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АКТУЕЛНО
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Сажетак
Рад је за сно ван на ем пи риј ском ис тра жи ва њу ет нич ке дис-

тан це, при ме ном кла сич ног ин стру мен та ме ре ња – Бо гар ду со ве 
ска ле, у че тво ро го ди шњем пе ри о ду у три вре мен ске тач ке: 2009, 
2012. и 2013. го ди не, на квот ном узор ку сту де на та При штин ског 
Уни вер зи те та са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци. 

На осно ву ових ме ре ња, не сум њи во је утвр ђе но да по ред ре-
ла тив не трај но сти утвр ђе них дис по зи ци ја, ста во ви сту де на та пре ма 
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по жељ но сти са рад ње са по је ди ним на ро ди ма по ка зу ју осци ла ци је 
ко је је мо гу ће до ве сти у ве зу са по ве ћа ва њем по ли тич ких тен зи ја, 
не ста бил но сти и не из ве сно сти да љег жи во та на овом под руч ју. На 
то упу ћу ју ре зул та ти пре ма ко ји ма сту ден ти тра ди ци о нал но ис ка-
зу ју ве ли ку дис тан ци ра ност пре ма ал бан ском на ро ду, као и пре ма 
при пад ни ци ма ви ше ет но са ко ји су не ка да чи ни ли кон сти ту тив не 
на ро де Ју го сла ви је (СФРЈ). Та ко ђе, за бе ле же ни су ви со ки ско ро-
ви ет нич ке уда ље но сти сту де на та пре ма при пад ни ци ма по је ди них 
европ ских на ро да чи је др жа ве има ју кључ ну уло гу у по ку ша ју на-
ме та ња ре ше ња ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. 
Кључ не ре чи: ет нич ка дис тан ца, сту ден ти, се вер Ко со ва и Ме то хи је, 

2009-2013.

1.ОЗНАЧАЈУМЕРЕЊАЕТНИЧКЕДИСТАНАЦЕ
КОДСТУДЕНАТА,ПОСЕБНО
НАКОСОВУИМЕТОХИЈИ

Пи та ње ет нич ке дис тан це при пад ни ка јед не дру штве не за-
јед ни це је ви ше не го зна чај но. Кроз од го вор на то пи та ње, мо гу ће 
је утвр ди ти да ли су ње ни при пад ни ци спрем ни на за јед нич ки жи-
вот, су жи вот, па ра ле лан жи вот или су уоп ште не спрем ни на од но се 
са при пад ни ци ма дру ге ет нич ке за јед ни це1). Осим то га, у сре ди на-
ма у ко ји ма су по сле ди це по след њег од ни за кон флик та још увек 
све же, под руч ју ко је да нас има све од ли ке „дру штва за мр зну тог 
кон флик та“ и „по де ље ног дру штва“– што је све слу чај са Ауто-
ном ном по кра ји ном Ко со во и Ме то хи ја2) – тен зи ја у ет нич ким од-
но си ма по сто ји као трај на чи ње ни ца3). При том, ни је реч са мо о 
по зна ва њу чи ње ни ца из дру штве не исто ри је4), већ и о вр ло жи вом 

1) По јам „ет нич ка за јед ни ца“ ов де ко ри сти мо у со ци о ло шком, а не у ме ђу на род но-прав-
ном сми слу. Да кле, под овим пој мом раз у ме мо и оне дру штве не гру пе ко је има ју ста тус 
на ро да и ста тус на ци о нал не ма њи не (на род но сти, што је био тер мин у бив шој Ју го-
сла ви ји) и ет нич ке гру пе (по себ ни ет ни ци тет ко ји не ма ју сво ју ме ђу на род ну при зна ту 
др жа ву, нпр. Ро ми).

2) У да љем тек сту: Ко со во и Ме то хи ја, Ко смет или КиМ.

3) Ја сми на Пе тро вић, „Ме ђу ет нич ки од но си на Ко со ву и Ме то хи ји по сма тра ни кроз при-
зму ет нич ке дис тан це“, у КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима, књ. 4 Соци-
ологијаидругедруштвененауке (гл. и одг. ур Дра ги Ма ли ко вић, ур. књ. 4 Урош Шу-
ва ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, ко сов ска Ми тро ви ца, 2010, 
стр. 707-724); Урош Шу ва ко вић „Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над 
Ср би ма и дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, у Политичкона-
сиље (ур. Дра ги Ма ли ко вић, Урош Шу ва ко вић, Об рад Сте ва но вић, Фи ло зоф ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 143-166).

4) Ви ди Јо ван Ба зић, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2012, стр. 
253-27.
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се ћа њу ста нов ни штва на ве ли ке те го бе ко је су их за де си ле, па чак 
и ко је им се сва ко днев но де ша ва ју5). Ова кво ис ку ство, ко је има све 
од ли ке тра у мат ског, и рат но-тра у мат ског, сва ка ко да об ли ку је ста-
во ве укуп не по пу ла ци је у по гле ду мо гућ но сти за јед нич ког жи во та 
са при пад ни ци ма дру гих ет нич ких за јед ни ца. С то га је ви ше не-
го ко ри сно, с вре ме на на вре ме, про ве ра ва ти ка ко се кре ће ет нич-
ка дис тан ца на ова квим под руч ји ма што је је дан од на чи на да се 
пре ци зни је са зна о ка па ци те ти ма не ке за јед ни це за ин те гра тив не и 
раз вој не про це се6), али и да се на вре ме уоче ма ни фест не и ла тент-
не дру штве не и по ли тич ке ре ла ци је ко је во де у прав цу по ве ћа ва ња 
дис тан це и за о штра ва њу/рас плам са ва њу кон флик та7). При све му 
то ме, тре ба увек има ти у ви ду по сто ја ње ет нич ких и/или вер ских 
пред ра су да, за сно ва них на не га тив ним сте ре о ти пи ма и стиг ма ти-
за ци ји8) не ке од на ци о нал них за јед ни ца. Прем да се, да кле, ра ди о 
ре ла тив но трај ним дис по зи ци ја ма/ста во ви ма ко ји са би ру мно штво 
кул тур них, исто риј ских, по ли тич ких и со ци јал них ути ца ја, на ла-
зи дру гих ис тра жи ва ња све до че да кри те ри ју ми за не/при хва та-
ње при пад ни ка дру гих ет нич ких гру па по ка зу ју од ре ђе ни сте пен 
осци ла ци је сход но сна зи ак ту ел них со ци јал них тур бу лен ци ја.9) 

Опре де љу ју ћи се за ме ре ње ет нич ки дис тан це, прет по ста ви-
ли смо сле де ће: 1) она је до бар ин ди ка тор кон фликт ног по тен ци-
ја ла, од но сно по тен ци ја ла за са рад њу ме ђу ет нич ким за јед ни ца ма 
ко је жи ве на истом про сто ру, по себ но уко ли ко су у ско ри је вре ме 
би ле у ди рект ном су ко бу, б) она је по ка за тељ је раз ви је но сти де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, од но сно све сти о Дру го ме и Дру-
го сти, в) да је ет нич ка иден ти фи ка ци ја у Ср би ји и да ље цен трал-
ни еле мент иден ти тет ских струк ту ра ве ћи не по је ди на ца, г) да без 

5) Ви ди Vla di slav B. So ti ro vić, „Ko so vo&Me to hi ja: Ten Years Af ter `March Po grom 2004`“, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1/2014, стр. 267-283.

