nal nim ma nji na ma. Da nas su zadaće Sa vje ta za na ci o nal ne ma nji ne 
pr ven stve no usmje re ne na stva ra nje pret po stav ki da se kul tur ni pro gra mi na ci o-
nal nih ma nji na, ko ji su na sve višoj ra zi ni, pre zen ti ra ju domaćoj i međunarodnoj 
jav no sti. Po seb no je važno dje lo va nje Sa vje ta za na ci o nal ne ma nji ne u po lju po li-
ti ke u ko jem se snažno zalaže pro tiv go vo ra mržnje i kse no fo bi je.

ZAKLJUČAK

Političko pred sta vlja nje na ci o nal nih ma nji na u Hr vat skoj važan je dio hr-
vat skog de mo krat skog po ret ka. Isključivanje pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na iz 
pro ce sa odlučivanja na svim ra zi na ma vla sti početkom 90-ih go di na prošlog sto-
ljeća, ne ga tiv no je utje ca lo na raz voj de mo krat skih pro ce sa. Na to su ne ga tiv no 
utje ca le i rat ne okol no sti ko je su po seb no bi le ne po volj ne za po je di ne ma njin ske 
za jed ni ce. Po tre ba političkog za stu pa nja in te re sa na ci o nal nih ma nji na pre po zna ta 
je od međunarodne za jed ni ce ko ja je po mo gla da Hr vat ska ob li ku je sadašnji mo-
del političkog pred sta vlja nja na ci o nal nih ma nji na na svim ra zi na ma vla sti. Na kon 
početnih pro ble ma u ostva ri va nju pra va na ci o nal nih ma nji na, Hr vat ska je kon-
ti nu i ra no na pre do va la implementirajući u prak si sve veći broj pra va na ci o nal nih 
ma nji na. Iako ovaj pro ces tra je više od dva desetljeća, te unatoč to me što je Hr vat-
ska članica EU, on ni je završen. Još uvi jek su ne ka pi ta nja otvo re na, kao što je na 
pri mjer službena upo tre ba je zi ka i pi sma na ci o nal nih ma nji na ili so ci jal ni položaj 
po je di nih na ci o nal nih ma nji na. Na žalost i me dij ska per cep ci ja na ci o nal nih ma nji-
na ni je na očekivanoj ra zi ni. Može se zaključiti ka ko je za stu plje nost na ci o nal nih 
ma nji na na svim ra zi na ma vla sti, uključujući i državnu ra zi nu, po zi tiv no utje ca la 
na ostva ri va nje pra va na ci o nal nih ma nji na i ti me po mo gla u de mo kra ti za ci ji i sta-
bi li za ci ji hr vat skog društva. I u budućnosti će političko pred sta vlja nje i za stu pa nje 
na ci o nal nih ma nji na ima ti važnu ulo gu. 
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Siniša Tatalović

THE POLITICAL REPRESENTATION OF NATIONAL 
MINORITIES: A CROATIAN EXPERIENCE

S u m m a r y

Th e rights of national minorities in diff erent states exercised in diff erent ways. Th ere 
are very few countries in Europe that in addition to cultural autonomy, and ensure political 
representation of national minorities at all levels of government. In reviewing the political 
representation of national minorities, it is interesting to Croatian experience. Croatia its 
national minorities to political representation at the local, regional and national level. In 
the Croatian case, it is about political representation in bodies of municipalities, towns 
and counties, through directly elected representatives and councils and representatives of 
national minorities. At the national level, national minorities elect their representatives to 
the Croatian Parliament, or may be established and its national coordination or council. 
By action of a large number of political representatives at all levels of government, national 
minorities are signifi cantly improved its position in the past few years. However, we still face 
the same sort of problems. In this paper, analyzes the exercise of political representation 
of national minorities in Croatia. Special analyzes the problems in exercising these rights.

Key words: Ethnic minorities, Croatia, political representation, elections, represent-
atives of national minorities
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MINORITY COMMUNITIES IN MACEDONIA: 
CONSTITUTIONAL AND OTHER LEGAL REGULATIONS

SVE TO MIR ŠKARIĆ*

A b s t r a c t. – The paper deals with the status of minority communities in gen-
eral and, in the form of a case study, it discusses their position in Macedonia. Minority 
communities are observed as a phenomenon present in almost all countries in the world. 
They have a great potential for expansion in the times to come. These are ethnicities that 
seek out space for affirmation and the establishment of new states, as protectors of their 
rights. In this tense context, Macedonia, as a multiethnic state, is building a multi-levelled 
model of multiculturalism in which mutual relations are asymmetric. The first level is oc-
cupied by the Albanian minority, which makes 20% of the country’s total population. The 
second level belongs to the minority communities mentioned in the Constitution of the 
Republic of Macedonia, whereas the third level is occupied by the communities not men-
tioned in the text of the Constitution. The position of the communities at the third level is 
the most difficult: they are exposed to assimilation by the first- and second-level commu-
nities. In practice, under the pressure of the majority population, the multilevel division 
naturally evolves into a two-level model, with the Macedonian community on one side 
and the Albanian community on the other – the two largest communities in the country.

Key words: community, collective rights, ethnicity, ethnocentrism, asymmetric 
model, multiculturalism, assimilation, dual majority vote, equity, proportionality, bina-
tional state

I. THEORETICAL FRAMEWORK FOR AN EFFECTIVE 
ROLE OF MINORITY COMMUNITIES 

Th ose who are well familiar with of the concepts of multiethnicity and mul-
ticulturalism predict that the world will face a true explosion of ethnic identity in 
a somewhat distant future, unless it immediately mobilizes all of its forces in a vi-
sionary and courageous manner to resolve issues related to the rights of ethnic mi-
norities and their integration in the society without assimilation and ghettoization. 
Th e world is full of ethnic confl icts that are increasingly coming to the surface as a 
result of the need of minorities to take their natural place in society and to be seen 
as partners of those who are the majority in the society. Th is participatory forum 

* Faculty of Law, University of Skopje
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organized by the Agency for Community Rights Realization in Macedonia with the 
support of the OSCE mission to Skopje addresses this issue.

Data verifi ed by the international scientifi c community indicate that the 
situation regarding the position of ethnic minorities is alarming and that it con-
tinues to deteriorate, leaving heavy consequences on the world’s peace and the 
legitimacy of the authorities of those states where minorities are disadvantaged. 
Th e fact that over 640 secessionist movements around the world are nowadays 
demanding states of their own is rather worrisome, as they are unable to pre-
serve their ethnic identity in their current states, nor are they able to develop as 
a recognizable entity. 

Th e excessive role of state authorities vis-à-vis individuals and the fact that 
the state ensures many advantages and privileges for the majority population con-
tribute to a large number of ethnic minorities that are interested in establishing an 
independent state of their own. Th is happens in those states where minority rights 
are either denied or neglected, i.e. where partnership is substituted by a domina-
tion of the majority population who happened to have established a nation state 
of their own due to a certain concurrence of circumstances. Such states will not 
have a bright future unless a balance is stricken between individual and collective 
rights, i.e. between words and deeds. 

In today’s world, multiethnicity is a rule rather than an exception, as desired 
by the proponents of the ethnocentric approach. Th is is more than obvious for 
those who want to see. Out of a total of about 200 states in the world only about 
10 are monoethnic, covering just 0.5% of the global population. Not even in these 
states the population is ‘pure’, i.e. it is not monoethnic. Multiethnicity and diver-
sity of the population are ubiquitous there as well, through visible or the hidden 
ethnic groups. Th is situation is a historical heritage, but apart from that, it is also 
a result of the awakening of awareness among a large number of ethnic groups, as 
well as of the unstoppable migration of the labor force from one state to another, 
and from one continent to another.

Only conditionally can one speak of monoethnic states since such states are 
impossible, bearing in mind the mixing of the population that occurs to a greater 
or lesser extent. Th erefore the terms ‘joint state’ and ‘joint people’ are being increas-
ingly used among the scientifi c community since these expressions refl ect the ex-
isting reality in a more adequate manner. Such an opinion was recently promoted 
by Mr. Robert Badinter, whose name is closely linked with the multiethnic model 
in Macedonia aft er the signing of the Ohrid Framework Agreement and the adop-
tion of the 2001 amendments to the Constitution. In his interview for Deutche 
Welle as of 1 March 2011, Badinter stated: “One joint people, one joint nation must 
be created in Macedonia”.¹

¹ Toni Glamchevski, Badinter, One joint people must be created, D.W. 01. 03. 2011.
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Th e road to such a people and such a nation is the partnership of non-ma-
jority communities with the majority community and their eff ective participation 
in the common life regardless of their numbers. Th is is all about establishing a “civil 
nation (demos) as a political category.² 

Multiethnicity is not less complex than any other problem faced by the 
modern world. It is not easy to preserve minority identities in states with an au-
thoritarian ruling style and visible Chauvinism. It is even more diffi  cult to ena-
ble minority communities to eff ectively participate in state governance and state 
authorities, as well as to share power with majority communities at all levels. 
Th is is not easy even for states which formally recognize the collective rights of 
ethnic minorities. 

Th e collective rights of more numerous communities can sometimes be 
practiced at the expense of the collective rights of smaller communities. Th is hap-
pens when a more numerous community has acquired collective rights for itself 
through great eff orts, and then as part of the Government and of the majority in the 
Parliament treats smaller communities in an oppressive and authoritarian manner. 
It shows reluctance to mix with other communities and dislike for the ‘mixed salad’, 
and just wants ‘a salad bowl in which everything is separate’.³

Th ere are examples of constructive behavior on the part of ethnic minorities 
as well, e.g. the behavior of the Turkish minority in the Republic of Bulgaria aft er 
the democratic changes of 1991. Th is minority has accepted the concept of a ‘Bul-
garian civil nation’, which Badinter also requires for Macedonia. To a great surprise, 
the Turkish minority in this country transformed from a factor of destabilization 
to a factor of integration and stability in the society, which is a rare example of be-
havior among numerically large ethnic minorities in the Balkans.⁴ 

Th e explosion of ethnic identity could lead to the formation of many new 
states in the world if the existing states behaved in line with the ethnocentric ap-
proach. David Hamburg, a former president of the Carnegie Corporation of New 
York, USA, stated in 1992 that as many as 1000 new states could be created. Th is 
opinion deserves attention because it came from a person who spoke on behalf of 
the Carnegie Endowment for International Peace, a body known for its report on 
the ethnically motivated atrocities committed in the Balkans during the Balkan 
Wars (1912–1913). Th e report was re-issued in 1996 as a warning that the peace 
process in the Balkans was unfi nished and that that ethnic confl icts could easily 

² Svetomir Skaric, “De l’État-demos à l’Etat plurietnique et vice versa”, in Mélanges en l’hon-
neur de Slobodan Milacic, Bruxelles: Bruylant, 2007, pp. 683–699.

³ Svetomir Skaric, “Ohrid Agreement and Minority Communities in Macedonia”, in Pros-
pects of Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade: Freidrich Ebert Stift ung, 2004, p. 188.

⁴ Petar-Emil Mitev, “Etnic Relations in Bulgaria: Legal Norms and Sicial Practice”, in Pros-
pects of Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade: Friedrich Ebert Stifung, 2004, pp. 
152–154.
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escalate into a war if authoritarian and ethnocentric regimes remained in power 
in the Balkan states.⁵

One should take even more seriously the scenario suggested by Mr. Warren 
Christopher, a former US State Secretary. Upset by the ethnic cleansings in the for-
mer Yugoslavia, he stated in 1992 for the New York Times that “the ethnic confl icts 
in the Balkans, if multiplied on a large scale around the world, could cause the for-
mation of 5000 new states”.⁶

Problems are not only due to separatism or to the large number of eth-
nic minorities. Th ey mainly arise from the nationalism (Chauvinism) of the ma-
jority populations who were lucky enough to establish a state of their own. Carl 
Friedrich, one of the greatest ‘Constitutional engineers’, asserts that “nationalism 
has the biggest power”, so big that it destroys everything in its way. Th is could be 
seen in the examples of the destruction of Vukovar and Mostar, two multiethnic 
towns with the largest numbers of mixed marriages in Yugoslavia. A 70-year old 
Mostar woman, Ms Jasma Kajtaz, a witness of the ethnic war in her native town, 
said that “the nationalism in Mostar won’t disappear in the next 100 years” dur-
ing the interview with the author of this paper that took place in the pastry shop 
Bajram in 2009 in Mostar.⁷ 

History is full of examples of genocide, ethnic cleansing, and intolerance by 
majority communities towards minorities, as well as the disappearance of many 
communities from the scene of history. At the International Forum on Multicultur-
alism held in Yaroslavl, Russia, on 8–9 September 2011, information that out of 7,000 
languages in the world about 3,500 were on the road to extinction was shared. Th is 
speaks for itself about the world we are living in and about the future awaiting us?!

Ms Irina Bokova, UNESCO’s general director, stated in the above-mentioned 
forum that “cultural diversity was a strength rather than a weakness”. However, her 
words did not attract as much attention of the participants as the words of Mr. 
Zbigniew Brzezinski that it was necessary to create “one culture – Transatlantic 
and Eurasian”. Th e former speaks about the importance of diversity, and the latter 
about the importance of unity, which are two aspects that must be interconnected. 
A warning about the need for this interconnection was sent by the French scholar 
Blaise Pascal as early as 1670: “Th e multitude which is not brought to act as a uni-
ty, is confusion. Th at unity which has not its origin in the multitude is tyranny”. 

Faced with new challenges, the international law has begun to change more 
resolutely its position towards the collective rights of the ethnic minorities. Until 

⁵ Report of the International Commission on the Balkans, Unfi nished Peace, Washington 
D.C.: Carrnegie Endowment for International Peace, 1996, p. 123.

⁶ Vojislav Stanovčić, “Democracy in Multietnic Societies”, in Democracy and Multicultur-
alisme in South East Europe, Beograd: Ethnicity Research Center, 2003, p. 20.

⁷ Svetomir Skaric and Gjorgje Ivanov, Political theories – middle ages, Skopje: Culture, 2012, 
p. 345.
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the beginning of the 1990s, the international law dealt only with individual rights 
or the rights of the members of ethnic minorities as individuals. Th e then balance 
of power was such that it did not allow for collective rights to come to the surface 
due to the fear of separatism. Th ey were suppressed and marginalized under the 
pretext that collective rights were incompatible with civil society. Th is opinion was 
predominant among the ethnic Macedonian members of the Parliament at the 
time when the Constitution of the Republic of Macedonia was adopted in 1991, 
but it also prevailed among the experts involved in the draft ing of the Constitution.

A breakthrough in the international arena happened as late as 19992, when 
the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Re-
ligious and Linguistic Minorities was adopted. With this document, the interna-
tional community fi nally started to resolutely support the collective rights of mi-
norities. Ever since, the freedom in a country began to be tested and measured not 
only through individual rights but also through collective rights.⁸

Th e crucial breakthrough was achieved thanks to the Council of Europe 
and OSCE in the 1990s. Th e Council of Europe adopted the Framework Conven-
tion for the Protection of National Minorities in 1994, and OSCE adopted the Lund 
Recommendations on the Eff ective Participation of National Minorities in Public 
Life in 1999. Th ese are the two key documents that address ethnic minority-re-
lated issues both from the normative (prescriptive) and eff ective points of view. 
What is prescribed should be applied in practice, the mimicry of the powerful 
should stop, and there should not be any discrepancy between promises and ac-
tual deeds. One should move from the method of domination and outvoting to 
the method of unity; the latter is a method for unifi cation and overcoming ethnic 
characteristics. Th e method of unity is also a condition for a better integration of 
the Member States in the EU.⁹ 

Inspired by the lessons learnt in relation to the upheavals of European his-
tory, the Council of Europe found it important to highlight “that the protection 
of national minorities is essential to stability, democratic security and peace in 
this continent”, which is also requested by the above-mentioned Carnegie En-
dowment for International Peace. At the same time, the CoE highlights the duty 
of its members to create an environment of tolerance and dialogue with national 
minorities enabling “cultural diversity to be a source and a factor, not of division, 
but of enrichment to each society”.¹⁰

⁸ Svetomir Skaric, Comparative and Macedonian constitutional law, Skopje: Matica make-
donska, 2004, p. 403.

⁹ Jurgen Habermas, “Europe failed to live up to the will of the citizens”, NIN, Belgrade, 16 
May 2013, p. 25.

¹⁰ Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities, Intro-
duction, pp. 6 and 8.
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Th e OSCE, on the other hand, puts emphasis on the eff ective participation 
of minorities in the governance process and public life. It has been known since 
long time ago that every State strives – through inertia – to increase its own pow-
er and perfect its ruling over minority groups. By the nature of things, every State 
strives to be ethnically clean, without large ethnic minorities on its territory. Th is 
is the reason why it easily opts for ethnic cleansing of its territory since ethnocen-
trism is more acceptable to it than multiculturalism.

One should also bear in mind the fact that the greatest scholars in the area 
of political science and constitutional engineering from the second half of the 20t 
century stand back of minority rights. Th e older thinkers include Carl Friedrich, 
Karl Deutsch and Robert Dahl, whereas the younger ones are Donald Horowitz, 
Daniel Elazar and Arend LijphArticle Francesco Capotorti should also be men-
tioned in this context as one of the fi rst thinkers who embarked upon defi ning the 
concept of “national minority”.

It is good to see that his defi nition got accepted in the UN documents as 
early as in the 1970s and it can also be distinguished in the provisions of the 1994 
Framework Convention of the Council of Europe. It is also widely accepted in the 
documents of the OSCE, the organization that cares the most about minority rights 
in Europe. According to Capotorti, minority is “a group numerically inferior to the 
rest of the population of a State, whose members – being nationals of the State – 
posses ethnic, religious or linguistic characteristics diff ering from the rest of the 
population and who, if only implicitly, maintain a sense of solidarity, directed to-
wards preserving their culture, traditions, religion or language”.¹¹

It is noteworthy that the above defi nition made its way in the instruments 
adopted by certain states from this region that have ethnic minorities living on 
their territory. Th is is the case with the instruments recently adopted by the Re-
public of Croatia and the Republic of Montenegro. Considering this issue from 
an essential point of view, these two states have demonstrated more understand-
ing about multiethnicity than the rest of the Balkans states, including the Repub-
lic of Macedonia. 

In the Croatian Constitutional Act on the Rights of National Minorities, the 
‘national minority’ is defi ned as follows: “A national minority within the terms of 
this Law shall be considered a group of Croatian citizens whose members have been 
traditionally inhabiting the territory of the Republic of Croatia and whose ethnic, 
linguistic, cultural and/or religious characteristics diff er from the rest of the pop-
ulation, and who are motivated to preserve these characteristics”.¹²

¹¹ UN document Е/СN.4/Sub. 2/384/ADD. I-7 (21977).
¹² Siniša Tatalović, “Exercise of National Minority Rights in Croatia and European Inte-

grations”, in Prospects of Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade: Friedrich Ebert 
Stifung, 2004, p. 213.
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Th e Law on Minority Rights and Freedoms of Montenegro defi nes the ‘nation-
al minority’ in a similar way as its Croatian counterpart: “Minority shall mean any 
group of citizens of the Republic of Montenegro, numerically smaller than the rest 
of predominant population, having common ethnic, religious or linguistic charac-
teristics, diff erent from those of the rest of the population, being historically tied to 
the Republic and motivated by the wish to express themselves and maintain their 
national, ethnic, cultural, linguistic and religious identity”.¹³

Of special importance for Macedonia is the fact that the term ‘communi-
ty’ or ‘consociation’ (consociatio) has been increasingly used lately instead of the 
terms ‘national minority’ or ’nationality’. Th is term denotes the cohabitation of the 
population rather than its division into majority and minority. Th e term ‘com-
munity’ is an old term but it has lately been revived to become topical. Its revival 
nowadays is a result of the need to substitute the model of domination with the 
partnership model, i.e. the model of individuality with the model of unity. It has 
been asserted since long ago that it is not natural for the majority to rule over the 
minority. Th is is also written in the Jean-Jacques Rousseau’s Th e Social Contract, 
which dates back to 1763.¹⁴

On the other hand, it is not natural for a larger minority to rule over a small-
er minority. Th e number of members of a minority may not and must not aff ect 
the equality between the minorities. Larger groups should not have more rights 
than the smaller ones. It is understandable for them to have more schools, more 
teachers, more MPs and ministers, more institutions and even universities because 
they have more members. Smaller minorities may not have a large number of rep-
resentatives and institutions because their number does not allow that. However, 
their rights must be of the same quality: “All groups shall have equal rights, and it 
shouldn’t be the case that larger groups have more rights”.¹⁵

Th irdly, the power of the predominant population must be limited by means 
of the law. Th is population must not treat the minority communities as a tyrant, 
nor may its members interpret the Constitution arbitrarily and to the detriment 
of the minority communities. Th e law is the boundary for the power of the ma-
jority because it is closer to ethics than to politics. Th ere is also a need for effi  -
cient legal remedies for the protection of minority rights to be available (ubi jus 
ubi remidium). Unless this is the case, any speech or theory about multicultural 
society will be pointless. 

¹³ Rubin Zemon, “Th e others“ in Macedonia: Th e situation with the civil and minority rights 
of the communities that are treated as “the others” according to the Preamble to the Constitution 
of the Republic of Macedonia, Skopje, 2011, p. 13.

¹⁴ Jean-Jaques Rousseau, Du contrat social, Paris: Garnier-Flammarion, 1970, p. 107.
¹⁵ Vojislav Stanovčić, “Democracy and Minorites in Southeaistern Europe”, in Prospects of 

Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade: Friedrich Ebert Stift ung, 2004, p. 31.
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II. MINORITY COMMUNITIES IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA

Th e 2001 constitutional amendments recognize the term ‘community’ as 
a general concept that corresponds more to the substance of the terms ‘national 
minority’ and ‘nationality’. Th e term ‘community’ refers to minority communities 
whose members have a diff erent ethnic, linguistic or religious identity than those 
of the majority population. At the same time, this term indicates the cohabitation 
of minority communities with the majority (the Macedonian people), attaching 
them equally to the Republic of Macedonia as their common good and common 
fatherland and making them responsible as citizens (nationals) before the future 
generations for the preservation and development of the rich cultural heritage and 
cohabitation in Macedonia. 

In the Preamble of the 2001 constitutional amendments, the members of 
minority communities are treated as part of their respective nations but also as 
citizens of the Republic of Macedonia. Th is marks a step forward compared to the 
1944 ASNOM decisions and the Macedonian Constitutions of 1946, 1963, 1974 
and 1991. Th e term ‘ethnic group’ was abandoned for the same reasons as in Bul-
garia – so that no member of any minority community feels that he/she belongs 
to any other state but the Republic of Macedonia. 

Th e process of uniting the former two fatherlands into one, i.e. the father-
land according to the ethnic background (patria nature) and the fatherland accord-
ing to the civil affi  liation (patria civitatis) has been ongoing in Macedonia since 
2001. It can be concluded from the wording of the Preamble that the members of 
the minority communities have only one ‘home country’, which is the Republic of 
Macedonia, and that they have only one fatherland together with the members of 
the Macedonian people (patria communis).¹⁶

In the ten or so constitutional amendments of 2001, the body of minority 
rights is widely based on the rights enshrined in the OSCE recommendations, es-
pecially on the rights included in the Hague Recommendations of 1996, the Oslo 
Recommendations of 1998, the Lund Recommendations of 1999 and the Istanbul 
Recommendations of 2000. Th e OSCE went a step further in the development and 
protection of minority rights by seeking a more eff ective solution for the integra-
tion of diversifi ed societies, such as Macedonian society. OSCE does it with the 
2012 Ljubljana Guidelines on the Integration of Diverse Societies.¹⁷

From a historical perspective, the High Commissioner on National Minor-
ities of the OSCE played a major role in the implementation of the OSCE docu-
ments in the Macedonian legislation in the most critical moments of the process 

¹⁶ Skaric, Comparative and Macedonian constitutional law, p. 122.
¹⁷ OSCE, Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, November 2012, Mission 

to Skopje, 2012.
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of developing interethnic relations in the Republic of Macedonia. In this regard, 
the High Commissioner Mr. Max van der Stoel played a prominent role, especial-
ly with regard to the right to higher education in one’s mother tongue (‘the Stoel 
University’ in Tetovo). He will be remembered in Macedonian history as a tribune 
in the area of minority rights and a genuine leader of non-majority communities. 

Based on the Framework Agreement of 13 August 2001, the amendments 
to the Constitution embraced a broad list of minority rights. On this list especially 
important are the following: the right to adequate and equitable representation of 
non-majority communities in the state administration bodies and in other public 
bodies at all levels; the use of the mother tongue as the offi  cial language on the ba-
sis of the Constitution or in accordance with the law; the right to exercise a veto 
with regard to the adoption of laws that are of special interest for communities; the 
double majority vote requirement for changing the Preamble, as well as for chang-
ing the 12+ % of the total number of articles in the Constitution of the Republic of 
Macedonia; the right to education in the mother tongue at all levels; and the local 
self-government as a focal point for the eff ective enjoyment of the minority rights.

Th ere are two rights on this list that deserve close attention. Th ese are the 
right to adequate and equitable representation and the right to be protected against 
outvoting at the national and local levels. Th e fi rst right was proclaimed a fundamen-
tal value of the constitutional order of the Republic of Macedonia, and the second 
is known as decision-making with a double majority vote (‘Principle of Badinter’). 

Th e adequate or proportional representation of minority communities in the 
state administration enables the Republic of Macedonia to develop as a multiethnic 
state, without losing its unitary nature and without the formation of a territorial au-
tonomy. Th e goals are set high and they are achievable, but only under the condition 
that true care is exercised for the eff ective application of this principle in practice. 
Th e attention of the minority communities and public opinion must be constantly 
focused on the annual plans developed by the Ministry of Information Society with 
regard to the adequate representation of all minority communities. Otherwise, the 
Republic of Macedonia will turn into a bi-national or ‘corporate’ state, and may lose 
the multiethnic nature of its population and experience legal regression.¹⁸ 

Th e mechanism of double majority vote for decision-making protects the 
minority communities against outvoting, i.e. against ‘the tyranny of the majority’. 
At the same time, it protects the majority against the tyranny of minority commu-
nities at the local level, when the majority is a minority in local councils. Hence, 
the double majority vote encourages the integration of the Macedonian society at 
two levels. At the local level, the majority integrates with the minority communities, 
and at the national level, the minorities integrate with the majority. Th e experiences 

¹⁸ Svetomir Skaric, “Macedonia – A Multietnic and Corporative State (Th e Oxrid Frame-
work Agreement of 13 August 2001)”, in La réinventation de l’Etat, Bruxelles: Bruylant, 2003, pp. 
157–178.
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have so far been positive in this regard, in spite of Mr. Badinter’s opinion that the 
double majority mechanism (consensus) can block the work of the state authorities.

Th e achievements in the area of minority rights in between 2001 and 2012 
encouraged the Macedonian president Mr. Gjorgje Ivanov to state in April 2013 in 
front of an audience of 150 people in Hamilton, Canada, that Macedonia followed 
a successful ‘multicultural policy’ and that this policy enabled the country to be 
built as a ‘multiethnic state’. Wherever the President gets a chance to speak about 
the Macedonian model of multiculturalism, which has so far been the case in a 
number of foreign universities, he promotes this model as something typical of 
Macedonia and off ers this as a model for other states with a multiethnic structure.¹⁹

Th e Macedonian model deserves attention because it is quite unique, with 
several asymmetric levels. It includes at least three levels of minority communities 
with a diff erent status regarding the enjoyment of their minority rights, which is 
defi nitely something that departs from the premise of equality of minority rights. 
Th eoreticians in Macedonia are for the time being standing aloof from this depar-
ture, but this is not the case with the communities that are unable to make their 
presence felt and that feel marginalized in Macedonian society. 

Th e fi rst level is occupied by the minority community whose share is at least 
20% in the overall population in the Republic of Macedonia. Th is is the Albanian 
community, whose share was 25.17% in the total population of the country accord-
ing to the 2002 census, as compared to the 64.18% share of ethnic Macedonians. 
Th e Secretariat for the Implementation of the Ohrid Framework Agreement takes 
special care of this level of the model. Th e Albanian community has broader rights 
than other minority communities, especially with regard to the offi  cial use of the 
language and the higher education sphere. Th is can be seen also from the Law on 
the Use of the Language Spoken by at least 20% of Citizens in the Republic of Mac-
edonia and in the Units of Local Self-Government dating from 2008 and 2011.²⁰

Th e second level is occupied by the minority communities that are explicitly 
mentioned in the Preamble to the Constitution of the Republic of Macedonia: Turk-
ish, Roma, Serbian, Vlach and Bosniak minority communities. All these communi-
ties together have about 200,000 members or 10% of the total population in the Re-
public of Macedonia. A separate Law on Promotion and Protection of the Rights of 
the Members of the Communities which Make Less than 20% of the Population in 
the Republic of Macedonia was passed for these communities in 2008. Special care 
for this level of the model is taken by the Agency for Community Rights Realiza-
tion, which was established in 2009 and has modest resources on its disposition.²¹

¹⁹ Local Post: President of Macedonia comes to Canada, nobody notices, 23. 04. 2013.
²⁰ Law on the Use of the LanguageSspoken by at Least 20% of the citizens in the Republic of 

Macedonia and in the Units of Local Self-Government (consolidated text) as of 2008 and 2011.
²¹ Law on Promotion and Protection of the Rights of the Members of the Communities 

which Make Less than 20% of the Population in the Republic of Macedonia, 2008.
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Th e third level belongs to the ‘other’ minority communities that are not men-
tioned in the Preamble. Th eir number in 2002 was 20,993 or 1.03% of the total pop-
ulation in Macedonia. Th eir respective numbers in 1981 and 1991 were 72,037 and 
84,086. No state authority takes care of this level. Th e communities of the ‘others’ 
are the only ones who take care of these people. Certain members of these com-
munities believe that the drastic decrease in the numbers of their members is due 
to the exercise of the policy of “assimilation all the way up to disappearance of 
these communities”.²²

Th e category of ‘others’ (the rest) was also present in the Preamble to the 
Constitution of 1991, together with the Albanian, Turkish, Vlach and Roma nation-
alities. However, a negative stance was adopted towards them since the ratifi cation 
of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in 1997. 
Th e then Government of the Republic of Macedonia led by Mr. Branko Crvenk-
ovski stated in a ‘Declaration’ that “the provisions of the Framework Convention 
for Protection of National Minorities would relate to the Albanian, Turkish, Vlach, 
Roma and Serbian nationalities”. 

It can be observed from the ‘Declaration’ that the Government totally ne-
glected the ‘other’ minority communities except for the Serbs. On the other hand, 
Serbs were not mentioned in the Preamble, only Albanians, Vlachs, Turks and Ro-
ma. Serbs were left  out with the explanation of the constitutor that they constitutes 
a nation rather than a national minority and that they would “rebel if they obtained 
a lower status” than the one they had had in Macedonia prior to 1991. Th is is how 
Serbs ‘elegantly’ disappeared from the Preamble even though their number was 
several times higher than that of the Vlachs. Nevertheless, the Government even-
tually brought them back to life probably because the size of this community was 
taken into account (2.1%).

Th e ignorant attitude by the Government and other state authorities toward 
the ‘others’ continued even aft er the adoption of the new Preamble in 2001. Th e 
term ‘other’ communities is mentioned in this Preamble as well, in addition to the 
explicitly mentioned parts of nations (a part of the Albanian nation, Turkish na-
tion, Vlach nation, Serbian nation, Roma nation and the Bosniak nation).

Th e ‘others’ are also present in the normative part of the Constitution, in ten 
or so constitutional amendments of 2001, through the term ‘community’, which 
is used in a generic connotation. Th ey are only absent from the 12t amendment, 
which regulates the composition and the mandate of the parliamentary Commit-
tee for Inter-Community Relations. Th is amendment provides that the Committee 
should consist of members from the majority population and from the minority 
communities that are explicitly mentioned in the new Preamble. Th ere is no ex-
planation as to why the members of the ‘other’ communities that are not listed in 
amendment IV are excluded.

²² Zemon, “Th e others“ in Macedonia, p. 8.
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Th e ‘others’ are on the other hand not excluded from the laws that regulate 
minority rights in particular areas. Th e 2008 Law on Primary Education speaks 
about “the students from the communities” (Article 9). Th e 2006 Law on Second-
ary Education mentions “the rights of the members of the communities” (Article 
6), and the 2008 Law on Higher Education mentions “the members of the commu-
nities” (Article 103).

Th e 2012 Law on Culture (consolidated text) speaks about the competence and 
the equitable representation of “the citizens belonging to all communities” with regard 
to the composition of the Council for Culture (Article 11). Th e 2013 Cultural Herit-
age Protection Law (consolidated text) mentions “the spiritual culture of the Mace-
donian people and of the communities in the Republic of Macedonia” (Article 16). 

Th e Law on Civil Servants speaks about “adequate and equitable representa-
tion of communities” as well as about the obligation of the offi  cials heading a state 
body to announce annual plans for the enjoyment of the right of community mem-
bers to an adequate and equitable representation following the obtained consent to 
the plan from the Secretariat for Implementation of the Ohrid Framework Agree-
ment (Article 170). Th e Law on Public Servants explicitly stipulates that “the prin-
ciple of adequate and equitable representation of the members of the communities 
shall be applied when new public servants are hired and when the Commission for 
Selection of Public Servants is established” (Article 6). 

Th e 2005 Broadcasting Law stipulates that “one shall provide for adequate and 
equitable representation of all communities when determining the composition of 
the Broadcasting Council” (Article 24), and in the Rulebook on the Application of 
the Provisions Associated with the Protection and the Cherishing of Cultural Iden-
tity adopted by the Broadcasting Council in 2006, the phrase “the languages of the 
non-majority communities living in the Republic of Macedonia” is used (Article 2).

Th e 2002 Law on Local Self-Government includes provisions about the In-
ter-Community Relations Commissions and about the representation of the com-
munities with regard to employment. Th is law obliges the municipalities to estab-
lish an Inter-Community Relations Commission if they have on their territory a 
community whose share in the total population of the municipality is at least 20%. 
Th e abovementioned commission is composed of “an equal number of represent-
atives of each of the communities represented in the municipality“ (Article 55). 
When employing new staff  in the municipal administration and in the public ser-
vices established by the municipality, due care shall be taken of the “principle of 
adequate and equitable representation of the citizens belonging to all the commu-
nities represented in the municipality“ (Article 59). 

Out of inertia, certain authors that are specialists in the rights of the mem-
bers of communities in the Republic of Macedonia assert, without any in-depth 
thinking about it, that the ‘remaining’ (other) communities “are not a constitution-
ally protected category” and that they do not deserve to be the subject of their study. 
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Instead of being concerned about their dramatic situation, they consider the ‘re-
maining’ a category not protected by the Constitution, i.e. citizens outside the law. 
We are talking about some 21,000 “citizens of the Republic of Macedonia who are 
parts of the Croatian, Montenegrin, Slovenian, Bulgarian nations and others whose 
enjoyment of rights is not in the center of this survey”.²³

It is impossible to understand that something that is a constitutional category 
may remain unprotected, i.e. outside the Constitution! Th e ‘others’ are incontestably a 
constitutional category and as such they have the right to livelihood and development 
just like any other community. Th ey are included in the Preamble, a fact which has 
a determining eff ect on the whole text of the Constitution, as well as on the overall 
legislation and bylaws. Due to such importance of the Preamble, the ‘others’ demand 
that they be listed therein by name as parts of their respective nations, in the same 
manner as it is the case with the six nations whose names are explicitly mentioned. 
Th ey request this so that they are no longer ignored and that the state authorities 
and the theoretical thinkers start treating them as communities rather than as cit-
izen associations. At the same time, they point to the need to take into account the 
Croatian experience in the period between 1990 and 2010, which can be quite in-
structive for the Republic of Macedonia when it comes to the ‘other’ communities.

Initially, in the Basic Provisions of the 1990 Constitution of the Republic of 
Croatia, which had the nature of a Preamble, only eight nations and national mi-
norities were named (Serbs, Muslims, Slovenians, Czechs, Slovaks, Italians, Hun-
garians and Jews). Th is constitution also featured the term the ‘others’, as it was the 
case with the 1991 Constitution of the Republic of Macedonia. 

Aft er the 1990–1995 ethnic war in Croatia, in 2010, on its road to the EU 
membership, Croatia extended the list of minorities in the Basic Provisions to a 
total of 22 national minorities, including the Macedonian minority. Th e increase in 
the number of national minorities is huge, even astonishing. Th e national minor-
ities are listed in the Basic Provisions according to the following sequence: Serbs, 
Czechs, Slovaks, Italians, Hungarians, Jews, Germans, Austrians, Ukrainians, Ru-
thenians, Bosniaks, Slovenians, Montenegrins, Macedonians, Russians, Bulgarians, 
Poles, Roma, Romanians, Turks, Vlachs and Albanians. 

Th ere is a place in the Croatian Constitution for Jews, Slovenians, Monte-
negrins, Russians and Bulgarians, whereas in the Macedonian Constitution these 
communities are not currently mentioned in the Preamble. In other words, Mace-
donians are mentioned in the Croatian Constitution as a constitutional minority, 
while Croats do not have this status in the Macedonian Constitution. Moreover, 
the Croatian Constitutional Act on the Rights of National Minorities provides for 
12 reserved seats in the Croatian Parliament (the Sabor) for minorities regardless 
of the ethnic background of the MPs elected in the parliamentary elections.

²³ Donche Boshkovski, Realization of the rights of the communities – practices, mechanisms 
and protection, Skopje: ACRR, 2012, p. 7.



Sve to mir Škarić350

Croatia also has a Council for National Minorities at the national level, and 
signifi cant amounts of money from the national budget are earmarked for the needs 
of national minorities. For example, 300,000 EUR from the budget of the Repub-
lic of Croatia was earmarked in 2010 just for the needs of the Macedonian nation-
al minority, which has around 4000 members. Th is is three times the amount of 
budgetary funds that are allocated for the Agency for Community Rights Realiza-
tion in Macedonia, which takes care of Turks, Roma, Serbs, Bosniaks and Vlachs. 

Th e Serbian experience is also instructive when it comes to the organization 
of national minorities and their participation in political life. Nineteen national 
councils were established in 2009 in Serbia at the national level, among which was 
the National Council of the Macedonian Minority. Th e councils are funded from 
the Serbian national budget. As an illustration, an amount of 2.25 million EUR was 
earmarked for the needs of the national councils in 2011. Th e experiences of Mon-
tenegro, Kosovo and Bosnia are also useful in this regard.²⁴ 

Th e Macedonian model marginalizes not only the ‘others’, but also the small-
er communities mentioned in the Preamble. Th is can be seen from the amount of 
funds that is made available to the Agency for Community Rights Realization. As 
an illustration, budgetary funds amounting to around 100,000 EUR were earmarked 
in 2012 for the needs of the Agency, and this amount further shrank in 2013. Th e 
earmarked budgetary resources are mainly spent on salaries and on other operat-
ing costs incurred by the Agency rather than on projects aimed at improving mi-
nority rights. Th e Fund of the Agency for fi nancing such projects is almost empty 
– a situation that makes it a Fund without fi nancial resources.²⁵ 

Th e fact that the state authorities of the Republic of Macedonia have failed to 
address responsibly the remarks about the rights of the minorities noted in the pe-
riodical reports of the European Commission on Macedonia’s progress towards the 
EU is worrisome. In the 2010 Progress Report, the European Commission indicat-
ed the insuffi  cient upholding of the principle of adequate representation in the state 
administration of Roma, Turks and Bosniaks. Th e European Commission also criti-
cized the ignorant attitude towards the ‘others’, as well as the modest resources that the 
Government allocates for the needs of the Agency for Community Rights Realization. 

Even more worrisome is the fact that the Republic of Macedonia has not re-
acted to the recommendation by the Advisory Committee for the implementation 
of the Framework Convention on National Minorities to end the discrimination of 
the members of the minority communities that are not named in the Preamble to the 
Constitution. Compared to larger communities, they are discriminated against when it 
comes to the right to employment, the principle of adequate and equitable representa-
tion, the use of the mother tongue, education, culture and other rights. We are talking 
about discrimination of tens of thousands of citizens who are Macedonian nationals. 

²⁴ Zemon, “Th e others“ in Macedonia.
²⁵ Boshkovski, Realization of the rights of the communities, p. 48.
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Th e Law on Prevention and Protection against Discrimination, passed in 
2011, is primarily an instrument for the protection of individual rights and not of 
collective rights. Th erefore this law is not suffi  cient, nor is it able to put an end to 
the ‘vanishing’ of the members who belong to the ‘other’ communities. Th is is some-
thing that should be discussed openly and publicly because the public opinion is not 
suffi  ciently informed about the actual situation of the ‘other’ communities. Th ere is 
also a need for a more energetic and broader criticism of the irresponsible attitude of 
the state authorities towards the minority rights of the marginalized communities. 

Th ere is another level as well, invisible or unrecognized by the offi  cial au-
thorities. Th is level comprises communities that are unable to even constitute 
themselves as a community under a procedure established by legislation, as is the 
case with the majority of the communities from the third level. Th e Torbeshi are 
among these ‘hidden’ or unrecognized communities; they live mostly in western 
and southwestern Macedonia. Th ey also demand to be mentioned in the Preamble 
to the Constitution, relying in that regard on the OSCE documents, especially the 
Ljubljana Guidelines on the Integration of Diverse Societies, where the following 
is written: “Identities are subject to the primacy of individual choice through the 
principle of voluntary self-identifi cation. Minority rights include the right of in-
dividual members of minority communities to choose to be treated or not to be 
treated as such. No disadvantage shall result from such a choice or the refusal to 
choose. No restrictions should be placed on this freedom of choice. Assimilation 
against one’s will by the State or third parties is prohibited.”²⁶

By virtue of not being recognized, the Torbeshi feel as aliens in their own 
country. Th e ‘other’ communities also feel as aliens because they are ignored by larger 
minority communities. Th is was one of the reasons for inviting Dr Gjorgje Ivanov 
to speak on the topic of multiculturalism in Macedonia in front of the members of 
the ‘other’ communities, when he asked for their support for his presidential can-
didacy. Th is meeting was held on 9 February 2009 in Skopje between the fi rst and 
the second round of the presidential elections, with the purpose of Mr. Ivanov win-
ning the members of these communities over to vote for him in the second round.