6) Сло бо дан Ми ла ди но вић, „На ци о нал ни иден ти тет у зо ни нај ве ће дис тан це“, у Иденти-
тетиикултурамираупроцесимаглобализацијеирегионализацијеБалкана (ур. Љу-
би ша Ми тро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу - Цен тар за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, Ниш, 2007, стр. 117).

7) Uros Su va ko vic, Ob rad Ste va no vic, “Self-Proc la ma tion of So-Cal led In de pen den ce of Re pu-
blic of Ko so vo and Ac ti ons of In ter na ti o nal Com mu nity ih This Re gard - Key Pro blems of 
Re gi o nal Sa fety in So uth-East Euro pe” in Проблеминанационалнатаимеждународната
сигурност, (ред Ви хрен Бу зов, Из да тел ство ИВИС, Ве ли ко Тьр но во, 2012, том 3, с. 53-
69).

8) Ви ди Er ving Gof man, Stigma:zabeleškeoophođenjusanarušenimidentitetom, Me di ter ran 
pu blis hing, No vi Sad, 2009.

9) Ја сми на Ива нов, „Ме ђу ет нич ки од но си на Бал ка ну у све тлу ет нич ке и кон фе си о нал не 
дис тан це“, у КвалитетмеђуетничкиходносаикултурамиранаБалкану (ур. Дра го љуб 
Ђор ђе вић, Дра ган То до ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу - Цен тар за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ниш, 2008, стр. 59-75
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об зи ра на ре ла тив ну трај ност дис по зи ци је ста во ва, по сто је од ре-
ђе не осци ла ци је у дис тан ци ко је су ве за не за ак ту ел на зби ва ња10), 
д) ода бир сту дент ске по пу ла ци је за ме ре ње ет нич ке дис тан це ни је 
слу ча јан. Они пред ста вља ју нај о бра зо ва ни ји део дру штва (и у бли-
ској бу дућ но сти) ко ји тре ба да бу де но си лац дру штве ног раз во ја, 
ши ре ња де мо крат ског кул тур ног обра сца и иде ја то ле ран ци је, те 
њи хо ва (не)спрем ност на са рад њу са дру гим на ро ди ма пред ста вља 
те мељ бу ду ћег кон флик та или са рад ње на ис пи ти ва ном под руч ју.

2.МЕТОДОЛОГИЈАИРЕЗУЛТАТИИСПИТИВАЊА

При ме ње но је лон ги ту ди нал но ис пи ти ва ње. Раз лог то ме је 
што се ет нич ка дис тан ца мо же успе шно ме ри ти, и на осно ву ме ре-
ња из вла чи ти по у зда ни за кључ ци, са мо уко ли ко се то чи ни об у хва-
том ви ше вре мен ских ин тер ва ла11). Ово сто га што ет нич ка дис тан-
ца пред ста вља жи ву фор му дру штве но сти и да би смо уочи ли ње не 
тен ден ци је ва жно је да об у хва ти мо ве ћи број вре мен ских ин тер-
ва ла. Про у ча ва ју ћи до би је не на ла зе у тим ин тер ва ли ма у од ре ђе-
ном со ци јал ном кон тек сту, у све тлу ва жних дру штве них до га ђа ја 
ре ле вант них и за ме ђу ет нич ке ре ла ци је, мо гу ће је ја сно за кљу чи ти 
ко ји су то фак то ри ко ји су ути ца ли на по ве ћа ње, од но сно сма ње-
ње дис тан це. Исто та ко, то је при ли ка да се уочи (не)ко ле бљи вост, 
чвр сти на те ре ла тив но трај не дис по зи ци је. 

У овом ис тра жи ва њу, сон да жа сту дент ске по пу ла ци је оба-
вље на је у три вре мен ска ин тер ва ла: 2009, 2012. и 2013. го ди не. За 
при ку пља ње по да та ка при ме њен је ме тод ис пи ти ва ња, тех ни ка те-
рен ске ан ке те12), на ре пре зен та тив ном квот ном узор ку13) 5% укуп не 
сту дент ске по пу ла ци је. Узор ком је би ло об у хва ће но свих 10 фа кул-
те та у са ста ву Уни вер зи те та у При шти ни, док су кво те од ре ђи ва не 
у од но су на фа кул те те на ко ји ма ис пи та ни ци сту ди ра ју, пол и го-
ди ну сту ди ја. За ме ре ње са ме ет нич ке дис тан це ко ри шћен је кла-
си чан ин стру мент – Бо гар ду со ва ска ла, кон цеп ту ал но осми шљен 

10)  Ви ше крат но је до ка за но да је нај ве ћа ет нич ка дис тан ца ме ђу оним на ро ди ма ко ји тре-
нут но во де рат, а да се она сма њу је са ус по ста вља њем ми ра, мир но доп ских ве за ме ђу 
љу ди ма, отво ре но шћу за са рад њу итд.

11)  Ви ди Сла во мир Ми ло са вље вић, Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитич-
кихнаука, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2000, стр. 61

12)  Џе вад Тер миз, Сла во мир Ми ло са вље вић, Аналитика I.НИК Гра фит, Лу ка вац, 2010, 
стр. 161-192; Урош Шу ва ко вић, Испитивањеполитичкихставова, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 2000, стр. 113-120

13)  Ru di Su pek, Ispitivanjejavnogmnijenja, Na pri jed, Za greb, 1968, str. 210-212
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та ко да „ме ри“ осе ћа ње бли ско сти /уда ље но сти у од но су на ет нич-
ку гру пу пре ма ко јој се ис пи ту је од нос у од ре ђе ном дру штве ном 
ми љеу. Ори ги нал ни ин стру мент14) је за ову при ли ку мо ди фи ко ван 
пре ма спе ци фич но сти ма сту дент ске по пу ла ци је, ко јој су по ну ђе ни 
со ци јал ни од но си о ко ји ма по сто ји ре ал но ис ку ство ис пи та ни ка. У 
ин стру мен ту је би ло пред ви ђе но се дам со ци јал них од но са са при-
пад ни ци ма дру гих на ци ја: да стал но жи ви у мо јој зе мљи, да жи ви 
у мом гра ду, да жи ви у мом су сед ству, да сту ди ра на истом фа кул-
те ту, да ми бу де про фе сор/ аси стент на фа кул те ту, да ми бу де при-
ја тељ и да се за ба вљам/ бу дем у бра ку с њим/њом. Ис пи ти ван је 
од нос пре ма 21 на ци ји, укљу чу ју ћи и све оне ко је су би ле кон сти-
ту тив не у не ка да шњој за јед нич кој др жа ви СФР Ју го сла ви ји. Сва ки 
од пред ло же них од но са би ло је мо гу ће при хва ти ти или од ба ци ти, 
а уку пан скор дис тан це за ис пи ти ва ну по пу ла ци ју је ра чу нат као 
про сеч на вред ност ско ро ва за сва ког ис пи та ни ка на ста лих са би ра-
њем бро ја од би је них ре ла ци ја по ну ђе них у ин стру мен ту.

Прет по став ка на ко јој је те ме ље но ис тра жи ва ње је сте по сто-
ја ње ви со ке ет нич ке дис тан це, на ро чи то у од но су на оне ет нич-
ке ску пи не ко је су не по сред но би ле ин вол ви ра не у кон фликт на 
Ко со ву и Ме то хи ји (пр вен стве но у од но су на Ал бан це, Бо шња ке/
Му сли ма не, Хр ва те, али и стран це, нпр. Аме ри кан це). Та чи ње ни-
ца, на рав но, ин ди ци ра јак кон фликт ни по тен ци јал на ис пи ти ва ном 
про сто ру. Оче ки ва на је и ви со ка дис тан ца пре ма Ро ми ма, ко ја се 
кон стант но ис ка зу је у ис тра жи ва њи ма ет нич ке уда ље но сти у ре ги-
о ну15). 

Ва жно је под ву ћи да је те рен ска ан ке та 2013. окон ча на 15. 
апри ла, зна чи не ко ли ко да на пре по сти за ња тзв. Бри сел ског спо ра-
зу ма, те пре ма то ме ефек ти ње го вог по сти за ња ов де ни су ме ре ни 
ни ти су ис ка за ни. То ће се утвр ди ти у ис тра жи ва њу 2014. го ди не.

14)  Emory. S. Bo gar dus, “Me a su ring So cial Dis tan ces”, JournalofAppliedSociology 9/1925, pp 
216-226.

15)  Ви ди нпр. Алек сан дра Ми тро вић, „По ло жај Ро ма у дру штву – мо гу ћи при ступ ис тра-
жи ва њу ром ске по пу ла ци је“, у ПоложајмањинауСавезнојРепублициЈугославији(ур. 
Ми лош Ма цу ра, Во ји слав Ста нов чић, СА НУ, Бе о град, 1996, стр. 807-818); Жолт Ла зар, 
Дра ган Ко ко вић, Ет нич ка дис тан ца у Вој во ди ни - ре зул та ти ис тра жи ва ња, Социолошки
преглед, Срп ско со ци о ло шко дру штво, Ин сти тут дру штве них на у ка, ин сти тут за со ци о-
ло шка и кри ми ни о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 3/2005, стр. 251-264; Ја сми на Ива нов, 
op.cit; Сло бо дан Ми ла ди но вић, „Ет нич ка и со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма“, Социо-
лошкипреглед,Срп ско со ци о ло шко дру штво, Ин сти тут дру штве них на у ка, ин сти тут за 
со ци о ло шка и кри ми ни о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 3/2008, стр. 417-437
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Та бе ла 1:  
Упо ред ни при каз сред ње вред но сти ско рова  
етничке дис тан це пре ма ет нич ким гру па ма у 

истраживању 2009, 2012. и 2013. го ди не спро ве де ном на 
популацији сту де на та При штин ског уни вер зи те та

2009.
Народ / етничка 

заједница

Про сеч на 
вред ност 
етничке 

дистанце

2012.
Народ / етничка 

заједница

Про сеч-
на вред-

ност 
ет нич ке 

дис-
тан це

2013.
Народ / 
етничка 

заједница

Про сеч-
на вред-

ност 
ет нич ке 

дис-
тан це

1. Ал бан ци 5.85 1. Ал бан ци 6.09 Ал бан ци 5.53
2. Тур ци 4.91 2. Тур ци 5.48 Хр ва ти 5.07
3. Хр ва ти 4.55 3. Хр ва ти 5.22 Тур ци 4.94
4. Аме ри кан ци 4.50 4. Нем ци 5.19 Аме ри кан ци 4.78
5. Нем ци 4.29 5.  Бо шња ци 

(Му сли ма ни) 5.16 Ро ми 4.70
6. Ки не зи 4.25 6. Аме ри кан ци 4.97 Ма ђа ри 4.53
7. Ро ми 4.04 7. Ма ђа ри 4.86 Нем ци 4.48
8.  Бо шња ци 

(Му сли ма ни) 4.04 8. Бу га ри 4.78 Хо лан ђа ни 4.47

9. Хо лан ђа ни 3.90 9. Хо лан ђа ни 4.78 Ен гле зи 4.37

10. Ен гле зи 3.82 10. По ља ци 4.74 Бо шња ци 
(Му сли ма ни) 4.27

11. Ма ђа ри 3.77 11. Ру му ни 4.65 Бу га ри 4.24
12. Бу га ри 3.69 12. Ки не зи 4.53 Ки не зи 4.21
13. Ру му ни 3.64 13. Ен гле зи 4.46 По ља ци 4.20
14. По ља ци 3.61 14. Ро ми 4.28 Ру му ни 4.11
15. Фран цу зи 3.45 15. Фран цу зи 4.07 Фран цу зи 4.00
16. Сло вен ци 3.16 16. Сло вен ци 3.95 Сло вен ци 3.92
17. Ма ке дон ци 2.32 17. Ма ке дон ци 2.76 Ма ке дон ци 3.03
18. Цр но гор ци 2.00 18. Гр ци 2.68 Гр ци 2.90
19. Гр ци 1.82 19. Цр но гор ци 1.92 Ру си 1.95
20. Ру си 1.76 20. Ру си 1.37 Цр но гор ци 1.94
21. Ср би 0.16 21. Ср би 0.27 Ср би 0.31

 

ДИСКУСИЈАРЕЗУЛТАТАМЕРЕЊА
ЕТНИЧКЕДИСТАНЦЕ

До би је ни ре зул та ти на свим ај те ми ма на осно ву ко јих су сра-
чу на ти про сеч ни ско ро ви на ска ли ет нич ке дис тан це по ка зу ју да 
су сту ден ти Уни вер зи те та у Ко сов ској Ми тро ви ци нај ве ћу дис тан-
ци ра ност по ка за ли пре ма ал бан ском на ро ду (скор је у гра ни ца ма 
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од 5,53 до чак 6.09) – Та бе ла 1. Као што се из Та бе ле 1 мо же уочи-
ти, ет нич ка дис тан ца сту де на та са се ве ра Ко со ва и Mетохије је у 
по сма тра ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду осци ли ра ла, при че му, 
ге не рал но гле да ју ћи, нај ви ша про сеч на вред ност из но си ла 2012, 
а нај ни жа про шле, 2013. го ди не, при том су те нај ни же про сеч не 
вред но сти и да ље из ра зи то ви со ке. Ипак, тре ба уочи ти чи ње ни цу 
да је ет нич ка дис тан ца у од но су на Ал бан це – ко ја је и кључ ни по-
ка за тељ ме ђу ет нич ких од но са ка да се ра ди о ме ре њи ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји бу ду ћи да је реч о број ча но до ми нант ној на ци ји – сма-
ње на за 0,56. 