During this meeting, the presidential candidate Mr. Ivanov heard specifi c 
requests that he was expected to meet in order to obtain support from these com-
munities: to put forward a set of laws for the protection of the communities and 
to stand for their equitable representation in all state authorities and public insti-
tutions; to make sure that the Election Code is amended so as to include stand-
ards and criteria for reserved MP seats in the Parliament of the Republic of Mac-
edonia for the minority communities, including the ‘other’ communities that were 
not named in the Preamble; to include members of the ‘other’ communities in the 
census operation process scheduled for 2011 and to include a joint representative 

²⁶ OSCE/HCNM, Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, OSCE-Mission 
to Skopje, November 2012, p. 15.
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of the ‘others’ in the State Census Commission ; not to leave out the members of 
the communities that were not mentioned in the Preamble when publishing the 
results of the census; the future president should care for the smaller communities 
in a manner that was “not just paying a lip service to them”. 

Th rough the one-hour vivid discussion, the presidential candidate got an 
opportunity to become familiar with the diffi  cult position of the ‘other’ communi-
ties, and to hear fi rst-hand that the process of their assimilation and gradual dis-
appearance from the society was underway. He listened to them carefully and gave 
his support for their requests without any hesitation, speaking once again about the 
advantages of the Macedonian multiethnic model over other models in the region 
and beyond. Th e attendees were satisfi ed with his talk, especially with his closing 
remarks that as an expert, if he got elected president of Macedonia, he would be 
unable to change his personal and professional positions on these issues that he 
had defended for a number of years. ²⁷

Aft er he was elected president of the Republic of Macedonia, Mr. Gjorgje 
Ivanov never missed an opportunity to identify all communities in Macedonia as 
members of one team the name of which was the Republic of Macedonia: “We are 
not stopping here. Our team is called Republic of Macedonia. With all of its citi-
zens, all of its communities, regardless of their ethnic, religious or any other affi  li-
ation, regardless of their sex and age”.²⁸
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Светомир Шкарић

МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У МАКЕДОНИЈИ: 
УСТАВНА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Р е з и м е
У ра ду се раз ма тра ста ње ма њин ских за јед ни ца уоп ште, а за тим и њи хов по-

ло жај у Ма ке до ни ји, као сту ди ја слу ча ја (ca se stady). На ма њин ске за јед ни це се гле да 
као на оп шту при сут ност у ско ро свим др жа ва ма све та, са ве ли ким по тен ци ја лом 
њи хо ве екс пан зи је у вре ме ну што до ла зи. Реч је о ет ни ци те ту ко ји тра жи про стор за 
афир ма ци ју и ства ра ње но вих др жа ва, као и за штит ни ка њи хо вих пра ва. У та квом 
на пе том кон тек сту, Ма ке до ни ја као мул ти ет нич ка др жа ва ства ра свој мо дел мул ти-
кул ту ра ли зма, са ви ше ни воа, али са аси ме трич ним од но си ма. Пр ви ни во за у зи ма 
ал бан ска ма њи на са пре ко 20% за сту пље но сти у оп штој по пу ла ци ји зе мље, дру ги 
ни во при па да ма њин ским за јед ни ца ма на ве де ним у Уста ву Ре пу бли ке Ма ке до ни је, 
а тре ћи ни во за у зи ма ју за јед ни це ко је не фи гу ри ра ју у устав ном тек сту. За јед ни це 
тре ћег ни воа су у нај те жем по ло жа ју – из ло же не су аси ми ла ци ји од стра не за јед ни ца 
из пр вог и дру гог ни воа. У прак си, ви ше сте пе ни мо дел за ко но мер но под при ти ском 
ве ћин ске по пу ла ци је ево лу и ра у дво сте пе ни мо дел – на јед ној стра ни је ма ке дон ска, 
а на дру гој ал бан ска за јед ни ца – две нај ве ће ет нич ке за јед ни ци у зе мљи. 

Кључ не ре чи: за јед ни ца, ко лек тив на пра ва, ет ни ци тет, ет но цен три зам, аси ме-
три чан мо дел, мул ти кул ту ра ли зам, аси ми ла ци ја, двој на ве ћи на гла со ва, пра вич ност, 
про пор ци о нал ност, би на ци о нал на др жа ва
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АМБИВАЛЕНТНОСТ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 
У МАКЕДОНИЈИ

ВЕ СНА СТАН КО ВИЋ ПЕЈ НО ВИЋ*

С а ж е т а к. – Мул ти кул ту ра ли зам у Ма ке до ни ји је спе ци фи чан, је дин-
ствен и ди на ми чан про цес, на стао као ре зул тат исто риј ских, дру штве но-еко ном-
ских и по ли тич ких спе ци фич но сти ма ке дон ског дру штва. Да нас је мул ти кул ту ра-
ли зам ме ша ви на ли бе рал ног мул ти кул ту ра ли зма у обла сти гра ђан ског дру штва и 
од но са из ме ђу раз ли чи тих кул тур них за јед ни ца у об ли ку кон со ци јал не де мо кра ти-
је, ко ја про те же мул ти кул ту ра ли зам у област по ли ти ке. Еле мен ти ли бе рал ног мул-
ти кул ту ра ли зма су еви дент ни у ин кли на ци ји пре ма ства ра њу мул ти кул ту рал ног 
(тран сет нич ког) про сто ра. Кон со ци јал ни део ма ке дон ског мул ти кул ту ра ли зма, с 
дру ге стра не, ре флек ту је се у под руч ју ин клу зив но сти пред став ни ка ве ћих ет нич-
ких за јед ни ца у ин сти ту ци ја ма, пр вен стве но у до ми нант ним по ли тич ким ин сти ту-
ци ја ма, као што су пар ла мент и вла да, али исто у на чи ну на ко ји по ли тич ке од лу ке 
ула зе у сфе ру на ци о нал ног иден ти те та за јед ни ца. У ма ке дон ском мул ти кул ту ра-
ли зму на гла ше на је до ми на ци ја ауто ном них уну тра шњих од но са јав не сфе ре над 
цен трал ном јав ном сфе ром, ко ја би тре ба ло да бу де до ми нант на у дру штву. Због 
ком плек сно сти и ди на ми ке дру штве них ре ла ци ја у Ма ке до ни ји по сто ји бор ба за 
при зна њем из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца, ко ја још и до дат но рас пи ру је ин тер-
ет нич ке ан та го ни зме и про ду бљу је дру штве ну дис тан цу из ме ђу ет нич ких гру па.

Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, мул ти кул ту ра ли зам, пра ва ма њи на, 
ин тер ет нич ке ре ла ци је, бор ба за при зна ње 

УВОД

Ма ке до ни ја ни је зе мља пар ла мен тар не де мо кра ти је за сно ва не на гра-
ђан ским прин ци пи ма јер се не те ме љи на пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на већ 
на пра ви ма ет нич ких за јед ни ца. Ма ке до ни ја, као зе мља ет нич ки и кул тур но 
хе те ро ге ног ста нов ни штва, пот пи сник је мно гих ме ђу на род них за ко но дав-
них ака та о за шти ти на ци о нал них ма њи на, као што је Оквир на кон вен ци ја о 
за шти ти на ци о нал них ма њи на, Кон вен ци ја о ло кал ној упра ви и Кон вен ци ја 
о со ци јал ним пра ви ма Ве ћа Евро пе. Сво је пред став ни ке у скуп шти ни има-
ју Ал бан ци, Тур ци, Ро ми, Ср би, Бо шња ци и Вла си. По сто ји пра во ве та ко је 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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ма њи не има ју у ма ке дон ском Со бра ни ју, као и оп штин ским ве ћи ма. Ауто-
но ми ја, кроз об лик де цен тра ли за ци је, да ла је ве лик ути цај ал бан ској ма њи-
ни на ло кал ном ни воу.

ЕУ је 1993. го ди не уста но ви ла по ли тич ке усло ве ко је зе мље ко је же ле 
при сту пи ти њој мо ра ју по што ва ти, а ко ји, из ме ђу оста лих, пре по ру чу ју за-
шти ту ма њи на као пред у слов при сту па ЕУ. Под за го ва ра њем кул тур не раз-
ли чи то сти, ме ђу на род на за јед ни ца под ра зу ме ва за шти ту људ ских пра ва на-
ци о нал них ма њи на. На тај на чин по ста је ја сно да је ет нос по стао те мељ ни 
кон цепт ко ји из ра жа ва на чин на ко ји се кул ту ра ве же уз дру штве ни кон текст. 
У Ма ке до ни ји вла да про во ди као об лик ре ша ва ња ин тер ет нич ког су ко ба по-
ли ти ку им пле мен та ци је мул ти кул ту рал ног укљу чи ва ња, ко ју је ме ђу на род-
на за јед ни ца на мет ну ла. Кроз по ли ти ку при зна ња вла да по ку ша ва по сти ћи 
дру штве но ан га жо ва ње ма њин ских тра же ња оси гу ра ва ју ћи про мо ви са ње 
је зич ких и кул тур них раз ли чи то сти.

Фи ло зоф ска про ми шља ња ли бе рал них ми сли ла ца, пр во бит но по ве-
за на са ну жно шћу ин клу зив но сти на ци о нал них ма њи на, уве де на су у дру-
штво као ре зул тат за вр ше ног су ко ба и при зна ња њи хо вог иден ти те та те ме-
љем Охрид ског спо ра зу ма. Ка сни је је по што ва ње ма њин ских пра ва по стао 
је дан од усло ва „при ступ них кри те ри ју ма“ ка ЕУ, а ко ји се мо ра ју по што ва ти 
као „де мо крат ска про мо ци ја“ и „евро пе и за ци ја“.

Ма ке до ни ја, као и оста ле зе мље Бал ка на, раз у ме ју на ци ју и про цес гра-
ђе ња на ци је као уску и за тво ре ну ка те го ри ју, што је су прот но за пад ном ин-
клу зи ци о ном мо де лу гра ђан ске на ци је. Њи ма је глав ни ко хе зив ни са сто јак 
на ци је кул ту ра до ми нант не гру пе, ко ја је по ста ла нор ма, је ди на мо гу ћа. Не-
у трал ност јав не сфе ре не ста је кад кул тур на гру па осво ји јав ну сфе ру ко ја 
сле ди дис курс јед не на ци је, јед не кул ту ре, јед ног иден ти те та. Због све га то га 
мул ти кул ту ра ли зам и ни је ве о ма по пу лар на иде ја у Евро пи. Евро па је скуп 
на ци о нал них др жа ва, за јед ни ца ја ких мо но кул ту ра, те је ве ли ки иза зов про-
на ћи пра ви и ис прав ни од го вор о кул тур ним раз ли чи то сти ма.¹ Ма ке до ни-
ја је жи ве ла, и још увек жи ви, у све ту раз ли чи то сти, по шту ју ћи на след ство 
про шло сти и жи во та ко ег зи стен ци је, то ле ран ци је и ме ђу соб ног раз у ме ва ња. 
Сим бол то га је ком ши-ка пи џик (вра та из ме ђу два су се да), ма ли про лаз, ни-
кад за тво рен, иако у нај те жем до бу, чак и ка да су вра та за тво ре на. Ка пи џик 
је сим бол отво ре но сти за ди ја лог, по др шке.

По сто је ли да нас ма ла вра та у ма ке дон ској де мо кра ти ји ко ја ће до не-
ти но ви ква ли тет и по зи тив ни ути цај у ин тер ет нич ким ре ла ци ја ма? Да нас, 
за раз ли ку од про шло сти, оста је са мо сим бо ли ка ком ши-ка пи џи ка, јер је из-
ра же на по ла ри за ци ја по ет нич ким гра ни ца ма, на ро чи то код мла дих љу ди. 

¹ Will Kymlic ka, Mul ti cul tu ral Ci ti zen ship: A Li be ral Th e ory of Mi no rity Rights, Ox ford: 
Ox ford Uni ver sity Press, 2005.
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У Ско пљу је ет нич ка по де ље ност ста нов ни штва из ра зи то ви дљи ва јер сва ка 
ет нич ка за јед ни ца жи ви у „сво јим“ де ло ви ма гра да. 

Про цес се гре га ци је от по чео је чак и пре су ко ба 2001. го ди не, и то у 
ет нич ки чи стим под руч ји ма, у ко ји ма су ста нов ни ци пре фе ри ра ли жи ве ти 
окру же ни при пад ни ци ма исте ет нич ке гру пе. Раз ли чи те ет нич ке за јед ни це 
жи ве у осно ви у па ра лел ним све то ви ма. По ли тич ка кул ту ра је ви ше про вин-
ци јал на не го пар ти ци па тив на, те и не за чу ђу је ви сок ни во не по ве ре ња гра ђа-
на у по ли тич ке ин сти ту ци је, гра до на чел ни ке, ло кал ну са мо у пра ву и ме ди је. 
По ли тич ке пар ти је су по де ље ње по ет нич ким гра ни ца ма, а њи хо ви ли де ри 
се бо ре за ди стри бу ци ју при ви ле ги ја кроз јав не функ ци је, док су пар ти је у 
опо зи ци ји уви јек ра ди кал не и по ти чу ин тер ет нич ку не то ле ран ци ју као при-
до би ја ње сво јих по тен ци јал них гла са ча.

По сто је мно ги про бле ми ко је је ну жно пре ва зи ћи у су прот ста вље ним 
раз ли чи тим кул ту ра ма, а мо ра ју би ти уте ме ље ни на уве ре њу да је плу рал-
ност при хва та ње мно гих раз ли чи тих ак тив но сти и на чи на жи во та ко ји су 
ин ком па ти бил ни, као и раз во ју ме ђу соб ног по што ва ња и то ле ран ци је. Је дан 
од на чи на на ко ји се то по сти же мо же би ти по зна ва ње исто ри је и тра ди ци је 
свих чла но ва за јед ни це, ства ра ње за јед нич ког еко ном ског про сто ра и за јед-
нич ке по ли тич ке за јед ни це као глав не ком по нен те за јед ни штва и по кре та ча 
ли бе рал ног дру штва. Сва та те о риј ска про ми шља ња су у гра ни ца ма аспи ра-
ци ја и те жњи, а вре ме ће по ка за ти да ли мо гу на ћи сво ја оства ре ња у прак си. 
За са да за јед нич ки ин те рес свих ели та су при ви ле ги је вла сти и мо гућ но сти 
бр зог бо га ће ња. На мет ну та по ли ти ка при зна ња про во ди се кроз еле мен те 
кон со ци јал не де мо кра ти је, али на не кон зи стен тан на чин, јер дру штве не спе-
ци фич но сти зе мље до при но се да се ви ше по тен ци ра ју цен три фу гал ни не го 
цен три пе тал ни аспек ти кон со ци јал ног мо де ла.

СПЕЦИФИЧНОСТ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 
У МАКЕДОНИЈИ

Мул ти кул ту ра ли зам у Ма ке до ни ји је ре зул тат исто риј ских, де мо граф-
ских и кул тур них пред у сло ва ко ји су об ли ко ва ли дру штве ну ре ал ност. Ипак, 
мул ти кул ту ра ли зам у Ма ке до ни ји упу ћу је на дис кре пан ци ју из ме ђу ин сти-
ту ци о нал ног об ли ка и по ве за но сти од но са из ме ђу раз ли чи тих кул тур них 
за јед ни ца (Охрид ски спо ра зум) и ин тер ет нич ких од но са ко ји су при сут ни 
у сва ко днев ном жи во ту. 

Мул ти кул ту ра ли зам у се би об у хва та ин тер ет нич ку то ле ран ци ју, ин-
тер ет нич ки ди ја лог, са рад њу и ин тер ет нич ку ста бил ност, а мул ти кул ту рал-
на иде ја „ује ди ње ња у раз ли чи то сти“ у се би об у хва та про мо ци ју кул ту рал не 
раз ли чи то сти сво јих чла ни ца. Раз ли чи тост за ви си од је дин ства, од но сно од 
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же ље гру пе да са чу ва се би свој стве ну кул ту ру. За са да ЕУ про мо ви ше иден-
ти тет ко ји се ба зи ра на кон ти ну и ра ном про це су ства ра ња се бе, а не про јек-
ци ји уни вер зал них вред но сти, про мо ви шу ћи за јед ни цу ин клу зив но сти, а 
не екс клу зив но сти, а што им пли ци ра кон ти ну и ра не пре го во ре о пре ци зном 
зна че њу европ ског иден ти те та и раз у ме ва ња мул ти кул ту ра ли зма.² 

Иде ал по ли тич ки и кул тур но хо мо ге ног дру штва са по што ва њем људ-
ских пра ва са мо у об ли ку ин ди ви ду ал них пра ва по ступ но ме ња иде ја мул-
ти кул тур ног уре ђе ња дру штве них од но са, ко ја се за ла же за по ли ти ку при-
зна ња раз ли чи то сти и про ши ре ње јав не сфе ре. Груп на пра ва ту ма че на кроз 
при зму ли бе рал ног мул ти кул ту ра ли зма об у хва ће на су тер ми ни ма за шти те 
и по ти ца ња кул тур не раз ли чи то сти, раз во ја ма њин ских је зи ка и пра ва осо-
ба ко је при па да ју ет нич ким или на ци о нал ним ма њи на ма. Та ква вр ста пра ва 
про ши ру је за шти ту основ них по ли тич ких и гра ђан ских пра ва ко ја га ран ту-
је ли бе рал но де мо крат ска др жа ва свим по је дин ци ма, а исто та ко и по ве ћа ва 
ни во јав ног при зна ња и по др шке ма њин ским за јед ни ца ма у очу ва њу и не-
го ва њу њи хо вог иден ти те та. 

Охрид ски спо ра зум је тре ба ло да отво ри но ви пе ри од мул ти кул ту-
рал не ко ег зи стен ци је на кон крат ког су ко ба. Иако је циљ Охрид ског спо ра-
зу ма би ла плу ра ли за ци ја дру штва, све су ја ча схва та ња да је он те мељ да ље 
фраг мен та ци је, а не ује ди ње ња кул тур но, вер ски и је зич но раз дво је ног гра-
ђан ства. Ци ље ви Охрид ског спо ра зу ма би ли су про мо ви са ње и раз вој гра-
ђан ског дру штва, де мо кра ти за ци ја Ма ке до ни је, раз вој ло кал не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци ја др жав не вла сти, не по вре ди вост су ве ре ни те та и те ри то ри-
јал ног ин те гри те та и уни тар ног ка рак те ра Ма ке до ни је, за шти та и да љи раз-
вој мул ти кул ту рал ног дру штва, као и ин те гра ци ја Ма ке до ни је у евро а тлан-
ске струк ту ре (ЕУ и НА ТО).

На те ме љу Охрид ског спо ра зу ма, вре ме ном сва ка ет нич ка за јед ни ца све 
ви ше је у по зи ци ји бор бе за при зна ње, као вр сте не ис пу ње не иде а ли за ци је 
по што ва ња или ува жа ва ња од стра не дру ге за јед ни це, чи ме се са мо по кре ћу 
ме ђу ет нич ки су ко би и про ши ру је дру штве на дис тан ца из ме ђу гру па. Спо-
ра зу мом је др жа ва пре тво ре на у „гра ђан ску др жа ву“, али ет нич ки дво на ци-
о нал не струк ту ре, иако ни су фор ми ра не по себ не ауто ном не обла сти, ни ти је 
Ма ке до ни ја фор мал но по ста ла фе де ра ци ја или кон фе де ра ци ја, по др жа ва ју ћи 
пра ва Ал ба на ца и дру гих на ци о нал них ма њи на, али и сла бе ћи осе ћај др жа ве 
као до мо ви не ма ке дон ског на ро да. Ма ке дон ском на ро ду је од у зе то ет нич ко 
од ре ђе ње јер Ма ке до ни ја ни је ви ше при мар но др жа ва ма ке дон ског на ро да 
и спо ме ну тих ма њи на већ свих гра ђа на Ма ке до ни је. Ми ров ни спо ра зум је 
озна чио крај рат них су ко ба, али и при знао по де лу дру штва по на ци о нал ним 
гра ни ца ма. Усво је на је но ва те ри то ри јал на по де ла, ко ја ал бан ској ма њи ни 

² Li zbeth Ag ge stam and Chri stop her Hill, “Th e chal len ge of mul ti cul tu ra lism in Euro pean 
fo re ign po licy”, In ter na ti o nal Aff  a irs 84/1 (2008): 97–114.
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да је ве ћу ауто но ми ју, по себ но у оп шти на ма. Охрид ски спо ра зум ди рект но 
је по ве зао ста тус ет нич ких гру па с њи хо вом број но шћу и са мим тим по стао 
га рант пра ва оним „за јед ни ца ма ко је има ју ви ше од 20% ста нов ни штва“, а 
то су би ли са мо Ал бан ци. Охрид ски спо ра зум ни је ус пео уна пре ди ти мул-
ти кул ту рал ни де мо крат ски си стем, јер је про мо ви сао са мо јед ну на ци о нал-
ну ма њи ну. Па ра док сал но, али Спо ра зум је те жио раз во ју гра ђан ске др жа ве 
кроз ет нич ки де фи ни са не ме ре. За то и ни је чуд но што ал бан ска за јед ни ца 
има по зи тив ни ји од нос пре ма Охрид ском спо ра зу му од ма ке дон ске за јед ни-
це. Ма ке дон ци ви де мул ти кул ту ра ли зам као иде о ло шки уве зен дис курс или 
фра зу за ста ро мод ну по ли ти ку ет нич ке кон тро ле.³

У Ма ке до ни ји пре ко иде о ло ги је по ли ти ка вла да не ким си му ли ра ним 
про сто ром, а за пра во је из вор мо ћи, бу ду ћи да по ли ти ка ни је ствар на функ-
ци ја или про стор не го обра зац си му ла ци је, чи ји по јав ни чи но ви ни су дру го, 
већ ње но оства ре но де ло ва ње. Жи ви се у фор ма ма ко је се бес ко нач но по на-
вља ју, а то су фор ме без са др жа ја и жи вље ње без сми сла. По ли ти ка је не ста-
ла услед су ви ше до бро усме ре не игре сво јих раз ли чи тих су прот но сти.⁴ По-
ље по ли ти ке не ста је због же ље за са вр ше ном ма ни пу ла ци јом тро ше ћи са му 
ње ну суп стан цу у тре нут ку ње не са вр ше не ре про дук ци је.

Ре про дук ци је ме ра ко је је ме ђу на род на за јед ни ца осми сли ла мо гу ће 
је пра ти ти кроз Из ве шта је о на прет ку ЕК. Они се ру ко во де Ко пен ха шким 
кри те ри ју ми ма, по ли тич ки вр ло не ја сно де фи ни са ним, па је мо гу ће и у њи ма 
при ме ти ти раз ли ке из ме ђу слу жбе не ре то ри ке и ак ту ал не ствар но сти, као и 
њи хо ву ли ми ти ра ност, тј. непри ме њи ва ње за ко на у ре ал но сти. ЕК пре ко го-
ди шњих из ве шта ја пра ти про цес им пле мен та ци је по ли тич ких кри те ри ју ма 
за де мо кра ти за ци јом дру штва, вла да ви ном пра ва и по што ва њем људ ских и 
ма њин ских пра ва, ко ји ни су ла ко пре во ди ви као ac qu is com mu na u ta i re – од-
но сно прав но на сле ђе ЕУ.

Пре ма Изе шта ју о не прет ку ЕК за 2013. го ди ну,⁵ ЕК је ми шље ња да је 
за шти та ма њи на оте жа на због ли ми ти ра них фи нан сиј ских ре сур са, не а де-
кват не са рад ње из ме ђу вла сти и про ак тив не им пле мен та ци је ре ле вант не 
по ли ти ке, на ро чи то за ром ску за јед ни цу. Иако се Охрид ски спо ра зум ба зи-
ра на са рад њи ме ђу за јед ни ца ма, по ми шље њу ЕК, по треб но је уло жи ти још 
ви ше на по ра на спро во ђе њу де цен тра ли за ци је, не ди скри ми на ци је, јед на кој 
за сту пље но сти,⁶ упо тре би је зи ка и обра зо ва њу. Не до ста је мо ни то ринг над 

³ Ar mend Re ka, “Th e Ohrid Agre e ment: Th e tra va ils of in ter-et hnic re la ti ons in Ma ce do-
nia”, Hu man Rights Re vi ew 9/1 (2007): 59.

⁴ Jean Bo dri jar, Si mu la ci ja i zbi lja, Za greb: Na kla da Je sen ski i Turk, Hr vat sko sociološko 
društvo, 2001, str. 92.

⁵ http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/pdf/key_do cu ments/2013/pac ka ge/mk_rap port_2013.pdf.
⁶ По по да ци ма из 2012. го ди не, број јав них слу жбе ни ка из ре до ва не ве ћин ских за-

јед ни ца у ла га ном је по ра сту (око тре ћи не по по пи су), док ма ње за јед ни це и да ље ни су 
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упо тре бом је зи ка и им пле мен та ци јом За ко на о за ста ва ма, ра дом ло кал них 
од бо ра за од но се из ме ђу за јед ни ца, а из дво је на је ло ше де фи ни са на уло га и 
ком пе тен ци ја оп штин ских ве ћа. Глав ни на Из ве шта ја скон цен три са на је на 
ал бан ску ма њи ну, док се не јед нак по ло жај дру гих ма њи на је два спо ми ње, и 
то у кон тек сту да „не ма ју до вољ но сред ста ва“ за оства ре ње сво јих пра ва, или 
да за шти та њи хо вог по ло жа ја има „ши ро ки за кон ски те мељ“. 

Охрид ски спо ра зум на ро чи то ис ти че по тре бу за ја ча њем де мо кра ти је 
и при бли жа ва њем јав не упра ве др жа ве гра ђа ни ма. Фи скал ном де цен тра ли-
за ци јом, ја ча њем оп шти на и ин сти ту ци ја оче ки ва ло се при бли жа ва ње раз-
ли чи тих ет нич ких за јед ни ца, јер се прет по ста вља ло да ће ло кал но од лу чи ва-
ње би ти бо ље ускла ђе но са по тре ба ма ло кал не за јед ни це, а по себ но да ће се 
ти ме из бе ћи од лу ке ко је би мо гле не га тив но ути ца ти на ма њин ске ет нич ке 
за јед ни це. Ду го роч но се оче ки ва ло да ће де цен тра ли за ци ја ума њи ти ин тер-
ет нич ке тен зи је. Оче ки ва ло се да ће ло кал ни по ли ти ча ри по све ти ти ви ше 
па жње при бли жа ва њу раз ли чи тих ет нич ких гру па, про ши ри ва њу по ли тич-
ких, еко ном ских и со ци јал них пра ва грађана раз ли чи тог ет нич ког по ре кла 
не го по ли ти ча ри на на ци о нал ном ни воу ко ји ни су за бри ну ти за ло кал на пи-
та ња. На тај на чин ло кал ни по ли ти ча ри би до би ли и ве ће над ле жно сти, те 
би ли усре до то че ни на ре ду ци ра ње ет нич ких тен зи ја у су прот но сти са на ци-
о нал ним по ли ти ча ри ма, ко ји су че сто во ђе ни уским по ли тич ким мо ти ви ма. 
У мно гим слу ча је ви ма на ци о нал ни по ли ти ча ри има ју ви ше ути ца ја на по гор-
ша ва ње ин тер ет нич ких од но са не го ло кал ни по ли ти ча ри. Та ква си ту а ци ја је 
из ра же на на ис то ку Ма ке до ни је, као и у под руч ји ма где не по сто ји ет нич ка 
раз ли чи тост ста нов ни штва, им пли ци ра ју ћи на тај на чин да на ци о нал на по-
ли тич ка де ба та има не га тив ни је по сле ди це на ин тер ет нич ке од но се у под-
руч ји ма где не по сто је ис ку ства о ме ша њу кул ту ра. У ско ро свим де ло ви ма 
зе мље ло кал ни по ли ти ча ри су до при не ли уна пре ђе њу ин тер ет нич ких од но-
са, на ро чи то на ју го и сто ку и ју го за па ду Ма ке до ни је.

Ин тер ет нич ки од но си су угро же ни и ин ци ден ти ма из ме ђу мла дих љу-
ди, с об зи ром на то да је та мо из ра зит го вор мр жње, на си ље и де мон стра ци је, 
уз ве ли ко на гла ша ва ње та квих до га ђа ја у ме ди ји ма. С дру ге стра не, не до вољ-
но су при сут не ини ци ја ти ве ко је ис ти чу хар мо ни ју у од но си ма из ме ђу за јед-
ни ца. Пре по ру ка је да по сто ји по тре ба да по ли тич ки ли де ри на ста ве рад на 
сма њи ва њу ет нич ких не су гла си ца, као и да је по треб но и убу ду ће по тен ци-
ра ти дух ме ђу соб ног ува жа ва ња и то ле ран ци је.

при сут не у јав ној ад ми ни стра ци ји, пр вен стве но у упра вљач ком ни воу. Иако је пре ма по-
да ци ма из 2009. го ди не 29% слу жбе ни ка би ло из ре до ва ма њин ских за јед ни ца, Европ ска 
ко ми си ја сма тра да су по треб ни до дат ни на по ри за по бољ ша ње ад ми ни стра тив них по-
сло ва, као и да је нео п ход но ре ша ва ње упо шља ва ња до вољ но ква ли фи ко ва ног ру ко во де-
ћег ка дра. Мо гућ но сти стра те шког пла ни ра ња и уну тра шња кон тро ла им пле мен та ци је 
ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу, Pro gress Re port, 2010, str. 19.
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Кон струк ци ја мул ти кул ту рал ног об ли ка ин сти ту ци ја се те ме љи на сва-
ко днев ном од но су из ме ђу по је ди на ца ба зи ра ном на вред но сти гру пе ко ји-
ма при па да ју по је дин ци и ста во ви ма ко је има ју пре ма ва жним дру штве ним 
пи та њи ма, као и пре ма чла но ви ма вла сти те за јед ни це, али и дру гим чла но-
вим за јед ни це. 

По јам кул ту ре им пли ци ра на раз ли чи те ет ни ци те те уну тар ши ро ке 
дру штве не пер спек ти ве. Ал бан ци има ју ве ли ку кул тур ну пред ност у од но-
су на Ма ке дон це, ко ји има ју са мо је дан кул тур ни цен тар – Ско пље, а Ал бан-
ци има ју че ти ри – Те то во, При шти ну, Ти ра ну и Ско пље.⁷ По јам мул ти кул ту-
ра ли зма им пли ци ра на број но сти кул ту ра ко је ко ег зи сти ра ју у од ре ђе ним 
дру штве ним сфе ра ма, као и на ме ђу соб не од но се из ме ђу тих кул ту ра. Пре ма 
та квом ви ђе њу мул ти кул ту ра ли зам је по ку шај ре гу ла ци је од но са из ме ђу кул-
ту ра (или њи хо вих пред став ни ка), ко ји, с јед не стра не, ко ег зи сти ра ју (од но-
сно жи ве за јед но) и, с дру ге стра не, тра же за се бе рет ка и вред на дру штве на 
до бра. Јед но од та квих тра же ња мо же се ма ни фе сто ва ти кроз сим бо ле, чи ме 
се ре флек ту ју од но си јед не дру штве не гру пе пре ма дру гој.

Мул ти кул ту рал на дру штва има ју осе ћај ко му ни ка ци је пре ко сво јих 
сим бо ла, али и сим бо ла дру гих ет нич ких гру па, по ку ша ва ју ћи да ство ре за-
јед нич ки си стем схва та ња сим бо ла ко ји се ко ри сти у јав ној сфе ри. Од но си 
из ме ђу сим бо ла по је ди них гру па мо гу би ти по ка за те љи ре ла ци ја из ме ђу ет-
нич ких гру па, док од нос пре ма на ци о нал ним сим бо ли ма ука зу је на ду бо ку 
ет нич ку по де ље ност. Је ди ни при хва тљив др жав ни сим бол за све на ци о нал-
не за јед ни це је др жав на за ста ва, иако је и то раз ли чи то код раз ли чи тих ет-
нич ких гру па. Осе ћај па три о ти зма је по ве зан са сим бо лом ет ни ци те та, док 
је осе ћај по но са по ве зан са сим бо ли ма зе мље. Из ра зи та је ме ђу соб на ан ти-
па ти ја пре ма сим бо ли ма ет нич ких за јед ни ца.⁸ 

По зи тив на дис кри ми на ци ја, у Ма ке до ни ји ду го прак ти ко ван мо дел, 
ни је пре вла дала у бор би сим бо ли ма за „пре власт“ у дру штву. Ма ке дон ска 

⁷ Бра ни слав Сар ка њац, „Мок но то ‘ко тле’ за Ма ке до ни ја, ин тер вју из ‘Ма ке дон ско 
сон це’ 27. 2. 2004“, у Сне жа на Клин ча ро ва, Два е сет и еден грам, Ку ма но во: Ма ке дон ска 
ри зни ца, 2004, стр. 181–190.

⁸ Они ко ји има ју по зи тив на осе ћа ња пре ма ла ву као ет нич ком сим бо лу Ма ке до на-
ца, ко ји да ти ра из 14. ве ка из Фој ни це, ка сни је пре у зе том од стра не ВМРО, има ју не га ти-
ван осе ћај пре ма дво гла вом цр ном ор лу као ет нич ком сми слу Ал ба на ца, ко ји је на за ста-
ви пр ви ко ри стио Скен дер бег у бор би про тив Ту ра ка. Пре ма то ме, мо гу ће је за кљу чи ти 
не до ста так ре ал ци ја из ме ђу ет нич ких за јед ни ца, али и од лу ка ко је до но се ин тер ет нич ке 
ин сти ту ци је. Дру гим ре чи ма, мо же се го во ри ти о по сто ја њу до ми на ци је ауто ном не за-
тво ре не, уну тра шње ет нич ке јав не сфе ре над цен трал ном јав ном сфе ром, ко ја би тре ба-
ло да до ми ни ра у дру штву, в. Ki re Shar la ma nov and Alek san dar Sto ja nov ski, “Th e Mul ti cul-
tu ra lism in Re pu blic of Ma ce do nia, Ob ser ved Th ro ugh the Per cep ti ons for the Symbols of the 
Ot her Et hnic Gro ups: Fra me work of the Symbo lic In ter ac ti o nism”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Hu-
ma ni ti es and So cial Sci en ce 2/23 (De cem ber 2012): 64–70.
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по ли ти ка је „сим бо лич ки кон фликт“, у ко ме сим бо ли зам до зво ља ва на мер-
ну кон фу зи ју зна че ња ка ко би по ли ти ци дао до вољ но про сто ра за њи хо ву 
раз ли чи ту ин тер пре та ци ју. У јав ној сфе ри ма ке дон ски сим бо ли не ма ју ви-
ше ис кљу чи во до ми нант ни по ло жај јер ал бан ска за јед ни ца же ли што ви ше, 
пу тем сим бо ла, осли ка ти но во и стак ну ти по ло жај сво је за јед ни це, те ис так-
ну ти тра же ња за ве ћом ва жно шћу и вред но шћу у дру штву. Бор ба у под руч ју 
сим бо ла не обе ћа ва да ће Ма кедoнци и Ал бан ци мо ћи ла ко пре вла да ти сво је 
на ци о нал не (ет нич ке) ви до ве по ли ти ке јер та ква вр ста бор бе још ви ше по-
ја ча ва при вр же ност сво јим на ци о нал ним иден ти те ти ма. Ин тер ет нич ке од-
но се од ре ђу ју не ви дљи ви за ко ни дру штве ног жи во та,⁹ по ко ји ма се од ре ђу је 
дру штве на ре ал ност.¹⁰ 

Да нас је мул ти кул ту ра ли зам ме ша ви на ли бе рал ног мул ти кул ту ра ли-
зма у под руч ју гра ђан ства и кон со ци јал не де мо кра ти је,¹¹ ко ја по ме ра мул ти-
кул ту ра ли зам у под руч је по ли ти ке. Еле мен ти ли бе рал ног мул ти кул ту ра ли-
зма су еви дент ни у ин кли на ци ји пре ма ства ра њу мул ти кул ту рал ног јав ног 
про сто ра у ком су све по ре јав ног про сто ра. Мул ти кул ту рал на дру штва су 
дру штва кул тур ног ре ла ти ви зма, те је исти на кон струк ци ја, ин тер пре та ци-
је су су бјек тив не и ду бо ко за ви се од ет нич ког по ре кла по је ди на ца, а вред-
но сти су ре ла тив не.¹² 

И док мно ги на уч ни ци сма тра ју да су иде је мул ти кул ту ра ли зма кон зи-
стент не са европ ским нор ма ма, тај по јам је ма гло вит и вр ло раз ли чи тог зна-
че ња, де фи ни ци је и кон цеп та, ко ји се и осли ка ва у не до след ној ино стра ној 
по ли ти ци ЕУ. Та нео д ре ђе ност је на ро чи то те шка за зе мље као што је Ма ке-
до ни ја, од но сно на ро чи то је те шко раз у ме ти и спро во ди ти нор ме мул ти кул-
ту ра ли зма ко је ЕУ про мо ви ше и као та кве их при ме њи ва ти. 

Иако ин сти ту ци је ЕУ за го ва ра ју мул ти кул ту ра ли зам и раз вој ин тер-
кул ту рал ног ди ја ло га, ко му ни ка ци ју и по ве ре ње из ме ђу раз ли чи тих за јед ни-
ца, тен зи је и за бри ну то сти из ме ђу две за јед ни це и да ље оста ју.¹³ Из ал бан ске 

⁹ Ha rold Gar fi n kel, Et no me to do lo gi cal Stu di es of work, Lon don, New York: Ro u tled ge, 
1986.

¹⁰ Pe ter Ber ger and Th o mas Luc kmann, So cial Con struc tion of Re a lity: A Tre a ti se in So ci-
o logy of Know led ge, Peg nuin Bo oks, 1991.

¹¹ Arend Lij phart, Pat terns of De moc racy: Go vern ment Forms and Per for man ce in Th irty-Six 
Co un tri es, New Ha ven, Lon don: Yale Uni ver sity Press, 1999.

¹² An drea Sem pri ni, Mul ti kul tu ra li zam, Be o grad: Clio, 1999.
¹³ Ис тра жи ва ње УНДП из 2008. го ди не по ка зу је да 53% Ма ке до на ца и 54% Ал ба на ца 

ве ру је да су чла но ви њи хо ве за јед ни це уз не ми ре ни ка да су ма њи на у по је ди ној оп шти-
ни и 69% Ма ке до на ца и 42% Ал ба на ца твр де да од би ја ју да ша љу де цу у шко ле ко је ни су 
њи хо ве ет нич ке за јед ни це. Ма ке дон ци и да ље сма тра ју да су Ал бан ци крив ци за њи хо ве 
про бле ме и не га тив но пер ци пи ра ју по ли тич ку ста бил ност у сво јој зе мљи. Иако су Ал-
бан ци мно го до би ли Охрид ским спо ра зу мом, они су и да ље не за до вољ ни, Uni ted Na ti ons 
De ve lop ment Pro gram. Pe o ple-cen te red analysis, New York, 2008.
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за јед ни це су на гла ше на схва та ња да, иако две нај ве ће гру пе фи зич ки жи-
ве на истом про сто ру, увек су има ле одво је не жи во те и па ра лел ну исто ри-
ју, кул ту ру и со цио-еко ном ски раз вој.¹⁴ Та ква при мар на тен ден ци ја из ме ђу 
две нај број ни је ет нич ке за јед ни це озна ча ва ди вер ген ци ју и се па ра ци је, а не 
ин те гра ци је. Ко ја је то по ла зна осно ва у са рад њи Ма ке до на ца и Ал ба на ца? 
Ка ко пре по зна ти раз ли чи тост и да ти јој ин сти ту ци о нал ни об лик? Јед нак 
трет ман Ал бан ци зах те ва ју и на те ме љу сво је аутох то но сти. У прак си се, 
ме ђу тим, по ка зу је да по ли ти ка пра вед не за сту пље но сти ма ње ис ти че ме-
ђу соб ну ин тер ак ци ју из ме ђу ве ћи не и ма њи не и са мим тим прет по ста вља 
да пра вед на за сту пље ност јед не за јед ни це из јед на ча ва пра вед но за сту па ње 
уну тар те за јед ни це.

ЕТНИЦИТЕТ КАО ТЕМЕЉ ДЕОБЕ ВЛАСТИ

Ли бе рал ни мул ти кул ту ра ли зам део је сва ки да шњег жи во та у окви-
ру Охрид ског спо ра зу ма, а кон со ци јал на де мо кра ти ја при па да под руч ју 
по ли тич ко за ко но дав них ин сти ту ци ја. Дру гим ре чи ма, ли бе рал ни мул ти-
кул ту ра ли зам је не фор ма лан и под ло жан не ви дљи вим пра ви ли ма сва ко-
дне ви це, а кон со ци јал на де мо кра ти ја је фор ма лан, ин сти ту ци о на лан мул-
ти кул ту ра ли зам.

Кон со ци јал ни мо дел мул ти кул ту ра ли зма Ма ке до ни је ви дљив је у пред-
став нич ком си сте му ве ћих ет нич ких за јед ни ца у об ли ку ин сти ту ци ја, при-
мар но у до ми нант ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, као што су пар ла мент и 
вла да, али и у на чи ну до но ше ња по ли тич ких од лу ка у обла сти на ци о нал ног 
иден ти те та.

Би по лар ност је ре зул тат кон флик та ко ји је из ме штен на пи та ње за ко-
но дав ног и по ли тич ког по ло жа ја ал бан ске за јед ни це, те по ли тич ког и кул ту-
рал ног ка рак те ра Ма ке до ни је, али не са мо по пи та њу пра ва Ал ба на ца, не го 
су штин ски: ко упра вља др жа вом и ка ква би др жа ва тре ба ло би ти Ма ке до-
ни ја. У скла ду са тим, де о ба вла сти из ме ђу Ал ба на ца и Ма ке до на ца увек је 
де тер ми ни са на ак ту ел ним од но сом по ли тич ке мо ћи. То ди рект но зна чи да 
су уче сни ци у би по лар ној по де ли мо ћи увек ак ту ал но нај сна жни је по ли тич-
ке ели те ма ке дон ске и ал бан ске за јед ни це, не за ви сно од по ли тич ког ха би ту-
са тих стра на ка.

У Ма ке до ни ји не по сто је не ки ин сти ту ци о нал ни аспек ти де о бе вла-
сти као што су чвр сто ета бли ра ни зах тев за ве ли ком ко а ли ци јом и пре ци-
зно од ре ђе на са мо у пра ва на те ри то ри јал ној или пер со нал ној осно ви. Та ква 

¹⁴ Er mi ra Meh me ti, “Im ple men ta tion of the Ohrid Fra me work”, in Po wer Sha ring and the 
Im ple men ta tion of the Ohrid Fra me work Agre e ment, ed. Flo rian Be i ber, Sko pje: Fri e drich Ebert 
Stift  ung, 2008, p. 68.
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флек си бил ност да је ве ћу мо гућ ност сма њи ва њу зна че ња ет нич ке при пад но-
сти у по ли тич ком си сте му и пре вен ци ји до ми на ци је зна ча ја груп ног над ин-
ди ви ду ал ним иден ти те том. С дру ге стра не, не до ста так ин сти ту ци о нал них 
аспе ка та де о бе вла сти има број не не га тив не ефек те; не успе ва ње оси гу ра ња 
не ког ни воа си гур но сти не до ми нант ног ста нов ни штва, нпр. ал бан ског на 
др жав ном ни воу или оси гу ра ва ње за шти те ма њим ет нич ким за јед ни ца ма.

Као су прот ност ве ћин ској де мо кра ти ји, Лиј пхарт¹⁵ на гла ша ва еле мен те 
кон со ци јал не де мо кра ти је: уче ство ва ње ви ше гру па у из вр шној вла сти, вла ду 
са ста вље ну од две или ви ше пар ти ја, ви ше ди мен зи о нал ност пар тиј ских про-
гра ма, про пор ци о нал но пред ста вља ње уме сто ве ћин ског, де цен тра ли за ци ју, 
пра во ве та ма њи не (у под руч ји ма од нај ве ћег зна ча ја и ин те ре са за ма њи не). 
По сто ја ње свих тих прин ци па при ла го ђе них ма ке дон ском по ли тич ком жи-
во ту ука зу је на то да ма ке дон ски си стем има слаб об лик кон со ци јал не де о-
бе вла сти. Но вим мо де лом, у по ли тич кој те о ри ји по зна том као ди о ба вла сти 
(po wer-sha ring), га ран ту је се свим ет нич ким за јед ни ца ма у Ма ке до ни ји уче-
шће у по ли тич ком, дру штве ном и кул тур ном жи во ту зе мље, као и очу ва-
ње иден ти те та ет нич ких за јед ни ца. По ли тич ке ели те оба ет ни ци те та де о бу 
вла сти до жи вља ва ју као на чин сти ца ња ка пи та ла пу тем при ва ти за ци је, као 
и до би ја ње по ли тич ких по зи ци ја ко је би им још ви ше учвр сти ле по зи ци је у 
ре ди стри бу ци ји бу џет ских сред ста ва.

Зна чај но од сту па ју ћи од оста лих си сте ма де о бе вла сти, Ма ке до ни ја ни-
је за ко ни ма уре ди ла те ри то ри јал ну и кул тур ну ауто но ми ју ма њин ских за-
јед ни ца, иако ал бан ска за јед ни ца има de fac to те ри то ри јал ну, али и кул тур ну 
и обра зов ну ауто но ми ју као по сле ди цу уче шћа у вла сти од 2001. го ди не са-
мим при зна ва њем Уни вер зи те та у Те то ву на ал бан ском је зи ку као др жав ног.

Дајући при пад ни ци ма ма њи на ин сти ту ци о нал не ре сур се и ли дер ске 
по зи ци је по треб не за ства ра ње пред у сло ва за не за ви сност, они про на ла зе 
или „ства ра ју“ пи та ња бит на за ло кал ну за јед ни цу на те ме љу ко јих ће при-
до би ти гла са че и от кло ни ти кон ку рен те.¹⁶ И нај зад, сла бље њем сре ди шње 
вла сти, кон со ци јал на де мо кра ти ја уме сто из град ње др жа ве, на ру ша ва ста-
бил ност др жа ве, де мо кра ти ју и ме ђу ет нич ки мир.

На ро чи то од про те ста про тив из град ње пра во слав не цр кве на глав ном 
тр гу у Ско пљу мар та 2009. го ди не, па за кључ но са до га ђа ји ма ис пред оп шти не 
Цен тар у Ско пљу 2013. го ди не, у ма ке дон ском дру штву је при мет на огром на 
кон зер ва тив на по ли тич ка енер ги ја, те се ма ке дон ско гра ђан ско дру штво кре-
ће ка по ла ри за ци ји, ко ја је че сто на гра ни ци по ли тич ког на си ља.

¹⁵ Arend Lij phard, De mo kra ti ja u plu ral nim društvima, Za greb: Glo bus, Školska knji ga, 
1992, str. 68–89.

¹⁶ Do nald Ho ro witz, Et hnic Gro ups in Con fl ict, Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
1985; Phi lip Ro e der, Th e Tri umph of Na tion-Sta tes: Les sons from the Col lap se of the So vi et Un-
ion, San Di e go: Uni ver sity of Ca li for nia, 2001.
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Сва ка ре ак ци ја у ма ке дон ском гра ђан ском дру штву до би ја кон тра-
ре ак ци ју вла да ју ћих ели та ма ски ра ну у „об ли ку“ гра ђан ског дру штва. У тој 
так ти ци по ли тич ке ели те до би ја ју ду плу ко рист – с јед не стра не, ели ми ни шу 
при ти сак ко ји до ла зи из ци вил ног дру штва, јер га су прот ста вља ју „са мом се-
би“, али и сво јим ре ше њем де ле ги ти ми шу од ре ђе не со ци јал не аген де ко је се 
не укла па ју са по гле ди ма или ин те ре си ма од ре ђе не но мен кла ту ре.

До ми на ци ја де мо хри шћан ске ВМРО-ДПМНЕ и ње ног ко а ли ци о ног 
парт не ра из ал бан ског ет нич ког бло ка, Де мо крат ске уни је за ин те гра ци ју 
(ДУИ), чи ни се не при ко сно ве ном и те шко про ме њи вом. Овај сво је вр сни па-
ра докс до ка зан је кроз пар ла мен тар не из бо ре (2006 – ре дов ни, 2008. и 2011. 
го ди не – ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри), као и на ло кал ним из бо ри ма 2009. 
го ди не, али и на пред сед нич ким из бо ри ма исте го ди не, у ко ји ма ма ке дон ска 
опо зи ци ја про ла зи кроз по ли тич ку аго ни ју и ни је у мо гућ но сти да про ме ни 
власт у по след њих се дам го ди на.

По ли тич ке де лат но сти ал бан ске за јед ни це су усме ре не на до би ја ње 
дру га чи јег устав ног ста ту са за њи хо ву ма њи ну (ре де фи ни ра ње Ма ке до ни је 
као би на ци о нал не др жа ве), про ши ре ње лин гви стич ких пра ва (при зна ње ал-
бан ског је зи ка као дру гог слу жбе ног је зи ка), обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку 
на свим ни во и ма, про пор ци о нал на за сту пље ност Ал ба на ца у свим по ли тич-
ким и јав ним обла сти ма (по себ но у по ли ци ји и вој сци), као и на раз вој ве ће 
ауто но ми је ло кал не упра ве.¹⁷

Де цен тра ли за ци ја је омо гу ћи ла ре ди стри бу ци ју бу џет ских при хо да у 
ко рист ал бан ске за јед ни це. По ли тич ка су че ља ва ња су се из сфе ре по ли тич ког 
кон флик та из ме сти ла у сфе ру за ко но дав ства о еко ном ским и ма њин ским пи-
та њи ма. Ко нач но, ал бан ска је за јед ни ца на тра гу ре де фи ни са ног „кон флик та“ 
са ста ви ла аген ду но вих отво ре них пи та ња свим вла да ју ћим стран ка ма у Ма-
ке до ни ји: ам не сти ја свих бив ших бо ра ца ОНА (ту ма чи се као со ци ја ли за ци ја 
бив ших уче сни ка кон флик та из 2001. го ди не); слу жбе на упо тре ба ал бан ског 
је зи ка на др жав ном ни воу; пи та ња на ци о нал них сим бо ла и др жав на су ве ре-
ност као ди стри бу ци ја ве ћин ске и ма њин ске за јед ни це с ци љем оства ре ња 
кон сен зу са у при ти сци ма из окру же ња (Грч ка, Бу гар ска, Ал ба ни ја, Ср би ја).

У сво ме из ве шта ју и ре зо лу ци ји 1949, 27 у окви ру пост мо ни то ринг ди-
ја ло га са Ма ке до ни јом,¹⁸ Пар ла мен тар на скуп шти на озна чи ла је низ про бле ма 
ко ји су би ли по ве за ни са тре нут ним ста њем де мо кра ти је: упо тре бу на ци о-
на ли стич ке ре то ри ке, по де лу по ли тич ког жи во та по по ли тич ким и ет нич-
ким осно ва ма, по ла ри за ци ју и по ли ти за ци ју дру штва, као и по ли тич ке ути-
ца је на ме диј ски про стор. Кул ми на ци ја кри тич ког при сту па је и пре по ру ка 

¹⁷ Ал бан ски је зик је слу жбе ни је зик у 30% оп шти на од укуп но 84.
¹⁸ Co un cil of Euro pe, Re port from the com mis sion to the euro pean Par li a ment and the Co-

un cil of Euro pe, 2013, http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/pdf/key_do cu ments/2013/mk_spring_
re port_2013_en.pdf.
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за по нов но отва ра ње кан це ла ри је Са ве та Евро пе у Ма ке до ни ји са ци љем да 
по мог не ма ке дон ске „на по ре за де мо кра ти за ци ју“.¹⁹ 

С јед не стра не, ути сак је да гра ђан ско дру штво по ка зу је озбиљ не де-
фи ци те у из ра жа ва њу соп стве не по ли тич ке енер ги је, на шав ши се на ру бу не-
ци ви ли зо ва но сти и по ли тич ког на си ља, не са мо по ет нич ким већ и по иде-
о ло шким осно ва ма. 

Ин тер ет нич ка са рад ња је јед на од нај ва жни јих при о ри те та ста бил но сти 
и де мо крат ског раз во ја Ма ке до ни је као глав не смер ни це ка пу ту пре ма ЕУ. 
Ма ке до ни ја је зва нич но при хва ти ла ста тус кан ди да та за при ступ у ЕУ 2005. 
и 2009. го ди не. ЕК је да ла пре по ру ку за по че так пре го во ра, на гла ша ва ју ћи да 
бу ду ћи на по ри тре ба да бу ду усме ре ни на по ли тич ки ди ја лог, ре фор ме у за-
ко но дав ној и јав ној ад ми ни стра ци ји, бор бу про тив ко руп ци је, сло бо ду из-
ра жа ва ња и сло бо ду ме ди ја. Ипак, у том сег мен ту за па же на је „пар то кра ти ја“ 
др жав не упра ве, ко ја је, по из ја ва ма чла но ва Ре ви зор ског суда ЕЗ, про паст 
европ ског про јек та и ре зул тат је ја ча ња ин сти ту ци ја „не при клад не упра ве“,²⁰ 
тј. пар тиј ске про ме не у др жав ној упра ви на кон сва ких из бо ра. До каз тој те зи 
је и чи ње ни ца да 90% гра ђа на сма тра да њи хо ва дис кри ми ни са ност при ли-
ком за по шља ва ња, на пре до ва ња или апли ци ра ња обра зов ним ин сти ту ци ја-
ма ни је ре зул тат њи хо ве на ци о нал но сти или вер ске при пад но сти.²¹ 

Спо ра зум је га рант пар ти ци па тив ног ме ха ни зма до но ше ња од лу ка ко је 
се од но се на иден ти тет за јед ни це, јед на ко пред став ни штво чла но ва неве ћин-
ских за јед ни ца у јав ној ад ми ни стра ци ји, ви со к ни во де цен тра ли за ци је, упо-
тре бу ма њин ског је зи ка и пи сма и сим бо ла, упо тре бу ма њин ског је зи ка у ви-
со ком обра зо ва њу у обла сти ма где пред ста вља ју нај ма ње 20% ста нов ни штва.

Али и де сет го ди на на кон ње го вог пот пи си ва ња, Охрид ски спо ра зум 
још ни је пот пу но им пле мен ти ран, а тен зи је из ме ђу две глав не ет нич ке гру пе 
оста ју још увек.²² Ти ме је сан о мул ти ет нич кој и мул ти кул ту рал ној Ма ке до-
ни ји још да ле ко од ре а ли за ци је.

Сви из ве шта ји ЕК упо зо ра ва ју на то да пот пу на им пле мен та ци ја Охрид-
ског спо ра зу ма оста је га рант мул ти ет нич ког и мул ти кул ту рал ног оп стан ка 
Ма ке до ни је и јед не од глав них оба ве за за члан ство у ЕУ. Ка ко је те мељ Охрид-
ског спо ра зу ма про мо ци ја ми ров ног и хар мо нич ног раз во ја гра ђан ског дру-
штва, с тим да се по шту је ет нич ки иден ти тет и ин те рес свих гра ђа на, др жа ва 

¹⁹ Ibid.
²⁰ Кра јем 2009. го ди не 230 љу ди је за по сле но на те ме љу јед на ке за сту пље но сти, те су 

при ма ли пла ту иако ни су ра ди ли. На исти на чин је на ред них 330 љу ди до би ло уго во ре о 
ра ду за иду ћу го ди ну. Dnev nik, 15 Oc to ber 2009.

²¹ Pe o ple Cen tred Analyses Re port, 2010, p. 53.
²² Re ka, “Th e Ohrid Agre e ment”, pp. 55–69; Dra gan Staniševski and Ho ugh Mil ler, “Th e 

ro le of go vern ment in ma na ging in ter cul tu ral re la ti ons: Mul ti cul tu ral di sco ur se and the po li-
tics of cul tu re re cog ni tion in Ma ce do nia”, Ad mi ni stra tion & So ci ety 41/5 (2009): 551–575.
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тре ба им пле мен ти ра ти прин ци пе мул ти кул ту ра ли зма и мул ти ет нич но сти у 
сва кy обла ст дру штве ног и по ли тич ког жи во та у скла ду са аспи ра ци ја ма за 
Европ ску уни ју.²³ 

МАКЕДОНИЈА ОД МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 
ДО БИНАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ

Ма ке дон ци сма тра ју Ма ке до ни ју сво јом „при род ном“ зе мљом, те и не-
вољ но да ју „про стор“ Ал бан ци ма. На тај на чин мул ти кул ту рал ни про стор у 
ко јем су на гла ше не кул тур не раз ли ке иза зи ва на ци о на ли зме ко ји пре тен ду ју 
да хо мо ге ни зу ју по ли тич ки и јав ни жи вот. Обе стра не те же ства ра њу аси ме-
трич не др жав не вла сти из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца, за не ма ру ју ћи оста-
ле на ци о нал не ма њи не ко је жи ве у Ма ке до ни ји. Им пле мен та ци ја спо ра зу ма 
по ста ви ла је те ме ље за de fac to би на ци о нал ну др жа ву, у ко јој Ма ке дон ци и 
Ал бан ци чи не две ет но по ли тич ке ели те, док дру ге ма њи не је два да уче ству ју 
у по ли тич ком жи во ту.²⁴ Ус пр кос свим кон тро вер за ма, де цен тра ли за ци ја ко-
ја се при ме њу је у Ма ке до ни ји не мо же се опи са ти као об лик ауто но ми је ко ју 
про кла му ју за го вoр ни ци по де ле вла сти.

Из град ња осе ћа ја за јед нич ког иден ти те та у мул ти на ци о нал ној др жа-
ви зах те ва чак и ви ше од се лек тив ног се ћа ња про шло сти. На то ме се те ме-
љи и про грам „Ско пје 2014“ као део или об лик по ли тич ке про па ган де под 
оправ да њем (пре)об ли ко ва ња иден ти те та у спо ју ан ти ке и ре не сан се ко ју 
ма ке дон ско дру штво ни је има ло као део свог со цио-кул тур ног раз во ја. Два 
на ци о на ли зма још увек су до вољ но сла ба или мо жда пре ци зни је ре че но 
до вољ но ја ка да је дан дру гог под у пи ру и на тај на чин одр жа ва ју сво ју по-
ли тич ку по зи ци ју. Ал бан ци ви де про јект „Ско пје 2014“ и слич не про јек те 
из град њи цр ка ва и му зе ја као по ку ша је ко ји ма би се по ка за ла „ма ке до ни-
за ци ја“, те их до жи вља ва ју као сво ја по ни же ња, ис ти чу ћи још ви ше кри зу 
ко лек ти ви те та це лог дру штва.

На мет ну та Охрид ским спо ра зу мом Ба дин те ро ва дво стру ка ве ћи на²⁵ 
из го ди не у го ди ну све ви ше др жа ву пре тва ра у би на ци о нал ну др жа ву, а 

²³ Bo ja na Jo va nov ska and Stiv Stoj me nov, “Im ple men ting mul ti cul tu ra lism: So cial in clu-
sion of mi no ri ti es thro ugh de cen tra li za tion re forms in Ma ce do nia”, Th e We stern Bal kans Po licy 
Re vi ew 1/1 (2010): 116–130.

²⁴ Jenny Engström, “Th e po wer of Per cep tion: Th e im pact of the Ma ce do nian Qu e sti on 
on In ter et hnic Re la ti ons in the Re pu blic of Ma ce do nia”, Th e Glo bal Re vi ew of Et hno po li tics 1/3 
(2002): 33–17.

²⁵ Прин цип дво стру ке ве ћи не, или „Ба дин те ро ве ве ћи не“, зна чи да је, уз пар ла мен-
тар ну ве ћи ну, за усва ја ње за ко на ко ји се ти чу ет нич ких за јед ни ца по треб на и ве ћи на ме-
ђу по сла ни ци ма са мих ет нич ких за јед ни ца.
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од го вор ност је ма ке дон ске ели те што ни је на шла на чи на за пре вла да ва ње 
на мет ну тог ре ше ња ка ко би са чу ва ла ин те гри тет др жа ве.²⁶

Нео др жи вост мул ти кул ту рал не Ма ке до ни је ви ди се и у отво ре ним или 
при кри ве ним зах те ви ма ал бан ских стра на ка за оства ре њем др жав но сти, од-
но сно за ства ра њем ауто но ми је – „Или ри ди је“ у се веро за пад ној Ма ке до ни ји, 
али и чи ње ни ци да ал бан ским стран ка ма не до ста је осе ћај при пад но сти Ма-
ке до ни ји, те раз лог свог „остан ка“ ви де у ЕУ и НА ТО ин те гра ци ја ма. Све су 
то раз ло зи ко ји по твр ђу ју те зу да је Ма ке до ни ја да нас de fac to би на ци о нал на 
др жа ва, а хо ће ли она то ствар но и по ста ти, за ви си од ме ђу на род не за јед ни-
це и по ли тич ких ели та ма ке дон ске и ал бан ске за јед ни це. Нај но ви ја ис тра-
жи ва ња по ка за ла су да су ет нич ки Ма ке дон ци нај не за до вољ ни ји и да су они 
нај фру стри ра ни ја гру па ма ке дон ског дру штва.²⁷ 

По Ми лу, де мо крат ска вла да ви на мо же функ ци о ни са ти са мо ако по сто ји 
осе ћај за јед нич ког ин те ре са јед ног на ро да. Тек ако по сто ји та кав осе ћај иден-
ти те та из ме ђу чла но ва за јед ни це, све мо гу ће по себ но сти и ин те ре сне раз ли ке 
не ће угро зи ти за јед ни цу. Тај се осе ћај на нај ви шем сте пе ну ства ра за јед нич-
ким жи во том под истим по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, ко је раз ви ја ју свест о 
за јед нич ким по ли тич ким ин те ре си ма. За Ма ке до ни ју се те шко мо же ре ћи да 
две нај ве ће ет нич ке за јед ни це има ју за јед нич ки ин те рес (ако се из у зме стре-
мље ње ЕУ и НА ТО). По де ла вла сти из ме ђу Ал ба на ца и Ма ке до на ца увек је 
де тер ми ни са на ак ту ел ним од но сом по ли тич ке мо ћи. То зна чи да су уче сни ци 
у би по лар ној по де ли мо ћи увек ак ту ал но нај сна жни је по ли тич ке ели те ма ке-
дон ске и ал бан ске за јед ни це, не за ви сно од по ли тич ког ха би ту са тих стра на ка.

Још 2010. го ди не пре ми јер Гру јев ски је на Мин хен ској си гур но сној кон-
фе рен ци ји из нео чи ње ни цу да Ма ке дон ци има ју не ре ше на пи та ња око иден-
ти те та са су се ди ма, пре го во ри ма са ЕУ, те ин тер ет нич ке про бле ме уну тар 
зе мље, упи тав ши хо ће ли Ма ке дон ци, ко ји ма је Евро па дом, у ко јој се не гу је 
раз ли чи тост иден ти те та, из гу би ти сло бо ду са мо о и зра жа ва ња? Ал бан ски и 
ма ке дон ски дру штве но-по ли тич ки иден ти те ти су кон стант но под не ком вр-
стом ре кон струк ци је и ре ар ти ку ла ци је од стра не до ма ће и ме ђу на род не ели те 
и са мим тим то ути че на раз ли чи тост зна че ња пој мо ва на ци је, гра ђан ства и 
мул ти кул ту ра ли зма. По сто је раз ми шља ња да су са да шњи кон флик ти ре зул тат 
ста ри јих су ко ба из вре ме на ју го сло вен ског пе ри о да.²⁸ За то са да, ма ке дон ски 

²⁶ По ли тич ке пар ти је има ју у ин тер ет нич ким од но си ма по себ но не га тив ну уло гу, 
ко ја је стал но у успо ну – 44% ис пи та ни ка 2008. го ди не сма тра ло је да су по ли ти ча ри на 
на ци о нал ном ни воу од го вор ни за по гор ша ње ин тер ет нич ких од но са, док тај број 2009. 
го ди не по рас тао на 71%.

²⁷ Mir ja na Ma le ska, “What Kind of a Po li ti cal System did Ma ce do nia gain aft  er the Ohrid 
Pe a ce Agre e ment”, New Bal kan Po li tics 9/5 (2006): 5–15.

²⁸ Ke vi Adam son and De jan Jović, “Th e Ma ce do nian–Al ba nian po li ti cal fron ti er: the re-
ar ti cu la tion of post-Yugo slav po li ti cal iden ti ti es”, Na ti ons and Na ti o na lism 10/3 (2004): 306.



Амбивалентност мултикултурализма у Македонији 369

на ци о на ли сти од би ја ју да при зна ју да та два ет ни те та мо ра ју да има ју јед нак 
ста тус и схва та ју Ма ке до ни ју као на ци о нал ну др жа ву – не мул ти кул ту рал ну. 

Због не до стат ка на ци о нал ног је дин ства у кон флик том по де ље ном дру-
штву, као што је Ма ке до ни ја, те шко је до сти ћи пу ну де мо кра ти ју и мул ти-
кул ту рал ни дис курс, ко је вла да ко ри сти са мо као так тич ку на ме ру за ле ги-
ти ми за ци јом ин тер на ци о на ли за ци о не по зи ци је зе мље. 

Ма ке дон ци сма тра ју да је од по чет ка 90-их го ди на 20. ве ка њи хов иден ти-
тет, ко ји је још у фа зи фор ми ра ња, ди рект но угро жен, нај ви ше од стра не Грч ке 
и Бу гар ске, а из ну тра ал бан ском су прот ста вље но шћу по ли тич кој и кул тур ној 
до ми на ци ји Ма ке до на ца, уз до да так ма ке дон ске пер цеп ци је не си гур но сти. 

Ме ђу на род на за јед ни ца ни је узи ма ла у об зир струк ту рал не про бле ме 
Охрид ског спо ра зу ма, ко ји је по ја чао си гур ност Ал бан ци ма на ра чун осе ћа-
ја не си гур но сти Ма ке до на ца, и ти ме иза зва ла је дин стве но оспо ра ва ње „пра-
ва“ на ци о нал не ве ћи не на сво ју зе мљу. Ал бан ски зах те ви тра же при зна ње 
и про ме ну јав не сфе ре ко ју ма ке дон ска стра на ни је спрем на „де ли ти“ јер се 
ти ме њи хо во схва та ње иден ти те та ме ња. За Ма ке дон це је пи та ње иден ти-
те та по ве за но са оп стан ком њи хо ве зе мље. За то Ма ке дон ци, би ло ре ал но 
или сим бо лич но, су ко бља ва ње око иден ти те та сма тра ју ве ли ким иза зо вом 
за ста бил ност сво је зе мље. Ма ке до ни ја „тра жи“ свој иден ти тет из ме ђу др-
жав но-на ци о нал ног на ци о на ли зма, у за пад ном сми слу на ци је, и уну тра шњег 
ал бан ског под на ци о нал ног на ци о на ли зма, ис точ не ва ри јан те. По ли тич ка и 
ин те лек ту ал на ели та, ко је се ме ђу со бом пре ма ло раз ли ку ју, ни су уло жи ле 
ин те лек ту ал ни или по ли тич ки на пор у по тра зи за пре по зна тљи вим ма ке дон-
ским (ме ђу)на ци о нал ним иден ти те том ко ји пре ва зи ла зи уске окви ре ет нич-
ких де фи ни ци ја и ми то ло ги је, ко је уз њих иду.

На про тив, на ци о нал ни дис курс је на гла шен. Моћ ни про цес ства ра ња 
но вог, пре по зна тљи вог и ан тич ког ма ке дон ског иден ти те та је у на ста ја њу и 
зах те ва пот пу ну про ме ну па ра диг ми. Ет нич ке и кул тур не раз ли чи то сти су 
по ста ле из вор кон фрон та ци ја, по ли ти ка при зна ња раз ли чи то сти ни је до при-
не ла раз во ју ин те гра тив ног мул ти кул тур ног дру штва, а по ли ти ка раз ли чи то-
сти је до би ла об лик по ли ти ке не јед на ко сти. Ма ке дон ско дру штво је уме сто 
мул ти кул ту ра ли зма као по ли ти ке ин те гра ци је ушло у про цес ет но по ли тич ке 
мо би ли за ци је, ко ја мо же во ди ти се па ра ци ји. Ис ти ца на вред ност де цен тра-
ли за ци је по Охрид ском спо ра зу му вре ме ном до во ди до de fac to ре ги о на ли-
за ци је, ко ја би мо гла да по кре не рас пра ву о дру га чи јем ад ми ни стра тив ном 
уре ђе њу ко је ће ува жи ти ра зно ли ке и дру га чи је ин те ре се раз ли чи тих ре ги о на. 
Ово пред ста вља две прет ње по цен трал ну власт – с јед не стра не, због гу бит-
ка по ли тич ке пред но сти, а с дру ге, због ет но је зич ке ди мен зи је ових про це са, 
јер је очи глед но на сто ја ње Ал ба на ца да се ал бан ски је зик про гла си за дру ги, 
слу жбе ни је зик. Ако ово на сто ја ње уро ди пло дом, на ив но би би ло ми сли-
ти да то не ће има ти по ли тич ке по сле ди це по чи та во ма ке дон ско дру штво.
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ЗАКЉУЧАК

Ма ке до ни ји је ме ђу на род на за јед ни ца на мет ну ла по ли ти ку им пле мен-
та ци је мул ти кул ту рал ног укљу чи ва ња као об лик ре ша ва ња ин тер ет нич ког 
су ко ба, про мо ви шу ћи је зич ку и кул тур ну раз ли чи тост уте ме ље ну на пра-
вед но сти и јед на ко сти са глав ном ин тен ци јом уво ђе ња кул ту ре у при мар на 
до бра, чи ме се оства ру је јед на кост свих гра ђа на раз ли чи тих ет нич ких при-
пад но сти. На мет ну та по ли ти ка при зна ња спро во ди се кроз еле мен те кон со-
ци јал не де мо кра ти је, де цен тра ли за ци је, по ли тич ке пар ти ци па ци је ма њи на, 
али на не кон зи стен тан на чин, јер дру штве не спе ци фич но сти зе мље до при но се 
да се ви ше по тен ци ра ју цен три фу гал ни не го цен три пе тал ни аспек ти по ли-
ти ке при зна ња. У про це су из град ње др жа ве у Ма ке до ни ји, као те мељ но до-
бро, узе та је кул ту ра или ет ни ци тет, а под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це 
би ло је по треб но узе ти у об зир чи ње ни цу да чла но ви ма њин ских за јед ни ца 
не би ра ју сво ју по зи ци ју у дру штву, та ко да вла да мо ра ува жи ти зах те ве ко-
је по је дин ци тра же, а усме ре ни су на по др шку је зи ка и кул ту ре. Охрид ским 
спо ра зу мом по стиг ну то је при зна ње кул тур не при пад но сти, иако у нај ве ћој 
ме ри са мо за нај ве ћу ма њин ску гру пу. Са мим тим мо же се го во ри ти да је те-
о риј ско ви ђе ње ли бе рал них мул ти кул ту ра ли ста до би ло по твр ду, јер је кул-
ту ра при зна та као ва жно при мар но до бро ко је ис ти че из бор, чи ме ма њин ске 
кул ту ре до би ја ју по себ на по ли тич ка пра ва.

По ли ти ка при зна ња про на ла зи сво је ме сто из ме ђу јед на ких пра ва и 
јед на ког при зна ња, иако пра ва и при зна ње ни су иден тич не ства ри. Пра ва 
су де фи ни тив но по треб на за јед на ко при зна ње, али под од ре ђе ним окол но-
сти ма ни су до вољ на, јер је по треб но ис пу ње ње усло ва ко ји би до при не ли да 
се мар ги нал не гру пе осе ћа ју јед на ким они ма ко је им то при зна ње да ју. Уни-
вер зал на тра же ња за јед на ким при зна њем мо гу би ти ис пу ње на кроз пар ти-
ку лар ни са др жај и од ре ђе не ре ци пи јен те по ли ти ке при зна ња или, ин ди рект-
но, кроз спе ци јал не од ред бе или пра ва.

Јед нак трет ман Ал бан ци зах те ва ју на те ме љу сво је аутох то но сти.²⁹ 
У прак си се, ме ђу тим, по ка зу је да по ли ти ка пра вед не за сту пље но сти ма ње 
ис ти че ме ђу соб ну ин тер ак ци ју из ме ђу ве ћи не и ма њи не, те прет по ста вља 
да пра вед на за сту пље ност јед не за јед ни це из јед на ча ва јед на ку за сту пље ност 
уну тар те за јед ни це.

Ма ке до ни ју је из са мо де фи ни шу ће на ци о нал не др жа ве не фор мал не ве-
ли ке ко а ли ци је пре тво ри ла у др жа ву ко ја се де фи ни ше из ме ђу на ци о нал не, 
гра ђан ске и би на ци о нал не др жа ве са фор мал ном струк ту ром де о бе вла сти. 
Охрид ски спо ра зум је је дин стве ни мо дел гра ђе ња по ли тич ког кон сен зу са ко-
ји у се би са др жи прин ци пе кон со ци ја ци је и уни тар ног уре ђе ња др жа ве, те се 

²⁹ Meh me ti, “Im ple men ta tion of the Ohrid Fra me work”, pp. 67–89.
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мо же са гле да ва ти и као „чу дан по ку шај ком би но ва ња гра ђан ског при сту па 
и јед на ких пра ва свих гра ђа на са еле мен ти ма кон со ци јал не де мо кра ти је.“³⁰ 

Ме ђу тим, ка ко је ме ђу на род на за јед ни ца при мар но би ла усме ре на на да-
ва ње пра ва са мо јед ној ет нич кој за јед ни ци, мул ти на ци о нал но и мул ти кул ту-
рал но дру штво Охрид ским спо ра зу мом кре ће пре ма из град њи би на ци о нал не 
др жа ве. На при ме ру Ма ке до ни је ви дљи ви су сте ре о ти пи бор бе дру штве них 
ет нич ких гру па ко је се стал но и не пре кид но бо ре ме ђу со бом и ко је на сто је 
сво је пар ти ку лар не ин те ре се гру пе при ка за ти и на мет ну ти као оп ште це лој 
за јед ни ци. Ис под тих пар ти ку лар них ин те ре са на ла зи се сти ца ње, одр жа ње 
и ја ча ње мо ћи као основ ног обе леж ја по ли тич ког де ло ва ња. Охрид ски спо-
ра зум је из ме нио струк ту ру Ма ке до ни је, ле гал но је пре тво рив ши у др жа ву 
ко јом се вла да уз по моћ еле ме на та по де ле вла сти. А из вр шио је ути цај и на 
ствар ност гра ђа на. Ве ћи на др жав них ин сти ту ци ја у ве ли кој ме ри од ра жа ва 
ту мул ти ет нич ку ствар ност, а не стао је и мо но пол јед ног је зи ка.

Ме ђу тим, мно га пи та ња у ве зи са при ме ном спо ра зу ма оста ла су отво-
ре на. Нај ве ћи зна чај има по ли тич ки по сту лат „кван ти тет из над ква ли те та“. 
Пре ма тој ло ги ци, чи ни се да је бо ље ис пу ни ти рад на ме ста у ад ми ни стра-
ци ји чла но ви ма пар ти ја и по сти ћи кво ту „пра вед ног ет нич ког за сту па ња“ 
не го до сти ћи про фе си о нал не стан дар де.

Ма ке до ни ја је на рас кр шћу јер је по треб но из гра ди ти иден ти тет у ње-
го вом ду ал ном зна че њу – ет ни ци те та, с јед не стра не, ко ји об у хва та ет нич ке 
Ма ке дон це, и „по ли тич ког гра ђан ства“, с дру ге стра не, ко је би об је ди нило све 
ет нич ке за јед ни це у зе мљи. То је ве лик иза зов за по ли тич ке ели те, по го то во 
ако се ува жи чи ње ни ца да им је при мар ни ин те рес оства ри ва ње уско пар-
тиј ских ци ље ва. По треб но је ство ри ти но ви на ци о нал ни, гра ђан ски иден ти-
тет ко ји не би да вао мно го зна че ња ет ни ци те ту.

Де мо крат ска вла да ви на мо же функ ци о ни са ти ако по сто ји „осе ћај за јед-
нич ког ин те ре са“, а у ма ке дон ском дру штву сва ка ко не ма пој ма на ци је ка ко 
га Мил схва та, јер не по сто ји на ци ја ко ја има осе ћај те мељ ног за јед ни штва 
ин те ре са и по ли тич ке суд би не за јед ни це.

Мит о уте ме ље њу др жа ве и за јед ни це из у зет но је зна ча јан на ју го и сто-
ку Евро пе, бу ду ћи да не ма ста бил не др жа ве без осни вач ког ми та. Исто та-
ко, „тра же ње“ ово га ми та у ве ћин ској за јед ни ци ди рек то оне мо гу ћа ва про-
на ла же ње „за јед нич ког“ ми та. Са гле да ва ју ћи Ма ке до ни ју са та квог аспек та, 
зна чи да ће бу ду ће ја ча ње ет нич ки обо је них по ли ти ка пер ма нент но во ди ти 
раз два ја њу дру штва и так ми че њу два на ци о на ли зма. 

Ви дљи ве су ин сти ту ци о нал не пра зни не у под руч ји ма де цен тра ли за-
ци је зе мље, ре фор ма ма обра зо ва ња, у по бољ ша њу со ци јал них слу жби ко је 
би по др жа ле про це се дру штве не ин те гра ци је, у јав ним де ба та ма о пи та њи ма 

³⁰ Fa ri mah Daft  ary, “Con fl ict Re so lu tion in FYR Ma ce do nia: Po wer-sha ring or the ‘ci vic 
ap pro ach’”, Hel sin ki Mo ni tor 12/4 (2001): 291–312.
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ко ја по га ђа ју раз ли чи те ет нич ке за јед ни це, као и мно гим дру гим пи та њи ма. 
Ет нич ки су ко би су че шћи у плу рал ним дру штви ма где по сто ји не до след-
ност из ме ђу по тре ба гра ђа на и мо гућ но сти др жа ве да кроз јав не слу жбе бу-
де сер вис гра ђа ни ма. Ве ли ки про бле ми у да на шњој Ма ке до ни ји ре зул тат су 
еко ном ских и со ци јал них про бле ма, уз дис па ри тет при хо да и рас ту ће си ро-
ма штво, ко ји се мо гу на зва ти фру стра циј ским ја зом. Де о ба дру штва је по-
ста ла ин сти ту ци о на ли зо ван про цес и по ли тич ки је прин цип ре ду ко ван на 
спо ра зу ме из ме ђу две ели те.³¹ 

По зи тив на дис кри ми на ци ја, у Ма ке до ни ји ду го прак ти ко ван мо дел, 
ни је пре вла дала бор бу сим бо ли ма за „пре власт“ у дру штву. Ма ке дон ска по-
ли ти ка је „сим бо лич ки кон фликт“, у ко ме сим бо ли зам до зво ља ва на мер ну 
кон фу зи ју зна че ња ка ко би по ли ти ци дао до вољ но про сто ра за њи хо ву раз-
ли чи ту ин тер пре та ци ју. У јав ној сфе ри ма ке дон ски сим бо ли не ма ју ви ше ис-
кљу чи во до ми нант ни по ло жај јер ал бан ска за јед ни ца же ли што ви ше, пу тем 
сим бо ла, осли ка ти но во и стак ну ти по ло жај сво је за јед ни це, а са мим тим ис-
та ћи тра же ња за ве ћом ва жно шћу и вред но шћу у дру штву. Бор ба у под руч ју 
сим бо ла не обе ћа ва да ће Ма ке дон ци и Ал бан ци мо ћи ла ко пре вла да ти сво је 
на ци о нал не (ет нич ке) ви до ве по ли ти ке јер та ква вр ста бор бе још ви ше по-
ја ча ва при вр же ност сво јим на ци о нал ним иден ти те ти ма. 
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Vesna Stanković Pejnović

AMBIVALENCE OF MULTICULTURALISM IN MACEDONIA

S u m m a r y
Multiculturalism in Macedonia is specifi c, unique and dynamical process as a result 

of the historical, socio-economical and political specifi cs of the Macedonian society. Today, 
it is a mixture of the liberal multiculturalism in the area of citizenship society and relation-
ships between the diff erent cultural communities in form of consocial democracy which 
stretches multiculturalism in the area of politics. Th e elements of the liberal multicultur-
alism are evident in the inclination towards creation of multicultural (transethnic) public. 
Th e consociality of the Macedonian multiculturalism on the other hand, is refl ected in the 
area of inclusion of the representatives of bigger ethnic communities in the formation of 
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institutions, fi rst of all, the dominant political institutions such as the parliament and the 
government, but also the manner of making the political decisions which enter into the 
sphere of national identity of the communities. In Macedonian multiculturalism is sressed 
domination of the autonomous internal ethnic public spheres over the central public sphere, 
which should dominate in the society. Because of the complexity and dynamics of the 
social relationship in Macedonia there is struggles for recognition between Macedonians 
and Albanians which serves to fuel interethnic antagonisms and widen the social distance 
between each group.

Key words: Republic of Macedonia, multiculturalism, rights of minorities, interetnic 
relations, struggles for recognition
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OSOBENOSTI MULTIKULTURALIZMA BOSNE 
I HERCEGOVINE U POSTDEJTONSKOM PERIODU

ZARIJE SEIZOVIĆ,* MIRZA SMAJIĆ**

S a ž e t a k. – Autori u tekstu polaze od stanovišta da su u postdejtonskom periodu 
izgradnje države Bosne i Hercegovine evidentne određene društvene i političke specifično-
sti koje su proizvod državo-pravnog ustroja koji je uspostavljen Općim okvirnim sporazu-
mom za mir u Bosni i Hercegovini. Takva ambijentalnost u konačnici proizvodi određene 
antagonističke kontranorme i kontrapolarnosti u javnom i političkom prostoru i diskursu, 
a koje se reflektiju na elemente, faktore i procese demokratizacije i primjene demokratskih 
načela i procedura u bh. svakodnevnici. Krajnji rezultat ovakvih procesa doveo je do et-
ni(ci)zacije političko-pravnog, javnog i svakog drugog prostora i stvaranja okvira i uslova 
za održavanje političkog i društvenog statusa quo na jednoj i rasprostranjene i sistem(at)ske 
diskriminacije i kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda određenih društvenih grupa 
na drugoj strani. U tom kontekstu, autori afirmiraju premisu da vladajuće političke elite, 
koristeći etnokratske mehanizme kreiranja i održavanja (na) vlasti, stvaraju privid nemo-
gućnosti izgradnje savremenog bosanskohercegovačkog identiteta, vrednujući svakodnev-
nicu kroz određene kontrapolarnosti, odnosno matrice „naše“ i „njihove“ egzistencije, uz 
ressentiment spram drugog i drugačijeg. U takvom stanju i okruženju, društvena realnost 
nije obilježena egzistencijom građansko-kulturnih odrednica, resp. multikulturalnošću u 
izvornom smislu pojma, nego postojanjem kolektivnih, ali i individualnih frustracija koje 
predstavljaju vrlo pogodno tlo za političko, društveno, ekonomsko, kulturno i svako drugo 
manipuliranje širokim slojevima stanovništva različite etnokonfesionalne provenijencije, 
stvarajući stanje otsustva sukoba, prije nego stabilnog mira.