У сва три ин тер ва ла у ко ји ма је ме ре ње спро ве де но, три на-
ци је у од но су на ко је је ис ка за на нај ве ћа ет нич ка дис тан ца су Ал-
бан ци, у од но су на ко је је сва ки пут дис тан ца би ла нај ве ћа, Тур ци 
(дру га нај ве ћа дис тан ца 2009. и 2012, а тре ћа 2013) и Хр ва ти (тре ћа 
нај ве ћа дис тан ца 2009. и 2012, а дру га 2013), при че му је код свих 
про сеч на вред ност у 2013. нај ни жа. 

Ка да се, пре ма ско ру, по сма тра ет нич ка дис тан ца у од но су 
на дру ге на ци је, уоч љи во је да је она из ра зи то ви со ка и да ље пре ма 
Аме ри кан ци ма (у од но су на ко је се од би ја пет од се дам по ну ђе-
них со ци јал них кон та ка та), Нем ци ма и Хо лан ђа ни ма (при хва та ју 
се две со ци јал не ре ла ци је, а по ло ви на ис пи та ни ка би при хва ти ла и 
тре ћу). Има ју ћи у ви ду по ли тич ке ути ца је по ме ну тих зе ма ља, као 
и са став ме ђу на род них сна га упле те них у рас плет ко смет ске кри зе, 
ова кви на ла зи ни су нео че ки ва ни. 

Ка да смо ис та кли да је ге не рал но со ци јал на дис тан ца сма-
ње на, он да тај за кљу чак има и сво је из у зет ке. Она је зна чај но по-
ве ћа на у од но су на Ро ме, где је 2013. нај ве ћа из ме ре на у од но су 
на сва три ин тер ва ла (од би ја се пет од се дам со ци јал них од но са). 
У од но су пре ма Бо шња ци ма/Му сли ма ни ма, по сто ји осци ла ци ја: 
нај ни жа дис тан ца је би ла 2009. (ка да су од би ја на че ти ри од се дам 
по ну ђе них од но са), нај ви ша је би ла 2012. (од би ја но пет од се дам 
од но са), док је 2013. она опа ла у од но су на 2012, али је ви ша за 
0,23 у од но су на 2009. 

На лаз ко ји је упа дљив: ет нич ка дис тан ца ра сте у од но су на 
оне на ци је пре ма ко ји ма су сту ден ти ис ка за ли нај ве ћу бли скост: у 
од но су на Ма ке дон це и Гр ке они од би ја ју три од се дам по ну ђе них 
ре ла ци ја, а у од но су на Ру се и Цр но гор це од би ја ју две од се дам 
ре ла ци ја (у оба слу ча ја се вред но сти кре ћу у окви ри ма ма ле дис-
тан це), при че му се ет нич ка дис тан ца сту де на та у од но су пре ма 
Ру си ма и Цр но гор ци ма у 2013. не раз ли ку је (раз ли ка је на тре ћој 
де ци ма ли, што је за не мар љи во). И ово је зна ча јан по да так, с об зи-
ром на то да су при ли ком ме ре ња 2009. и 2012. сту ден ти по ка зи ва-
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ли ве ћу ет нич ку бли скост са Ру си ма, не го са Цр но гор ци ма. Та ко ђе, 
ет нич ка дис тан ца у од но су на Ср бе је у 2013. удво стру че на у од-
но су на 2009, иако ту за пра во по сто ји иден ти фи ка ци ја. Та ко ђе је 
ва жно под ву ћи и сле де ћи на лаз: ка да је реч о на ци ја ма, у од но су на 
ко је по сто ји нај ве ћа бли скост, он ко ре ли ра у сва три ин тер ва ла са 
кон фе си јом: Ру си, Цр но гор ци, Гр ци и Ма ке дон ци су пра во слав ци. 
Ме ђу тим, Бу га ри и Ру му ни су та ко ђе пра во слав ци, али је у од но су 
на њих ис ка за на сред ња ет нич ка дис тан ца, ко ја је у оба слу ча ја по-
ве ћа на у од но су на 2009. и сма ње на у од но су на 2012. 

На до би је не ре зул та те, мо гу ће је да ти не ко ли ко ко мен та ра:
Ме ре ње ет нич ке дис тан це 2012. го ди не од ви ја ло се у усло-

ви ма по ви ше не ет нич ке на пе то сти на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, 
ко јој су бит но до при не ле и па ра ми ли тар не је ди ни це тзв. „не за ви-
сног Ко со ва“ по ку ша ва ју ћи да из ве ду од ре ђе не ак ци је на овом под-
руч ју, што је био по вод ло кал ним Ср би ма да по ста ве ба ри ка де по 
пу те ви ма, да се са мо ор га ни зу ју и да де мон стри ра ју раз ли чи те об-
ли ке гра ђан ске не по слу шно сти (осим ба ри ка да и бло ка да пу те ва, 
то су би ли ми тин зи, ис пи си ва ње па ро ла, мно га оку пља ња раз ли-
чи тим по во ди ма и сл). Уоп ште на гла ше но ет нич ко дис тан ци ра ње 
ме ђу овим на ро ди ма, ка да је реч о пре зен ти ра ним на ла зи ма у сва 
три та ла са, мо гу ће је про ту ма чи ти чи ње ни цом да су ис тра жи ва ња 
оба вље на то ком крај ње де ли кат ног пе ри о да отва ра ња и ре ша ва ња 
ста ту сног пи та ња Ко со ва и Ме то хи је, те шких пи та ња сло бод ног 
кре та ња љу ди, упра вља ња пре ла зи ма на ад ми ни стра тив ним ли-
ни ја ма итд. До дат ну те жи ну ак ту ел ним по ли тич ким пре ви ра њи ма 
пред ста вља ла је и чи ње ни ца да су ис хо ди на ве де них и мно го број-
них дру гих до га ђа ја ста вља ни у кон текст раз ре ша ва ња „европ ске 
суд би не Ср би је“, од но сно от по чи ња ња пре го во ра о при кљу чи ва њу 
Ср би је Европ ској уни ји.16)