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, Dejtonski mirovni sporazum, političke elite, 
multikulturalizam, nekonsolidirana demokratija 

BOSNA I HERCEGOVINA U POSTDEJTONSKOM PERIODU 
 POLITIČKA I DRUŠTVENA AMBIJENTALNOST

Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini¹ dogovoren u Dejto-
nu, a potpisan u Parizu 1995. godine predvidio je da Republika Bosna i Hercego-
vina nastavlja svoj državni kontinuitet u međunarodno priznatim granicama […] 

* Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
**  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
¹ General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina – puni naziv među-

narodnog mirovnog sporazuma kolokvijalno nazvanog Dejtonski mirovni sporazum. Th e Dayton 
Peace Accords, General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. Paris, 14. De-
cember 1995, Offi  ce of Public Communication, Bureau of Public Aff airs, U.S. Department of State.
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u čijem sastavu se nalaze dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (51%), u 
čijem sastavu se nalazi 10 kantona, i Republika Srpska (49%).² 

Osnovne determinante mirovnog sporazuma su prestanak ratnih djelovanja 
i verifi kacija Bosne i Hercegovine kao nezavisne, samostalne, suverene i međuna-
rodno priznate države.³ Međutim, iz ugla pojedinih teoretičara najvažnija atribu-
cija ovog kontradiktornog povijesnog dokumenta jeste zaustavljanje organiziranog 
nasilja, smatra Nerzuk Ćurak. Kontradiktornost Dejtonskog sporazuma za navede-
nog politologa proizlazi iz nove (post)geopolitike mirovnog procesa, jer dejtonsku 
Bosnu i Hercegovinu označava kao državu „stvorenu i mišljenu ratom, izvedenu iz 
rata, uvjetovanu njegovim rezultatima“.⁴ Relevantnost ovakve konstatacije direk-
tna je posljedica Sporazuma, tačnije Aneksa 4, koji je proizveo etnizaciju prostora 
Bosne i Hercegovine i stvorio okvir za status quo. Ova konstatacija je znakovita u 
pogledu prikaza okvira koji je prirodno stanište za proizvodnju ljudske nesigur-
nosti budući da je Dejtonski mirovni sporazum potvrdio novu geografi ju proi-
zvedenu primjenom organiziranog oružanog nasilja protiv Bosne i Hercegovine.⁵ 

Iz današnje perspektive, iako je došlo do formiranja novih državnih organa 
i uspostave određenih mehanizama jačanja postojećih državnih institucija Bosne 
i Hercegovine, još uvijek entiteti, pa čak, unutar Federacije Bosne i Hercegovine i 
kantoni, postaju preovladavajući (osnovni) pravno-politički okvir života i rada bo-
sanskohercegovačkog društva. Za objašnjenje ovakvog stanja, MacMahon ističe da 
ustavno-politička arhitektura Bosne i Hercegovine predstavlja „prostor puta podjele 
države i podjele vlasti“⁶ sa krajnjim ciljem marginalizacije individue u političkom, 
ekonomskom i sigurnosnom segmentu. Ustav Bosne i Hercegovine i njegov „ugra-
đeni“ model konsocijacijske demokratije,⁷ u javnom i naučnom diskursu postaje 

² Arbitražom (1999) uspostavljen je Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, http://www.ohr.
int/ohr-offi  ces/brcko/default.asp?content_id=5368, pristupljeno 19. 4. 2016.

³ Ne treba zaboraviti činjenicu da ključna karakteristika „Dejtonskog ustava“, što ga ujedno 
i čini „posebnim“, te razdvaja od kontinentalne evropske, jugoslavenske i bosanskohercegovačke 
ustavne tradicije, proizlazi iz postupka njegovog donošenja i usvajanja. „Dejtonski ustav“ je de fac-
to proizvod mirovnih pregovora i rezultat je kraja višegodišnjeg rata, odnosno realpolitičkog pris-
tupa bosanskom pitanju, Edin Šarčević, Dejtonski Ustav: Karakteristike i karakteristični problemi, 
Sarajevo: Fondacija Konrad Adenauer Stift ung, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 2009, str. 57.

⁴ Nerzuk Ćurak, Obnova bosanskih utopija, Sarajevo–Zagreb: Synopsis, 2006, str. 31.
⁵ Izet Beridan, Sead Turčalo i Mirza Smajić, „Međunarodna zajednica i izazovi humanoj 

sigurnosti u postkonfl iktnom društvu“, u Dani kriznog upravljanja 2011“, Velika Gorica: Ve-
leučilište Velika Gorica, 2011, str. 530.

⁶ McMahon 2004, str. 586 prema Mirza Smajić, „Političko predstavljanje i (ne)sigurnost 
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“, Politički život 9 (2009): 109.

⁷ Sistem konsocijacijske demokratije razvijen je u državama kao što su Belgija, Austrija i 
Švicarska. Ovaj model demokratije posebno je pogodan za društva koja su ozbiljno podijeljena 
religioznim, ideološkim, regionalnim, kulturološkim i drugim razlikama, Andrew Heywood, 
Politika, Beograd: Clio, 2004, str. 68; Dieter Nohlen, Politološki rječnik. Država i politika, Osi-
jek– Zagreb–Split: Panliber, 2001, str. 163–165.
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predmet ozbiljne kritike, dajući mu čak epitet i „nepopularnog mira“.⁸ Međutim, 
iako se smatra da postdejtonski institucionalni okvir predstavlja „klasičan primjer 
konsocijacijskog rješenja“,⁹ on primarno nije ostvario očekivane rezultate daljnje 
demokratizacije u vitalnim poljima bosanskohercegovačke države i društva. Ipak, 
dublja teorijska analiza pokazuje da su kreatori Sporazuma pošli od pogrešnih pre-
misa, odnosno da će „prisilnim“ potpisivanjem doći do „pomirenja“, ukoliko se u 
sporazum ugrade određeni „socijaldarvinistički zahtjevi […] sukobljenih strana“.¹⁰

Prema tome može se reći da u BiH ne egzistira niti jedno od načela demo-
kratske konsolidacije, što je, npr., vidljivo iz presude Evropskog suda za ljudska prava 
u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine,¹¹ gdje je uočljivo da nije po-
stignut „odlučan način harmoniziranja središnjih političkih institucija s izbornim i 
stranačkim sustavom […] državnom upravom i regrutacijom elita“,¹² a što je uvjet 
za uspjeh konsolidacije demokratije. Afi rmaciju ovog stava pronalazimo u studiji 
Th orstena Gromesa Demokratisierung nach Burgerkriegen – Das Beispiel Bosnien 
und Herzegowina, u kojoj je autor u(s)tvrdio da se mnoge vlade u postratnom pe-
riodu susreću sa problemima osiguranja manjinskih prava, te ljudskih prava opće-
nito.¹³ Osim toga, detektirao je „usporavajuće“ elemente procesa demokratizacije, 
kao i primjene demokratskih načela i procedura,¹⁴ a koji mogu poslužiti određe-
nim antidemokratskim akterima u slabljenju demokratije. Kako bi se ovakvo sta-
nje izbjeglo, potrebno je osigurati nizak stupanj fragmentacije političkih stranaka,¹⁵ 

⁸ Florian Bieber, Post-War Bosnia, USA: Palgrave, 2006.
⁹ Bose 2002, str. 216 u Robert Belloni, Statebuilding and International Intervention in Bos-

nia, New York – London: Routledge, 2007, str. 44.
¹⁰ Sead Turčalo, Institucionaliziranje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, magi-

starski rad, Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2009, str. 84.
¹¹ U toj presudi (aplikacija br. 27996/06 i 34836/06) stoji da su se aplikanti „žalili da im je 

onemogućeno da se kandidiraju na izborima za Dom naroda i Predsjedništvo zbog svog rom-
skog i jevrejskog porijekla“, što je i potvrđeno presudom Evropskog suda za ljudska prava, a tiče 
se kršenja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (rasna diskriminaci-
ja) koju čini Bosna i Hercegovina, http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/novosti/?id=1008, 
pristupljeno 29. 4. 2016.

¹² Nohlen 1994 u Wolfgang Merkel, „Teorija transformacije: demokratska konsolidacija 
postautoritarnih društava“, Politička misao XXXVI/3 (1999): 136.

¹³ Th orsten Gromes, Demokratisierung nach Burgerkriegen, Frankfurt a. Main: Campus 
Verlag, 2007, str. 53.

¹⁴ Gromes navodi primjer spore i slabe institucionalne efi kasnosti u procesu demokratizaci-
je kroz slabo povjerenje strana u konfl iktu, što se refl ektira na buduće institucionalno rješavanje 
problema, kao i općih usluga, što stanovništvo dovodi u stanje neizvjesnosti, ibid. 89–93. Dalje, 
javlja se i problem načela „političkog natjecanja“, koji može poslužiti za jačanje određenih na-
cionalističkih ideja i time blokirati proces demokratizacije, ibid. 77–83.

¹⁵ Indeks fragmentiranosti „mjeri rascjepkanost stranačkog sustava prema broju stranaka, 
utvrđenu prema njihovim udjelima u glasovima. Prema Raeu (1968), indeks fragmentiranosti 
računa se tako da se sačini zbroj kvadratnih udjela svih stranaka i potom odbije od 1“, Merkel, 
„Teorija transformacije: demokratska konsolidacija postautoritarnih društava“, str. 138f.
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jer, prema provedenim istraživanjima, politički sistemi sa visokom fragmentacijom 
ugrožavaju stabilnost političkog sistema, a time i proces demokratizacije.¹⁶

Nadalje, konsocijacijski model je trebao, a zbog bosanskohercegovačkog mul-
tietničkog sastava društva, omogućiti svim etničkim grupama participaciju u vlasti. 
Međutim, problem power-sharing sistema u Bosni i Hercegovini kroz državni, en-
titetski, kantonalni i lokalni nivo doveo je više do perpetuacije etnički motivirane 
politike nego do njenog slabljenja.¹⁷ 

Određena empirijska i teorijska istraživanja ukazuju na to da proces demo-
kratizacije zavisi prije svega od niza faktora (istorije, okruženja, demografi je, po-
ložaja države), što, u krajnjoj liniji, i određuje trajanje i uspjeh ovog procesa. Zbog 
prethodnih različitosti ne mogu se primjenjivati identični standardi u različitim 
zemljama, jer, kako F. Braudel tvrdi, društvo se sporo mijenja.¹⁸ Slijedi standard 
konsolidirane demokratije:

„Demokratska tranzicija je završena kad je postignuta dovoljna saglasnost o 
političkim postupcima za dolaženje do jedne izabrane vlade, kad vlada do-
lazi na vlast neposredno na osnovu slobodnih i sveopštih izbora, kad takva 
vlada ima faktičku vlast da stvara novu politiku i kad izvršna, zakonodav-
na i sudska vlast koju je stvorila nova demokratija ne mora de jure da dijeli 
vlast sa drugim organima.“¹⁹

Moglo bi se konstatovati da, ako se državnost, suverenost i samostalnost ne-
ke države stalno izazivaju (ugrožavaju) iznutra, onda se takve države teško mogu 
demokratizirati i još teže demokratski konsolidirati. Dokazivanje prethodne teze 
se može teorijski izvesti i empirijski potvrditi time „da se višenacionalne države, 
višeetničke i multikulturalne znatno teže konsolidiraju kao demokratije“.²⁰ Nada-
lje, vrlo interesantnu interpretaciju problema novonastalih nekonsolidiranih više-
nacionalnih religijskih demokratija daje Claus Off e, koji tvrdi da:

„nacionalističke ili vjerske elite mogu kao politički poduzetnici upravo u raz-
doblju postkomunističke transformacije u kojima se izgradilo i organiziralo 

¹⁶ Wolfgang Merkel, Transformacija političkih sustava. Teorija i analize, Zagreb: Fakultet 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 125–126.

¹⁷ Smajić, „Političko predstavljanje i (ne)sigurnost nacionalnih manjina u Bosni i Herce-
govini“, str. 110.

¹⁸ U konačnici, „duh demokratije ne može se nametnuti izvana. On mora izrasti iz unu-
trašnjosti naroda“, kako smatra Mahatma Ghandi.

¹⁹ Linz i Stepan 2002, str. 15 u Pavle Jovanović, Tranzicionizam – Refl eksije o postkomuni-
stičkoj tranziciji, Podgorica: CID, 2006, str. 141.

²⁰ Merkel, Transformacija političkih sustava, str. 330. U višenacionalnim državama koje 
su sve više fragmentirane i segmentirane Merkel predlaže uvođenje procesa tzv. „inkluzivne 
političke strukture“ u institucionalnu ustavnu arhitekturu, sa više elemenata konsenzusa i prava 
veta. No, takav proces može pružiti mnogim političkim elitama da kroz strategiju mobilizacije 
i odbijanja kompromisa ometaju ili odbace mnoge procese reformi (šire u ibid. 332–332).
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malo drugih čvrstih kolektivnih identiteta (klasa, sloja, profesija itd.), ostva-
riti svoje interese za vlašću posredstvom nacionalističko-šovinističkih stra-
tegija mobilizacije.“²¹

MULTIKULTURALIZAM VS. DEJTONSKI NACIONALIZAM

Politička praksa (implementacija, provođenje) Dejtonskog mirovnog spora-
zuma omogućila je da etnonacionalističke stranke dobiju prevlast, a što je dovelo 
do permanentnog procesa blokiranja političkih, ekonomskih i socijalnih reformi. 
U svakodnevnici države Bosne i Hercegovine dominira politika kontrapolarnosti, 
etnokratije, etnopolizma,²² lokaletatizma i antiinstitucionalizma. Posebno ističemo 
visok stepen diskriminacije, koji se prezentira kroz ustaljene forme, kao npr.: naše 
i njihove škole, bolnice, univerziteti… (čitaj bošnjačke, hrvatske, srpske).

„Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini predviđena je Opštim okvirnim 
sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, nazvanim još i Dejtonski mirovni 
sporazum (DMS). 1 Ustav BiH (Aneks 4 DMS) proklamuje jednakost Bo-
šnja ka, Hrvata i Srba, tvrdeći da osigurava garanciju jednakosti za sve gra-
đane BiH. Međutim, ovakva jednakost ne samo da nije osigurana postoje-
ćim ustavno-pravnim okvirom, nego trenutna ustavna struktura prestavlja 
poseban pravni okvir za diskriminaciju: sistem vlasti u državi konstruisan 
je tako da osigura političku participaciju „konstitutivnih naroda“, margina-
lizirajući ostale građane BiH (one ’ne-konstitutivne’). Etnički nacionalizam, 
bivajući nus-pojavom poraza (ex)komunističkih autoritarnih režima, pokazao 
se kao glavna prepreka demokratizaciji svih multietničkih država u tranzi-
ciji, uključujući i BiH. Etnički kriterij onemogućava diobu po li ti čke, socijal-
ne i ekonomske moći pod jednakim uslovima unutar građanskog (civilnog) 
društva, favorizujući, u političkoj participaciji i domenu zaštite ljudskih prava, 
etničke grupe na štetu građanina kao pojedinca. Ovaj koncept omogućava 
da konstitutivni narodi među sobom raspoređuju i dijele gotovo svu vlast i 
moć u državi, sprječavajući primjenu jednakog tretmana za sve građane.²³

²¹ Off e 1994 u Merkel, Transformacija političkih sustava, str. 330–331.
²² Termin etnopolis opisuje „zajednicu koju karakterizira politički prioritet etničke grup-

nosti nad individuom, prioritet koji je proveden kroz proces demokratske samolegislacije, zajed-
nica koju karakterizira politički prioritet etnički grupnog prava na samoodređenje nad pravom 
građanina na samoodređenje, pri čemu je članstvo građanina u političkoj zajednici predodređeno 
njenim ili njegovim članstvom u etničkoj zajednici“, Asim Mujkić, Mi, građani etnopolisa, Sara-
jevo: TKD Šahinpašić, 2007, str. 15.

²³ Zarije Seizović, Konstitutivni narodi i ustavne promjene (Constituent Peoples and 
Constitutional Changes), Sarajevo: Dobra knjiga, 2014, str. 9–10.



Zarije Seizović, Mirza Smajić380

Iz teorijske, ali i praktične strane u Bosni i Hercegovini još uvijek nije na-
stupila posljednja faza procesa demokratizacije, koja se primarno odnosi na sta-
biliziranje i konsolidiranje demokratskih institucija, odnosno „internalizaciju de-
mokratskih normi […] elita i masa“.²⁴ Prema tome, Bosna i Hercegovina se nalazi 
u procesu (kontinuirane) tranzicije i ona se po mnogim faktorima razlikuje od 
drugih država u okruženju. 

Prije svega, Bosna i Hercegovina je postratno društvo koje je u dobroj mjeri 
partikularizirano i razbijeno po etničkim, vjerskim i socijalnim kategorijama, a što 
je zasigurno posljedica izražene etnopolitičke dimenzije. Posljedica takvog stanja 
dovela je do uspostavljanja novih standarda, pa čak i kontranormi: internaciona-
lizam je zamijenjen nacionalizmom; ateizam zamijenjen teizmom (agresivno is-
poljavanim i javno folkloriranim); humanizam je zamijenjen nacionalnom homo-
genizacijom; antifašizam fašizmom.²⁵ Međutim, u ovakvim društvima, kakvo je, 
između ostalog, i bosanskohercegovačko, preovladavaju određena mišljenja da je 
multikulturalizam istrošen ili uopće „ne postoji“. Pojedini članovi akademske za-
jednice u Bosni i Hercegovini naglašavaju da živimo u društvu bez identiteta i/ili 
da čak živimo tri identiteta, tri kulture, tri istorije, tri „istine“ itd. U tom kontek-
stu Miodrag Živanović naglašava da postoje tri odvojena kulturna identiteta i da 
se oni međusobno ne dodiruju, ali smtara i da „ne postoje izolirane, međusobno 
odvojene tri kulture, tri kulturna kruga jer su to kulture koje su stoljećima ovdje, 
zapravo, međusobno povezane i one se prožimaju“.²⁶

Etnonacionalna egzaltacija i primitivni nacionalizam, nastali kao nuspoja-
va rušenja istočnoeuropskih komunističkih totalitarnih režima, postali su osnovna 
prepreka stvarne demokratizacije bivših komunističkih država i društava, pa tako 
i BiH i njenog društva. Dejtonskim sporazumom, preciznije Ustavom BiH, etnič-
ki nacionalizam biva institucionaliziran: preambula Ustava BiH (a i mnogi njego-
vi normativni dijelovi) priječe BiH da kreira državno-pravno podneblje u kojem 
će instrumenti moći i vlasti bivati raspoređeni unutar civilnog društva, dok u isto 
vrijeme favorizira etnonacionalizam i kolektivna (nacionalna) prava etničkih za-
jednica na račun pojedinca – građanina. Etnička dihotomija u bosanskohercego-
vačkom društvu i državi dovela je do krize identiteta, odnosno društva u cjelini, 
generirajući određene predrasude i stereotipe prema drugima. U tom kontekstu, 
Esad Zgodić u svojoj interpretaciji prevazilaženja etničkih predrasuda naglaša-
va da „transformacija etnosa u demos, i obrnuto, preobražaj demosa u etnos, da-
kle, vode u konfl ikte i nestabilnost, pa se izlaz vidi u demokratskoj sintezi demo-
kratskog načela teritorijalnosti s etnokratskim načelom korporacijsko-pravnog i 

²⁴ Paul Kubicek, Th e European Union and Democratization, London – New York: Rout-
ledge, 2003, str. 21.

²⁵ Mirsad D. Abazović, Ogledi o bosanskohercegovačkoj zbilji, Sarajevo: DES, 2008, str. 74.
²⁶ Preuzeto sa http://www.slobodnaevropa.org/content/multikulturalizam_region_/24377206.

html, 4. 5. 2016.
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korporacijsko-političkog zastupanja jezičko-etničkih interesa u državnom siste-
mu“.²⁷ Etničke predrasude ne moraju nužno dovesti do nasilnog konfl ikta. Ipak, 
ovaj autor zaključuje da „etnokratija zasnovana na masovnoj produkciji i percepciji 
etničkih predrasuda²⁸ izriče smrtnu presudu demokratiji“.²⁹ Bosna i Hercegovina 
je, u teritorijalnom smislu, tlo na kojem vjekovima koegzistiraju religije, etnije i 
kulture, koje se, u svoj svojoj složenosti i isprepletenosti, ne mogu ekskluzivno ve-
zivati za određene, etnički omeđene, teritorijalne zajednice. 

„Etno-kulturološka, konfesionalna, tradicijska, običajna i svaka druga kom-
ponenta složenog bh. socijalnog miljea satkana je od sofi sticiranog spleta 
svekolikog bosanskog jedinstva različitosti, pa je, s tim u vezi, korištenje te-
ritorijalnog kriterija kao odrednice pripadnosti jednoj nacionalnoj skupini 
teorijski ii praktičnog neosnovano.“³⁰

Između ostalog, kao proizvod dejtonskog nacionalizma treba spomenuti 
i sveprisutni govor mržnje u javnom prostora Bosne i Hercegovine. S tim u vezi 
naš prostor³¹ je, nažalost, postao relevantno područje, gdje „rat“, „etničko nasi-
lje“, „otcjepljenje“ i „huškačka politička retorika“ postaju dio javnog (političkog 
i medijskog) diskursa.³² Takvo stanje Mirsad Abazović naziva „početkom razbi-
janja bosanskohercegovačkog društva […] gdje su individualno i građansko do 
kraja inhibirani, a nacionalno-vjerski kolektivitet dobio legitimitet vrhovnosti i 
paradigme“.³³ Na kraju, može se reći da u bosanskohercegovačkom društvu danas 

²⁷ Esad Zgodić, Ka kritici fundamentalizma, Sarajevo: Editio Civitas, 2002, str. 72.
²⁸ T. H. Eriksen etničke predrasude naziva mehanizmom dihotomije, „defi niranja drugih 

kao suprotnih od sebe lično, kao nečega što čovjek sam ne želi biti […] slike neprijatelja su za-
visne od jednog sličnog prijenosa i stereotipske pretpostavke onih drugih“, Eriksen 2002, str. 59 
u Kenan Dautović, Prevencija konfl ikata u međunarodnim odnosima, Travnik: BZK Preporod, 
2007, str. 229.

²⁹ Zgodić, Ka kritici fundamentalizma, str. 74. Dijelovi teksta autora Mirze Smajića objav-
ljeni su u Smajić, „Političko predstavljanje i (ne)sigurnost nacionalnih manjina u Bosni i Her-
cegovini“, str. 111–112.

³⁰ Seizović, Konstitutivni narodi i ustavne promjene, str. 25.
³¹ Šire u Lejla Turčilo, „Govor mržnje u bh. javnom prostoru: medijski i vanmedijski akteri“, 

dostupno na http://www.fes.ba/fi les/fes/img/Bilder_Aktivitaeten/GOVOR%20MRZNJE%20II.
pdf, pristupljeno 4. 5. 2016.

³² Šire u studiji Vlado Azinović, Kurt Bassuener i Bodo Weber, Analiza sigurnosnih rizika, 
Procjena potencijala za obnovu etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Fakultet političkih 
nauka, Atlantska inicijativa, 2012, str. 35–58.

³³ Abazović, Ogledi o bosanskohercegovačkoj zbilji, str. 73. Uprkos istaknutim „ceremonijal-
nim dostignućima“ Dejtonskog sporazuma u oblasti zaštite ljudskih prava pojedinaca, istina je 
da je on producirao državno-pravni i politički okvir unutar kojeg se ukupna politička struktura 
u BiH zasniva na principu ekskluzivnog etničkog predstavljanja tri „konstitutivna naroda“, sve 
na štetu prava pojedinca. „Kolektivna prava su, bez obzira na činjenicu da je njihovo priznanje 
u porastu kako u teoriji tako i praksi zapadnih zemalja, ipak podređena (na drugom mjestu) u 
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dominira „etnokolektivna dilema“, koja konstantno generira simbole i riječi govora 
mržnje, te nam upravo nedostaju demokratizacija, politička i ekonomska stabilnost.

U knjizi Kulturna polivalentnost i apsurd zločina u Bosni i Hercegovini, u 
dijelu nazvanom „Kultura kao pročelni sociološki fenomen“, dr. Fikret Bečirović 
razmatra pojam, defi niciju i značenje kulture, stavljajući je u odnos spram prirode, 
eksplorirajući je u tom odnosu u ontološko-antropološkom diskursu. Razmatrajući 
fenomen kulture, ovaj autor je dovodi u vezu sa fenomenima etničnosti i identite-
ta, da bi, validno i meritorno „progovorio“ o bosanskom identitetu (identitetima). 

Fenomen kulture, kulturnih oblika i kulturnih pejzaža, razmatran u aktual-
nom bosansko-hercegovačkom političko-socijalnom trenutku (period nakon okon-
čanja oružanog sukoba), u BiH potvrđuje vjekovima prije nastali fenomen koji 
se može nazvati dodirivanje i suživot kultura, a koji supstancijalno određuje sraz 
kultura, sklad jedinstva i različitosti, koegzistencija jedn(ak)osti ali i drug(ačij)osti. 

ZAKLJUČAK

U vezi sa opisanim, današnja BiH, kao antropo-geografski prostor situiran 
na razmeđu velikih civilizacija, afi rmira i patentira autentične kulturne tokove i 
procese obojene kulturnim agensima velikih civilizacija. Tradicionalno znan bo-
sanski duh, autohtonost i akulturacija sui generis, odrednice su koje su diferentia 
specifi ca bosanskohercegovačkog kulturno-povijesno-političkog ambijenta. 

Upravo ovakva BiH, kao mjesto jedinstva i sukoba različja, multisupstrat 
koji predstavlja komparativnu socio-političku i kulturološku prednost, nije mogla 
da se odupre socio-psihološkim i kulturnim silnicama tragičnog: zločini počinje-
ni u BiH u toku sukoba 1992–1995. godine bivaju inicijator pretvaranja konkret-
nih, pozitivnih, davno afi rmiranih antropo-geografskih i etnokulturnih realiteta 
posredstvom poznatih političkih i ideoloških matrica u disolucijsku silu držav-
no-pravne konstitucije BiH, silu čiji se efekti osjećaju i danas i moći će se osjećati 
decenijama u budućnosti. 

Iz svega navedenog jasno se vidi da u Bosni i Hercegovini ne postoji prihvat-
ljiva funkcija kulture povjerenja i pomirenja, što zasigurno potiče netoleranciju, 
neprepoznavanje političkih, kulturnih i društvenih različitosti i generira opću ne-
solidarnost u društvu. Posljedice toga su prvenstveno slabljenje povjerenja među 
građanima (pojedincima), što se odražava i na povjerenje u državne institucije, a 

odnosu na prava koja se zasnivaju na državljanstvu kao individualnom pravu. Jezička i kultur-
na prava nacionalnih manjina su zaštićena (i međunarodnim konvencijama), dok domaći, za-
vičajni narodi (izvorni, starosjedilački) često ističu svoja (od ranije) postojeća prava. No i oni 
su smatrani građanima država u kojima žive“, ICG – International Crisis Group, Implementing 
Equality: Th e “Constituent Peoples” Decision in Bosnia & Herzegovina, ICG Balkans Report No. 
128, Sarajevo–Brussels, 2002, str. 2.
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to dovodi i do slabog odnosno neadekvatnog institucionalnog odgovora u vezi sa 
izazovima rješavanja budućih problema i generiranja novih problema.

Nacionalna homogenizacija još uvijek je živa i aktivna barijera političkoj i 
ekonomskoj reintegraciji države i bh. društva i još uvijek perpetuira permanen-
tne procese dekompozicije državnog tkiva novonastale državne tvorevine. Čini 
se da će, sve dok koncept (različitog) etnonacionalnog a ne (zajedničkog) kultur-
nog identiteta bude jedini (ili najsnažniji) identifi kacijski kod bh. građana, država 
BiH ostati duboko identifi kacijski razjedinjena a funkcionalno neefi kasna država. 
Osnaživanje zajedničkog kulturnog identifi kacijskog koda na račun bezuslovnog 
isticanja etnonacionalne različitosti čini se jednim od metoda i instrumenata sen-
zibiliziranja građana BiH za sličnosti a desenzibiliziranja za diverzitete čije isfor-
sirano isticanje je, sem ekonomskog i političkog slabljenja države, dovelo i do ek-
stremne afi rmacije različitosti – putem krvavog oružanog sukoba početkom 90-ih 
godina prošlog vijeka. 
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Zarije Seizović,  Mirza Smajić

THE SPECIFIC FEATURES OF MULTICULTURALISM IN BOSNIA 
AND HERZEGOVINA IN THE POSTDAYTON PERIOD

S u m m a r y

Authors’ starting point is that in the post-Dayton state building period in Bosnia and 
Herzegovina, one may spot specifi c social and political s features being generated by the 
constitutional settlement set up by the General Framework Agreement for Peace in Bosnia 
and Herzegovina. At the end of the day, such surroundings generate antagonistic coun-
ter-norms and counter-polarities in the public and political sphere and discourse refl ecting 
upon elements, factors and democratization processes as well as upon implementation of 
democratic principles and procedures in the Bosnian day-to-day life. Final result of such 
processes had created ethno-political, ethno-public and any other ethno-affi  liated area 
creating framework for maintenance of political and social status quo as well as presenting a 
fertile ground for widespread and systematic discrimination and violation of human rights 
and fundamental freedoms of specifi c social groups. In this context, authors assert premise 
that ruling political elites, using ethno-mechanisms for seizing and maintaining power po-
sitions, design delusion that it is impossible to build out a modern Bosnian-Herzegovinian 
identity. Elites evaluate daily life by means of specifi c counter-polarities and “our” and “their” 
matrixes, generating resentments toward other and diff erent. Amid such environment, social 
reality does not contain civic cultural characteristics i.e. multiculturalism in its original 
meanings, but is being marked by existence of collective and individual frustrations that 
form ground for political, social, economic, cultural and any other manipulation of broad 
population having diverse ethno-religious affi  liation and also creating state of absence of 
confl ict rather than sustainable peace.

Key words: Bosnia and Herzegovina, Dayton Peace Accords, political elite, multi-
culturalism, unconsolidated democracy





Bosna, Bošnjaci i identitetna historija:  osnovne crte procesa identitetne historije 387

BOSNA, BOŠNJACI I IDENTITETNA HISTORIJA:
OSNOVNE CRTE PROCESA IDENTITETNE HISTORIJE

SENADIN LAVIĆ*

S a ž e t a k . – U ovome radu autor prezentira bitne postaje evolucione povi-
jesti jednog bića i jedne svijesti koje su povijesno zabilježene, a historijski uglavnom 
zanemarene, odbačene ili namjerno pogrešno interpretirane. Iz toga se razvija jedna 
sasvim neadekvatna slika i interpretacija bošnjačkog bića u kulturnom, povijesnom, et-
ničkom i nacionalnom smislu koja posebno krivotvori sadržaj multilateralnog kultur-
nog ambijenta jugoistočnog dijela današnje Evrope. Ta pogrešna interpretacija služila 
je izvanznanstvenim, pseudonaučnim i ideološkim konstrukcijama o bošnjačkom biću 
i neprovjerenim stereotipima o razvoju i procesu nastajanja, a posebno u svakodnevlju 
za konstruiranje „neprijatelja“ ili Drugog kao „opasnosti“. Treba potcrtati, svakako, da 
Bošnjaci i Srbi nisu nikakvi iskonski neprijatelji. Ta zlokobna interpretacija se služila 
etnofaulizmom, ignorancijom, planskim ignoriranjem činjenica, potiskivanjem sjećanja, 
relativiziranjem patnje i bola, izmišljenom historiografijom, konstruiranjem negativnog 
stereotipa, književnošću s političkom porukom o „mrskim Turcima“, pretvaranjem Boš-
njaka u sataniziranog „stranca“.

Izvanznanstveni mitovi o porijeklu, identitetu, identitetnoj historiji, kulturnoj 
formi, etničkom i nacionalnom određenju formi društvenosti i drugi momenti koji Mon-
teskjeovim efektom pokušavaju od populističkih i ideoloških izmišljotina napraviti „oz-
biljnu nauku“, predstavljaju ozbiljan izazov za znanstveno-istraživačke zajednice i naučne 
institucije. S njima se moramo suočavati na razini kritičkog mišljenja. Bošnjački i srpski 
mitovi o vlastitoj poziciji ili strukturi u vremenu i prostoru traže nemilosrdno dezavu-
iranje. To je neizbježan proces suočavanja s istinom i događanjima koja u svojoj osnovi 
imaju patološku pozadinu i iracionalnost koja pokreće zlo i nerede već odavno na ovo-
me dijelu evropskog kontinenta. Ovaj proces mora voditi suočavanju s našim traumama 
koje su postale kočnice za normalnu ljudsku egzistenciju.

Ključne riječi: Bosna, Bošnjaci, identitetna historija, osporavanje identiteta, et-
nofaulizam

NEZNANJE, STEREOTIP I IDEOLOGIJA PALANKE 

Ne postoje zli susjedi i internacionalne zavjere, već postoji neznanje, ne-
rad i nemoć da se suoči sa svojim nedostacima. Ovako bi se dijelom moglo opi-
sati kritičkim perom ono što je balkanska sudbina namijenila brojnim narodima. 

* Fa ku lte t pol iti čk ih nauka, Univezitet u Sarajevu
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Ignorancija, nametanje neistine, očite izmišljotine o bosanskom jeziku, paradoksi 
kvazi-interpretacija o imenu naroda i imenu jezika, za i protiv stavovi o totalita-
rizmu, nepoštivanje Drugoga, postavka da postoji neka fi lozofi ja koja je odgovorna 
„za sva utjelovljenja politike tokom stoljeća“ (A. Badiou) ili da postoji „duh vre-
mena“ kao neka temeljna odrednica koja nam diktira sve sadržaje kao da se radi o 
nužnosti – sve to i povrh toga mnoštvo strašnih iskustava, odvraća nas od slobo-
de, dostojanstva, re-konstrukcije zbilje, „svijeta“ kao slučaja i ljudskog konstrukta.

Ključni antibosanski i antibošnjački proces u 20. stoljeću odigravao se kroz 
pokušaj da se Bošnjacima oduzme identitet, odnosno ime i sadržaj narodne kul-
turne forme. Tako bi Bosna ostala bez svoga naroda i onda bi se moglo potvrditi 
tezu da je to „srpska“ ili „hrvatska“ zemlja. Zato se podmeću lažni stavovi o Boš-
njacima kao došljacima, ostatku iz osmanskog vremena, onima koji ne pripadaju 
u Evropu, nazadnim Azijatima i slično. Brojne, ničim potvrđene laži i podvale po-
stale su dio svakodnevnog, zdravorazumskog znanja i preko njih mnogi ljudi se 
odnose tako prema Bošnjacima kao da su to nesumnjive istine. Najsramniji hege-
monijski poduhvat u 20. stoljeću bio je prisilni pokušaj nacionaliziranja Bošnjaka 
u smjeru srpstva ili hrvatstva.

Sve što je stvoreno u Bosni u zadnjih stotinu godina rezultat je relacije i 
prožimanja, suživota i zajedničkog življenja prepoznatljivih formi. Oni koji to ne 
prepoznaju ne mogu razumijeti bit bosanskog bila. Stoga je bosansko paradigmat-
sko – ono daje Bašagića, Andrića, Kulenovića, Selimovića, Berbera, Maka Dizdara, 
Romana Petrovića, Ibrišimovića, Karahasana, Gabrijela Jurkića… U slobodnim re-
lacijama sadržan je sav kvalitet ljudskog života koji se ne može pojmiti bez relacija 
prema drugim ljudskim bićima.

Albanci, Bošnjaci, Bugari, Hrvati ili Srbi su rezultat povijesnog konstruiranja 
postojanja ljudi na određenim prostorima jugoistočne Evrope. Ne postoje inativni, 
prirodni, prirođeni, od postanka svijeta dati Albanci, Bošnjaci, Bugari, Hrvati ili 
Srbi, sa njihovim današnjim identitetima, već su ta imena rezultat povijesnih okol-
nosti i sudbina.¹ Ne postoje „čisti“ Srbi, Bošnjaci ili Hrvati koji bi služili kao primo-

¹ John V. A. Fine, ed., “Perceptions of Slavs, Illyrians, and Croats, 1500 to 1600”, in When 
ethnicity did not matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, 
and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods, Ann Arbor: Trhe Universuty of Mich-
igan Press, 2010, p. 171: “One of the main arguments of this book is that there are no innate or 
inherent Croats, Serbs, Bosnians, or Bulgarians. Th ere was no inevitability that the particular 
groups of Slavs who are the present-day Croats would in the nineteenth century come together 
and form what was to be a winning national community. With diff erent circumstances, the Dal-
matians might well have not united with the Slavonians; instead they might have united with 
the presentday Montenegrins and formed a smaller and diff erent coastal community, or unit-
ed with the Bosnians in the territory behind them and formed a community with that group. 
Many things worked against the Slavs who make up the present-day Croats from uniting into 
a single national community. First, the Slavs in the territory of Croatia spoke three quite diff er-
ent dialects: Štokavian, Kajkavian, and Čakavian. Without a broad acceptance of the nineteenth 
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geniturni likovi za buduće generacije. Takvo nešto mogu samo izmisliti ograničeni 
umovi u epohi nacijskog nihilizma. 

Nesposobnost da se razlikuje pleme, narod i nacija kao posebni oblici druš-
tvenosti koji se javljaju na određenom povijesnom stepenu razvoja iskazuje se u 
jeziku koji je neprecizan, proizvoljan i ideologiziran.² U jugoslovenskom sklopu 
razlikovano je dva perioda – prva Jugoslavija koja je ustvari bila Srbija i druga 
Jugoslavija koja je nastala preko ofanziva u Bosni tokom Drugog svjetskog rata.³

century standardization – or with a diff erent winner in the standardization – the speakers of 
the three dialects there might never have merged into a single people; and if a particular one of 
the other two dialects had been chosen, then its speakers might have merged with the Slovenes, 
leaving speakers of the other two dialects outside the community.”

² Muhamed Abdagić, 30. janunra 1970. godine, iz Beograda upućuje pismo bosansko-
hercegovačkoj Akademiji nauka i umjetnosti (ANUBiH), u kojem, između ostalog, navodi: „Ja 
lično sam, kao i najveći dio Muslimana u Bosni, stao na gledište da mi jesmo nacija naravno, a 
ne narodnost, jer kad se narodnost prevede na obični narodni jezik, to znači nacionalna ma-
njina, kao npr. Mađari ili Albanci, a to ispada da i mi Muslimani imamo neku drugu maticu 

zemlju i neki drugi matični jezik, a ne ovaj, jugoslovenski, i da pripadamo i nekoj drugoj rasi, 
van Jugoslavije, a ne slovenskoj, a to nije tačno[…] Moje primjedbe se sastoje u prvom redu 
obzirom da mi jesmo nacija, i to formirana stoljećima još, ali da to niko nije naučno obradio, 
to jest sakupio svo istorijsko i kulturno blago, ili bar napisao ili formirao istoriju ove nacije, 
sem površnog porijekla, da bi mi trebali upravo to učiniti, to jest napisati povijest Muslima-

nima ne samo od postanka i o postanku samo, nego i kroz vijekove, pa do danas. O Muslima-
nima, o istaknutim ljudima, ne samo dakle o masi i njenom životu politike i kulture, posebno 

kroz 400-godišnje tursko carstvo, uloge Muslimana u tom carstvu uticaj njihov, i političare, 
i vojnike, i kulture[…] Insistiram da je pravilniji naziv Bosanac, a ne Musliman, kad je riječ 
o muslimanima bosanskim; na ovo se naravno može prigovoriti od strane drugih nacional-
nosti s pitanjem: A šta smo mi? Odgovor je naravno jednostavan i prirodan: Nikom iz Bo-
sne ne može se zabraniti da se osjeća Bosancem, pa prema tome tako se može zvati ko god 
se tako osjeća“, Safet Bandžović, „O Muhamedu Abdagiću“, Diwan, http://diwan-magazine.

com/o-muhamedu-abdagicu-bio-je-zabranjen-da-nigdje-nije-pisalo/.
³ U jednom pismu iz marta 1970. Abdagić piše: „Onu prvu Jugoslaviju jeste osvojila Srbija 

na bajonetu i ona i jeste bila ustvari Srbija, i s pravom, tu su simboli kao Solun i Kajmakčalan, zato 
i jeste onda značilo dobar Jugosloven biti ustvari dobar Srbin. Ali sa ovom nije tako, ovu je iznijela 
na svojim plećima Bosna, i vojnikom, i žitom i mesom, i skloništem u njenim gudurama, dok su 
Srbijom suvereno upravljali i vladali nedićevci, ljotićevci i četnici“, dodajući dalje: „i biti Jugoslaven, 
zbog toga što nije na bajonetu osvojena, više ne znači biti dobar Srbin, naprotiv, biti Jugosloven 
dobar, danas znači biti za priznanje svih nacionalnosti i njihovih kultura (ja onu podjelu na narod i 
narodnost ne priznajem, jer svi mi pripadamo nekoj narodnosti ili nekom narodu to je samo zaše-
ćeren izraz za nacionalnu manjinu, opet neka podvala) […] Hoću da kažem to da ni mi ne moramo 
da se krijemo ili stidimo naše istorije, ili da nemamo pravo na svoju nacionalnost i svoju kulturu, 
nego da treba da je održimo i razvijemo. Mi imamo svoju istoriju, svoju epiku i svoju lirsku pjesmu, 
svoj jezik, koji smo dali i Srbiji, sve one elemente koji čine jednu naciju nacijom, čak i teritoriju 
pa zašto bi se mi odricali onoga što nam je istorija dala, i zašto odricati se sopstvenih interesa.“
Abdagić piše „sa proputovanja kroz Sandžak“ 29. jula 1971. glavnom uredniku beogradske Po-
litike u povodu odnosa ovog lista prema „čudnom“ navođenju naroda na svojim stranicama, 
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IDENTITET, HISTORIJA, NACIJSKA SLIKA SVIJETA

U svakodnevnoj zdravorazumskoj proizvoljnosti koja je potopila društvenu 
znanost tokom 20. stoljeća, koja se neodgovorno nastavila na postsocijalističkom 
prostoru bivše jugoslavenske države, nastale su obmanjujuće naracije koje su slu-
žile za popunjavanje „sadržaja“ brojnih znanstvenih disciplina i ustanovljavanje 
ideoloških objašnjenja kulturno-povijesnih i društveno-političkih procesa. Ticale 
su se posebno defi niranja identiteta i njihovih povijesnih ispunjenja i ostvarenja u 
pojedinim kulturnim formama koje su bile u stanju da same sebe defi niraju. Ono 
što je postavljano da se preko znanstveno-istraživačkog rada sistemski etablira kao 
nauka danas je sasvim otvoreno izloženo nemilosrdnoj kritici i dezavuiranju koje 
se u novom povijesnom kontekstu pokazuje u drugačijem semantičkom kapaci-
tetu za većinu istraživača.