Све ску па је ути ца ло да дис тан ца у 2012. бу де из ра зи то ви-
со ка, по себ но у од но су на оне на ци је ко је се сма тра ју не при ја тељ-
ским. Ако се па жљи ви је по гле да Та бе ла 1, ја сно се уоча ва да се као 
та кве на ци је од стра не сту де на та не до жи вља ва ју са мо Ал бан ци 
– прем да су пре свих озна че ни као не по жељ ни за сва ки вид со-
ци јал них кон та ка та, при че му је у од но су на њих тра ди ци о нал но 
ис ка зи ва на ви со ка ет нич ка дис тан ца и у ра ни јим ис тра жи ва њи ма 

16) Ја сми на, Пе тро вић, Сло бо дан Ми ла ди но вић „Про фил ет нич ког дис тан ци ра ња сту де-
на та Уни вер зи те та у Ни шу“, у тематскизборникрадова[сатрећегМеђународногна-
учногскупаНаукаисавремениуниверзитет.Ниш.2013.].[Том1],Историографијаи
савремениуниверзитет(Бо ја на Ди ми три је вић, ур, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2014, 
стр. 248-264); Og njen Pri bi ce vic, „Ser bian-Al ba nian Ne go ti a ti ons Abo ut Ko so vo and Me-
to hi ja 2011-2013“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
4/2013, pp. 311-326.



УрошВ.Шуваковић,ЈасминаС.Петровић Етничкаудаљеност...

255

(из ве де них на по пу ла ци ји мла дих као и на оп штој по пу ла ци ји, у 
Ср би ји и у не ка да шњој Ју го сла ви ји и др жа ва ма на ста лим на кон 
ње ног рас ту ра ња), на ро чи то од осам де се тих го ди на и ка сни је.17) То 
је ујед но и нај ве ћи сте пен уза јам ног дис тан ци ра ња ме ђу при пад-
ни ци ма ових на ци о нал них гру па18) од ка да се ме ри ет нич ка уда ље-
ност у Ср би ји и ши ре у ре ги о ну. Као та кве на ци је се пер ци пи ра ју 
и оне на ци је ко је су би ле на су прот ним стра на ма у од но су на ве-
ћин ско, срп ско ста нов ни штво у не по сред ном рат ном кон флик ту, у 
ско ри јој, па и да љој про шло сти (Хр ва ти, Тур ци, Аме ри кан ци, Нем-
ци, Бо шња ци/Му сли ма ни). Са сми ри ва њем си ту а ци је, по сте пе ним 
опа да њем тен зи ја, и вред ност ет нич ке дис тан це је опа да ла. 

Ка да је реч о со ци јал ној уда ље но сти пре ма хр ват ском на ро-
ду, на при мер, тре ба ре ћи да уза јам но дис тан ци ра ње и сте ре о тип но 
озна ча ва ње за бе ле же но и у не ким дру гим ис тра жи ва њи ма19) има 
сво ју исто риј ску по за ди ну у не та ко дав ним до га ђа ји ма на ју го сло-
вен ском про сто ру. Из ра же на ме ђу соб на ет нич ка дис тан ца (Ср ба и 
Хр ва та) ни је би ла свој стве на у ме ђу соб ним ет нич ким ре ла ци ја ма 
то ком жи во та у за јед нич кој др жа ви (Ју го сла ви ји). Шта ви ше, би ла 
је ве о ма ни ска, го то во све до ње ног рас па да у пред ве чер је гра ђан-
ског ра та20). До тог пе ри о да, то ком жи во та у за јед нич кој др жа ви, 
по да ци о ет нич кој уда ље но сти упу ћи ва ли су на чи ње ни цу да, на ро-
чи то ме ђу мла дим љу ди ма, вла да уве ре ње да је на ци о нал ни оквир 

17) Dra go mir Pan tić, „Na ci o nal na dis tan ca gra đa na Ju go sla vi je”, у Jugoslavijanakriznojpre-
kretnici (Lji lja na Ba će vić et al., In sti tut dru štve nih na u ka-Cen tar za po li ti ko lo ška is tra ži va-
nja i jav no mnje nje, Be o grad, 1991,str.187-196); Љи ља на Ба ће вић, „На ци о нал на свест 
омла ди не“, у Децакризе–ОмладинаЈугославијекрајемосамдесетих (Срећ ко Ми ха и-
ло вић и др, Ин сти тут дру штве них на у ка, Цен тар за по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав-
но мње ње, Бе о град, 1990, стр. 147-172); Бо ро Ку зма но вић, „Со ци јал на дис тан ца пре ма 
по је ди ним на ци ја ма“, у Разарањедруштва (Мла ден Ла зић ур, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 1994); Сло бо дан Ми лад но вић, op.cit(2007); Сло бо дан Ми лад но вић, op.cit(2008); 
Ја сми на Ива нов, op.cit; Ma ja Kan di do-Jak šić, “So cial Dis tan ce and At ti tu des To wards Et-
hni cally Mi xed Mar ri a ges”, Psihologija, Дру штво пси хо ло га Ср би је, Бе о град, 2/2008, pp. 
149-162; Dra gan Po pa dić, „Put iz brat stva i je din stva – et nič ka dis tan ca gra đa na Sr bi je“, u 
KakograđaniSrbijevidetranziciju,istraživanjejavnogmnenjatranzicije (Sreć ko Mi ha i lo-
vić, ur, Fri e drich Ebert Stif tung, Be o grad, 2010, str. 105-121); Ја сми на Пе тро вић, Сло бо дан 
Ми ла ди но вић, op.cit.Ви де ти та ко ђе Pe tre Ge or gi jev ski, „Et nič ka dis tan ca u Ma ke do ni ji“, 
у KulturniietničkiodnosinaBalkanu–mogućnostiregionalneievropskeintegracije(Lj. Mi-
tro vić, D. B. Đor đe vić, D. To do ro vić pr, Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2006, 
стр. 177-198).

18) На овом ме сту је по ме нут са мо за не мар љив део ис тра жи ва ња у ко ји ма се кон ста ту је 
на ве де на пра вил ност. 

19) Ви де ти, на при мер, Tur ja ča nin, Vla di mir. „Et nič ki ste re o ti pi mla dih bo šnjač ke i srp ske na-
ci o nal no sti u Bo sni i Her ce go vi ni“. Psihologija, Be o grad, 3/2004, 357-374; Po pa dić, Dra gan, 
Bi ro, Mi kloš. „Auto ste re o ti pi i he te ro ste re o ti pi Sr ba u Sr bi ji“. Novasrpskapolitičkamisao, 
po seb no iz da nje: Etničkistereotipi. Be o grad, 2002, стр. 33-56; Ja smi na Pe tro vic, Uros Su va-
ko vic, „’We’ and ‘ot hers’ – Ste re otype at ti tu des of ser bian stu dent youth”.ВестникРУДН,
серияСоциология, РУДН Уни вер си тет, Мо сква, 4/2013, pp. 52-65.

20) Ma ja Kan di do-Jak šić, op.cit.
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пре у зак за иден ти фи ка ци ју21). Не за ду го по том, на кон из би ја ња ра-
та ет нич ка дис тан ца је из ра зи то по ра сла ме ђу при пад ни ци ма свих 
на ци о нал но сти. То ме су до при не ли не са мо по ли тич ки до га ђа ји, 
не го и њи хо ва ме диј ска сли ка, ко ја је у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
би ла у функ ци ји си сте мат ске про па ган де. Ка ко ре зул та ти број них 
сту ди ја по ка зу ју, на кон раз би ја ња Ју го сла ви је, на чи та вој те ри то-
ри ји за јед нич ке др жа ве, по ја вљу ју се из ра зи то не га тив не пред ста ве 
и ет нич ко дис тан ци ра ње пре ма свим ех-ју го сло вен ским на ро ди ма, 
из у зев вла сти тог. Ет нич ке пред ра су де и дис тан ца, ви дљи ве из ме ђу 
оста лог, кроз не га тив ни на ра тив о дру ги ма и из бе га ва ње би ло ка-
квих со ци јал них кон та ка та са дру ги ма су тек пр ви ко рак у јед ном 
ни зу по сле ди ца ко је мо же про из ве сти на ру ша ва ње ет нич ких од-
но са. Оно што сле ди је сте огра ни ча ва ње или ус кра ћи ва ње ра зних 
пра ва, по том фи зич ки на пад или дра стич ни је по сле ди це22). По-
сле ди це не га тив них пред ста ва о дру гом и ет нич ког дис тан ци ра ња 
бив ши ју го сло вен ски на ро ди ис ку си ли су то ком и на кон тра гич ног 
рас ту ра ња за јед нич ке др жа ве ко ји је ре зул ти рао гра ђан ским ра том. 

На лаз ко ји ука зу је на из ра зит по раст ет нич ке дис тан це у од-
но су на Ро ме се не мо же јед но став но об ја сни ти. Ро ми не са мо да 
су у ра то ви ма ве ћин ски би ли на стра ни срп ског на ро да, већ су де-
ли ли (и де ле) ње го ву суд би ну: 1999. су про те ра ни са Ко со ва и Ме-
то хи је, ску па са Ср би ма и ве ћи ном дру гих не ал ба на ца. Ме ђу тим, 
дис тан ци ра ње у од но су на њих је по сто ја ло и ра ни је, па чак и оно 
„ис ка за но и у отво ре ној агре сив но сти“23). Чи ни нам се да об ја шње-
ње ов де не тре ба тра жи ти у спе ци фич но ко смет ским ни ти у рат-
ним узро ци ма. Та „кон стан та у од луч ном дис тан ци ра њу, је дан је 
од нај ста бил ни јих на ла за у ис пи ти ва њу ме ђу ет нич ке уда ље но сти и 
то не са мо у Ср би ји већ и ши ре, на под руч ју Бал ка на“24), а што по-
твр ђу ју ре зул та ти до ко јих су до шли и дру ги ис тра жи ва чи25). На ма 

21) Ви ди Ru di Su pek, Društvenepredrasude, Rad nič ka štam pa, Be o grad, 1973; Ni ko la Rot, Ne-
nad Ha vel ka, Nacionalnavezanostivrednostikodsrednjoškolskeomladine. In sti tut za psi ho-
lo gi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, 1973; Dra go mir Pan tić, op.cit.

22) Gor don.W. All port, TheNatureofPrejudice, Re a ding MA Ltd, Ad di son-We sley, New York, 
Lon don, Am ster dam, Sydney, 1954, p. 8.

23) Алек сан дра Ми тро вић, op.cit.стр. 815.

24) Урош Шу ва ко вић, Ја сми на Пе тро вић, „Ет нич ка уда ље ност сту де на та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро-
ви ци“, Социолошкигодишњак, Со ци о ло шко дру штво Ре пу бли ке Срп ске, Па ле, 5/2010, 
стр. 213-228; Ја сми на Ива нов, op.cit.; Pe tre Ge or gi jev ski,op.cit.

25) Ви ди та ко ђе Алек сан дра Ми тро вић, op.cit; Жолт Ла зар, Дра ган Ко ко вић, op.cit; Ana
Man ta ro va, Ma ri a na Zak ha ri e va, „Et hnic To le ran ce in Bul ga rian So ci ety“, у Identitetiikul-
turamira u procesima globalizacije i regionalizacijeBalkana (Lj. Mi tro vić ur, Fi lo zof ski 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2007, стр. 265-275); Сло бо дан Ми ла ди но вић, „Ет нич ка и 
со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма“, Социолошкипреглед, Срп ско со ци о ло шко дру штво, 
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из гле да ју као ра зум на и со лид но ар гу мен то ва на она об ја шње ња ко-
ја узро ке овe дис тан ци ра но сти тра же у дру штве ној ис кљу че но сти 
и мар ги на ли зо ва но сти ове ет нич ка за јед ни це, њи хо вом „суб кла-
сном“, „суб про ле тер ском“ по ло жа ју26), чи ње ни ци да Ро ми „оста ју 
из ван мо гућ но сти ко ри шће ња ка на ла со ци јал не по кре тљи во сти и 
озбиљ ни јег со ци јал ног ор га ни зо ва ња у ци љу про ме не вла сти тог 
со ци јал ног по ло жа ја“27), да кле, она ар гу мен та ци ја ко ја ука зу је на 
со ци јал ну ис кљу че ност, си ро ма штво (тач ни је: бе ду) као раз лог 
дис тан ци ра ња. Ме ђу тим, ако се овим ар гу мен ти ма мо же ука за ти 
на мо гу ће осно ве на ко ји ма по чи ва ве ли ка ет нич ка дис тан ца у од-
но су на њих, њи ма се не мо же обра зло жи ти ње но зна чај но по ве-
ћа ње у ис тра жи ва њу чи је ре зул та те пред ста вља мо (за 0.65 2013. у 
од но су на 2009), и то у тре нут ку ка да дис тан це пре ма дру гим ет-
нич ким за јед ни ца ма опа да ју. У ту ма че њу по ра ста дис тан це пре ма 
овој ет нич кој гру пи со ци о ло зи не би сме ли да за не ма ре ни оно што 
се у јав но сти не рет ко чу је као глас ши ре по пу ла ци је. На и ме, че сто 
је мо гу ће чу ти при го вор „обич ног“ чо ве ка о то ме да за ла га ње за 
по пра вља ње со ци јал ног по ло жа ја Ро ма, по сто је ће ме ре „по зи тив не 
дис кри ми на ци је“28), те на по ри ко је власт чи ни да по мог не со ци јал-
ну ин те гра ци ју Ро ма на кон вра ћа ња у Ср би ју по спо ра зу му са ЕУ о 
ре ад ми си ји, као и слич не ак ци је ин тен зи ви ра не на ро чи то у де ка ди 
Ро ма, до во ди ве ћин ски на род, али и дру ге ет нич ке за јед ни це ко-
је жи ве у Ср би ји, у не рав но прав ну по зи ци ју. Сва ка ко да је ова кав 
став кон тек сту ал но под у прт: свет ска еко ном ска кри за и тран зи ци ја 
у ко јој се Ср би ја го ди на ма на ла зи, до ве ли су у сли чан, го то во на 
иви ци ап со лут не бе де, и ве ли ки део ста нов ни ка Ср би је дру гих на-
ци о нал но сти, али се о њи хо вим со ци јал ним про бле ми ма не го во ри 
че сто, и што је још бит ни је, оне ни су пред мет си сте мат ског и план-
ског про гра ма и ме ра ко је до но се над ле жни ор га ни, а о „по зи тив-
ној дис кри ми на ци ји“ по себ но угро же них гру па ве ћин ског ста нов-
ни штва не ма ни ре чи. Да кле, иде ја „по мо ћи Ро ми ма“, пле ме ни та 
са ху ма ни стич ког аспек та, со ци јал но и прав но пот пу но ис прав на, 