Dugo je oko Bosne i njezinog povijesnog identiteta dominirala „slika“ koju 
je postavila ideološka konstrukcija povijesti, a posebno od 19. stoljeća kada je ideja 
nacionalizma zagospodarila političkim i kulturnim nebom južnoslavenskog pro-
stora. Ime Bosna jeste zasigurno predslavenskog porijekla.⁴ U tome se slažu mno-
gobrojni autori koji se bave pitanjem porijekla bosanskog imena u starini. Ime je 
moralo poteći od nekog čovjeka ili neke grupe ljudi – ime se ne pojavljuje samo 
od sebe. Čovjek je biće koje imenuje svijet i pojave u njemu. Tako je i sa imenom 
Bosna. Neko je imenovao krajolik oko današnjeg izvora rijeke Bosne – vjerovat-
no tračko pleme Basanisi (Basasnisai) – i taj prostor je vremenom postao poznat 
pod tim imenom. Na njemu su se smještali Iliri, Goti, Avari, Slaveni koji su već u 
doba Avarskog kaganata obuhvaćeni pod ime Bošnjani. Grčki historičar Apijan⁵ u 

postavljajući pitanje zašto je neki drugi kriterij „mjerodavniji od brojnosti jedne nacije. Posebno, 
zašto nas Muslimane, dakle Bosance, svrstavati na taj način među nacionalne manjine – pošto 
je završeno sa pet jugoslovenskih naroda – tjerati nas na ivicu sa koje nekom neće biti teško da 
nas gurne u ponor, ili da nas odgurne na primjer u Tursku kao što se to već pokušavalo već pe-
deset godina“, završavajući svoje pismo riječima: „A politikom se bavim iz navike, i zato što ne 
mogu ničim boljim, jer sam već prekoračio godine ljubavi, mada je bavljenje politikom u jed-
nopartijskom sistemu iluzija za ljude u partiji, a budaluk za one koji nisu u partiji […].“ On u 
ljeto 1991. govori: „[…] od AVNOJ-a pa do danas Muslimani još uvijek nisu čvrsto stali na noge 
sa svojom nacijom, baška što nas ne priznaju sa Istoka ni sa Zapada, nego mi sami ne priznaje-
mo svoju nacionalnoost u velikom broju. U avnojevskoj Jugoslaviji su priznate svega pet nacija, 
sto znači, mi ne spadamo medu tih pet […] Ne prihvataju nas, osim kad se vrši pokolj, tada se 
zna da smo posebna nacija“, ibid.

⁴ Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Knjiga prva A–J, Zagreb: 
JAZU, 1971, str. 191.

⁵ Apijan iz Aleksandrije (grč. Αππιανός; lat. Appianus Alexandrinus, c. 95–165. godine), 
historičar antičkog Rima grčkog porijekla. Živio je u doba vladavine rimskih imperatora Tra-
jana, Hadrijana i Antoninusa Piusa. Napisao je djelo Historija Rima (grč. Ῥωμαϊκά) na grčkom 
jeziku u kojem su 24 monografske knjige. Ovo djelo je djelimično sačuvano do danas. U nje-
mu su opisani rimski građanski ratovi, u pet knjiga, čime se pokriva kraj Rimske republike. 
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2. stoljeću n.e. govori o plemenu Boseni, po kojem su kako smatraju E. Imamović⁶ i 
H. Zoranić,⁷ srednjevjekovni Bošnjani dobili svoje ime. Ibrahim Pašić, s druge stra-
ne, smatra da su Boseni (Besi), ustvari, tračko pleme Basanisi (Basanisai).⁸ A onda 
su se različiti ljudi vezali uz to ime, oblikovali zajednicu, izgradili zajednički iden-
titet i postali povijesna činjenica kroz „samostalni bosanski politički razvitak“.⁹ 

Nesumnjive historijske činjenice o povijesnoj postojanosti i prisutnosti ze-
mlje, države i kulture pod imenom Bosna zabilježene su već oko 948–952. godine 
kada je Konstantin Porfi rogenet u djelu De administrando imperio prvi put, što nam 
je do sada poznato, pomenuo Bosnu (to horion Bosona).¹⁰ Njome vladaju banovi 
od Boriča, Prijesde, Kulina, Stephana II Kotromana i kraljevi od Tvrtka I Kotroma-
na za čijeg vremena je kraljevina Bosna bila najmoćnija državna forma u ovome 
dijelu današnje Evrope. Ona je ugledna srednjevjekovna kraljevina sa pluralnim 
društvenim sadržajem i kao takva će biti na svjetskoj sceni do 15. stoljeća kada je 
osmanska vojska započela njezino osvajanje.

Bosna je od 1463. godine potčinjena Osmanskom sultanatu i to je vrijeme u 
kojem je njezinoj plurlanosti dodana nova sastojnica u povijesnu kulturnu formu, 
islam i strateška pozicija krajišta. U osmanskom periodu ime „Bošnjani“ zamije-
njeno je imenom „Bošnjaci“ za narod Bosne. Od 19. stoljeća bosanski feudalci se 
suprotstavljaju osmanskoj vlasti i bore se za autonomiju Bosne. Husein Gradašče-
vić je poveo pokret za autonomiju Bosne 1831. godine. On je sa svojim saradnici-
ma formalno proglasio autonomiju Bosne 12. septembra 1831. godine u Carevoj 
džamiji u Sarajevu. To je Osmanski sultanat nemilosrdno sankcionirao i proveo 
mjere ugušivanja svake ideje samostalne Bosne među tadašnjim Bošnjacima.¹¹

Od 1878. godine u Bosni je Austro-ugarska monarhija nametnula svoju vlast. 
To je događaj koji je izazvao veliku seobu i iseljavanje Bošnjaka u ostatke Osman-
skog carstva na evropskom tlu – od Novopazarskog sandžaka, Kosova i Makedo-
nije do Trakije. Po nekim procjenama iz Bosne je za četrdeset godina austrougar-
ske vlasti iselilo oko 300.000 ljudi. S dolaskom Austrougarske monarhije u Bosnu 

Za nas danas od izuzetne su važnosti Apijanovi opisi starih Ilira i odnosa Rima sa njihovim 
susjedima na drugoj obali Jadranskog mora.

⁶ Enver Imamović, Korijeni Bosne i bosanstva, Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995, 
str. 24.

⁷ Hakija Zoranić, O etnogenezi Bošnjanja/Bošnjaka, Sarajevo: I. P. Svjetlost, 2009, str. 78.
⁸ Ibrahim Pašić, Predslavenski korijeni Bošnjaka, Knjiga III, Tračko ime Bosna i Tračani u 

Bosni, Sarajevo: BZK Preporod, 2012, str. 74–78.
⁹ Nada Klaić, Srednjevjekovna Bosna. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove kru-

nidbe (1377. g.), Zagreb: Eminex, 1994, str. 28.
¹⁰ Moramo biti oprezni s Porfi rogenitovim djelom jer je već ustanovljeno da su određe-

na poglavlja stoljećima poslije transformirana i prilagođavana novonastalim povijesnim okol-
nostima.

¹¹ Ahmed Aličić, Pokret za autonomiju Bosne od 1831. do 1832, Sarajevo: Orijentalni insti-
tut, 1996.
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1878. počinje nova faza transformacije bosanskog i bošnjačkog bića. O jednom 
momentu te promjene piše Mustafa Imamović: 

„Pokušaj generala Filipovića da uz oslonac na činovničku ekipu iz Hrvat-
ske provede u upravi okupirane zemlje jedan ekskluzivno hrvatski kurs vrlo 
brzo se završio neuspjehom. Filipović nije nastupao samo kao austrougar-
ski vojnik nego istodobno kao predstavnik hrvatskog javnog mnijenja koje 
je u njega polagalo velike nade. Mnogi u Hrvatskoj su se zanosili iluzijom 
da će Bosna i Hercegovina biti pripojena Trojednici. Na vijest o zauzeću 
Sarajeva zavladala je u Zagrebu 21. avgusta 1878. veliko oduševljenje…“¹² 

Hrvatski kurs okupacijske uprave završio je u decembru 1878. godine kada 
je general J. Filipović premješten iz Bosne. Već 1882. godine B. Kallay preuzima 
upravu nad Bosnom i počinje postepeno da ističe bošnjaštvo/bosanstvo kao važ-
nu objedinjavajuću nacionalnu (državnu) odredbu za bosanske etničke i religijske 
zajednice. Nažalost, već odmakli nacijski projekti srpskog i hrvatskog etničkog i 
religijskog određenja oštro su se suprotstavljali toj ideji.

Već 1862. godine kreće proces srbiziranja bošnjačkog pravoslavnog stanovniš-
tva. Taj zadataka je započeo Teofi l/Bogoljub Petranović u Sarajevu. To je dio onoga 
procesa koji je Ilija Garašanin inaugurirao u Načertaniju 1844. godine. Na srpsko-sr-
bijanski nacijski program odgovorio je hrvatski nacijski pokret i onda je Klement 
Božić započeo kroatiziranje bosanskih katolika.¹³ Na Prvom katoličkom kongresu 
u Zagrebu 1900. godine donešena je odluka da se bošnjački katolici otada zovu Hr-
vati.¹⁴ Tako je napuštena ona linija odbrane bošnjaštva koju su vodili fra Ivan Frano 
Jukić i fra Anto Knežević. Ovim je pobjedila Štadlerova koncepcija katoličkog hr-
vatstva u kojoj se za bošnjačke katolike Hrvatska (i Zagreb) pojavljuju kao „mate-
ra zemlja“. Zanimljivo je pratiti procese nacijskog etabliranja srpstva i hrvatstva od 
19. stoljeća do danas jer se vidi kakvo je to bilo lutanje – o tome piše M. Ekmečić.¹⁵

Početkom 20. stoljeća kreće otvorena kampanja srbiziranja i kroatiziranja Bo-
sne i svega bosanskog. Bošnjaci su tada nemoćni da bitno utiču na te procese, jer su 
u 19. stoljeću potpuno dezorijentirani i obezglavljeni poslije sukoba s osmanskom 
vojskom pa austrougarskom okupacijom. Oni imaju samo svijest da se razlikuju 
od pravoslavaca i katolika, ali nemaju snage da nešto bitno učine na zaštiti bosan-
skog bića i razvoja nacionalne konstrukcije. Oni još nemaju društveno-znanstve-
ne inteligencije evropske provenijencije i jasan narativ o stvaranju države-nacije. 

¹² Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo: BZK Preporod, treće izdanje, 2006, str. 
373.

¹³ Šaćir Filandra, Bošnjačka politika u 20. stoljeću, Sarajevo: Sejtarija, 1998.
¹⁴ Dubravko Lovrenović, „Kroatizacija bosanskog srednjovjekovlja u svjetlu interkonfe-

sionalnosti stećaka (O jednom modelu promjene historijskog pamćenja)“, Bosna Franciscana 
XXII/40 (2014): 221–263.

¹⁵ Milorad Ekmečić, Stvaranje Jugoslavije 1790–1918, I, Beograd: Prosveta, 1989.
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Poslije Gradaščevićevog pokreta za autonomiju Bosne iz 1831. godine oni su vo-
dili sporadične pobune, ali više nisu uspjeli izgraditi cjelovitu organizaciju i poli-
tičku grupaciju sve do početaka 20. stoljeća i formiranja prvih političkih partija. 
Pokazatelj bošnjačke nemoći u 20. stoljeću ispoljen je od strane prvih susjeda u 
orkestriranoj političkoj propagandi velikodržavnog hegemonizma i poricanju bo-
sanske državnosti i negiranju postojanja Bošnjaka te uvođenju lažne konstrukcije 
kao kvazi-znanstvene činjenice da je Bosna „srpska ili hrvatska zemlja“. Pokušaj 
kroatiziranja i srbiziranja srednjevjekovne bosanske historije, bosanske teritorije, 
Crkve bosanske, stećaka, jezika, običaja, povijesnih ličnosti, vladara, dokumenata i 
događaja vodio je konstruiranju sasvim sporne historije i političke teorije. Ustvari, 
radilo se o pervertiranju interpretacija činjenica kojima se rušio znanstveni pristup 
zbilji, a predstavljale se kao da su izraz vrhunskih znanstvenih uvida. To je Pierre 
Bourdieu nazvao Monteskjeov efekat. Bosansko povijesno biće zapalo je u košmar 
proizvoljnih ideologiziranih interpretacija koje su se nametale kao defi nitivne isti-
ne. U tome nametanju spornih interpretacija bosanskog povijesnog i političkog 
bića prošlo je 20. stoljeće i završilo se genocidom nad Bošnjacima.

DINAMIČKI IDENTITETI SPRAM KRUTIH KONSTRUKCIJA

U krutim, šabloniziranim etnomanskim interpretacijama identiteta jednog 
naroda ili njegove etničke strukture često prevladava predrasuda da su identiteti 
(obilježja i bitne karakteristike) vječno fi ksirani i nepromjenljivi, da se gotovo ništa 
ne može promijeniti hiljadama godina. Važno je spram te zablude imati suprotan 
pristup, jer nam se time otkriva sasvim drugačija slika etničkog identiteta u toku 
povijesti. O tome Jeremy McInerney kaže: „Oznake i kategorije etničkog identiteta 
niti su fi ksirane niti su nepromjenljive, upravo zbog toga što su identiteti i relacije 
za koje se primjenjuju etničke oznake u stalnom previranju.“¹⁶ Identiteti se rekur-
zivno pozivaju na sebe same, alternacijski su opisani, protivni, odbačeni, krivo ra-
zumljeni i pogrešno prihvaćeni. Naglašava se često da etnicitet nema smisla izvan 
kontinuirane dinamike inkluzije i ekskluzije, te da je uvijek podređen nekoj mo-
ći. Ono što je etnicitet emfatički, dakle, određen svim našim zanosima, ushićenji-
ma i iluzijama, u čemu ima nešto „napuhano“, pridodato ili previše istaknuto, nije 
„fi ksiran biološki entitet koji je zasnovan na primordijalnim vezama srodstva“.¹⁷ 

¹⁶ Jeremy McInerney, ed., A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean, Wil-
ley-Blackwell: West Sussex, 2014, p. 3: “Th e labels and categories of ethnic identity are neither 
fi xed nor unchanging, precisely because the identities and relationships to which ethnic labels 
apply are in constant fl ux. Th ey fold recursively back on themselves, by turns ascribed, resisted, 
rejected, misunderstood, and (mis)appropriated. Ethnicity makes no sense outside a continu-
ous dynamic of inclusion and exclusion. It is always infl ected by power.”

¹⁷ Ibid.
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Jonathan Hall je u knjizi Ethnic Identity in Greek Antiquity,¹⁸ baveći se dinamič-
kim snagama koje oblikuju nastanak etničkih identiteta u mediteranskim društvi-
ma, uvjerljivo oblikovao istraživanje pokazujući etnički identitet kao kontingentan 
fenomen. On se nije bavio kolektivnim helenskim identitetom, nego je ustanovio 
da etničke grupe antičke Grčke nisu bile ultimativno rasne, lin gvisti čke, religijske 
ili kulturne, nego socijalne grupe čije je porijeklo u „dalekim i tuđim teritorijama“ 
bilo više zamišljeno nego što je bilo realno. Hall usvaja antopološku point of view 
i ispituje dokaze iz literature, arheologije i lingvistike da rasvijetli prirodu etničkog 
identiteta u antičkoj Grčkoj. Prije nego što tretira grčke etničke grupe kao prirodne 
ili esencijalne, a da se ne pominju rasni entiteti, on naglašava aktivnu, konstruktivnu 
i dinamičku ulogu etnografi je, genealogije, materijalne kulture i jezika u oblikova-
nju etničke svijesti. Hall ističe teritorijalnost i genealogiju kao dvostruke oslonce 
na kojima etnički identiteti počivaju. 

Važno je primjetiti da savremeni pristupi etnicitetu ne istrajavaju na nekom 
tvrdom konceptu identiteta koji je vremenski nepromjenljiv i vječno dat, nego, 
naprotiv, da se s posebnom pažnjom usmjeravaju ka naglašavanju kontingentnog 
kvaliteta etničkog identiteta.¹⁹ Fungibilni i protejski, „takvi identiteti su u konti-
nuiranom fl ux-u, ovisni od društvenih odnosa za koje daju oblik i izraz.“²⁰ Zato 
nam je, naprimjer, posebno bitan pristup J. Halla koji daje korisno određenje et-
ničkog identiteta kao „operacije društveno dinamičkih odnosa koji su konstruirani 
na osnovu pretpostavljenog dijeljenja/udjela naslijeđa predaka.“²¹ Hall, naravno 
nema namjeru napraviti gazetteer svih etničkih grupa u antičkoj Grčkoj, nego je 
njegov cilj da „uspostavi metodološke principe upravljanja mogućnostima (i, važ-
nije, ograničenjima) proučavanja u dalekoj prošlosti tema koje su od savremenog 
antropološkog interesa.“²² Zato on istražuje tri principijelna područja dokaza: knji-
ževnost i mit, arheologiju i, najzad, lingvistiku, iz koji izvodi ilustrativne i upozo-
ravajuće prije nego iscrpne primjere za ono što istraživački demonstrira kroz svoj 
antropološki pristup pitanju etničkog identiteta u antičkoj Grčkoj. 

Identitetna osnova konstrukcije o Slavenima u jugoistočnom dijelu Evro-
pe stoji od 19. stoljeća pod snažnim uticajem ideologije nacionalizma i služi nje-
zinim konstrukcijama.²³ S pravom je F. Curta primijetio da je naše današnje zna-
nje o porijeklu Slavena i drugih etničkih grupa u jugoistočnom dijelu Evrope, u 
najširem smislu, naslijeđe 19. stoljeća i u njemu dominantnih ideologija kakva je, 

¹⁸ Jonathan Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997.

¹⁹ Senadin Lavić, Leksikon socioloških pojmova, Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2014 
(odrednica identitet).

²⁰ McInerney, ed., A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean, p. 4.
²¹ Hall: ethnic identity is “the operation of socially dynamic relationships which are con-

structed on the basis of a putative shared ancestral heritage.”
²² Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, p. xiii.
²³ Patrick Geary, Mit o nacijama. Srednjevekovno poreklo Evrope, Novi Sad: Cenzura, 2007.
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naprimjer, panslavizam. To, dakle, znači da je sasvim ograničeno i podložno broj-
nim pitanjima i kritičkim primjedbama. Postoje relacije između nacionalizma ili 
nacionalističkih politika, na jednoj strani, i historiografi je i arheologije na drugoj 
strani, ali to je već odavno poznata ideja. „Znanstvenom nastojanju“ – kaže Florin 
Curta – „koje je zamršeno povezano s iskovanim nacionalim identitetima, prouča-
vanje ranih Slavena ostaje glavnom, ako ne i najvažnijom, temom u historiografi ji 
istočne Evrope. Danas je historija Slavena pisana uglavnom od strane historičara i 
arheologa, ali pedeset ili šezdeset godina prije autoritativni diskurs bio je onaj koji 
su predstavljali naučnici kvalifi cirani u komparativnoj lingvistici. Interakcija izme-
đu pristupa koji svoje porijeklo vode iz ovih različitih disciplina učinila je koncept 
(slavenskog) etniciteta vrlo moćnim oruđem za ’politics of culture’. […] Ono što 
ostaje nejasno, kakogod, jeste značenje dato za (slavenski) etnicitet (premda je sama 
riječ bila rijetko, ako ikad, korištena) od strane znanstvenika koji su bili angažirani 
na ’politics of culture’. Pregled recentne literature o etnicitetu i uloga materijalne 
kulture pokazuje koliko je historiografski diskurs o ranim Slavenima bio daleko od 
savremenih istraživanja u antropologiji i, u nekim slučajevima, čak arheologiji.“²⁴

Naravno, postoje u istočnoevropskom naslijeđu brojni primjeri poimanja 
etniciteta kao nepromjenljivog sadržaja čija je jezgra trajuća u povijesnim promje-
nama i društvenim formacijama. F. Curta podsjeća na Juliana Bromleya, etnografa 
negdašnjeg SSSR, prema kojem je etnicitet zasnovan na postojanom i čvstom jezgru, 
nazvanom ethnos ili ethnikos, koje opstaje kroz sve društvene mijene.²⁵ To je ipak 
samo dio onoga pokušaja da se preko prisvajanja prošlosti osvoji budućnost. „So-
vjetsko“ kruto poimanje etniciteta otvara prostor historiografskim konstrukcijama 
koje zamućuju racionalan pogled na kompleksnu problematiku ljudskih identiteta 
u povijesti. Takve konstrukcije u bivšem jugoslovenskom društvu, fabricirane od 
strane nacijske velikosrpske i velikohrvatske historiografi je, stvorile su velike šte-
te ljudskom znanstvenom orijentiranju na ovim prostorima. Ko to ne vidi on će 
ostati na sporednom kolosijeku ili u slijepoj ulici pseudoznanosti.

U našem interpretacijskom konstruktu bošnjački etnički identitet određen 
je primarno vezanošću za Bosnu. Ta veza i relacija odredila je sve bošnjačko-bosan-
sko postojanje. Na to je već upozorila Nada Klaić.²⁶ I tu nema mita o praplemeni-
ma i ličnostima koje su utemeljile nepromjenljive identitete. Upravo ta vezanost je 

²⁴ Florin Curta, Th e Making of the Slavs. History and Archeology of the Lower Danube Re-
gion c. 500–700, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 6.

²⁵ Ibid., 15.
²⁶ Klaić, Srednjevjekovna Bosna, str. 6: „Što se tiče Bosne, problem njezina političkog razvitka 

rijetko je postavljen kao isključivo znanstveni problem. Točno je da je nedavno napisana ’Istorija 
srednjovekovne bosanske države’, ali je u njoj riječ stvarno o vladarima i njihovu vladanju, a ne 
o državi. Država kao poseban, prije svega pravni problem, nije postavljen. Čini mi se da bosan-
ske zemlje još nisu dobile svoju ustavnu povijest, i to u prvom redu zato što historičari i pravni-
ci problem nastajanja države općenito i u južnoslavenskih naroda posebno još nisu ozbiljno ni 
postavili. A ipak treba priznati da bi upravo rađanje srednjovjekovne bosanske države moralo 
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suštinska za etničku konstituciju Bošnjaka kao prepoznatljive narodne forme među 
drugima. Postajanje Bošnjakom je identitetni, kulturno-povijesni i politički proces 
koji traje stoljećima i zaokružuje se u jasnom izrazu Bošnjani. Povijesno znamo da 
već 1166. godine nalazimo ime Bosenikos, stari etnonim, kod Manuela Komnena. 
U tom etnonimu sadržano je mnogo određenja koja se uopće ne moraju poklapati 
s našim današnjim predstavama o sebi. Kada govorimo o Bošnjacima kao narodu 
koji je suštinski vezan za Bosnu i njome određen, onda se uvijek ima na umu da se 
o narodu treba govoriti kao o jednoj povijesnoj zbiljnosti koja ima svoje di na mi-
čko-konstruktivno određenje. Naravno, takav govor je idelanotipska konstrukcija, 
jer se nikada ne može govoriti o cijelom narodu ili u ime cijelog naroda. U sluča-
ju Bošnjaka, Bosna je odredila njihov identitet i specifi čnost. Bosna je primarni 
marker njihovog identitetnog sabiranja u povijesti. Mi možemo govoriti samo o 
nekim posebnim i prepoznatljivim crtama, događajima i procesima koji su vezani 
za postojanje tog naroda, a što nam dolazi iz arheologije, lingvistike, književnosti 
ili historijskih zapisa. Ne možemo, također, govoriti o jednom narodu kao neče-
mu što je od početka svijeta (a onda, dakle, i do njegovog kraja) nepromjenljivo 
određeno, predestinirano i trajno dato u jednoj homogenoj formi kojom možemo 
mehanički operirati kao sa skupom nepromjenljivih karakteristika.²⁷ Takav govor 
o monumentalnoj, povijesnoj narodnoj formi je naivan i nemoguć, jer on zanema-
ruje „oblike društvenosti“, povijesno-kulturne interferencije, rasna i etnička proži-
manja i time krivotvori ljudsko društveno postojanje. Narod je kulturna forma²⁸ 
i povijesno-politička slučajnost i razvijajuće biće koje bez distance spram drugih 

pobuđivati posebnu pažnju i to ne samo zato što je ona, izgleda, među svojim susjedama najsta-
rija, nego i zato što se hrvatska ili srpska »formula« nikako nisu dale primijeniti na Bosnu.“

²⁷ Danijel Džino, Becoming Slavs, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman 
and Early Medieval Dalmatia, Laiden – Boston: Brill, 2010: „Događaji koji su poznati kao ’mi-
gracije južnih Slavena’ od 6. i 7. stoljeća n.e. još uvijek ostaju kao nedovoljno objašnjeni događa-
ji u historiografi ji. Različiti etnički identiteti grupa na zapadnom dijelu antičkog Balkanskog 
poluotoka, poznatog kao Ilirikum u rimsko i postrimsko doba, bili su transformirani u nove 
identitete, takve kakvi su Hrvati, Srbi, Diokleani, Arentani, Zahumljani itd, poslije ovih migraci-
ja... (Th e events known as the ‘South Slav migrations’ from the 6t and 7t centuries AD, still 
remain as insuffi  ciently explained events in the historiography. Th e diverse ethnic identities of 
groups in the western part of the ancient Balkan Peninsula, known as Illyricum in Roman and 
post-Roman times, were transformed into new identities, such as the Croats, Serbs, Diocleans, 
Arentani, Zachlumi, etc. aft er those migrations. Th e prevailing metanarrative of these events 
explains the change that occurred through migration, that the arriving ‘Slavs’ fl ooded Illyricum 
in huge numbers and assimilated or exterminated the indigenous population, ‘romanised Illyr-
ians’ as they were mostly referred to. Th is transformation of group identities was a process that 
has had a continuous impact on the discursive constructions of ethnic and regional identities in 
the area until the present times, as modern ethnic groups in this part of the world still imagine 
themselves in scholarly and public discourses as the successors of those ‘Slavic’ arrivals...).“

²⁸ Smail Balić, Kultura Bošnjaka. Muslimanska komponenta, Tuzla: PP „R&R“, drugo izdanje, 
1994.
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naroda ne može biti prepoznatljivo. Na limesima se grade identiteti stoljećima. Na 
tome svaki narod gradi svoj identitet. On se planski, organizirano i racionalnim 
postupcima izdiže u politički subjekt, u državotvorni narativ, u biće koje ima svoju 
političku građevinu u formi države-nacije kojoj pripada. Kad govorimo o nekom 
narodu, onda govorimo o njegovim, gotovo stereotipiziranim svojstvima ili obi-
lježjima po kojima je prepoznatljiv i koja ga obilježavaju u odnosu prema drugima. 
Stoga je potrebno uvijek iznova preispitivati ta „vječna“ svojstva, oznake ili karak-
teristike, jer se pokazuje da su te „naljepnice“ rezultat vremena, moći, neznanja ili 
nečega što je privremeno i slučajno kao polazište za bitno određenje jednog bića. 
Tu smo uvijek na klizavom tlu predrasuda, umišljaja, ideologizacija, uljepšavanja, 
smutnji, podmetanja, obmana, mitova, historijskih sličica koje služe spornim ide-
ologijama... Važno je ponoviti, naravno, kad govorimo o narodu, nikada ne govo-
rimo o svim ljudima (pripadnicima, članovima ili jedinicama) jednog naroda već 
uvijek o idealnotipskoj konstrukciji kojoj ne mora odgovarati cjelina koja nosi ili 
dobrovoljno prihvata jedno narodno ime u nekom povijesnom trenutku. Govori-
mo, naime, o nekim idejama i koncepcijama koje određeni ljudi iz tog naroda na-
meću kao primarne i kardinalne za određenu epohu. Ne može se reći svi Bošnja-
ci su takvi i takvi, a onda zahtijevati da taj univerzalno-afi rmativni stav bude od 
svakoga prihvaćen kao nesumnjiva istina. Ako smo svjesni da pripadnici jednog 
naroda ne dijele iste predstave o svemu što je bitno za njihovu egzistenciju, onda 
se može smatrati da smo prilično oslobođeni esencijalizirajućih mitova o vječno 
datim narodnim karakteristikama koje se prepoznaju kroz stoljeća.

BOSANSKI IDENTITET, BOŠNJANI/
BOŠNJACI, VJERSKA DIFERENCIJA 

O Bošnjacima se dugo pisalo kroz medij srpsko-hrvatske nacionalne (a često 
i nacijske²⁹) paradigme u kojoj su oni desupstancijalizirani i pretvoreni u „odmet-
nike“ od navodnih narodnih matica. Posebno je znakovito estetičko oblikovanje 
njihovog identiteta u djelima književnosti, prije svega u Andrićevom pričanju „o 
Turcima i o našima“ gdje su oni pretvoreni u Turke na tragu Njegoševog Gorskog vi-
jenca, poturčeni, orijentalizirani i prikazani kao „strani element“ na srpsko-hrvatskoj 

²⁹ Pridjev nacijski izvodimo iz imenice nacija kada se ova pojmljuje ili razumijeva kao 
proširena etničko-religijska zajednica, dakle, ovim pridjevom (nacijski) pratimo pojam nacija i 
njime podrazumijevamo jednu esencijalističku poziciju i kompleksnu strukturu razumijevanja 
koja je karatkeristična za pozicije mnogih autora unutar društvenih nauka. Spram toga, kada 
govorimo o državi-naciji, kako se to misli i govori u savremnim političko-pravnim određenji-
ma nacije, onda koristimo pridjev nacionalno, to jeste ono što se tiče države-nacije i svih njezi-
nih građana bez obzira na njihovo etničko, religijsko, rasno, seksualno, jezičko, običajno ili bilo 
koje drugo određenje.
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nacijskoj „teritoriji“.³⁰ Stoga je neophodno osmisliti i provesti veliko poduzeće u 
društvenim i humanističkim naukama, možda jedan cjelovit generacijski napor 
znanstvenih istraživača da se defi nitivno dezavuiraju lažne konstrukcije i njiho-
va nacionalističko-hegemonijska pozadina, njihove posljedice i trajuće predrasu-
de prema Bošnjacima. To prije svega podrazumijeva odgovoran istraživački rad u 
polju historiografi je, etnologije, arheologije, lingvistike, teorije književnosti, soci-
ologije, politologije i drugih znanstvenih disciplina.

Bošnjaci su povijesni rezultat prožimanja raznih etničkih komponenti od 
starih vremena do danas. Tu je riječ o prožimanju ilirskog, gotskog, keltskog, sla-
venskog, turskog etničkog elementa koji je svjestan sebe kao Bošnjana. Može, narav-
no, biti opravdanog govora o vezama Vlaha i drugih naroda na ovim prostorima.³¹ 

Sima M. Ćirković je ukazao na jednu važnu dimenziju oko razumijevanja pojma 
naroda ili, općenito, etničke tematike koja je bila reducirana i podređena nekim 
spornim koncepcijama. On kazuje:

„To počinje već kod naroda, središnjeg pojma koji određuje predmet is-
traživanja. Do sadržajnog i koliko-toliko preciznog pojma nije se dolazilo 
empirijskim istraživanjem niti usporedbom, nego prešutnim prihvaćanjem 
tradicionalne zamisli ili prenošenjem modela iz nekog drugog područja, na 
primjer etnologije. Pri rekonstrukciji nacionalnih povijesti, koncepcija nar-
oda unaprijed je usmjeravala istraživanja, i nije se mijenjala niti prilagođav-
ala u skladu s napretkom empirijskih istraživanja. Zbog toga je, na temelju 
iste izvorne građe i brižljivo utvrđivanih pojedinosti, bilo moguće doći do 
veoma različitih rekonstrukcija cjeline. 

³⁰ Rusmir Mahmutćehajić, Andrićevstvo, Protiv etike sjećanja, Beograd: Clio, 2015.
³¹ Srbijanski historičar Sima M. Ćirković u predgovoru za hrvatsko izdanje knjige Srbi me-

đu evropskim narodima (Zagreb: Golden marketing, 2007) kaže: „Iz dokumenata od 13. do 15. 
stoljeća vidljivo je da Srbi Vlahe, potomke starosjedilaca, doživljaju kao ‘druge’, različite od sebe... 
Sigurno je da se položaj i režim za njih određuju posebnim propisima, koji se nazivaju ’Zakon 
Vlahom’, nasuprot kojemu stoji ‘Zakon Srbljem’. Isto tako je sigurno da državna vlast nameće 
segregaciju, najrječitije iskazanu propisom ‘Srbin da se ne ženi u Vlahe […]’ (1330) Smisao tih 
izričitih podataka nisu, međutim, shvaćali tumači izvora iz 19. i 20. stoljeća (osim rijetkih izni-
maka), a još manje čitatelji povijesnih knjiga. Činjenica da u državi srpskih vladara postoji, i to 
masovno, drugi etnički element, teško se dala pomiriti s ‘genealoškom’ hipotezom, prema kojoj 
su stanovnici srpske države bili potomci Srba doseljenih na Balkanski poluotok. Unaprijed se 
zaključivalo da nazivom Vlasi nije opisivan etnos nego status; točno se zapažalo da su Vlasi sto-
čari, a Srbi zemljoradnici, ali iz toga nije slijedilo da su Vlasi Srbi koji se bave stočarstvom […] 
Vlasi nisu podvrsta srpskih stočara, kao što su podrazumijevali i još uvijek podrazumijevaju 
brojni srpski pisci. Vlasi uopće nisu specifi čno srpski problem. Oduvijek su živjeli u dinarskome 
zaleđu jadranske obale, kamo su poslije dolazile i vlaške skupine bježeći pred Turcima. Jedni i 
drugi su se ulijevali u hrvatsko okruženje, a dijelovi tih skupina su se naseljavali u distriktima 
primorskih gradova […] Vlasi doseljeni u Hrvatsku u 16. stoljeću, iz temelja slavenizirani i kri-
stijanizirani, bili su potencijalni Srbi u jednakoj mjeri kao što su potencijalni Hrvati bili Vlasi 
Dinare i Istre te doseljenici koji su primili katoličku vjeru.“
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Kada je riječ o etničkom razvoju, koji je u biti ove knjige, preispitivanju je 
podložna prije svega koncepcija etničkog, osnovni misaoni alat kojim se slu-
žimo govoreći o etničkim zajednicama (plemenima, narodima, nacijama). 
Jesu li one poput velike skupine krvnih srodnika, čiji pripadnici, unatoč indi-
vidualnim razlikama, imaju nešto zajedničko što se prenosi nasljeđivanjem, 
pa se identitet prenosi generacijama? Povijest takve zajednice se u krajnjem 
svodi na vrstu genealogije. Tomu je, ne tako davno, suprotstavljeno shvaćanje 
da su plemena, narodi, nacije, jednostavno društvene skupine koje, poput 
spona, drže na okupu svijest o pripadanju istoj zajednici. A ta svijest izvire 
iz različitih okolnosti: pokoravanje istoj vlasti, jednaka vjerovanja i običaji 
te zajednički simboli, a prati je i percepcija razlika koje ih odvajaju od pri-
padnika drugih takvih skupina. 
Ako je takva koncepcija primjerena, onda genealogija igra malu ulogu. Ne-
usporedivo je veća uloga promjena u društvenoj strukturi i kulturi o kojima 
ovisi priroda spomenutih spona, koje osiguravaju koheziju društvenoj skupi-
ni. I starija je historiografi ja bila svjesna razlika među razdobljima u razvoju 
pojedinog naroda. Bilo bi neopravdano i lakomisleno zamjerati povjesni-
čarima 19. stoljeća da su bili slijepi za promjene koje su se događale unutar 
naroda kao cjeline; sve što su otkrivali i pronalazili u izvorima, na vidjelo 
je iznosilo razliku između njih i njihovih suvremenika na jednoj, te bližih 
ili daljnjih predaka na drugoj strani. Osjećaja za razlike među epohama i 
generacijama bilo je i prije pojave ’kritičke historiografi je’, ali te razlike nisu 
ugrožavale identitet. Podrazumijevalo se da one ne dotiču bit koja je osta-
jala ista. A o tome što bi činilo bit, nema izričitih iskaza. Iz tekstova se može 
izvesti da su se u toj ulozi nalazili: ime, jezik, ’duh naroda’ izražen u običajima 
i umotvorinama, teritorij te zajedničko podrijetlo ili vjerovanje u njega.“³²

Potrebno je navesti jednu metodološku napomenu koja nas drži u stanju 
kritičkog odnosa prema činjenicama. Naime, ono što jeste ime jednog plemena 
ili saveza plemena u nekom stoljeću 10. ili 11. nije isto s onim što se u 20. stoljeću 
imenuje imenom Bošnjak. Isto važi za Srbe, Hrvate, Albance, Mađare ili Slovence 
koji danas razvijaju vlastite identitete u drugačijem povijesnom kontekstu. Ko to 
ne razaznaje, on ne uvažava promjene i povijesne procese. Zanimljivo je Ćirkovi-
ćevo iskazivanje ove vrste svijesti o srpskom narodu. Ćirković piše u predgovoru: 

„Prešutno izjednačavanje pripadnika plemena iz doba seobe Slavena s pripad-
nicima srpske nacije u 19. stoljeću sprečava da se sagledaju i realno procijene 
velike promjene s dalekosežnim posljedicama, koje su se u međuvremenu 
dogodile na istome prostoru. Prisjetimo se samo postanka bosanske države 
s posebnom organizacijom i strukturom, dinastijom i staleškim saborom, 

³² Ibid. 3.
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posebne verzije kršćanstva u obliku ’Crkve bosanske’; zatim se podsjetimo 
na raspad i propast te države i stvaranje upravnih jedinica Osmanskoga Car-
stva; temeljitu promjenu vjerskih odnosa, golema pomicanja stanovništva 
iseljavanjem s toga prostora i doseljavanjem na taj prostor.“³³

Iz postojanja Bosne nastaje bosanski identitet i on se u spornim historio-
grafi jama uporno pokušava negirati i osporiti sredstvima etničke zaslijepljenosti 
i ignorancije, konstrukcijama pseudo-nauke i militarizmom. Znanstvene činjeni-
ce pokazuju nam da je ime Bosna vrlo staro u evropskoj povijesti. Na Bošnjake 
je vrlo dugo kroz interpretacije nabacivan „turski sadržaj“ i time su ih pokušava-
li predstaviti kao strance ili došljake. Ali, povijest je nepredvidiva i njezini tokovi 
su apsolutno neizvjesni. Podsjetimo, Đ. Magarašević naglašava 1872. da su „Turci 
u Šapcu bili Bošnjaci“ od kojih jedva koji se nađe da znade turski jezik.³⁴ Tako je 
bilo u Užicu i Sokolu. Otud su u Bosnu došli Džumhuri, Sokolovići, Uzunovići, 
Vajzovići, Bešlagići, Hadžihafi zbegovići i mnogi drugi bošnjački rodovi. Srbijan-
ski historičar Tihomir R. Đorđević 1924. godine upozorava da su u prvoj polovini 
19. stoljeća u Srbiji „samo paše, njihovi činovnici, koji su dolazili s njima, i nešto 
vojnika i poneki građanin, bili pravi Turci […] Znatno veći deo su bili Srbi Muha-
medove vere iz Bosne i Hercegovine.“³⁵ Ovo je dakle izjava iz 1924. godine kada 
se Bošnjaci pokušavaju „srbizirati“, ali ona svjedoči da se iz Srbije „generalno ne 
trijebe Turci“ nego domaći Bošnjaci koje se jasno distingvira po jeziku od Tura-
ka. Srbijanski historičari su muslimansko stanovništvo u Smederevskom sandža-
ku na početku 19. stoljeća nazivali „Turcima“, a radilo se uglavnom o bošnjačkom 
stanovništvu i manjem broju Albanaca. Za vrijeme Prvog srpskog ustanka (1804–
1813), ustanici su Bošnjake ipak smatrali neprijateljima mada su ih u palankama 
Valjevo, Šabac, Rudnik, Smederevo i Jagodina iz taktičkih razloga ostavljali na mi-
ru kao „carske Turke“. Ilija Garšanin precizno navodi stanovništvo Bosne polovi-
nom 19. stoljeća i jasno kazuje ime bosanskom narodu u spisu Načertanije – to su 
Bošnjaci s tri vjere.³⁶

U Bosni na početku osmanske dominacije ne može biti govora o „masov-
nom“ prihvatanju islama. Mit o islamizaciji domaćeg stanovništva imao je zadatak 
da predstavi lažnu tvrdnju kao istinu da je prelazak na islam bio masovan, prisilan i 
prevarantski. To je neosnovana naracija i pripada ovovremenim konstruktima koji 
u 20. stoljeću imaju sasvim određenu političku zadaću (i pozadinu) čiji je cilj da 
današnje koncepcije, prvo, transponiraju u jedno vrijeme kada ih nije moglo biti 
i, drugo, opravdaju postojeće etničke i nacionalne ideje u njihovom savremenom 
obliku. Mi današnji često konstruiramo sadržaje koji su rezultat našega vremena 

³³ Ibid., 4.
³⁴ Đ. Magarašević, Putovanje po Srbiji, 1827, str. 14–15.
³⁵ Tihomir R. Đorđević, Iz Srbije kneza Miloša, Beograd, 1924, str. 133.
³⁶ Safet Bandžović, Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX 

stoljeća, Sarajevo: El-Kalem, 1998.
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i onda ih neoprezno „plasiramo“ u neku prošlost koju bi željeli oblikovati prema 
idealima naše sadašnjosti. Tada nastaju strašne falsifi cirane slike i sadržaji koji nas 
zavode, zbunjuju ili usmjeravaju u nove zablude i nesreće, a znanost se pojavljuje 
kao kozmetički salon. Kod Bošnjaka je prihvatanje islama trajalo duži vremenski 
period i time se raskrinkava naivna predstava da je islam kao vjera prihvaćen u 
nekom kratkom periodu, na brzinu, munjevito, gotovo preko noći, u neznanju i u 
strahu od okupatora. Time se dovodi u pitanje još jedna naracija o bogumilima 
koji su eto već bili „kriptomuslimani“ i islam im je došao kao „prirodni“ tok mono-
teizma koji su već iskusili. Sva priča o „bogumilstvu“ koju je započeo Franjo Rački 
u 19. stoljeću vrlo je sporna i sasvim nekonzistentna, jer su oni predstavljeni kao 
heretička dualistička skupina i otpadnici od nekog nesumnjivog pravog vjerova-
nja.³⁷ Ona prikriva ime Bošnjani i nameće negativnu auru Bosni i njezinom naro-
du! Rački je sasvim pogriješio oko upotrebe imena bogumili za bosanske krstjane 
budući da ni jedan medievalni izvor, ni latinski, ni bizantski, a ni turski, krstjane u 
Bosni ne imenuje bogumilima.