Ин сти тут дру штве них на у ка, Ин сти тут за со ци о ло шка и кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, 
Бе о град, 3/2008, стр. 417-437.

26) Алек сан дра Ми тро вић, Надну:Роминаграницамасиромаштва, На уч на књи га, Бе о-
град, 1990.

27) Дра ган То до ро вић, ДруштвенаудаљеностодРома, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ни шу, Ниш; STYLOS, Но ви Сад, 2007, стр. 97.

28) На при мер, кан ди дат за упис на сту ди је ко ји се на ци о нал но из ја сни као Ром би ва по 
ауто ма ти зму при мљен на сту ди је, ми мо свих кво та ко је су утвр ђе не. Ово је, у прак си, 
во ди ло и ап сурд ним си ту а ци ја ма да се мно га де ца - Ср би, из ја сне на шал те ри ма сту-
дент ске слу жбе фа кул те та ко ји же ле да упи шу као Ро ми, ка ко би би ли „по зи тив но дис-
кри ми ни са ни“.
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у та квој си ту а ци ји је про из ве ла свој кон тра е фе кат, ка да је реч о 
ста ву ве ћин ског ста нов ни штва ис цр пље ног ду го роч ном еко ном-
ском кри зом. За прет по ста ви ти је да на ве де но мо же би ти је дан од 
пра ва ца у ко ме тре ба тра га ти за раз ло зи ма по ра ста дис тан це пре ма 
Ро ми ма, при че му на рав но не тре ба за по ста ви ти ни ла нац со ци јал-
ног ис кљу чи ва ња у ко ји је упле те на ром ска по пу ла ци ја ко ји те шко 
мо же би ти пре ки нут по сто је ћим па ли ја тив ним ме ра ма со ци јал не 
по др шке. На рав но, тек но ва и са дру га чи јим фо ку сом по ста вље на 
ис тра жи ва ња, мо гу да ти по у зда ни је од го во ре на пи та ње о то ме за-
што се по ве ћа ва со ци јал на уда ље ност у од но су на Ро ме, с ко ји ма 
ве ко ви ма Ср би де ле исти со ци јал ни про стор и слич не про бле ме.

Ре зул тат ме ре ња ко ји је уста но вио по ве ћа ње дис тан це у од-
но су на на ци је ко је се тра ди ци о нал но пер ци пи ра ју као нај бли же, 
мо же се по сма тра ти као ре зул тат од ре ђе не „раз о ча ра но сти“ у по-
гле ду њи хо вог од но са пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, иако се та дис-
тан ца кре ће у гра ни ца ма ма ле. Тај ре зул тат ве ро ват но мо же би ти 
об ја шњен ре ла тив но ма лом раз ли ком у са ста ву узор ка, ка да је реч 
о ет нич кој струк ту ри ис пи та них сту де на та, ко ја је мо гла на пра ви ти 
ефе кат ма њег по ра ста дис тан це пре ма по ме ну тим ет нич ким гру па-
ма. На и ме, 2013. го ди не узо рак ис пи ти ва не по пу ла ци је об у хва тио 
је 91,3% сту де на та ко ји су се из ја сни ли као Ср би и 6,1% сту де на та 
бо шњач ке/му сли ман ске на ци о нал но сти, док је у удео оних ко ји се 
из ја шња ва ју као Ср би 2012. био 96,7% (од но сно 95% 2009. го ди-
не), а сту де на та Му сли ма на/Бо шња ка 1,4% (од но сно 3,6% 2009. го-
ди не). У прет ход ним ин тер ва ли ма ет нич ка дис тан ца је би ла ма ња у 
од но су на Ру се (2009. и 2012) и Гр ке (2009), не го у од но су на Цр но-
гор це. Из ве сно је да је од нос Ср ба и Цр но го ра ца по след њих де це-
ни ја пре тр пео тран сфор ма ци је, што по твр ђу ју не са мо раз мо тре ни 
на ла зи, не го и чи ње ни ца да су круп ни по ли тич ки „до га ђа ји“ ишли 
у прав цу уза јам ног уда ља ва ња и сма њи ва ња са рад ње и уза јам не 
упу ће но сти при пад ни ка на ве де них ет нич ких гру па. Ме ђу тим, и та-
да је дис тан ца у од но су на Цр но гор це би ла нај ма ња у по ре ђе њу са 
дру гим ју го сло вен ским на ро ди ма и на ци о нал ним ма њи на ма. Ако 
смо то обра зла га ли чи ње ни цом от це пље ња Цр не Го ре из Др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра (2006) и њи хо вим при зна ва њем про-
гла ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ 2008.29) (Шу ва ко вич, 2010), те 
рас пра ве око аутен тич но сти цр но гор ског је зи ка, ауто ке фал но сти 
цр кве итд, он да би се, су де ћи пре ма нај но ви јим на ла зи ма, мо гло 
кон ста то ва ти да се дис тан ца вра ћа у не ке оче ки ва не окви ре, иако 
је по на шем ми шље њу, упра во из раз ло га ко је смо на ве ли, она још 

29) Урош Шу ва ко вић, „Эскиз эт но по ли те че ских су жде ний серб ских сту ден тов из Ко со во“, 
СоцИс, Ин сти тут со ци о ло гии Рос си й ской ака де мии на ук, Мо сква,но. 3/2010, с. 72-76.
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увек ве ћа не го што би се оче ки ва ло. С дру ге стра не, укуп на по ли-
ти ка Ру си је, лич на за ла га ња ње них чел ни ка и у ве зи са Ко со вом и 
Ме то хи јом и уоп ште у по ли тич ким од но си ма на ре ла ци ји Ру си ја-
Ср би ја, као и стал но из ра жа ва ње со ли дар но сти ру ског са срп ским 
на ро дом, уста ли ли су ову ет нич ку дис тан цу као нај ни жу у од но су 
на све дру ге ет нич ке за јед ни це пре ма ко ји ма је спро во ђе но ис тра-
жи ва ње.