O prihvatanju islama u Bosni Noel Malcolm je naglasio da deft eri, osmanski 
dokumenti u kojima su popisani poreski obveznici, ne potvrđuju naraciju o ma-
sovnom „prelasku na islam“ stanovništva Bosne.³⁸ Može se sasvim sa sigurnošću 
govoriti o pluralnoj religijskoj povijesnoj situaciji u Bosni od 14. do 17. stoljeća i 
kompleksnim odnosima pojedinih religijskih sljedbi, potiskivanju Bosanske crkve 
i pohodu franjevaca da religijski ovladaju Bosnom i potčine je svome nauku, te o 
maloj zajednici pravoslavnih u istočnoj Hercegovini. Već tada Bosna je izložena 
uticajim sa strane, iz Rima, Ugarske, Raške i najzad Osmanlija s kojima počinje 
postepeno prihvatanje islama koje traje više od sto i pedeset godina. Naravno, u 
tom procesu prihvatanja islama u Bosni samo je jedan dio stanovništva prihvatio 
islam – ne svi. I oni koji su prihvatili islam prihvatili su ga zbog svoga krstjan-
skog teološkog razumijevanja vjerovanja – oni nikoga i ništa nisu izdali jer je 
veza između Isusa i Muhammeda, Pomazanika i Hvala, bila sasvim razumljiva. 
Oni su ušli u islam iz potreba vjere, življenja u kontekstu muslimanstva, kulture 
i civilizacije, duha vremena, novih mogućnosti, mjesta u sistemu života ili nekih 
drugih okolnosti, ali do danas su istrajni u svome vjerovanju i s ponosom ga ču-
vaju. Njihovo muslimanstvo nije bilo moguće bez njihovog krstjanstva! Prihva-
tajući islam Bošnjaci nikada nisu postali Turci niti su prestali biti Bošnjaci! To je 
najvažnija činjenica koja je vremenom sasvim zamućena naracijom o „turčenju“ 
– nije promijenjen etnički identitet bošnjačkog naroda. Oni su i dalje tu, nisu se 
orijentalizirali, govore bosanskim jezikom i imaju svoje stare običaje koji nisu 
nestali s prihvatanjem islama.

³⁷ Franjo Rački, „Bogomili i Patareni“, u Borba Juž nih Slovena za drž avnu neodvisnost. Bo-
gomili i Patareni, Beograd: SKA, 1931. Novo izdanje knjige: Franjo Rač ki, Bogomili i patareni, 
prir. F. Š anjek, Zagreb: Golden marketing, Tehnič ka knjiga, 2003, str. 253.

³⁸ Noel Malcolm, Bosna. Kratka povijest, Sarajevo: Baybook, 2011, str. 121–148.
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Islam je u Bosni primarno „urbana“ vjera jer se razvio iz gradskih medresa 
koje su bile živi rasadnici znanja i vjerovanja. Uvidom u veliki deft er iz 1604. go-
dine vidljivo je da se islam još uvijek širi u Bosni bez obzira što su Osmanlije već 
od 1463. godine ovladale velikim dijelom Bosne.³⁹ Islam prihvataju i katolici i pra-
voslavci i pripadnici Bosanske crkve, dakle, svi koji žive u tadašnjoj Bosni. Postoje 
brojna naselja u kojima su zajedno kršćani i muslimani, negdje su brojniji jedni a 
negdje drugi i često su pripadnici jednog te istog roda.⁴⁰ Negdje su roditelji ostali 
kršćani, a njihova djeca su već muslimani. U kućama zajedno žive članovi porodi-
ca koji su različitih vjera, ali su rođaci i vrlo bliski. Svakako je povijesna činjenica 
da jedna dio stanovništva nikada nije primio islam, a pripadnici Crkve bosanske 
postepeno prihvataju islam i crkva nestaje. Bosna nikada nije bila monolateralna 
zajednica ili zemlja samo jedne religije – bosanski religijski pluralizam smatran je 
njezinim bitnim svojstvom do pojave nacionalizma u 19. stoljeću kada su religije 
postale matrice za diferenciranje etničke i nacionalne pripadnosti. Naravno, treba 
napomenuti, postojali su kraći ili duži periodi kad je Bosna bila izrazito napučena 
muslimanskim stanovništvom, posebice nakon pada Budima, Slavonije, Like, itd., 
brojni izbjegli i bezobzirno prognani muslimani došli su u Bosnu. 

POTISKIVANJE BOŠNJAŠTVA: IGNORIRANJE 
IMENA, JEZIKA I HISTORIJSKIH ČINJENICA

Ipak, spomenimo samo da su i (veliko)hrvatska nacionalna ideja u tadašnjoj 
BiH, kao i (veliko)srpska nacionalna ideja u BiH za vrijeme austrougarske oku-
pacije, bile protiv bošnjaštva. Austrougarski ministar fi nansija, Benjamin Kallay, 
pokušao je (od 1882. godine) instalirati jedno „nacionalno bošnjaštvo“ za sve lju-
de, za sve vjere u BiH, ali je njegov projekt propao. Jer, nacionaliziranje katolika u 
smjeru hrvatstva, te pravoslavnih u smjeru srpstva, bio je već proces koji je odma-
kao. Pritom, bosanskohercegovački muslimani sve više se, iz puke nužde, prikla-
njaju „muslimanstvu“ kao svojoj narodnosnoj odrednici – dakle, pojavljuje se reli-
gijska razlika kao identitetna matrica za etničke grupe na ovim prostorima od 19. 
stoljeća. Bošnjaštvo tada, u dvije zadnje decenije Austrougarske monarhije u BiH 
jenjava i zamire, biva suzbijano, a bosanski jezik je dekretom austrougarske vlasti 
zabranjen 1907. godine. Nastupa opasna epoha glotofagije i antropofagije. Bošnja-
ci postepeno zaboravljaju svoje staro narodno ime i ponovo su zatočeni u strašnoj 

³⁹ Orijentalni institut i Bošnjački institut iz Sarajeva su objavili četiri toma ovih deft era.
⁴⁰ Tek kasnije će vjerska razlika poslužiti za etničko diferenciranje bosanskog naroda. Za 

vrijeme Osmanske imperije stanovništvo se nije razvrstavalo prema etničkom određenju, već 
po vjerskoj pripadnosti. Poznati sistem milleta koji je uspostavio Osmanski sultanat primarno 
je zasnovan na vjerskim razlikama.
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naraciji o njihovom „nacionaliziranju“.⁴¹ To im rade (približno) od 1900. do 1968. 
godine. U tom periodu nemoći i neznanja bilo im je potrebno da se razlikuju od 
svojih susjeda, a razlika je, sasvim vidljivo, bila njjasnija u religijskoj formi te su 
je stalno potencirali. Onda su im komunistički ideolozi podvalili ime za narod – 
Muslimani. Tako, tobože, imaju narodno ime ali se ipak pretvaraju samo u religij-
sku skupinu koja postepeno gubi pojmove narodnog bošnjačkog identiteta i bo-
sanske države. Oni preko muslimanstva ipak čuvaju i održavaju svoju posebnost, 
identitetnu razliku i imenovanje, te tako neupadljivo ostaju svoji. Ali-beg Firdus 
je u Slavonskom Brodu 1906. godine osnovao Muslimansku narodnu organizaci-
ju (MNO), a 1919. godine osnovana je Jugoslovensku Muslimansku Organizaciju 
i nije se pominjalo ime Bošnjaci. Bošnjaci koji su poslije austrougarske okupaci-
je iselili u Osmansko carstvo sebe su nastavili zvati imenom Bošnjaci – tako su ih 
zvali na Kosovu, u Makedoniji, Turskoj, Palestini, Egiptu, Saudijskoj Arabiji. Vre-
menom u BiH u zvaničnoj upotrebi posve nestaje naziv Bošnjak i bosanski jezik, 
a onda se u pravno-političkom sistemu onemogućava i upotrebe naziva musliman 
u smislu narodne pripadnosti. 

U periodu prvih godina komunizma, kad je zvanična politika komunista 
ugradila i odrednicu „neopredijeljeni“ koja se odnosila isključivo na bosanskoher-
cegovačke muslimane (to jest, ako ti muslimani hoće – mogu biti neopredjeljeni, 
i u općem popisu stanovništva tako mogu kazati kako nisu ni Srbi, niti Hrvati). 
Na Osnivačkom kongresu Komunističke partije BiH 1950. godine Moša Pijade 
kazuje ovako: 

„Bosna i Hercegovina zauzima posebno mjesto među ostalim našim narod-
nim republikama. Ona je šesta jugoslavenska republika u zajedničkoj državi 
u kojoj živi pet jugoslavenskih nacija[…] Istorijski momenat igra ulogu sa-
mo ukoliko je u istorijskom razvitku ovih zemalja u njima stvoren naročiti 
odnos u njihovom nacionalnom sastavu, tako da u njoj živi u nerazrušivoj 
izmiješanosti dio srpskog i dio hrvatskog naroda, dok treći dio stanovništva 
sačinjavaju muslimani slovenskog porijekla, koji su primili islam i koji sebe 
obilježavaju po vjerskoj pripadnosti, a u velikoj većini nacionalno nisu opre-
dijeljeni. Ova činjenica da se danas može u Evropi naći stanovništvo bez na-
cionalnog obilježja plod je one teške zaostalosti i vjekovnog stagniranja koji 
karakteriše skučenost turskog feudalizma. Prema tome Bosna i Hercegovina 
nisu, kao ostale naše narodne republike, država ove ili one jugoslavenske na-
cije, tj. Narodna Republika Bosna i Hercegovina nema obilježja nacionalne 
republike kao ostale[…] Tako su, voljom čitavog svog stanovništva, a pod 
rukovodstvom i na liniji pravilne nacionalne politike naše Partije, Bosna i 
Hercegovina, juče zemlja srpsko-hrvatskog razdora, postala osnovom čvrstog 
i više neraskidivog bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda, a s tim i 

⁴¹ Alija Isaković, O “nacionaliziranju” Muslimana, Zagreb: Globus, 1990.
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moćna podloga bratstva i jedinstva svih jugoslavenskih naroda… Ne smije-
mo se uspavljivati time što je nacionalno pitanje riješeno i ne smijemo zbog 
zaoštravanja klasne borbe u periodu socijalističke izgradnje zaboravljati na 
nacionalno pitanje, zauzimati takav stav kao da ga više nema ili padati u 
pogrešno shvatanje da proces razvitka vodi stvaranju neke nove, bosanske 
nacije. To je zabluda opasna, zabluda koja ne znači nikakav napredak, već 
naprotiv nazadak prema postignutom rješenju nacionalnog pitanja u ovim 
oblastima“, Moša Pijade, Govor na Osnivačkom kongresu KP BiH 1950.

Iz ovog obraćanja M. Pijade odmah se pojavljuje pitanje – šta je nacija i ka-
kva je ovo konstrukcija nacije? Po kojem konceptu i razumijevanju Pijade defi nira 
naciju? Kakav je to model nacije i ko ga je odredio? Pijade vidi Bosnu mehanički 
sastavljenu od tri dijela: dvije „nacije“ (srpska i hrvatska) i trećeg dijela stanovništva 
koje „sačinjavaju muslimani slovenskog porijekla, koji su primili islam i koji sebe 
obilježavaju po vjerskoj pripadnosti, a u velikoj većini nacionalno nisu opredije-
ljeni“. Pijada se kao čudi kako je moguće da postoje ljudi u današnjoj Evropi koji 
ne znaju ko su i kako se zovu. Ovdje su Bošnjaci još uvijek posmatrani kao nede-
fi nirana masa koja je, ustvari, samo ostatak osmanskog vakta – zato je vrlo čudna 
„činjenica da se danas može u Evropi naći stanovništvo bez nacionalnog obilježja“, 
a to je vidljiv plod „teške zaostalosti i vjekovnog stagniranja koji karakteriše sku-
čenost turskog feudalizma“. Neznanje, površnost i osjećane moći karakteriziraju 
većinu „političkih komesara“ koji upravljaju radom Komunističke partije u Bosni 
od 1950-ih godina i zato Bosna nije „kao ostale naše narodne republike, država 
ove ili one jugoslavenske nacije, tj. Narodna Republika Bosna i Hercegovina nema 
obilježja nacionalne republike kao ostale[…]“. Vidiljivo je da M. Pijade primjenju-
je ideološku matricu prema Bosni i Bošnjacima koja je preživjela veliki „okret“ i 
postala dio socijalističke revolucije na južnoslavenskim prostorima. Pijade, ustva-
ri, demonstrira shvatanje da se pleme s religijom i jezikom defi nira kao „nacija“ 
– ovdje se ne misli na slobodne građane, individue, sve stanovnike jedne države, 
nego se radi o etničko-religijskoj zajednici koja za sebe prisvaja državu i određu-
je je kao svoju vlastitu državu. U toj državi može opstati samo „naše pleme“ – to 
znači samo naše vjerovanje, naša crkva, naš jezik, naši narativi – a svi drugi moraju 
nestati, biti asimilirani ili biti iskorijenjeni da bi se sačuvala čistoća „naše nacije“. 

Postoje brojne konstrukcijske skice o Bošnjacima u povijesti. Sve one dije-
lom dotiču neku od specifi čnosti bošnjačkog bića. Mnoge od tih nametnutih slika 
su zlonamjerne i netačne. One su, međutim, prevaziđene i znanstveno neupotre-
bljive! Danas su Bošnjaci tu, to jest povijesno-politički jesu kao narod koji zna se-
be i svoje biće. Najmorbidnija je obmana da su Bošnjaci nastali tek 1993. godine 
na Bošnjačkom saboru u Sarajevu. Treba podsjetiti: nisu se Bošnjaci konstituirali 
1993. godine, niti je te godine „konstituirana novoimenovana bošnjačka nacija“ (M. 
Jergović). Narod ne nastaje jednim saborom ili proglasom neke političke partije. 
Narod je stariji od svih političkih partija i država-nacija, povijesnih konstrukcija 
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i ideologija.⁴² Tokom 19. i 20. stoljeća postoji neprekinuta i jasna upotreba imena 
Bošnjak za jedan stari narod kojeg su pokušavali pretvoriti u religijsku skupinu 
na kraju Kakanije (k. und k. Monarchie) i tokom Krljevine SHS i Jugoslavije. Ime 
naroda je starije od svake političke odluke. Javlja se u prošlom vremenu kao re-
zultat imenovanja i prihvatanja imenovanja. Narodno ime ne može biti uništeno 
nikakvim političkim odlukama ni dekretima...

ZAKLJUČNA RIJEČ

Epohalno nametnuto unifi ciranje kulturnih formi vodi u jednodimenzionalni 
svijet i jednostranost kao matricu, a to je egzistencijalna dimenzija koja nikako ne 
odgovara ljudskom biću. Nikada se pojedinac ni zajednica ne mogu svesti na jed-
nu „bitnu crtu“. Stoga je neophodno ponavljati da Bosna nije puki mehanički zbir 
krstjanskih, arijanskih, manihejskih, katoličkih, muslimanskih, pravoslavnih, židov-
skih i drugih metafi zika, etničkih i nacionalnih konstrukcija, nego, upravo suprotno, 
sasvim prepoznatljivo civilizacijsko prožimanje pluralnog sadržaja koji predstavlja 
novu „vrijednost“ i daje novo značenje svijetu koji se pokušava unifi cirati. Ona po 
sebi ne može biti problemska struktura, niti iz sebe i vlastitog ishodišta predstavlja 
nemoguće bivstovanje. Ona je, naprosto, paradigmatsko prožimanje bića. Sve nega-
cijske forme dolaze iz unifi cirajuće retardacije i reduciranosti ljudskih zajednica na 
neki sporni oblik identitetnog određenja koje se predstavlja pravim i jedinim mo-
gućim, a ustvari jeste iluzorno i varljivo. Nažalost, novije povijesno iskustvo upozo-
rava nas da identitet može biti zarobljen u ideologije nacijske i nacionalne politike, 
iskorišten za moć vladarskih oligarhija, interesa kapitala ili, najzad, zloupotrebljen 
od strane religijskih institucija. Tako nastaju najbesmislenije predrasude o iden-
titetima ljudi i zajednica. Danas, srpstvo je nepojmljivo i nezamislivo bez Srpske 
pravoslavne crkve (Srbin je pravoslavac), hrvatstvo je identifi cirano kroz Katolič-
ku crkvu, a bošnjaštvo, nažalost, pokušava slijediti sličnu matricu samoodređivanja 
kroz religijsku razliku i specifi čnost. Tako ispade da su narodi narasle ili narođe-
ne „religijske zajednice“. To je, međutim, redukcionizam koji tek trebamo ozbiljno 
promišljati da bi smo doprli do novih dimenzija razumijevanja bosanstva i boš-
njaštva kao povijesnih, političkih i kulturnih formi. A isto važi za srpski, hrvatski, 
albanski, slovenački ili makedonski narodni sadržaj u novom povijesnom trenutku.

Dakle, istina je da bošnjački identitet nije sporan ili nepoznat – on je po-
vijesnim sklopom događanja negiran i potiskivan hegemonijskim projekcijama i 
može se pratiti kroz brojne povijesne događaje kao živa i dinamička forma jedne 
ljudske zajednice. On će se mijenjati i oblikovati u skladu povijesnim kontekstom i 
aktivnim interakcijama ljudi koji su oplemenjeni vlastitom identitetnom historijom. 

⁴² Džemal Sokolović, Nacija protiv naroda, Beograd: Biblioteka XX vek, 2006.
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BOSNIA, BOSNIAKS AND THE HISTORY OF IDENTITY: THE KEY 
FEATURES OF PROCESSES WITHIN THE HISTORY OF IDENTITY

S u m m a r y
In this paper, the author presents the key moments of the evolutionary history of a 

being and a consciousness which, though recorded in history, have been largely historically 
ignored, discarded or deliberately misinterpreted. Th is gave rise to an entirely inappropriate 
picture and interpretation of the Bosniak being in the cultural, historical, ethnic and national 
senses which particularly falsify the content of the multilateral cultural environment of 
the southeastern part of today’s Europe. Th is misinterpretation was used in non-scientifi c, 
pseudo-scientifi c and ideological constructs of the Bosniak being and unverifi ed stereotypes 
about its development and formation. It was especially in everyday life that it served for 
construing “the enemy” or the Other as a danger. It should certainly be emphasized that the 
Bosniaks and the Serbs are by no means primordial enemies. Th is sinister interpretation 
has relied on ethnophaulism, ignorance, deliberate negligence of facts, the suppression of 
memories, relativization of suff ering and pain, fi ctional historiography, the construction of 
a negative stereotype, a literature bearing a political message about the “hated Turks”, the 
transformation of the Bosniaks into satanized “strangers”.

Non-scientifi c myths of origin, identity, the history of identity, cultural forms, the 
ethnic and national defi nition of the forms of sociability and other moments that are intended 
to present populist and ideological concoctions as “serious science” using the Montesquieu 
eff ect pose a serious challenge to the research community and research institutions. We 
have to deal with them at the level of critical thinking. Bosnian and Serbian myths about 
their own position or the structure in time and space need to be relentlessly refuted. Th is 
is an inevitable process of facing the truth and events which basically have a pathological 
background and stem from irrationality, which has long been the driving force of evil and 
unrest in this part of the European continent. Th is process must lead us towards facing our 
traumas that have become on obstacle for normal human existence.

Key words: Bosnia, Bosniaks, identity history, denial of identity, ethnophaulism
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СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА У ЦРНОЈ ГОРИ

ЗОРАН ЛУТОВАЦ*

С а ж е т а к. – Овај рад има за пред мет ис тра жи ва ња ста ње мул ти кул ту-
рал но сти и мул ти кул ту ра ли зма у Цр ној Го ри, по чев од нор ма тив ног окви ра до 
ис пи ти ва ња др жав не по ли ти ке, ко ја у од лу чу ју ћој ме ри од ре ђу је при ро ду и функ-
ци о ни са ње по ли тич ке за јед ни це. По ла зе ћи од то га да кон текст, од но сно при ро да 
и струк ту ра по ли тич ке за јед ни це од ре ђу је су шти ну пра ва и сло бо да утвр ђе них 
уста вом и за ко ни ма, као и да си нер ги ја до брих за ко на и ва ља не по ли ти ке омо гу-
ћа ва де ло твор ну по ли ти ку ин тер кул ту рал но сти, ин те гри са ња и ме ђу соб ног про-
жи ма ња кул ту ра раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца у дру штву – при сту пи ло се 
про у ча ва њу про кла мо ва ног мул ти кул ту ра ли зма са иде јом да се утвр ди по сто је 
ли уоп ште та кви за ко ни и та ква по ли ти ка и, уко ли ко их има, да ли ме ђу њи ма 
по сто ји са деј ство.

Основ ни на лаз је сте да се Цр на Го ра на ла зи из ме ђу устав ног опре де ље ња 
за гра ђан ску др жа ву и фак тич ког ста ња сна жно из ра же них ра зних на ци о нал них 
кул тур них иден ти те та ко ји ни су ин те гри са ни у мо дел плу рал ног гра ђан ства. У ра-
ду се по ка зу је да не до ста је по ли тич ка во ља ко ја би јед но та кво опре де ље ње тран-
сфор ми са ла у јав не по ли ти ке ко је афир ми шу вред но сти мул ти кул ту ра ли зма, као 
и да мањ ка ју сна жне ин сти ту ци је ко је су пот по ра та квој по ли ти ци, на ро чи то од-
го ва ра ју ћи си стем обра зо ва ња и по др шка ме ди ја. Не склад из ме ђу нор ми ра ног и 
оног што се де ша ва у прак си у слу чаjу Цр не Го ре наjбо ље се илу струjе по ло жаjем 
де ла гра ђа на коjи не при хва таjу уни фи ка циjу иден ти те та на осно ву зва нич них 
по ли тич ких кри те риjу ма. Уну тар са ме цр но гор ске на ци о нал не за јед ни це по сто је 
раз ли чи ти по гле ди на иден ти тет, ка ко на ње го во исто риј ско по ла зи ште, та ко и на 
ње го во ак ту ел но ту ма че ње и да љу из град њу. Ме ђу тим, ни са ма та чи ње ни ца ни је 
ува же на, не го је по вод да вла да ју ће по ли тич ке ели те за поч ну са спро во ђе њем по-
ли ти ке на ме та ња по жељ ног об ли ка пар ти ку лар ног иден ти те та – иден ти те та ко ји 
је озна чен и у прак си се ре а ли зу је као др жав ни про је кат.

Устав на про кла ма ци ја и про грам ске од ред бе усме ре не ка из град њи гра ђан-
ске др жа ве без од го ва ра ју ћих јав них по ли ти ка и истин ских опре де ље ња по ли тич-
ких ак те ра да се де лу је у том прав цу – не мо гу ства ра ти пра ви гра ђан ски иден ти тет 
и гра ђан ско дру штво, а са мим тим ни гра ђан ску по ли тич ку за јед ни цу. Про тив-
реч ност из ме ђу на чел ног опре де ље ња за гра ђан ску др жа ву и по ли ти ке ја ча ња и 
ре де фи ни са ња цр но гор ског иден ти те та, на јед ној стра ни, и зах те ва за очу ва ње и 
осна жи ва ње дру гих по себ них на ци о нал них иден ти те та, на дру гој стра ни, не во ди 
уна пре ђе њу дру штве не ко хе зи је, за сно ва не на тзв. до мо вин ском иден ти те ту, не го, 
по ка за ло се, ка ја ча њу по ли тич ких зах те ва усме ре них ка афир ми са њу по себ них 

* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град



Зоран Лутовац410

на ци о нал них иден ти те та. При том, ни је про на ђе на ча роб на фор му ла ко ја би ове 
зах те ве до ве ла у са гла сје.

Ин те гра тив ни, ин клу зив ни мо дел, уме сто ис кљу чу ју ћег при сту па у до ме ну 
во ђе ња јав них по ли ти ка и из град ње по ли тич ке за јед ни це на ме ће се као win-win 
(си ту а ци ја у ко јој сви до би ја ју) на чин из ла ска из за ча ра ног кру га гра ђан ско-на ци-
о нал них (на ци о на ли стич ких) про ти ву реч но сти и кон тро вер зи. Из град ња де мо-
крат ске по ли тич ке кул ту ре и ши ро ког ба зич ног кон сен зу са о јед ној та квој по тре би 
осно ва су за де фи ни са ње ин клу зив них јав них по ли ти ка ко је ува жа ва ју по себ но сти 
и ја ча ју је дин ство по ли тич ке за јед ни це.

Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, мул ти кул ту рал ност, ин тер кул ту рал ни 
ди ја лог, иден ти тет, Цр на Го ра, ме ђу на ци о нал ни од но си

УВОД

По ли тич ко-те о риј ски по јам мул ти кул ту ра ли зам по ја вио се као од го-
вор на не у спех аси ми ла ци о ног при сту па ин те гра ци ји раз ли чи тих на ци о-
нал них или ет но кул тур них за јед ни ца у по је ди ним др жа ва ма и по стао, нај-
пре ви дљив, а по том и ве о ма за сту пљен то ком 60-их и 70-их го ди на 20. ве ка.1 

Вре ме ном, то је по стао је дан од оних пој мо ва ко ји се упо тре бља ва ју то ли ко 
че сто и не се лек тив но да му се зна че ње раз вод ња ва ло. Та ко је у сва ко днев-
ној, па не рет ко и на уч ној упо тре би, по јам мул ти кул ту ра ли зам на из ме нич но 
ко ри шћен са пој мом мул ти кул ту рал ност. У овом ра ду би ће при ме ње но раз-
гра ни че ње ових пој мо ва ко је је по ста ло го то во оп ште при хва ће но, а ко је под 
пој мом мул ти кул ту рал ност под ра зу ме ва чи ње ни цу по сто ја ња раз ли чи тих 
ет но кул тур них за јед ни ца у јед ном дру штву, а под мул ти кул ту ра ли змом по-
ли тич ко-ин сти ту ци о нал но тре ти ра ње те кул тур не и ет нич ке плу рал но сти. 
Да кле, мул ти кул ту рал ност је нор ма тив но-де скрип тив ног ка рак те ра, а мул-
ти кул ту ра ли зам прет по ста вља кре и ра ње, спро во ђе ње и ева лу а ци ју мул ти-
кул ту рал не по ли ти ке.2 

¹ О ути ца ју гло бал них по ли тич ких про ме на и про це са гло ба ли за ци је на по тре бу 
ства ра ња но вог при сту па ин те гра ци ји раз ли чи тих ет нокул тур них и на ци о нал них за јед-
ни ца у дру штву в. Seyla Ben ha bib, The Cla ims of Cul tu re: Equ a lity and Di ver sity in the Glo bal 
Era, Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2002; Chri sti ne In glis, Mul ti cul tu ra lism: New Po licy 
Re spon ses to Di ver sity, Ma nag ment of So cial Tran sfor ma tion (MOST) – UNE SCO, Po licy Pa-
per – No. 4. Pa per pre pa red on the oc ca sion of the “1995 Glo bal Cul tu ral Di ver sity Con fe ren ce”, 
26–28 April 1995, and the “MOST Pa ci fic Sub-Re gi o nal Con sul ta tion”, 28–29 April 1995, both 
in Sydney, Austra lia http://www.une sco.org/most/pp4.htm.

² Ви ше о мул ти кул ту ра ли зму в. Brian Ba rry, Cul tu re and Equ a lity: An Ega li ta rian Cri-
ti que of Mul ti cul tu ra lism, Cam brid ge, MA: Har vard, 2001; Brian Ba rry, “Li be ra lism and Mul ti-
cul tu ra lism”, Et hi cal Per spec ti ves 4/2 (1997): 3–14, http://www.et hi cal-per spec ti ves.be/vi ew pic.
php?LAN=E&TA BLE=EP&ID=418; Paul Kelly, Mul ti cul tu ra lism Re con si de red: Cul tu re and Equ-
a lity and Its Cri tics, Ox ford: Po lity Press, 2002; Will Kymlic ka, Mul ti cul tu ral Ci ti zen ship: A Li be ral 
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По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма тре ба ло би, на јед ној стра ни, да је усме ре на 
на ја ча ње дру штве не хо мо ге но сти та ко што би до при но си ла ја ча њу за јед нич ких 
вред но сти и це ло куп не за јед ни це уна пре ђи ва њем оп штег до бра свих ње них 
на ци о нал них или ет нич ких гру па, и та ко што би про мо ви са ла раз ли чи тост и 
по што ва ње плу ра ли зма, на дру гој стра ни. Све то би, у крај њем, во ди ло ве ћој 
со ци јал ној прав ди и афир ми са њу на че ла јед на ко сти у дру штву и ве ћој укљу-
че но сти свих ет нич ких или на ци о нал них гру па у жи вот по ли тич ке за јед ни це.

Ме ђу тим, услед прак се ко ја се ни је по кла па ла са про кла мо ва ним вред-
но сти ма и ци ље ви ма мул ти кул ту ра ли зма, прак се ко ја је во ди ла све ве ћим 
по де ла ма и за тва ра њу по је ди них дру штве них гру па уме сто ја ча њу со ци јал не 
ко хе зи је, као и због че сте, и не рет ко по гре шне, сва ко днев не упо тре бе тер ми на 
мул ти кул ту ра ли зам, и сам овај по јам по при мао је све ви ше не га тив ну ко но-
та ци ју у по ли тич ком и сва ко днев ном жи во ту, те је као од го вор на ту чи ње-
ни цу уве ден но ви по јам и но ви мо дел упра вља ња кул тур ном ра зно ли ко шћу 
– ин тер кул ту рал ност или ин тер кул ту рал ни ди ја лог. Тај по јам се ко ри сти у 
Бе лој књи зи о ин тер кул ту рал ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе, а мно ги ауто ри 
под њим под ра зу ме ва ју ко рек ци ју и на до град њу пој ма мул ти кул ту ра ли зам 
– ја сни је схва та ње и до след ни је при ме њи ва ње кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма. 
Ин тер кул ту рал ни ди ја лог3 се мо же де фи ни са ти као отво ре на раз ме на иде ја 
из ме ђу по је ди на ца и гру па раз ли чи тог на ци о нал ног, ет нич ког, вер ског или 
је зич ког по ре кла на на че ли ма ме ђу соб ног ува жа ва ња са ци љем афир ми са ња 
то ле ран ци је, раз у ме ва ња, пред у пре ђи ва ња кон фли ка та и ја ча ња дру штве не 
ко хе зи је. Као ци ље ви ин тер кул ту ра ли зма, од но сно уна пре ђе ног мул ти кул-
ту ра ли зма, по ста вља ју се ре ша ва ње про бле ма еко ном ске не јед на ко сти, по ли-
тич ке ре пре зен та ци је и чвр шће ин клу зи је раз ли чи тих ет нокул тур них гру па 
у дру штво и по ли тич ку за јед ни цу. 

The ory of Mi no rity Rights, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1995; Will Kymlic ka, Po li tics in the 
Ver na cu lar: Na ti o na lism, Mul ti cul tu ra lism, and Ci ti zen ship, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 
2001; Da vid Mil ler,“Li e ra lism, Equ al Op por tu ni ti es and Cul tu ral Com mit ments”, in Mul ti cul-
tu ral Re con si de red: Cul tu re and Equ a lity and Its Cri tics, ed. P. Kelly, Ox ford: Po lity Press, 2002; 
Bik hu Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism: Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal The ory, Cam brid-
ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 2000; Char les Taylor, “The Po li tics of Re cog ni tion”, in Mul-
ti cul tu ra lism, ed. Ammy Gut mann, Princeton: Prin ce ton Uni versity Press, Prin ce ton, 1994, pp. 
25–75; Sa rah Song, “Mul ti cul tu ra lism”, in The Stan ford Encyclo pe dia of Phi lo sophy, ed. Ed ward 
N. Zal ta, Spring 2014, http://pla to.stan ford.edu/ar chi ves/spr2014/en tri es/mul ti cul tu ra lism/; 

³ У Бе лој књи зи ин тер кул тур ни ди ја лог се од но си на отво ре ну и до сто јан стве ну 
раз ме ну ми шље ња из ме ђу по је ди на ца, гру па раз ли чи тог ет нич ког, кул тур ног, вер ског и 
лин гви стич ког по ре кла и на сле ђа уз за јед нич ко раз у ме ва ње и ува жа ва ње. При су тан је 
на свим ни во и ма – у окви ру јед ног дру штва, из ме ђу ви ше дру шта ва, и из ме ђу Евро пе и 
остат ка све та. Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу „Жи ви мо за јед но јед на ки у до сто-
јан ству“, Стра збур: Са вет Евро пе, 2008, http://www.coe.int/t/dg4/in ter cul tu ral/So ur ce/Pub_
Whi te_Pa per/Whi te Pa per_ID_Ser bi an Ver sion.pdf.
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Про жи ма ње раз ли ка, а не њи хо во кон зер ви ра ње је дан је од кључ них 
ци ље ва те по ли ти ке. Очу ва ње по себ но сти и ин клу зив ност4, за сно ва на на 
уни вер зал ним људ ским пра ви ма и вла да ви ни пра ва, те мељ су та ко схва ће ног 
ин тер кул ту ра ли зма, од но сно уна пре ђе ног мул ти кул ту ра ли зма. Бе ла књи га 
пред ста ви ла је пет по ли тич ких смер ни ца за про мо ви са ње ин тер кул ту рал-
но сти: де мо крат ско упра вља ње кул тур ном ра зно ли ко шћу, ак тив но уче шће 
гра ђан ства у кул тур ном, дру штве ном и еко ном ском жи во ту, усва ја ње ин тер-
кул тур них зна ња, отво рен про стор за ди ја лог и афир ма ци ја ин тер кул тур ног 
ди ја ло га у ме ђу на род ним од но си ма. У том кон тек сту ће мул ти кул ту ра ли зам и 
ин тер кул ту ра ли зам (ин тер кул ту рал ни ди ја лог) би ти схва ће ни и у овом ра ду. 

Чи ње ни це ко је по твр ђу ју мул ти кул ту рал ност у Цр ној Го ри и ко је све-
до че о ње ној ра зно ли ко сти ва жне су за раз у ме ва ње при ро де цр но гор ског 
плу ра ли зма, баш као што је ва жно из нор ма ти ви стич ко-ин сти ту ци о нал ног 
угла са гле да ва ти по ли тич ку за јед ни цу у ко јој је сме ште на. Ме ђу тим, за све-
о бу хват но раз у ме ва ње цр но гор ског дру штва нео п ход но је са гле да ти и ста ње 
и пер спек ти ве мул ти кул ту ра ли зма, од но сно кре и ра ње, спро во ђе ње и ева лу-
а ци ју мул ти кул ту рал не по ли ти ке у њој.

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ 
И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ У ЦРНОЈ ГОРИ

Са вре ме но цр но гор ско дру штво би се у сва ко днев ном, а на ро чи то у 
по ли тич ком жи во ту мо гло озна чи ти као мул ти кул ту рал но дру штво. Мул ти-
кул ту рал ност у Цр ној Го ри пр вен стве но је чи ње ни ца „кул тур не раз ли чи то-
сти“ осо бе ног ти па – на ци о нал не, вер ске и кул тур не ра зно ли ко сти. Оно што 
ту мул ти кул ту рал ност чи ни по себ но из ра же ном је сте чи ње ни ца да су све те 
раз ли ке по ли тич ки ре ле вант не, па че сто и до ми нант не у по ли тич ком сми слу. 
На де лу је про цес ре де фи ни са ња и ја ча ња та ко из ме ње ног цр но гор ског иден-
ти те та на спрам на сто ја ња очу ва ња цр но гор ског иден ти те та она квог ка кав је 
био у но ви јој по ли тич кој исто ри ји. Глав ни фронт на иден ти тет ском по ли тич-
ком по љу отво рен је на ли ни ји рас це па не ка да је дин стве ног цр но гор ско-срп-
ског иден ти те та. По ред то га, при пад ни ци на ци о нал них ма њи на ин те гра ци ју 
сво де на кључ не по ли тич ке зах те ве: сра змер ну за сту пље ност и што ши ри и 
про ду бље ни ји спек тар са моу прав них пра ва, од кул тур них до по ли тич ких.

⁴ Под ин клу зи јом (со ци јал ном ин те гра ци јом) у Бе лој књи зи под ра зу ме ва се дво смер-
ни про цес и спо соб ност да љу ди жи ве за јед но ува жа ва ју ћи до сто јан ство сва ког по је дин-
ца, оп ште до бро, плу ра ли зам и ра зно ли кост, не на си ље и со ли дар ност, као и спо соб ност 
да уче ству ју у дру штве ном, кул тур ном, еко ном ском и по ли тич ком жи во ту. Ин клу зи ја 
об у хва та све аспек те дру штве ног раз во ја и це ло куп ну по ли ти ку, зах те ва да се сла би ји 
за шти те, као и да сва ко има пра во да бу де раз ли чит, кре а ти ван и ино ва ти ван.



Стање и перспективе мултикултурализма у Црној Гори 413

Цр но гор ци, Цр но гор ци срп ског иден ти те та и Ср би са мо о дре ђу ју се као 
при пад ни ци ве ћин ског, од но сно ве ћин ских (не ма њин ских) на ро да, иако то 
ни ко од њих ни је у број ча ном не го, пре све га, у исто риј ском сми слу – у сми-
слу са мо ра зу ме ва ња соп стве не уло ге у ства ра њу др жа ве Цр не Го ре и у од но су 
пре ма Цр ној Го ри. Цр но гор ци ко ји свој иден ти тет по и сто ве ћу ју са слу жбе-
но утвр ђе ним иден ти те том је ди на су ве ћи на и у фак тич ком и у ста ту сном 
сми слу. Дру гим ре чи ма, опре де ље ње за „слу жбе но“ утвр ђен и про мо ви сан 
иден ти тет омо гу ћа ва при ви ле го ван по ло жај у дру штву или ба рем та кав ста-
тус да онај ко га при хва та не ће би ти дис кри ми ни сан по осно ву иден ти те та. 
Бо шња ци, Ал бан ци, Хр ва ти, Ро ми и ма ло број не ску пи не при пад ни ка дру-
гих на ци о нал но сти са мо о дре ђу ју се као при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, 
а они су то и у ста ту сном сми слу. Му сли ма ни се са мо о дре ђу ју као аутох то ни 
цр но гор ски гра ђа ни и не сма тра ју се кла сич ном ма њи ном ко ја има ма тич ну 
др жа ву ван Цр не Го ре, као што то чи не Бо шња ци. 

Иако се у по ли тич ком жи во ту мул ти кул ту ра ли зам че сто на во ди као део 
по ли тич ког про гра ма или ску па јав них по ли ти ка као де ла „по ли ти ке иден ти-
те та“, у прак си се та кве про кла ма ци је сво де на ши ро ку па ле ту на ци о нал них 
по ли ти ка иден ти те та. Мул ти кул ту ра ли зам се у сва ко днев ном и на ро чи то у по-
ли тич ком го во ру тре ти ра као дру штве но оп ште при хва тљив по јам. То је по јам 
ко ји би тре ба ло да по твр ди опре де ље ност ка из град њи гра ђан ског дру штва, 
дру штва ко је исто вре ме но ува жа ва на ци о нал не, вер ске и кул тур не раз ли ке. 

У прак си, ме ђу тим, про кла мо ва ни мул ти кул ту ра ли зам сво дио се на 
по ли ти ку при кри ве ног или отво ре ног при ви ле го ва ња де ла цр но гор ске на-
ци је ко ји је при хва тио зва нич ни од нос пре ма цр но гор ском иден ти те ту, на-
у штрб Цр но го ра ца ко ји и да ље ба шти не срп ски иден ти тет, као и на у штрб 
оних ко ји се из ја шња ва ју као Ср би. Пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма-
њи на во ди се по ли ти ка ува жа ва ња кла сич них ма њин ских пра ва, а че сто и 
знат но ви ше од то га, из ужих по ли тич ких раз ло га. Под пла штом за шти те и 
очу ва ња мул ти кул ту рал но сти, по зи ва ју ћи се на ме ре афир ма тив не ак ци је, 
во ђе на је по ли ти ка ко ја је омо гу ћа ва ла при ви ле го ван по ло жај за не ке при пад-
ни ке на ци о нал них ма њи на, од но сно њи хо ве по ли тич ке пред став ни ке (нпр. 
за Ал бан це кроз по себ не из бор не је ди ни це, или Хр ва те кроз сма њи ва ње из-
бор ног пра га за ула зак у пар ла мент). Исто вре ме но, по ли тич ки пред став ни ци 
Ал ба на ца, Хр ва та и дру гих ма њин ских по ли тич ких пар ти ја, али и до бар део 
стра на ка Ср ба и Цр но го ра ца у пот пу но сти су ет ни фи ко ва ли сво је про гра ме 
и де ло ва ње, што се од ра жа ва ло и на тзв. гра ђан ске пар ти је ко је су се мо ра ле 
вр ло ја сно и не дво сми сле но по ли тич ки од ре ђи ва ти пре ма иден ти тет ским и 
на ци о нал ним пи та њи ма.

Та ко је мул ти кул ту ра ли зам у ин тер пре та ци ји и прак си уме сто да бу-
де ал тер на ти ва на ци о на ли зму по стао ње го ва пот по ра. Чак се у сва ко днев-
ној по ли тич кој ре то ри ци, па и у са мом Уста ву, мул ти кул ту ра ли зам ме ша са 
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ли бе рал ним кон цеп том др жа ве, ко ји под ра зу ме ва кул тур но-ет нич ку не у-
трал ност ко ја по чи ва на ин ди ви ду ал ним пра ви ма. У ствар но сти је пре о вла-
дао на ци о нал ни кон цепт из град ње по ли тич ке за јед ни це, за јед ни це у ко јој се 
сви они ко ји не при хва та ју зва нич но иден ти тет ско ту ма че ње фак тич ки тре-
ти ра ју као при пад ни ци ма њи на, а стран ке кла сич них на ци о нал них ма њи на 
као по ли тич ки са ве зни ци у учвр шћи ва њу офи ци јел ног цр но гор ског иден-
ти те та, до би ја ју ћи за уз врат ши рок про стор за спро во ђе ње по ли ти ке иден-
ти те та пре ма при пад ни ци ма соп стве не на ци о нал не за јед ни це.

Та ко ет ни фи ко ва на по ли ти ка не во ди ка ја ча њу гра ђан ског иден ти те-
та др жа ве и дру штва, ја ча њу ле ги ти ми те та за јед ни це, не го упра во су прот но 
то ме, во ди сна же њу по себ них на ци о нал них иден ти те та, а од нос пре ма Цр ној 
Го ри као за јед ни ци од ме ра ва се у скла ду са ужим „на ци о нал ним ин те ре си ма“.

Доминација уместо интеграције, 
етнификација уместо грађанизације

Кам па ња за не за ви сну Цр ну Го ру, од но сно за оп ста нак за јед ни це са 
Ср би јом, као и зби ва ња по сле ре фе рен ду ма о не за ви сно сти, по ка за ли су 
све про тив реч но сти иден ти тет ског ка рак те ра коjе су обе ле жа ва ле Цр ну Го-
ру и по ли тич ки жи вот у њоj. Иако jе ре фе рен дум о са мо стал но сти Цр не Го-
ре (2006) ус пео са ста но ви шта ре зул та та, про це ду ре и ге не рал них оце на по-
сма тра ча, оста ла jе чи ње ни ца ду бо ке по де ље но сти цр но гор ског дру штва у 
по гле ду од но са гра ђа на пре ма по ли тич коj заjед ни ци. 

Уме сто де мо кра тиjе за сно ва не на тра же њу ин те гра тив них еле ме на та 
за из град њу по ли тич ке заjед ни це, Цр на Го ра се су о чи ла, на jед ноj стра ни, са 
оспо ра ва њем ре зул та та ре фе рен ду ма о са мо стал но сти, а на дру гоj, са про-
бле ма тич ним ту ма че њем, ко је се у прак си спро во ди ло, да jе де мо кра тиjа игра 
у коjоj „по бед ник но си све“. Ет ни фи ка циjа по ли ти ке и по сле ре фе рен ду ма 
на ста ви ла jе да до ми ни ра по ли тич ком сце ном Цр не Го ре ка ко због чи ње ни-
це да су jед ни оспо ра ва ли ре зул та те ре фе рен ду ма, та ко и због чи ње ни ца да 
су дру ги коjи су се сма тра ли по бед ни ци ма на ре фе рен ду му от по че ли кон-
сти ту и са ње са мо стал не по ли тич ке заjед ни це тре ти раjу ћи дру гу стра ну као 
„не приjа те ље Цр не Го ре“, као оне коjи ни су же ле ли Цр ну Го ру као не за ви сну, 
те сто га не маjу пра во да се пи таjу о ње ном уре ђе њу. 

По ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на: Ал ба на ца, Бо шња ка и Хр ва-
та по др жа ва ле су из град њу гра ђан ске Цр не Го ре, али су исто вре ме но има ле 
из ра зи то ет нич ке по ли тич ке про гра ме, и у то ме се ни су раз ли ко ва ле од „гра-
ђан ских“, а исто вре ме но из ра зи то цр но гор ски обоjе них ДПС-а (Де мо крат ске 
пар ти је со ци ја ли ста), СДП-а (Со ци јал де мо крат ске пар ти је), ЛС-а (Ли бе рал-
ног са ве за) или од „гра ђан ског про срп ског“ СНП-а (Со ци ја ли стич ке на род не 
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пар ти је), од но сно про срп ских НС-а (На род не стран ке), СНС-а (Срп ске на-
род не стран ке) и дру гих срп ских пар тиjа коjе су се вре ме ном поjа вљи ва ле.

Кон тра дик тор ност из ме ђу опре де ље ња за гра ђан ску др жа ву и ствар не 
ет ни фи ка циjе по ли тич ког жи во та на шла jе своj од раз и у пре ам бу ли Уста ва 
Цр не Го ре, у коjоj се као до но си о ци Уста ва по ми њу „сло бод ни и рав но прав-
ни гра ђа ни, при пад ни ци на ро да и на ци о нал них ма њи на коjи жи ве у Цр ноj 
Го ри: Цр но гор ци, Ср би, Бо шња ци, Ал бан ци, Му сли ма ни, Хр ва ти и дру ги, 
при вр же ни де мо крат скоj и гра ђан скоj Цр ноj Го ри“.

Цр на Го ра, без об зи ра на при ро ду устав не де фи ни циjе и про грам ска 
опре де ље ња кључ них по ли тич ких ак те ра за из град њу мул ти кул тур ног или 
ли бе рал ног дру штва, функ ци о ни ше као вр ло ет ни фи ко ва на по ли тич ка заjед-
ни ца, као до ми нант но пар тиjска, а не др жа ва вла да ви не пра ва, у коjој по ло-
жаj гра ђа ни на пре о вла ђу ју ће за ви си од по ли тич ке опре де ље но сти, а ет нич-
ка при пад ност би ва пред ност или смет ња у за ви сно сти од во ље пар тиjских 
ели та и рас по ре да по ли тич ких сна га.

Уну тар са ме цр но гор ске на ци о нал не за јед ни це по сто је раз ли чи ти по-
гле ди на иден ти тет, ка ко на ње го во исто риј ско по ла зи ште, та ко и на ње го-
во ак ту ел но ту ма че ње и да љу из град њу. Ме ђу тим, ни са ма та чи ње ни ца ни је 
ува же на, не го је по вод да вла да ју ће по ли тич ке ели те за поч ну са спро во ђе-
њем по ли ти ке по жељ ног об ли ка пар ти ку лар ног иден ти те та – иден ти те та ко-
ји је озна чен и у прак си се ре а ли зу је као др жав ни про је кат. След бе ни ци тог 
про јек та по ста ју при ви ле го ва ни у ста ту сном и ма те ри јал ном по гле ду: они 
се лак ше за по шља ва ју, њи хо во ви ђе ње иден ти те та део је обра зов ног си сте ма 
и има про ход ност у ме ди ји ма под кон тро лом и ути ца јем др жав них струк-
ту ра и вла да ју ћих ели та; на и ме, про мо те ри слу жбе но утвр ђе ног иден ти те та 
фи нан си ра ни су из др жав ног бу џе та, док оста ли има ју при ступ са мо ако се 
прет ход но са мо о дре де као при пад ни ци ма њи на. 

Они ко ји друк чи је ви де и ту ма че цр но гор ски иден ти тет озна ча ва ју се 
„жр тва ма за блу да“, па чак и „не при ја те љи ма Цр не Го ре“ или „стра ним пла-
ће ни ци ма“. Гра ђа ни ко ји не же ле да се од рек ну свог цр но гор ства и срп ског 
иден ти те та озна ча ва ју се на ци о на ли сти ма, а они ко ји пре на гла ша ва ју сво је 
цр но гор ство одво је но од срп ског иден ти те та у јав ној сфе ри се сма тра ју па-
три о ти ма под ути ца јем вла да ју ћих ели та. На дру гој стра ни, је дан ма њи део 
оних ко ји се из ја шња ва ју као Ср би и од ри чу се свог цр но гор ства ин си сти-
ра ју ћи на раз ли ка ма из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца, за го ва ра ју ћи иде ју да су то 
пот пу но по себ на два на ро да ко ја не ма ју ни шта за јед нич ко – по ста ју по жељ-
ни по ли тич ки парт не ри, јер фак тич ки под у пи ру те зу вла да ју ће ели те. На су-
прот њи ма, Цр но гор ци ко ји ин си сти ра ју на свом срп ском иден ти те ту или на 
од ре ђе ним еле мен ти ма тог иден ти те та на нај ја чем су аси ми ла ци о ном уда ру.

Иако Устав Цр не Го ре (2007) не де фи ни ше ко је на ци о нал не за јед ни це 
чи не на ци о нал не ма њи не, у по ли тич ком жи во ту се та кви ма сма тра ју и на 
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тај на чин тре ти ра ју при пад ни ци свих на ци о нал них за јед ни ца ко је су фор-
ми ра ле на ци о нал не са ве те на осно ву За ко на о ма њин ским пра ви ма и сло бо-
да ма.5 На ци о нал не са ве те по том за ко ну фор ми ра ли су Ал бан ци, Бо шња ци, 
Му сли ма ни и Ро ми, али је то учи ни ла и јед на гру па Ср ба ко ја не ма ши ро ку 
по др шку ме ђу при пад ни ци ма срп ске на ци о нал не за јед ни це. То мо же да по-
све до чи чи ње ни ца да су они из ла зи ли на из бо ре, али ни су пре ла зи ли цен зус, 
као и чи ње ни ца да их у ста ву о ма њин ском ста ту су Ср ба не по др жа ва ни јед-
на ре ле вант на по ли тич ка стран ка Ср ба ни ти не ка од про срп ских гра ђан ских 
пар ти ја. Са ма чи ње ни ца да је не ка гру па Ср ба без по ли тич ке ре ле вант но-
сти осно ва ла На ци о нал ни са вет на осно ву За ко на о ма њин ским пра ви ма и 
сло бо да ма не про из во ди по сле ди цу да се због то га Ср би озна че и тре ти ра ју 
као на ци о нал на ма њи на, баш као што не би евен ту ал но фор ми ра ње На ци-
о нал не за јед ни це Цр но го ра ца, по истом за ко ну, учи ни ло Цр но гор це на ци о-
нал ном ма њи ном. Ме ђу тим, ва жно је и на по ме ну ти да у јав ним на сту пи ма 
пред став ни ци Срп ског на ци о нал ног са вје та на по ми њу да су се ре ги стро ва-
ли на осно ву За ко на о ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма, јер је то био је ди ни 
на чин да се фи нан сиј ски по др же кул тур ни про јек ти Ср ба у Цр ној Го ри. И 
ка да се, по ред ре че ног, под ву че чи ње ни ца да Ср би у Цр ној Го ри не сма тра ју 
се бе на ци о нал ном ма њи ном, не го аутох то ним на ро дом ко ји је гра дио Цр ну 
Го ру – он да то све ука зу је да би се они, баш као и Цр но гор ци срп ског иден-
ти те та, мо ра ли по сма тра ти ван ма њин ског окви ра у ис тра жи ва њи ма мул-
ти кул ту рал но сти и ме ђу на ци о нал них од но са у Цр ној Го ри.

Због све га на ве де ног, сво ђе ње из у ча ва ња мул ти кул ту рал но сти на нор-
ма тив ни оквир за за шти ту пра ва ма њи на ме то до ло шки је мањ ка во. Осим 
то га, по ло жај на ци о нал не за јед ни це у јед ној зе мљи у мно го ве ћој ме ри је од-
ре ђен прак тич ном др жав ном по ли ти ком не го нор ма ма, ко је без ва ља них и 
де ло твор них по ли ти ка мо гу би ти „мр тво сло во на па пи ру“. Си нер ги ја до брих 
за ко на и ва ља не по ли ти ке омо гу ћа ва де ло твор ну по ли ти ку ин тер кул ту рал-
но сти, ин те гри са ња и ме ђу соб ног про жи ма ња кул ту ра раз ли чи тих на ци о-
нал них за јед ни ца у дру штву – за то је ва жно у про у ча ва њу мул ти кул ту ра ли-
зма из у ча ва ти да ли уоп ште по сто је та кви за ко ни и та ква по ли ти ка и, ако их 
има, да ли по сто ји ме ђу њи ма са деј ство.

По ли ти ка есен ци ја ли за ци је иден ти те та

По ли ти ка иден ти те та мо же би ти усме ре на или ка по што ва њу људ ских 
пра ва, или ка отво ре ном или при кри ве ном не по што ва њу људ ских пра ва. Па-
рек овај дру ги, не по же љан, про цес озна ча ва као есен ци ја ли за ци ју иден ти те та 

⁵ За кон о ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма усво јен је 10. ма ја 2006. го ди не, Слу жбе-
ни лист Ре пу бли ке Цр не Го ре, бр. 31/2006.
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гру пе. То је по ли ти ка ко ја за не ма ру је чи ње ни цу да по је дин ци уну тар гру-
пе има ју раз ли чит по глед на иден ти тет за јед ни це ко јој при па да ју. Та кав је 
слу чај Цр но го ра ца срп ског иден ти те та, тј. свих оних Цр но го ра ца ко ји су до 
рас ко ла у вла да ју ћем ДПС-у сво је цр но гор ство ве зи ва ли за кул ту ру, тра ди-
ци ју и ми то ве ко ји се са да не ги ра ју и ко ји су свој је зик на зи ва ли срп ским 
је зи ком, је ди ним слу жбе ним је зи ком у Цр ној Го ри све до до но ше ња Уста ва 
2007. го ди не. Вла ди на по ли ти ка су жа ва ла је про стор ин ди ви ду ал не сло бо де 
и ко лек тив них пра ва на сто ја њем да се по је дин ци ма и гру па ма на мет не „зва-
нич ни“ иден ти тет. Сви они чи је се схва та ње иден ти те та раз ли ку је од „про-
пи са не“ иден ти тет ске ма три це, про кла мо ва не од стра не вла да ју ћих ели та и 
под њи хо вом за шти том про мо ви са них ин те лек ту а ла ца – озна ча ва ју се као 
от пад ни ци, не а у тен тич ни при пад ни ци, па и не при ја те љи, на ци је и др жа ве. 
По ли ти ка иден ти те та та ко по ста је по ли тич ки ин стру мент вла да ју ће ели-
те за ства ра ње су ко ба уме сто да бу де осно ва ин те гра ци је дру штва. Ова кав 
про цес Па рек на зи ва есен ци ја ли за ци јом иден ти те та гру пе. Та ква по ли ти-
ка је ис кљу чу ју ћа, ауто ри тар на и ге не ри ше су ко бе, уме сто да је по све ће на 
ства ра њу дру штве не хар мо ни је.

На при ме ру од но са зва нич не по ли ти ке пре ма цр но гор ском иден ти те-
ту са гле да ва мо сво је вр сни па ра докс иден ти те та о ко јем го во ри Па рек ка-
да ука зу је на опа сно сти од пре тва ра ња по ли ти ке иден ти те та у по ли ти ку су-
ко ба. Он те опа сно сти кла си фи ку је у три гру пе. Пр ва је већ по ме ну та те жња 
ка есен ци ја ли за ци ји иден ти те та, под ко јом се под ра зу ме ва иг но ри са ње чи-
ње ни це да не ма ју сви при пад ни ци не ког ко лек тив ног иден ти те та исто схва-
та ње и по гле де на свој иден ти тет, ни ти же ле да га из ра жа ва ју на исти на чин. 
Они ко ји дру га чи је гле да ју на свој иден ти тет, баш као у цр но гор ском слу ча-
ју цр но гор ског иден ти те та, на ме ти су јав них кри ти ка, озна ча ва ју се као за-
ве де ни или за блу де ли, као жр тве по гре шних уче ња и ту ђих ути ца ја, јед ном 
реч ју, озна ча ва ју се као от пад ни ци. Па рек упра во ука зу је да за не ма ри ва ње 
ви ше стру ко сти и сло је ви то сти иден ти те та и при ти сак усме рен ка уни фи ка-
ци ји и ства ра њу хо мо ге ног иден ти те та је су глав ни раз ло зи есен ци ја ли зма. 

Дру га опа сност на ко ју ука зу је Па рек, а ко ја је из ра же на на при ме ру 
Цр не Го ре, је сте опа сност ства ра ња ве штач ких су прот но сти, од но сно уте ме-
ље ње но вих еле ме на та иден ти те та на раз ли ка ма ко је се пре на гла ша ва ју. На 
тај на чин се по ли ти ка иден ти те та тран сфор ми ше у по ли ти ку су ко ба, по ли-
ти ку у ко јој ту ма чи офи ци јел ног иден ти те та сма тра ју да је ди ни има ју пра ва 
да го во ре о иден ти те ту и да га об ли ку ју. Ако не ма ува жа ва ња раз ли чи тог по-
гле да на за јед нич ки ко лек тив ни, на ци о нал ни или по ли тич ки иден ти тет, он-
да се мо же ре ћи да и не ма гра ђан ског иден ти те та, ко ји се у Цр ној Го ри пред-
ста вља као основ устав ног и по ли тич ког иден ти те та.

И, нај зад, тре ћа опа сност на ко ју ука зу је Па рек та ко ђе се ма ни фе сту је у 
Цр ној Го ри – опа сност ко ја се од но си на на сто ја ња да се не кри тич ки при хва та 
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исто риј ски сте че ни по глед на иден ти тет.6 Ме ђу тим, у слу ча ју Цр не Го ре, то 
је при ступ оних ко ји не ма ју ме ха ни зме и ин стру мен те да та кав по глед по-
ку ша ју да на мет ну или при ка жу дру ги ма, јер то ни је ста но ви ште оних ко ји 
вла да ју. На про тив, исто риј ски сте чен по глед на иден ти тет се ре ин тер пре ти-
ра, у зва нич ној ва ри јан ти ту ма чи друк чи је не го доско ра и, на но во про ту ма-
чен, пред ста вља као древ ни исто риј ски иден ти тет, ко ји је, као та кав, при ро-
дан основ са да шњег иден ти те та.

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 
ИЗМЕЂУ ПРОКЛАМАЦИЈА, НОРМИ И ДЕЛОВАЊА

По што ва ње на ци о нал не, вер ске, је зич ке, од но сно кул тур не раз ли чи то-
сти у ши рем сми слу – пред у слов је ста бил ног и успе шног мул ти кул ту рал ног 
дру штва и ја ча ња еле ме на та за јед нич ког по ли тич ког иден ти те та.7 Ин тер-
кул ту рал ност пред ста вља те о риј ски и прак тич нопо ли тич ки кон цепт, ко-
ји под ра зу ме ва све стра но про жи ма ње кул ту ра на прин ци пи ма ме ђу соб ног 
по што ва ња и ува жа ва ња и та на че ла по ста вља као сту бо ве ства ра ња хар мо-
нич не по ли тич ке за јед ни це.

Не склад из ме ђу нор ми ра ног и оног што се де ша ва у прак си у слу чаjу 
Цр не Го ре наjбо ље се илу струjе по ло жаjем де ла гра ђа на коjи не при хва таjу 
уни фи ка циjу иден ти те та на осно ву зва нич них по ли тич ких кри те риjу ма. Ма-
њи не су ре ла тив но до бро нор ма тив но за шти ће не, али не и Ср би и Цр но гор-
ци срп ског иден ти те та коjи ни су де фи ни са ни ни ти се са мо о дре ђу ју као при-
пад ни ци на ци о нал них ма њи на. На су прот то ме, они у пра ви ма и трет ма ну 
ни су изjед на че ни са они ма коjи иден ти тет при хва таjу и ту ма че у скла ду са 
зва нич ном по ли ти ком, ни ти имаjу за шти ту и га ран то ва ње пра ва ка ква имаjу 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на. На при мер, од ред бе Уста ва коjе се од но се 
на за шти ту иден ти те та ма њи на (члан 79) и за бра ну аси ми ла циjе (члан 80) 
или аутен тич ну за сту пље ност (члан 79 став 9) – не од но се се на њих. У прак-
си се не по штуjе ни прин цип сра змер не за сту пље но сти коjи jе пред ви ђен за 
на ци о нал не ма њи не (члан 79 став 10), иако би, по при ро ди ства ри, тре ба ло 
да се од но си на све, па и на онај део ста нов ни штва коjи ни је дефи ни сан, ни-
ти се са мо о дре ђу је као на ци о нал на ма њи на, тj. на оне коjи се сма траjу при-
пад ни ци ма ве ћин ске по пу ла циjе. 

⁶ Bihk hu Pa rekh, No va po li ti ka iden ti te ta, Za greb: Politička kul tu ra, 2006, str. 34.
⁷ Ме ђу тим, по ли ти за ци ја раз ли чи то сти, ин си сти ра ње на раз ли чи то сти у по ли тич-

ком сми слу мо же до ве сти до „па ра док са мул ти кул ту ра ли зма“, ко ји за шти ту и ува жа ва-
ње раз ли чи то сти пре тва ра у по ли ти ку на ци о нал ног или ет нич ког ети ке ти ра ња, в. To mas 
Hi lan Erik sen, Et ni ci tet i na ci o na li zam, Be o grad: Bi bli o te ka ХХ vek, Knjižara Krug, 2004, str. 
243–247.
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Цр но гор ци ко ји се по зи ва ју на срп ски иден ти тет и Ср би ко ји су по-
но сни на сво је цр но гор ство – ре ме ти лач ки су фак тор у про це су раз два ја ња 
не кад је дин стве ног иден ти те та. У ствар ном жи во ту упра во су они ме та аси-
ми ла ци о них иден ти тет ских при ти са ка, при ти са ка усме ре них ка уни фи ка-
ци ји и ства ра њу хо мо ге ног иден ти те та; они су, за пра во, глав на циљ на гру па 
по ли ти ке есен циjа ли за циjе иден ти те та.

У гра ђан скоj др жа ви сва она пра ва коjа имаjу при пад ни ци ве ћин ског 
на ро да мо ра ла би би ти до ступ на свим гра ђа ни ма коjи се та ко са мо о дре ђуjу 
без об зи ра на то ка ко они де фи ни шу соп стве ни иден ти тет. Два ком пле мен-
тар на на че ла од ли ку ју ста бил но мул ти кул ту рал но дру штво: не го ва ње и ја-
ча ње оног што је за јед нич ко, на јед ној стра ни, и ува жа ва ње раз ли чи то сти 
на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну, на дру гој стра ни; дру гим ре чи ма: 
ме ђу соб но про жи ма ње уме сто ис кљу чи ва ња, упо зна ва ње и ува жа ва ње раз-
ли чи то сти – од устав но-прав них на че ла, пре ко за ко на и јав них по ли ти ка до 
оп штег дру штве ног прин ци па ко ји по ста је основ по ли тич ке кул ту ре у за јед-
ни ци.8 Тек ако гра ђан ски по ли тич ки иден ти тет под ра зу ме ва не са мо по што-
ва ње по је дин ца да гра ди соп стве ни иден ти тет не го и ува жа ва ње раз ли чи тог 
по гле да на за јед нич ки на ци о нал ни, ет но кул тур ни или по ли тич ки иден ти тет, 
тек та да се мо же го во ри ти о гра ђан ском иден ти те ту као о пре о вла ђу ју ћем 
по ли тич ком иден ти те ту у Цр ној Го ри.

При пад ни ци Ср ба и Цр но го ра ца срп ског иден ти те та та ко се на ла зе у 
ап сурд ноj си ту а циjи да не же ле да бу ду тре ти ра ни као ма њи на, те пре ма то ме 
не кон зу ми раjу пра ва пред ви ђе на за ма њи не, али им фак тич ки ниjе омо гу-
ће но да бу ду у рав но прав ном по ло жаjу у од но су на Цр но гор це коjи при хва-
таjу еле мен те зва нич но ус по ста вље ног иден ти те та коjи се огле да у но во ко-
ди фи ко ва ном цр но гор ском jе зи ку, но вом ту ма че њу ис то риjских до га ђаjа и 
пре вред но ва ња кул тур ног на сле ђа. Ср би и Цр но гор ци срп ског иден ти те та 
та ко ни су рав но прав ни са ста ту сном и при ви ле го ва ном ве ћи ном, а не же-
ле да чу ваjу и не гуjу соп стве ни иден ти тет пу тем ме ра афир ма тив не ак циjе 
или на би ло коjи дру ги на чин коjи их гу ра у ста тус на ци о нал не ма њи не. Та-
ко прав но и по ли тич ки из оп ште ни, они су на уда ру отво ре них или при кри-
ве них аси ми ла ци о них на стоjа ња вла даjу ћих ели та и ин сти ту циjа и пот пу но 
из ми чу па жњи и кон тро ли ор га ни за циjа за људ ска пра ва, па и ис тра жи ва ча 
дру штве них на у ка, коjи се про бле ми ма мул ти кул ту рал но сти и ин тер кул ту-
рал но сти ба ве уско нор ма ти ви стич ки не ула зе ћи у ду бљу со ци о ло шку или 
по ли ти ко ло шку ана ли зу ствар ног ста ња и по ло жаjа њи хо вог иден ти те та.

⁸ О то ме да су по зна ва ње осо бе но сти и раз ли чи то сти, као и ви сок сте пен то ле ран-
ци је, нео п ход ни еле мен ти за ста бил ност по ли тич ког иден ти те та в. у: Ma lory Nye,“The 
Cha len ges of Mul ti cul tu ra lism”, Cul tu re and Re li gion: An In ter di sci pli nary Jo ur nal 8/2 (2007): 
109–123.
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Цр на Го ра се на ла зи из ме ђу устав ног опре де ље ња за гра ђан ску др жа ву 
и фак тич ког ста ња сна жно из ра же них ра зних на ци о нал них кул тур них иден-
ти те та ко ји ни су ин те гри са ни у мо дел плу рал ног гра ђан ства. Иако се у свом 
уста ву Цр на Го ра де фи ни ше као гра ђан ска др жа ва, ни сам тај устав ни је до-
нет на прин ци пи ма гра ђан ског дру штва, што му у прак си огра ни ча ва ауто-
ри тет дру штве ног уго во ра. Да би кон цепт гра ђан ске др жа ве по стао ши ре 
при хва тљив ме ђу по ли тич ким ак те ри ма и гра ђа ни ма, он би тре ба ло да по-
чи ва на гра ђан ским, ли бе рал но-де мо крат ским вред но сти ма, али и на ува жа-
ва њу по себ них кул тур них иден ти те та на ци о нал них за јед ни ца. По ред устав-
ног опре де ље ња, нео п ход на је пре све га по ли тич ка во ља тран сфор ми са на у 
јав не по ли ти ке ко је афир ми шу те вред но сти, као и кул тур ни плу ра ли зам и 
сна жне ин сти ту ци је ко је су пот по ра јед ној та квој по ли ти ци. По себ ну уло гу 
у то ме тре ба ло би да има од го ва ра ју ћи си стем обра зо ва ња и по др шка ме ди ја.

Ако се као по ла зи ште узму са вре ме не кон цеп ци је гра ђан ства у ко ји-
ма се ин си сти ра на то ме да гра ђа нин мо ра да има при ли ку да уче ству је у за-
јед нич ком од лу чи ва њу о ва жним пи та њи ма дру штва, од но сно на ак тив ној 
пар ти ци па ци ји (ре пу бли кан ски про фил гра ђа ни на) и на за шти ти по ља пра-
ва и сло бо да од ути ца ја но си ла ца по ли тич ке мо ћи и мо гућ но сти да се, упра-
во обр ну то, од стра не гра ђа на ши ри по ље ути ца ја пре ма но си о ци ма вла сти 
(ли бе рал ни про фил гра ђа ни на),9 мо же се ре ћи да оне ни су до кра ја озбиљ-
но схва ће не и при хва ће не у цр но гор ском дру штву и по ли тич кој за јед ни ци. 

Еле мен ти мул ти кул ту ра ли стич ког при сту па гра ђан ству10 у ко јем се 
тра жи ба ланс из ме ђу ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва гу бе се у прак-
си цр но гор ског дру штва дво ја ко: кроз ет ни фи ка ци ју по ли ти ке и пра ва, што 
обе сми шља ва су шти ну гра ђан ског прин ци па као та квог, и кроз по ку ша је 
уни фи ка ци је иден ти те та оних ко ји се са мо де фи ни шу као аутох то ни при пад-
ни ци не ма њин ског на ро да. 

Са вре ме на мул ти кул ту рал на де мо кра ти ја за сни ва се на тра ди ци о нал-
ним и но вим гра ђан ским вред но сти ма, као и на ин сти ту ци о нал ним ино ва-
ци ја ма про ис те клим из зах те ва за што ве ћим са мо у пра вља њем и рав но мер-
ни јом по де лом вла сти уну тар хе те ро ге них по ли тич ких за јед ни ца.11 

⁹ Ro bert Be lamy, Ci ti zen ship – A Very Short In tro duc tion, New York: Ox ford Uni ve rsity 
Press, 2008, p. 43.

¹⁰ Вил Ки мли ка, Мул ти кул ту рал но гра ђан ство, Под го ри ца: ЦИД, 2004.
¹¹ Ви ше о то ме Tho mas-Humphrey Mar shal, Ci ti zen ship and So cial Class, Cam brid ge Uni-

ve rsity Press, 1950, до ступ но и на: http://www.ju ra.uni-bi e le feld.de/le hr stu e hle/davy/wustlda-
ta/1950_Mar shall_Cit zen ship_and_So cial_Class_OCR.pdf; Hans-Mar tien ten Na pel and Flo rian 
Ka rim The is sen, “Ta king Plu ra lism Se ri o usly: The US and the EU as Mul ti cul tu ral De moc ra-
ci es?”, in Re li gion, Po li tics and Law, eds. Bart C. La bus hag ne and Re in hard W. Son nenschmidt, 
Le i den–Bo ston: Brill, 2009, pp. 363–392, до ступ но и на: http://me dia.le i de nu niv.nl/le gacy/Ta-
king%20plu ra lism%20se ri o usly.pdf; Will Kymlic ka and Wayne Nor man, eds., Ci ti zen ship in Di-
ver se So ci e ti es, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2000; Аренд Лаjпхарт, Мо де ли де мо кра тиjе: 
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Но ви ју по ли тич ку исто ри ју обе ле жи ла је гру па по себ них зах те ва ма-
њин ских за јед ни ца, ме ђу ко ји ма су се у мно гим зе мља ма ета бли ра ли: ре пре-
зен та тив ност у окви ру ин сти ту ци ја вла сти, или са мо у пра ва у обла сти кул ту-
ре, обра зо ва ња и ин фор ми са ња. У дру гим пак зе мља ма ти зах те ви се од ба цу ју 
као не при ме ре ни, јер на ру ша ва ју ли бе рал ни кон цепт гра ђан ског дру штва. И 
упра во из ме ђу ова два при сту па на ла зи се те о риј ски и прак тич но по ли тич-
ки про стор ко ји би мо гао до при не ти усто ли ча ва њу но вог се та ко лек тив них 
пра ва. Је дан од пр вих за да та ка у том про це су је сте оне мо гу ћа ва ње дез ин те-
гра тив ног по тен ци ја ла ко ји би уру ша вао те ме ље ли бе рал не др жа ве и основ-
них те ко ви на кла сич ног кон цеп та гра ђан ства. 

Ба ве ћи се мул ти кул ту рал ним гра ђан ством, Ки мли ка и дру ги те о ре-
ти ча ри мул ти кул ту ра ли зма су у жи жу сво јих ис тра жи ва ња ста ви ли упра-
во од нос из ме ђу ли бе рал не кон цеп ци је гра ђан ства и мул ти кул ту рал них за-
хте ва за по себ ним пра ви ма из во де ћи за кљу чак да су мул ти кул ту ра ли зам 
и ли бе рал ни мо дел гра ђан ства ком па ти бил ни, да је по ла га ње не ких ко лек-
тив них пра ва на пар ти ци па ци ју у по ли тич кој за јед ни ци мо гу ће без опа-
сно сти по ње ну дез ин те гра ци ју, али су из ра же не и број не ре зер ве ка да су 
у пи та њу зах те ви за са мо у пра вом.12 Све пред но сти и не до ста ци по себ них 
пра ва за на ци о нал не и кул тур не за јед ни це сли ко ви то се по ка зу ју на при-
ме ру Цр не Го ре. Ме ђу тим, то је са мо јед на стра на истог нов чи ћа – на дру гој 
стра ни тог истог нов чи ћа је са свим дру га чи ји про цес, про цес ко ји до дат но 
усло жња ва по ли тич ке при ли ке у Цр ној Го ри: на ме та ње за јед нич ког иден-
ти те та. Ка да се оба та про це са са гле да ју ин те грал но, ја сни је се ви ди ка кве 
су све по те шко ће мо гу ће у раз ви ја њу те о риј ских кон це па та и њи хо ве при-
ме не у ре ал ном жи во ту. 

Је дан од од го во ра ко ји се ну ди за ова кве при ли ке је сте устав ни па-
три о ти зам, али он ни је мо гућ ако ни је за сно ван на ба зич ном дру штве ном 
кон сен зу су и ди фе рен ци ра ном гра ђан ству ко је не дез ин те гри ше по ли тич ку 
за јед ни цу. Да би гра ђан ски иден ти тет био ин сти ту ци о нал но уте ме љен на 
прин ци пи ма устав ног па три о ти зма, мо ра да по чи ва на гра ђан ском иден ти-
те ту ко ји се за сни ва и на осе ћа ју при пад но сти по ли тич кој за јед ни ци у ко јој 
сви има ју јед на ка пра ва и ста тус.13 И упра во ту се на ла зи те мељ ни про блем 
цр но гор ског гра ђан ства. 

об ли ци и учи нак вла де у три де сет шест зе ма ља, Под го ри ца: ЦИД – Бе о град: Слу жбе ни 
лист Ср биjе, 2003. 

¹² Ки мли ка, Мул ти кул ту рал но гра ђан ство, стр. 264–271.
¹³ „Ли бе рал ни кон цепт уни вер зал ног гра ђан ства, до пу њен ре пу бли кан ским иде а лом 

пар ти ци па ци је пу тем по ли тич ког ди ја ло га и уче шћа у по ли тич ким про це ду ра ма, под ра-
зу ми је ва прак тич но, по при ро ди ства ри, од ре ђе не уступ ке мул ти кул ту ра ли стич ком мо-
де лу“, Бо јан Спа јић, „Ети ка и гра ђа нин“, у Цр на Го ра у 21. сто ље ћу – у ери ком пе ти тив-
но сти, пи та ња ври јед но сти, ур. Со ња То мо вић Шун дић, Под го ри ца: ЦА НУ, 2010, стр. 42.
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Ако се као мо дел гра ђан ства узме онај ко ји под ра зу ме ва ак тив но уче шће 
при пад ни ка по ли тич ке за јед ни це у об ли ко ва њу те мељ них осно ва и кључ них 
пра ва ца раз во ја дру штва,14 и где се под гра ђан ством, по ред си сте ма мо рал них 
пред ста ва, нор ми и вред но сти, под ра зу ме ва и скуп пра ва и по ли тич ки ста тус 
при пад ни ка те по ли тич ке за јед ни це и њи хов осе ћај при пад но сти по ли тич-
кој за јед ни ци – он да би се осно ва но мо гло ре ћи да је гра ђан ски мо дел по ли-
тич ке за јед ни це тек циљ ко ји би тре ба ло до сти за ти у сва ком сег мен ту ње го-
ве су шти не. Гра ђан ска др жа ва, гра ђан ске вред но сти, гра ђан ски иден ти тет 
тек су у по во ју, на ни воу устав не про грам ске ори јен та ци је и за да тог ци ља.

Мул ти кул ту ра ли зам и гра ђан ска др жа ва

Устав но-прав ни по ре дак Цр не Го ре по чи ва на гра ђан ском кон цеп ту 
по ли тич ког по рет ка15 ко ји се сма тра јед ним од „нај бит ни јих утвр ђе ња устав-
ног ка рак те ра др жа ве Цр не Го ре“.16 Тај кон цепт ака де мик Шу ко вић раз ра ђу је 
кроз де фи ни са ње гра ђа ни на као но си о ца су ве ре но сти, јед на кости пра ва и 
сло бо да гра ђа на без об зи ра на њи хо ве груп не по се бно сти, иден ти те те и при-
пад но сти и, нај зад, кроз га ран то ва ње по себ них пра ва за при пад ни ке на ци-
о нал них ма њи на ко ја мо гу ко ри сти ти и у за јед ни ци с дру ги ма за оси гу ра ње 
јед на ких усло ва за оства ри ва ње пра ва.17 

Ме ђу тим, у прак си ствар ни но си о ци су ве ре но сти су вла да ју ће по ли-
тич ке ели те, а на оства ри ва ње пра ва и сло бо да ути че нај пре стра нач ко опре-
де ље ње, а по том и при пад ност од ре ђе ним иден ти те ти ма. Кон цепт гра ђан ства 
схва ћен као при вр же ност по ли тич кој за јед ни ци у Цр ној Го ри се су о ча ва са 
низ си стем ских пре пре ка. Осим чи ње ни це да нај ви ши прав ни акт ни је био 
плод дру штве ног до го во ра и нај ши рег кон сен зу са, чи ње ни ца да је јед на на-
ци о нал на за јед ни ца, од но сно њен део ко ји по др жа ва иде нти тет ске по гле-
де вла да ју ће ко а ли ци је при ви ле го ва н у ста ту сном сми слу и да се то сма тра 
при род ним – озбиљ на је пре пре ка из град њи гра ђан ског кон цеп та др жа ве.

„Ин фор ма ци ја о за сту пље но сти ма њин ских на ро да и дру гих ма њин-
ских на ци о нал них заjед ни ца у др жав ним ор га ни ма, ор га ни ма др жав не упра-
ве, ор га ни ма ло кал них упра ва, су до ви ма и др жав ном ту жи ла штву“ – Ми-
ни стар ства за људ ска и ма њин ска пра ва од 15. ју ла 2015. го ди не – по ка зу је 
нат про пор ци о нал ну за сту пље ност оних ко ји су се на ци о нал но из ја сни ли као 

¹⁴ Da vid Mil ler,“Ci ti zen ship and Plu ra lism”, Po li ti cal Stu di es 43/3 (1995): 443.
¹⁵ „Цр на Го ра је гра ђан ска, де мо крат ска, еко ло шка и др жа ва со ци јал не прав де, за-

сно ва на на вла да ви ни пра ва“, члан 1 став 2 Уста ва Цр не Го ре. Устав Цр не Го ре од 2007. 
го ди не, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, бр. 1/2007, 25. 10. 2007.

¹⁶ Ми јат Шу ко вић, Устав но пра во, Под го ри ца: ЦИД, 2009, стр. 181.
¹⁷ Ibid.
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Цр но гор ци и ис пот про пор ци о нал ну за сту пље ност оста лих, а по себ но Ср ба. 
Струк ту ра за по сле них у свим државним органима, којих је 141, на основу 
13.900 упитника, у националном смислу, изгледа: Цр но гор ци 8.650 (74,76%), 
Ср би 1.301 (11,24%), Ал бан ци 291 (2,51%), Бо шња ци 650 (5,62%), Му сли ма-
ни 285 (2,46%), Ро ми 2 (0,02%), Хр ва ти 88 (0,76%), оста ли 49 (0,42%).18 Пре ма 
ис тра жи ва њу од 2011. го ди не, ти по да ци су би ли још ло ши ји у по гле ду сра-
змер не за сту пље но сти. У на ци о нал ном сми слу, за по сле ни су се изjа сни ли као: 
Цр но гор ци 79,03%, Ср би 8,59%, Ал бан ци 2,80%, Бо шња ци 4,14%, Му сли ма ни 
2,39%, Ро ми 0,01%, Хр ва ти 0,89%, оста ли 0,42%.19

Кон текст, од но сно при ро да и струк ту ра по ли тич ке за јед ни це од ре ђу-
је су шти ну пра ва и сло бо да пред ви ђе них уста вом и за ко ни ма, укљу чу ју ћи 
и ме ре афир ма тив не ак ци је ко је се га ран ту ју при пад ни ци ма ма њин ских на-
ци о нал них за јед ни ца. Иако су та пра ва и ме ре афир ма тив не ак ци је ши ро ко 
по ста вље не и за сно ва не на нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма, те шко је 
ускла ди ти циљ ства ра ња уни вер зал не гра ђан ске по ли тич ке за јед ни це са по-
ли тич ким зах те ви ма за сно ва ним на на ци о нал ном прин ци пу. 

Устав на про кла ма ци ја и про грам ске од ред бе усме ре не ка ства ра њу гра-
ђан ске др жа ве без од го ва ра ју ћих јав них по ли ти ка и ствар них опре де ље ња 
по ли тич ких ак те ра у том прав цу – не мо гу ства ра ти пра ви гра ђан ски иден-
ти тет и гра ђан ско дру штво, а са мим тим ни гра ђан ску по ли тич ку за јед ни-
цу. Про тив реч ност из ме ђу на чел ног опре де ље ња за гра ђан ску др жа ву и по-
ли ти ке ја ча ња и ре де фи ни са ња цр но гор ског иден ти те та, на јед ној стра ни, и 
зах те ва за очу ва ње и ја ча ње дру гих по себ них на ци о нал них иден ти те та, на 
дру гој стра ни, не во ди ка ја ча њу дру штве не ко хе зи је за сно ва не на тзв. до мо-
вин ском иден ти те ту (ака де мик Шу ко вић), не го, по ка за ло се, ка ја ча њу по-
ли тич ких зах те ва усме ре них ка ја ча њу по себ них на ци о нал них иден ти те та. 

¹⁸ На ци о нал на струк ту ра за по сле них у ор га ни ма др жав не упра ве по ка зу је још не-
по вољ ни ју струк ту ру за по сле них у по гле ду сра змер не за сту пље но сти. Од укуп ног броjа 
од 6.808 упит ни ка, у на ци о нал ном сми слу, за по сле ни су се изjа сни ли као: Цр но гор ци 
5.590 (82,11%), Ср би 497 (7,30%), Ал бан ци 90 (1,32%), Бо шња ци 333 (4,89%), Му сли ма-
ни 149 (2,19%), Ро ми 2 (0,03%), Хр ва ти 27 (0,40), оста ли 24 (0,35%) и ниjе се изjа сни ло 
96 (1,41%). На ци о нал на струк ту ра за по сле них у пра во суд ним ор га ни ма, виjе ћу за пре-
кр шаjе и под руч ним ор га ни ма за прекр шаjе (броjча но и про цен ту ал но), у на ци о нал-
ном сми слу, изгледа: Цр но гор ци 610 (73,94%), Ср би 95 (11,52%), Ал бан ци 16 (1,94%), 
Бо шња ци 38 (4,61%), Му сли ма ни 30 (3,64%), Ро ми 0 (0,00%), Хр ва ти 8 (0,97%), оста ли 2 
(0,24%). Струк ту ра за по сле них у ту жи лач ким ор га ни ма пре ма на ци о нал но сти по ка зу-
је да се од укуп ног броjа за по сле них као Цр но гор ци из ја сни ло 79,56%, као Ср би 6,67%, 
Ал бан ци 1,33%, Бо шња ци 4,44%, Му сли ма ни 3,11%, Хр ва ти 1,33%, оста лих не ма ме ђу 
за по сле ни ма.

¹⁹ О по ло жа ју Ср ба и срп ског иден ти те та ви де ти ви ше у Зо ран Лу то вац, „Ср би у Цр-
ној Го ри по сле раз два ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. го ди не“, Збор ник Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке 146/1 (2014): 55–70.
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Ни је про на ђе на ча роб на фор му ла ко ја би ове зах те ве до ве ла у ме ђу соб-
ни склад, а је дан од кључ них раз ло га је то што се уме сто ба зич ног дру штве ног 
кон сен зу са ап со лу ти зо вао прин цип ве ћи не, та ко да се ве ћи на по стиг ну та на 
ре фе рен ду му о не за ви сно сти по ста ви ла као вр хун ски ели ми на тор ни кри те-
ри јум ко ји је пре су ђи вао о то ме ко има пра во да утвр ђу је основ не по став ке 
дру штва и по ли тич ке за јед ни це. Они ма ко ји су на том ре фе рен ду му гла са-
ли за за јед нич ку др жа ву са Ср би јом по ста вље не су ја сне гра ни це де ло ва ња 
и ис по ља ва ња соп стве ног иден ти те та уме сто про сто ра за ин те гри са ње. На 
дру гој стра ни, ре ак ци ја оних ко ји ма су гра ни це по ста вље не би ле су „алер-
гиј ске“, та ко да су на ци о нал на и иден ти тет ска пи та ња по ста ла смет ња ја ча-
њу гра ђан ског иден ти те та и тзв. до мо вин ског иден ти те та.

Од нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма, ма ко ли ко из гле дао на осно-
ву ана ли зе устав но-прав ног по рет ка и ме ра афир ма тив не ак ци је као од нос 
афир ма ци је мул ти кул ту ра ли зма,20 у прак си про из во ди ја ча ње њи хо ве (са-
мо)изо ла ци је, а не ин те гра ци је у дру штво. По ли тич ки пред став ни ци ма њи-
на у сво јим зах те ви ма за ре пре зен та тив но шћу и са мо у пра вом иду ка ства ра-
њу ет нич ке екс клу зив но сти, уво ђе ња кри те ри ју ма на ци о нал не при пад но сти 
као ели ми на тор ног кри те ри ју ма за пред ста вља ње или за сту па ње ма њи на. 

По ли тич ки зах тев за аутен тич ним по ли тич ким пред ста вља њем, пре-
ко „аутен тич них ман да та“, је сте по ли тич ки про је кат усме рен ка ис кљу чи ва њу 
стра на ка гра ђан ске ори јен та ци је из тр ке за ма њин ске ман да те, јер се та кве 
стран ке, ако ни су ет нич ке (на ци о нал не) или ако не ма ју до ми нант но на ци о-
нал ни (на ци о на ли стич ки) про грам или по ли ти ку, ауто мат ски ис кљу чу ју као 
аутен тич ни пред став ни ци ма њи на, без об зи ра на то што сво јим про гра мом 
или сво јом по ли ти ком мо гу ви ше до при не ти бо љит ку не ке ма њин ске на ци-
о нал не за јед ни це не го „аутен тич ни“ (на ци о на ли стич ки) пред став ни ци те 
ма њи не. То би у прак си зна чи ло да де мо крат ски иза бран пред став ник не ке 
ма њин ске на ци о нал не за јед ни це ни је аутен тич ни пред став ник те за јед ни це, 
јер ни је иза бран на ли сти „чи сте“ ма њин ске стран ке, не го на ли сти стран ке 
ко ја се за ла же за гра ђан ске вред но сти и у окви ру њих за рав но прав ност те 

²⁰ Устав Цр не Го ре у чла ну 79 по себ но се ба ви при пад ни ци ма „ма њин ских на ро да 
и дру гих ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца“. Ме ђу тим, ни је ја сно на ко га се све то од-
но си, с об зи ром на то да Устав не де фи ни ше ко је при пад ник ве ћин ског, а ко ма њин ских 
на ро да. Ако је кри те ри јум број при пад ни ка од ре ђе не за јед ни це, он да су у Цр ној Го ри 
сви при пад ни ци на ци о нал них ма њин ских за јед ни ца, јер не ма ап со лут но ве ћин ске за јед-
ни це пре ма по пи су ста нов ни штва. Ако је кри те ри јум по вла шће ни по ло жај у дру штву, 
он да су то Цр но гор ци ко ји при хва та ју но ве еле мен те цр но гор ског иден ти те та, али не и 
Цр но гор ци ко ји се др же срп ских еле ме на та свог иден ти те та. Ако се, по ред исто риј ског 
кри те ри ју ма, у об зир узме и на че ло са мо о дре ђе ња, он да Цр но гор ци срп ског иден ти те та 
и Ср би ни су при пад ни ци ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца. Чак би се у ре ла тив нове-
ћин ском сми слу они ко ји ба шти не срп ски иден ти тет у Цр ној Го ри мо гли озна чи ти као 
нај број ни ја иден ти тет ска гру па ци ја.
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за јед ни це. Да кле, са ма по ли тич ка пар ти ци па ци ја на ци о нал них ма њи на, ње-
на рас про стра ње ност и ду би на ни је са ма по се би све до чан ство по сто ја ња 
мул ти кул ту рал не де мо крат ске за јед ни це, ни ти све до чан ство мул ти кул ту-
рал не јав не по ли ти ке.

Ин те гра тив ни, ин клу зив ни мо дел, уме сто ис кљу чу ју ћег при сту па, у до-
ме ну во ђе ња јав них по ли ти ка и из град ње по ли тич ке за јед ни це на ме ће се као 
win-win (си ту а ци ја у ко јој сви до би ја ју) на чин да се иза ђе из за ча ра ног кру-
га гра ђан ско-на ци о нал них (на ци о на ли стич ких) про ти ву реч но сти и кон тро-
вер зи. Из град ња де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и ши ро ког ба зич ног кон-
сен зу са о јед ној та квој по тре би осно ва су за ства ра ње ин клу зив них јав них 
по ли ти ка ко је ува жа ва ју по себ но сти и ја ча ју за јед ни штво.

Мул ти кул ту ра ли зам и гра ђан ски иден ти тет

Кон цепт кла сич ног гра ђан ства под ра зу ме ва да је при пад ност по ли тич-
кој за јед ни ци из над по себ них груп них при пад но сти у окви ру те за јед ни це, 
али исто та ко да та при пад ност ни је ис кљу чи ва пре ма дру гим иден ти те ти-
ма. Ком пле мен тар ност гра ђан ског и на ци о нал них иден ти те та на ру ша ва се у 
слу ча ју Цр не Го ре ис кљу чи ва њем оних ко ји на цр но гор ски иден ти тет гле да ју 
друк чи је од но си ла ца вла сти, као и оних ко ји су сма тра ли да би за Цр ну Го-
ру би ло бо ље да је оста ла у за јед ни ци са Ср би јом, на јед ној стра ни, и оспо-
ра ва њем та кве за јед ни це, као за јед ни це свих гра ђа на, од стра не оних ко ји се 
ис кљу чу ју, на дру гој стра ни.

По себ ни иден ти те ти, ин си сти ра ње на раз ли ка ма, а не на оно ме што 
спа ја, ко ји су про бу ђе ни и про ду бље ни то ком 90-их го ди на 20. ве ка, још увек 
пре о вла ђу ју у цр но гор ском дру штву.21 О то ме све до чи и по раст укуп не ет-
нич ке дис тан це у Цр ној Го ри, што сва ка ко не иде у при лог раз во ју „до мо вин-
ског иден ти те та“.22 Ме ђу тим, та дис тан ца ни је из ра же на та мо где су по ли-
тич ке ели те сво јим де ло ва њем чи ни ле да се она по ја ви и ра ши ри. На про тив, 
не ма дис тан це из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца или, ка ко то пре ци зни је ка жу ис-
тра жи ва чи јав ног мње ња, „из ме ђу ове две ску пи не не по сто ји дис тан ца“.23 
То је за то што не ма струк ту рал них еле ме на та за ства ра ње дис тан це ме ђу 

²¹ Спа јић, „Ети ка и гра ђа нин“, стр. 48–51.
²² Ibid., 51.
²³ Ми лош Бе шић, „Ет нич ка дис тан ца у по стре фе рен дум ској Цр ној Го ри“, у Ква ли тет 

ме ђу ет нич ких од но са и ку ту ра ми ра на Бал ка ну, прир. Дра го љуб Б. Ђор ђе вић и Дра ган 
То до ро вић, Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 
2008, стр. 107; Ет нич ка дис тан ца у Цр ној Го ри – ем пи риј ско ис тра жи ва ње, Под го ри ца: 
ЦЕ ДЕМ и ЦЕС, де цем бар 2013, стр. 15, http://www.ce dem.me/sr/pu bli ka ci je/fi nish/13-pu-
bli ka ci je/456-et ni ka-dis tan ca-2013-.html.
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њи ма, исто риј ских, кул тур них, па ни те мељ них по ли тич ких осно ва. По де ле 
ко је су по ли тич ке ели те по че ле да на ме ћу још увек се у пер цеп ци ји гра ђа на 
до жи вља ва ју као огра ни че не, си ту а ци о не, а не као су штин ске и ду бин ске.

Осе ћај при пад но сти по ли тич кој за јед ни ци, по при ро ди ства ри, не мо же 
би ти раз ви јен код оних ко ји се ис кљу чу ју из те за јед ни це, чи ји се чин гла са ња 
за јед ну од две по ну ђе не оп ци је на ре фе рен ду му о не за ви сно сти про гла ша ва 
не при ја тељ ским чи ном (а та квих је пре ма зва нич ним ре фе рен дум ским ре-
зул та ти ма би ло око 45%), а упра во је осе ћај при пад но сти и по но са у ве зи са 
тим озна чен и код Теј ло ра24 и код Ки мли ке25, као нео п хо дан за ства ра ње ко-
хе зи је уну тар мул ти кул ту рал ног дру штва, по ред по што ва ња ли бе рал но-де-
мо крат ских вред но сти и са гла сно сти око про це ду рал них и фор мал них пра-
ви ла. Дру гим ре чи ма, гра ђан ски уни вер зал ни иден ти тет се не мо же гра ди ти 
на су прот по је ди нач ним иден ти те ти ма, на ро чи то кад су они та ко из ра зи то 
при сут ни, не го би га, на про тив, тре ба ло гра ди ти на ра зно вр сно сти, ува жа-
ва њу раз ли ка, ма ко ли ко оне би ле из ра же не.

Мул ти кул ту ра ли зам и гра ђан ске вред но сти

Гра ђан ске вред но сти ко је су се исто риј ски из гра ђи ва ле и ко је су Ли-
са бон ским уго во ром ве ри фи ко ва не као европ ске вред но сти26 по ста ја ле су 
про грам ски ци ље ви и у зе мља ма ко је су се на ла зи ле у про це су тран сфор-
ма ци је из ре ал-со ци ја ли зма у ли бе рал но-де мо крат ске по ли тич ке за јед ни-
це. Про бле ми са ко ји ма су се су о ча ва ле зе мље у тран зи ци ји, па и Цр на Го ра, 
би ло је не де мо крат ско по ли тич ко на сле ђе, фа сад ни устав но-прав ни оквир 
и до ми нант но „по да нич ко-пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра“.27 Ако би 

²⁴ Char les Taylor, “The Po li tics of Re cog ni tion”, in Mul ti cul tu ra lism, ed. Ammy Gut mann, 
Prin ce ton: Prin ce ton Uni versity Press, 1994, pp. 25–75.

²⁵ Ки мли ка, Мул ти кул ту рал но гра ђан ство, стр. 277–278.
²⁶ Ви ше о европ ским вред но сти ма у Зо ран Лу то вац, „Евро пе и за ци ја на ци о нал ног 

иден ти те та у про це су европ ских ин те гра ци ја Ср би је“, у Но ва Евро па и ње на пе ри фе ри ја, 
ур. Или ја Ву ја чић и Ни ко ла Бе љи нац, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Удру же ње за 
по ли тич ке на у ке Ср би је, 2015, стр. 272–275.

²⁷ Оли ве ра Ко мар пи ше да цр но гор ски по ли тич ки си стем ка рак те ри ше не са гла сје 
из ме ђу две основ не ком по нен те ли бе рал но-де мо крат ске по ли тич ке струк ту ре и по да-
нич ко-пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту ре. По да нич ки еле мен ти по ли тич ке кул ту ре 
огле да ју се у: „1. Сла бо раз ви је ној сви је сти о ула зним функ ци ја ма си сте ма. Ула зне функ-
ци је си сте ма су оне ко је се од но се на ин пут дру штва ка вла сти у ви ду по ли тич ке со ци-
ја ли за ци је, ре гру та ци је, ин те ре сне ар ти ку ла ци је, ин те ре сне агре га ци је или по ли тич ке 
ко му ни ка ци је. У си сте му у ко ме су ове функ ци је сла бе ја вља се нео д го вор ност и не ре-
спон зив ност вла сти, што обе сми шљва пар ти ци па тив ну по ли тич ку струк ту ру оли че ну 
у ли бе рал но-де мо крат ском по ли тич ком си сте му. 2. Сла бо раз ви је ној сви је сти о уло зи 
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се ово ме до да ла скло ност ка то ме да се ин сти ту ци је под вр га ва ју по ли тич-
кој во љи и се лек тив но ува жа ва ју, од но сно да се вла да ви на пра ва по ли тич ки 
ин стру мен та ли зу је и ре ла ти ви зу је, он да је ја сно пред ка квим се иза зо ви ма 
на ла зи Цр на Го ра и дру ге зе мље у тран зи ци ји пред ко ји ма је пут уста но вља-
ва ња гра ђан ских вред но сти ко је су ин клу зив не у од но су пре ма „дру ги ма“ – 
пут вла да ви не пра ва, не го ва ња и за шти те људ ских пра ва и кон со ли да ци је 
де мо крат ског по рет ка. 

Ако се мул ти кул ту рал ност узме као осно ва гра ђан ског иден ти те та, „осје-
ћај при пад но сти је дин стве ном иден ти те ту мо же се за сно ва ти (као што Ки мли-
ка и Теј лор на гла ша ва ју) ис кљу чи во на спо соб но сти тог иден ти те та да ин те-
гри ше и уна пре ђу је по је ди нач не кул тур не про фи ле у ње го вом окви ру. При том 
ни је до вољ но ин си сти ра ти на Цр ној Го ри као дру штву ко је про сто то ле ри ше 
раз ли чи те кул ту ре, већ као дру штву ко је успје шно ин те гри ше и про мо ви ше 
раз ли чи те на чи не до брог жи во та да те у по је ди ним кул ту ра ма без опа сно сти 
по њи хо ве по себ но сти. Је дин стве ни цр но гор ски иден ти тет за ви си од сте пе на 
при хва та ња и ува жа ва ња кул тур ног плу ра ли те та као основ не ври јед но сти цр-
но гор ског кул тур ног про сто ра“.28 Ако се на ве де не ре чи узму као по ку шај са-
же тог де фи ни са ња на чел ног устав ног опре де ље ња и про грам ског ци ља и под-
ло ге за ства ра ње јав них по ли ти ка ко је ће их пре тво ри ти у де ло, он да се мо же 
го во ри ти о це ло ви том при сту пу из град ње гра ђан ског иден ти те та и до мо вин-
ске при вр же но сти. Та кав при ступ, ако је си сте мат ски и си стем ски, спро во ди 
се пу тем устав но-прав ног по рет ка, си сте ма обра зо ва ња и јав них по ли ти ка.

Ме ђу тим, до са да, то у прак си ни је из гле да ло та ко, бар ка да су у пи-
та њу раз ли чи та гле да ња на иден ти тет уну тар по пу ла ци је ко ја се са мо де фи-
ни ше као Цр но гор ци, Ср би или Ср би-Цр но гр ци од но сно Цр но гор ци-Ср би. 

Ста ти стич ка чи ње ни ца да не ка да шња дво тре ћин ска, а са да шња ре ла-
тив на ве ћи на гра ђа на, свој је зик на зи ва срп ским је зи ком се не ува жа ва, не-
го се ти гра ђа ни тре ти ра ју као да су при пад ни ци на ци о нал не ма њи не. Не 
ува жа ва се ни исто риј ска чи ње ни ца да је то до Уста ва од 2007. го ди не био 
је ди ни зва нич ни је зик Цр не Го ре. Иг но ри ше се прин цип ко ји је при ли ком 

по је дин ца у функ ци о ни са њу си сте ма. Ово се пре вас ход но огле да у из бе га ва њу од го ва ра-
ју ћих оба ве за ко је би гра ђа нин тре ба ло да ис пу ња ва – као што су ева лу а ци ја ра да ор га на 
вла сти, по зи ва ње на од го вор ност, за хтјев за за шти том пра ва, ин те ре сно ораг нзо ва ње и 
сл. По је ди нац не ма сви јест о то ме да је би тан сег мент си сте ма и да од ње го вог по на ша ња 
си стем за ви си. Ова ко се и по је ди нац осло ба ђа од го вор но сти ко ју зах ти је ва ли бе рал но-
де мо крат ски по ли тич ки си стем. 3. Па тер на ли стич ким оче ки ва њи ма од др жа ве да обез-
би је ди пар ти ку лар не усло ве нео п ход не за жи вот по је дин ца… оче ки ва ња од др жа ве да се 
по бри не за по је ди нач не ин те ре се... ова оче ки ва ња се тран сфор ми шу у вр ло спе ци фи чан 
кли јен те ли стич ки од нос…“, Оли ве ра Ко мар, „По ли тич ка кул ту ра у Цр ној Го ри“, у: Цр на 
Го ра у 21. сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти, пи та ња ври јед но сти, ур. Со ња То мо вић 
Шун дић, Под го ри ца: ЦА НУ, 2010, стр. 167–169.

²⁸ Спа јић, „Ети ка и гра ђа нин“, стр. 48–51.
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раз два ја ња Ср би је и Цр не Го ре био на во ђен, а са мо у Ср би ји при ме њен, да 
се не ће сни жа ва ти до стиг ну ти ни во људ ских пра ва. Пра во ве ћи не гра ђа на 
да свој је зик на зи ва ју срп ским име ном не по шту је се, јер се тер мин цр но гор-
ски је зик ту ма че њем Устав ног су да и но си ла ца по ли тич ке вла сти сма тра је-
ди ним слу жбе ним је зи ком, док се срп ски је зик у ста ту сном сми слу тре ти ра 
као је зик на ци о нал не ма њи не без об зи ра на то што је то је зик ве ћи не гра ђа-
на и без об зи ра на то што ве ли ки број Цр но го ра ца свој је зик и да ље на зи ва 
срп ским име ном.29 Не са мо је зик, не го це ло куп но обра зо ва ње ни је усме ре но 
ка ства ра њу гра ђан ског иден ти те та и ува жа ва ња раз ли чи то сти већ, на про-
тив, ка ја ча њу но вог цр но гор ског иден ти те та. 

Уме сто да це ло куп но обра зо ва ње бу де усме ре но ка гра ђан ском обра-
зо ва њу, а не са мо кроз пред мет ко ји би се та ко звао, ствар је упра во обр ну-
та: це ло куп но обра зо ва ње, од је зи ка и књи жев но сти пре ко исто ри је до свих 
дру гих об ли ка ко му ни ка ци је, усме рено је на на ци о нал не вред но сти и ја ча-
ње ре де фи ни са ног иден ти те та. Ни за др жав не ин сти ту ци је, ни за ме ди је под 
кон тро лом или ути ца јем вла де ства ра ње гра ђан ске све сти, ја ча ње гра ђан ских 
вред но сти и вр ли на – ни су при о ри те ти, при о ри тет је ја ча ње на ци о нал ног 
иден ти те та. По сто је не вла ди не ор га ни за ци је ко је су по све ће не ја ча њу гра-
ђан ске све сти, али на уда ру њи хо ве кри ти ке рет ко се на ла зи на ци о нал ни (на-
ци о на ли стич ки) при ступ ства ра њу за јед нич ког иден ти те та и оп ште при вр-
же но сти по ли тич кој за јед ни ци. А, све су то кључ не по лу ге јед ног дру штва 
за из град њу гра ђан ског си сте ма вред но сти.

Да кле, на осно ву на ве де ног мо же се по твр ди ти да су гра ђан ска др жа ва, 
гра ђан ске вред но сти, гра ђан ски иден ти тет тек у по во ју, од но сно да су још 
увек на ни воу устав не про грам ске ори јен та ци је и за да тог ци ља.

ЗА ВР ШНО РАЗ МА ТРА ЊЕ

Цр на Го ра се мо же озна чи ти као мул ти кул ту рал но дру штво без мул ти-
кул ту ра ли зма, као дру штво кул тур не, на ци о нал не и вер ске ра зно ли ко сти, али 
и као дру штво без по ли ти ке ко ја ин те гра тив но упра вља тим ра зно ли ко сти ма.

Цр на Го ра је по ли тич ка за јед ни ца на чел но и до брим де лом ин сти ту-
ци о нал но опре де ље на за гра ђан ску др жа ву, али је фак тич ки на ци о нал на др-
жа ва у ко јој се на ци о на ли зам за сно ван на из град њи но вих еле ме на та иден-
ти те та не гу је као др жав на иде о ло ги ја и по др жа ва, про мо ви ше и афир ми ше 
као нај ви ши об лик па три о ти зма.

²⁹ При мер Ник ши ћа је илу стра ти ван јер у ње му пре ма по пи су жи ви ве ћи на гра ђа-
на ко ји су се на ци о нал но из ја сни ли као Цр но гор ци (63,7%), а исто вре ме но нај ве ћи број 
гра ђа на се из ја снио да го во ри срп ским је зи ком. Ви ше о то ме Зо ран Лу то вац, Срп ски иден-
ти тет у Цр ној Го ри, Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка, 2015, стр. 117–119.
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Ло гич на по сле ди ца та кве ори јен та ци је је сте не у спех у из град њи је-
дин стве ног, „до мо вин ског иден ти те та“, не у спех ба зи ран на при сту пу ко ји се 
за сни ва на то ме да се је дан иден ти тет на мет не као оп шти, уме сто да се ин-
клу зив ном по ли ти ком ја ча ин те гра циј ска иде ја, од но сно ме ђу соб но про жи-
ма ње и ин клу зи ја раз ли чи тих иден ти те та кроз со ци ја ли за ци ју, обра зо ва ње, 
ин сти ту ци је и јав не по ли ти ке. Зах те ви за очу ва ње и ја ча ње по себ но сти ни-
су пра ће ни од го ва ра ју ћим ин клу зив ним по ли ти ка ма. При ступ ства ра њу за-
јед нич ког, тзв. „до мо вин ског иден ти те та“ ни је био те ме љен на прин ци пи ма 
мул ти кул ту ра ли зма. Је дан од тих прин ци па је да се за јед нич ки иден ти тет не 
на ме ће, не го гра ди.

На чел но и вер бал но опре де ље ње за мул ти кул ту ра ли зам ни је пре тво ре-
но у јав не по ли ти ке, не го је, на про тив, пре ма јед ном де лу гра ђа на та по ли ти-
ка би ла аси ми ла тор ска, по ли ти ка на ме та ња иден ти те та, док је пре ма дру гом 
де лу гра ђа на, пре ма при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на под сти ца на њи хо-
ва те жња за ја ча ње раз ли чи то сти без од го ва ра ју ћих ин клу зив них ме ра. Јед но 
од на чел них опре де ље ња је сте из град ња пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту-
ре, али у прак си пре о вла ђу је и под сти че се по да нич ка по ли тич ка кул ту ра, а 
она ни је по год но тло за гра ђан ско де мо крат ско дру штво.

Пер спек ти ве мул ти кул ту ра ли зма (ин тер кул ту ра ли зма) за ви си ће у до-
број ме ри од при хва та ња и про мо ви са ња ин тер кул тур ног ди ја ло га, пре све га, 
од де мо крат ског упра вља ња кул тур ном ра зно ли ко шћу, упра вља ња ко је по чи ва 
на људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма и про мо ви ше вред но ва ње ра зно-
ли ко сти као еле мен та по ли тич ке кул ту ре и на сто ји да де лу је у скла ду са мак-
си мом „од јед на ке при ли ке за све, до јед на ког ужи ва ња у пра ви ма“. Нео п ход но 
је ства ра ти про стор за ин тер кул тур ни ди ја лог, усва ја ти и пре но си ти ин тер-
кул тур не вред но сти и зна ња уз по моћ ко јег ће гра ђа ни све ви ше и ква ли тет-
ни је уче ство ва ти у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. С та квим при сту пом, 
на чел на опре де ље ња за мул ти кул ту ра ли зам, а по том и ин сти ту ци је и нор ма-
тив ни оквир ко ји по др жа ва ју та кво опре де ље ње, мо гу до би ти пу ни сми сао.
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Zoran Lutovac

STATE AND PERSPECTIVES OF 
MULTICULTURALISM IN MONTENEGRO

S u m m a r y
Montenegro could be defi ned as a multicultural society without multiculturalism, as 

a society with a cultural, ethnic and religious diversity, but also as a society without integra-
tive policies that manage these diff erences. It is a political community generally and largely 
institutionally committed to the civil state, but is in fact a nation-state where nationalism, 
based on the building of new elements of identity is nurtured as a state ideology, moreover 
it is promoted and established as the highest form of patriotism.

Th e logical consequence of this orientation is the failure in building a unifi ed 
“homeland identity,“ failure based on approach that impose one identity as general, one 
and only, instead of having an inclusive policy which strengthens the integrative idea, or 
fi rms interweaving and inclusion of diff erent identities through socialization, education, 
institutions, and public policy.

General and declarative commitment to multiculturalism is not transformed into 
public policy, but on the contrary, towards one part of citizens (who have a Serbian identity) 
an assimilation policy was applied, the policy of imposing a new identity, while another 
part of citizens, i.e., national minorities, were encouraged in their tendency to strengthen 
diversity without corresponding inclusive measures. 

One of the principal commitment of multiculturalism is to build a participatory 
political culture and civic community, but in practice, the servile political culture prevails - 
moreover it is encouraged, and that is not a fertile ground for civil and democratic society.

Perspectives of multiculturalism (interculturalism) will depend largely on the ac-
ceptance and promotion of intercultural dialogue, the democratic governance of cultural 
diversity, governance based on human rights and fundamental freedoms, which promotes 
the respect of diversity as an element of political culture and strives to act in accordance 
with the maxim “from the same opportunities for all to the equal enjoyment of rights.“
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It is necessary to create space for intercultural dialogue, to adopt and transmit 
intercultural values   and knowledge which will help citizens to participate more and in a 
better way in social and political life. Only with this approach, the general commitment 
to multiculturalism, followed by the acts of institutions and normative framework that 
support this commitment, can get the full meaning.

Key words: Multiculturalism, Multiculturality, Intercultural Dialogue, Identity, Mon-
tenegro, Interethnic Relations
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ROMA IN THE YUGOSLAV SUCCESSOR STATES

EBEN FRIEDMAN*

A b s t r a c t.** – This paper explores how the Yugoslav successor states have 
addressed their respective Romani populations, which in all successor states, as in the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, constitute the most disadvantaged minority. The 
examination of official treatment of Roma in the successor states is structured around 
eight key parameters: constitutional recognition, anti-discrimination legislation, primary 
education, legislation on minorities, provisions for parliamentary representation, Roma-
ni-specific central-level strategies, arrangements for advice on and coordination of pol-
icy toward Roma, and targeted mechanisms for the integration of Roma at local level. 
While available data say something about the overall success of policies toward Roma 
in the successor states, inadequate data collecting on the part of governments does not 
allow specific conclusions to be drawn about the effects of different policy approaches 
on the situation of Roma.

Key words: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, 
Roma, Serbia, Slovenia, Yugoslavia

1. INTRODUCTION

With the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), 
several decades of overarching policy on minorities (albeit one with variations at 
the level of the constituent republics) gave way to a variety of approaches in the 
successor states.¹ Th is paper explores how the Yugoslav successor states have ad-
dressed their respective Romani populations, which in all successor states as in SFRY 
constitute the most disadvantaged minority. Th e examination of offi  cial treatment 
of Roma in the successor states is structured around eight key parameters: consti-

* European Centre for Minority Issues
**  This paper is an updated and truncated version of the author’s 2014 ECMI Working Pa-

per with the same title, available at http://www.ecmi.de/publications/detail/82-roma-in-the-yu-
goslav-successor-states-315/.

¹ Kosovo is treated here as a successor state insofar as policy making in Prishtina/Priština 
does not depend on policy making in Belgrade. Formal relations between Belgrade and Prishti-
na/Priština remain to be resolved.
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tutional recognition, anti-discrimination legislation, primary education, legislation 
on minorities, provisions for parliamentary representation, Romani-specifi c cen-
tral-level strategies, arrangements for advice on and coordination of policy toward 
Roma, and targeted mechanisms for Roma at local level. 

2. POLICY IN THE SUCCESSOR STATES

2.1. Constitutional recognition

In addition to guaranteeing equality in rights and freedoms to all citizens, 
the constitutions of the Yugoslav successor states have in common that they fall 
toward the middle of a hypothetical spectrum spanning between purely civic and 
purely mono-national. At the same time, they exhibit some important diff erences 
in their approaches to the recognition of minorities in general and Roma in par-
ticular. Th us, while the Bosnian and Serbian constitutions refer to minorities in 
general without mentioning specifi c groups, their counterparts in Croatia, Koso-
vo, Macedonia, Montenegro, and Slovenia each contain mention of three or more 
minorities.² In this group, while Roma receive mention in all but the Montene-
grin constitution, the contexts within which Roma are recognized vary from one 
country to another.

2.2. Anti-discrimination legislation

All of the Yugoslav successor states have adopted comprehensive anti-dis-
crimination legislation, with Kosovo adopting its Anti-Discrimination Law in 2004, 
while the others passed their respective laws between 2007 and 2010.³ As far as 

² Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, Constitution of Bosnia and Herzegovina, 
2009, Articles I.7, II.4; National Assembly of the Republic of Serbia, Constitution of the Repub-
lic of Serbia, 2006, Articles 1, 3; “Constitution of the Republic of Croatia (Consolidated Text)”, 
Narodne novine 76/2010, Section I; Constitutional Commission of the Republic of Kosovo, Con-
stitution of the Republic of Kosovo, 2008, Article 64.2; Assembly of the Republic of Macedonia, 
Constitution of the Republic of Macedonia, 2001, Amendment IV; Constitutional Assembly of 
the Republic of Montenegro, Constitution of the Republic of Montenegro, 2007, Preamble; “Con-
stitution”, Official Gazette of the Republic of Slovenia 47/2013, Article 65.

³ See “The Anti-Discrimination Law”, Official Gazette of the Provisional Institutions of 
Self-Government in Kosovo 3/2004; “Act Implementing the Principle of Equal Treatment”, Of-
ficial Gazette of the Republic of Slovenia 93/2007; “Anti-Discrimination Act”, Official Gazette 
of the Republic of Croatia 85/2008; “Law on Prohibition of Discrimination”, Official Gazette of 
Bosnia and Herzegovina 59/2009; “Law on the Prohibition of Discrimination”, Official Gazette 
of the Republic of Serbia 22/2009; “Law on Prevention and Protection against Discrimination”, 
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Roma are concerned, the similarities in the anti-discrimination legislation adopted 
by the successor states arguably outweigh diff erences. Neither Roma nor any other 
ethnic group are mentioned by name, but ethnicity is covered as possible grounds 
for discrimination. Additionally, successor states’ anti-discrimination laws apply 
not only to direct discrimination (i.e., less favorable treatment), but also to indi-
rect discrimination, which occurs when ostensibly neutral provisions disadvan-
tage certain groups. At the same time, the anti-discrimination legislation adopted 
by the successor states leaves room for special measures to address disadvantage 
in order to achieve substantive equality. 

Notwithstanding the considerable similarities in the anti-discrimination leg-
islation adopted in the successor states, two provisions of specifi c anti-discrimina-
tion laws are worth mentioning for their relevance to Roma. Th e fi rst of these is the 
minority-specifi c stipulation of Serbia’s anti-discrimination law that goes beyond 
mention of national affi  liation and ethnic origin in the initial list of grounds cov-
ered by the general prohibition of discrimination: “It is forbidden to discriminate 
against national minorities and their members on the grounds of religious affi  lia-
tion, ethnic origin, religious beliefs and language.”⁴ Th e second, which recalls the 
2007 decision of the European Court of Human Rights in the case of segregation 
of Romani children in schools for children with mental disability in the Czech Re-
public, is the article of Montenegro’s Law on Prohibition of Discrimination specify-
ing that “[c]onsent of a person to be discriminated against shall not relieve from 
responsibility the person exercising discrimination, giving instruction to discrim-
inate or inciting discrimination.”⁵ 

2.3. Primary education

Attention to minorities is apparent in the legislation on primary education 
adopted in all of the Yugoslav successor states. At the same time, the level of atten-
tion in relevant legislation to the education of specifi c minorities, and in particu-
lar to that of Roma, varies considerably. Accordingly, while references to specifi c 
groups or their languages are absent from legislation on primary education in Bos-
nia and Herzegovina, Croatia, and Macedonia, the relevant laws from Kosovo and 

Official Gazette of the Republic of Macedonia 50/2010; “Law on Prohibition of Discrimination”, 
Official Gazette of Montenegro 46/2010.

⁴ “Law on the Prohibition of Discrimination”, Official Gazette of the Republic of Serbia 
22/2009, Article 24.

⁵ “Law on Prohibition of Discrimination”, Official Gazette of Montenegro 46/2010, Article 
6; see also European Court of Human Rights, D.H. and Others v. The Czech Republic, Strasbourg: 
Council of Europe, 2007.
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Montenegro contain such references, but not to Roma.⁶ By way of contrast, in Serbi-
an and Slovenian legislation on primary education Roma are mentioned explicitly.⁷

2.4. Legislation on minorities

Th e Yugoslav successor states have in common that they have adopted leg-
islation on minorities. Perhaps not surprisingly, the laws themselves have in com-
mon that they guarantee national minorities and their members protection against 
discrimination. At the same time, explicit coverage of Roma varies from country to 
country. While the respective laws adopted in Bosnia and Herzegovina and Kosovo 
include a list of the groups covered by the law in question, their Croatian, Macedo-
nian, Montenegrin, and Serbian counterparts do not include such a list, with the 
latter two foreseeing specifi c measures to improve the situation of Roma.⁸ Slovenia 
has taken a diff erent approach, adopting diff erent legal acts for diff erent minorities. 

2.5. Provisions for parliamentary representation

Arrangements for the parliamentary representation of minorities in general 
and Roma in particular vary widely among the Yugoslav successor states. Moreover, 
in addition to diff ering in the extent to which they provide for representation, the 
types of documents which serve this purpose also vary from one country to another. 

At one extreme, the Constitution of Bosnia and Herzegovina eff ectively ex-
cludes Roma – as opposed to Bosniacs, Croats, and Serbs – from election to the 

⁶ “Framework Law on Primary and Secondary Education in Bosnia and Herzegovina”, 
Official Gazette of Bosnia and Herzegovina 18/2003; “Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi”, Narodne novine 87/2008; “Zakon za osnovnoto obrazovanie”, Služben vesnik na 
Republika Makedonija 103/2008; “Law No. 04/L-32 on Pre-University Education in the Repub-
lic of Kosovo”, Official Gazette of the Republic of Kosovo 17/2011; “Opšti zakon o obrazovanju i 
vaspitanju”, Službeni list Republike Crne Gore 44/2013.

⁷ “Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja”, Službeni glasnik Republike Srbije 
55/2013, Article 121; “Zakon o osnovni šoli – uradno prečiščeno besedilo”, Uradni list Republike 
Slovenije, no. 81/2006, Article 9.

⁸ “Law on Protection of the Rights of National Minorities”, Official Gazette of Bosnia and 
Herzegovina 24/2003, Article 3; “The Law on the Protection and Promotion of the Rights of 
Communities and Their Members in Kosovo”, Official Gazette of the Republic of Kosovo 3/2010, 
Article 1; “Constitutional Act on the Rights of National Minorities in the Republic of Croatia”, 
Narodne novine 80/2010; “Zakon za unapreduvanje i zaštita na pravata na pripadnicite na zaed-
nicite koi se pomalku od 20% od naselenieto vo Republika Makedonija”, Služben vesnik na Re-
publika Makedonija 92/2008; “Zakon o manjinskim pravima i slobodama”, Službeni list Crne Gore 
2/2011, Article 7; “Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina”, Službeni list Savezne 
Republike Jugoslavije 11/2002 and 57/2002, Article 4.
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upper house of the Parliamentary Assembly and to the Presidency.⁹ By way of 
contrast, the Constitutional Act on the Rights of National Minorities in the Republic 
of Croatia guarantees a total of four representatives in parliament for all national 
minorities comprising less than 1.5 percent of the total population.¹⁰ As part of 
a broader scheme of reserved seats in parliament for representatives of minority 
communities, Kosovo’s Constitution reserves one seat each for representatives of 
Romani, Ashkali and Egyptian communities, plus an additional seat for the com-
munity of the three with the highest number of votes.¹¹ 

Macedonian electoral legislation does not provide for the representation of 
minorities in mainstream elected bodies.¹² Montenegro’s Law on the Election of 
Councillors and Deputies, on the other hand, lowers the threshold for the distri-
bution of seats in parliament for minority electoral lists from three percent in ef-
fect for electoral lists of the general population to 0.7 percent of valid votes.¹³ In a 
broadly similar fashion, the Serbian electoral law exempts political parties of na-
tional minorities from the general fi ve-percent electoral threshold in order to allow 
them to participate in the process of distributing seats in the parliament regard-
less of the total number of votes received.¹⁴ Finally, Slovenian electoral legislation 
guarantees the Hungarian and Italian minorities one seat each in parliament but 
does not provide similarly for Roma.¹⁵ 

2.6. Central-level strategies

All of the Yugoslav successor states have adopted a targeted strategy for Ro-
ma, with Slovenia by far the fi rst to do so (in 1995).¹⁶ Additionally, all but Kosovo 

⁹ Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, Constitution of Bosnia and Herzegovi-
na, 2009, Articles IV, V.

¹⁰ “Constitutional Act on the Rights of National Minorities in the Republic of Croatia”, 
Narodne novine 80/2010, Articles 7, 19.

¹¹ Constitutional Commission of the Republic of Kosovo, Constitution of the Republic of 
Kosovo, 2008, Article 64.

¹² “Izboren zakonik”, Služben vesnik na Republika Makedonija 32/2014.
¹³ “Zakon o izboru odbornika i poslanika”, Službeni list Crne Gore 46/2011, Article 94.
¹⁴ “Zakon o izboru narodnih poslanika”, Službeni glasnik Republike Srbije 36/2011, Articles 81–82.
¹⁵ “Zakon o volitvah v Državni zbor”, Uradni list Republike Slovenije 109/2006, Article 2.
¹⁶ See Government of the Republic of Kosovo, Strategy for the Integration of Roma, Ashkali 

and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, 2009–2015, 2008; Government of the Re-
public of Slovenia, National Programme of Measures for Roma of the Government of the Republic 
of Slovenia for the Period 2010–2015, 2010; Ministerstvo za trud i socijalna politika, Strategija za 
Romite vo Republika Makedonija 2014–2020, 2014; Ministry for Human and Minority Rights, 
Strategy for Improving the Position of Roma and Egyptians in Montenegro 2012–2016, 2012; Min-
istry of Human and Minority Rights, Strategy for Improvement of the Status of Roma in the Re-
public of Serbia, 2010; Vijeće Ministara Bosne i Herzegovine, Strategija Bosne i Hercegovine za 
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participated in the Decade of Roma Inclusion from as early as 2009.¹⁷ In light of 
the duty of governments participating in the Decade to adopt action plans covering 
the “priority areas” of education, employment, health, and housing, it is arguably 
not surprising that all except Slovenia did so in the course of the Decade. On the 
other hand, all of the adopted strategies (including the Slovenian) incorporate the 
four priority areas. Beyond the four priority areas of the Decade, all of the strat-
egies for Roma adopted by the Yugoslav successor states also dedicate a section 
to preserving and promoting Romani culture. Five strategies include a section on 
registration and/or documentation, while gender and political participation ap-
pear in four strategies each. 

2.7. Arrangements for advice and coordination

While Roma participate in advisory bodies on policies targeting Roma in all 
of the Yugoslav successor states, there is considerable variation within the group in 
the role played by Roma in day-to-day coordination in relation to such policies. Th e 
design of central-level management bodies for Roma also varies from one successor 
state to another, with Macedonia, Montenegro, and Serbia operating Romani-spe-
cifi c units, as opposed to Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, and Slovenia. 

2.8. Targeted mechanisms at a local level

Arrangements for the local-level implementation of policies targeting Roma 
vary not only from one successor state to another, but also among localities within 
a given state. At the same time, two mechanisms have been employed in multiple 
successor states: focal points and action plans. Additional mechanisms employed 
at the local level in Macedonia for the implementation of policies targeting Roma 
include Romani Information Centers and memoranda of cooperation between 
municipalities and the central government. Whereas localities in Slovenia have 

rješavanje problema Roma, 2005; Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija za uključivanje 
Roma, za razdoblje od 2013. do 2020 godine, 2012.

¹⁷ The Decade of Roma Inclusion 2015–2015 began with a declaration by the governments 
of nine East European countries and a set of international partners under the leadership of the 
Open Society Institute and the World Bank for the purpose of “eliminating discrimination and 
closing the unacceptable gaps between Roma and the rest of society” (International Steering 
Committee 2005). Whereas Croatia, Macedonia, Montenegro, and Serbia participated in the 
Decade from its establishment, Bosnia and Herzegovina and Slovenia joined (the latter as an 
observer) in 2009. Kosovo applied to join the Decade but did not receive an official response to 
its application before the conclusion of the Decade.
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neither employed Romani focal points nor have they adopted local action plans 
for Roma, the Law on the Romani Community in the Republic of Slovenia calls for 
the establishment of a working body to monitor the status of Roma in each local-
ity where Roma are represented in the municipal council.¹⁸ 

3. IN LIEU OF CONCLUSION

Data amounting to a rough sketch of the situation of Roma in the Yugo-
slav successor states and how it has developed in recent years point to modest im-
provements in the areas of education and health alongside more ambivalent de-
velopments in the areas of employment and housing.¹⁹ While the trends apparent 
from the data also say something about the overall success of policies toward Ro-
ma in the successor states, they do not allow for more specifi c conclusions to be 
drawn about the eff ects of diff erent policy approaches on the situation of Roma. 
Notwithstanding the potential of research in this direction to provide the foun-
dations for more eff ective policies, the realization of this potential has generally 
been held back – in the Yugoslav successor states as elsewhere in Europe – by in-
adequate data collection on the part of governments.
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