3.ЕТНИЧКАДИСТАНЦАТЕЖИКАСМАЊЕЊУ,
ПРИЧЕМУЈЕИДАЉЕИЗРАЗИТОВИСОКА

Ис тра жу ју ћи ет нич ку дис тан цу сту де на та на се ве ру Ко со ва и 
Ме то хи је у лон ги ту ди нал ном пре се ку (2009, 2012. и 2013), до шли 
смо до ви ше за кљу ча ка ко ји по твр ђу ју не ке од на ших хи по те за на 
ко ји ма је те ме ље но ис тра жи ва ње: 

1. Иако се ге не рал но мо же кон ста то ва ти да је ет нич ка дис-
тан ца ни жа у 2013. не го у прет ход ним ин тер ва ли ма, она 
је и да ље ве о ма ви со ка. То што је опа ла за 0.56 у од но-
су на Ал бан це је, сва ка ко, по зи тив но, али ни је ни бли зу 
оној дис тан ци код ко је би се мо гао ис кљу чи ти по тен-
ци јал ни кон фликт. На про тив, ви со ка ет нич ка дис тан ца 
пре ма Ал бан ци ма, је ја сан ин ди ка тор по де ље но сти ко-
сов ског дру штва и 15 го ди на од окон ча ња рат них су ко ба 
и не спрем но сти на ус по ста вља ње бли жих со ци јал них 
ве за. За прет по ста ви ти је да је дан од раз ло га за ова кав 
на лаз је сте и по ло жај срп ског на ро да ју жно од Ибра, ко ји 
је обес пра вљен у сва ком сми слу те ре чи, у шта сту ден ти 
са се ве ра Ко со ва, од ко јих мно ги има ју ку ће и род би-
ну у ју жном де лу те срп ске по кра ји не, има ју не по сред ни 
увид. Сва ки, и нај ма њи ин ци дент, за ко ји би се мо гло 
прет по ста ви ти да је ет нич ки мо ти ви сан, мо гао би да 
ото пи „за мр зну ти ко сов ски кон фликт“;

2. Очи глед но је да кон крет ни дру штве но-по ли тич ки до га-
ђа ји ути чу на раст или опа да ње ет нич ке дис тан це. Она 
је би ла нај ви ша он да ка да су би ле по ста вље не ба ри ка де 
на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, као ме ра са мо од бра не од 
па ра ми ли тар них сна га тзв. „не за ви сног Ко со ва“, и она је 
опа ла он да ка да су ба ри ка де укло ње не, а на пе тост и осе-
ћај жи вот не угро же но сти по чео да спла шња ва. По што 
је ис тра жи ва ње 2013. окон ча но све га не ко ли ко да на пре 
пот пи си ва ња тзв. Бри сел ског спо ра зу ма, у ис тра жи ва-
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њу ко је тре ба да бу де из ве де но 2014. утвр ди ће мо ње го ве 
ефек те на ет нич ку дис тан цу; 

3. Кон ти ну и тет по ли ти ке вла да по је ди них др жа ва у од но-
су на пи та ње Ко со ва и Ме то хи је нај ди рект ни је ути че на 
ет нич ку дис тан цу пре ма тим на ци ја ма. У од но су на оне 
кон сти ту тив не на ци је оних др жа ва ко је су ра то ва ле у 
бли жој или да љој про шло сти про тив Ср ба (нпр. Аме ри-
кан ци, Нем ци, Тур ци, Хр ва ти, Бо шња ци/Му сли ма ни,Хо-
лан ђа ни) и при зна ле или ло би ра ле за при зна ва ње ње го ве 
са мо про кла мо ва не „не за ви сно сти“, та дис тан ца је ви со-
ка; на су прот то ме, у од но су на оне на ци је ко је при зна ју 
да је Ко со во део Ср би је ет нич ка дис тан ца је ма ла, при 
че му се ту још ра ди и о пра во слав ним на ци ја ма. Дис тан-
ца је ви со ка и у од но су на оне на ци је са ко ји ма го то во да 
не по сто ји ни ка кво не по сред но ис ку ство (страх од не по-
зна тог?) ка кав је слу чај са Ки не зи ма, иако су се они као 
др жа ва увек при ја тељ ски од но си ли пре ма Ср би ји; 

4. По твр ђе на је и на ша прет по став ка о из ра же ној дис тан ци 
у од но су на Ро ме, ко ја је јед на од рет ких ко ја је за бе ле-
жи ла раст у 2013. што би се мо гло по ку ша ти да об ја-
сни де лом и не га тив ним деј ством кам па ње за ин клу зи ју 
Ро ма и њи хо ву „по зи тив ну дис кри ми на ци ју“, ко ја код 
од ре ђе ног бро ја ис пи та ни ка са слич ним со ци јал ним по-
ло жа јем иза зи ва не за до вољ ство: за што др жа ва по себ но 
бри не са мо о њи ма, а не бар јед на ко и о дру ги ма ко ји су 
јед на ко угро же ни? 

5. Раст ет нич ке дис тан це у од но су пре ма оним на ци ја ма 
ко је су сту ден ти ма нај бли же (кул ту ро ло шки, је зич ки, 
исто риј ски), са ко ји ма у бли жој и да љој про шло сти ни-
је би ло ве ћих по ли тич ких кон фли ка та и да ље се кре ће 
у окви ри ма ма ле дис тан це, што би се мо жда мо гло об-
ја сни ти по ра стом сен зи тив но сти на дру гост ко ја је по-
сле ди ца жи во та у не из ве сно сти и стра ху услед при ти ска 
на ста лог у ре ша ва њу хро нич не ко смет ске кри зе с пре-
ду гим тра ја њем, де лом и раз ли ком у ет нич ком са ста ву 
узор ка у три ис пи ти ва не вре мен ске тач ке. 
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UrosV.Suvakovic,JasminaS.Petrovic

ETHNICDISTANCEEXPRESSED
BYSTUDENTSINNORTHERNKOSOVOAND

METOHIJAINALONGITUDINALCROSS-SECTION

Resume
The pa per is ba sed on an em pi ri cal study of et hnic dis tan ce, us-

ing the con ven ti o nal in stru ment of me a su re ment – the Bo gar dus sca le, 
du ring a fo ur-year pe riod at three ti me po ints: 2009, 2012 and 2013, on 
a qu o ta sam ple of stu dents of the Uni ver sity of Pri sti na in Ko sov ska 
Mi tro vi ca.

Ba sed on the se me a su re ments, it is un do ub tedly con fir med that 
in ad di tion to a re la ti ve du ra bi lity of the esta blis hed dis po si ti ons, stu-
dents' at ti tu des to ward the de si ra bi lity of co o pe ra tion with so me na ti ons 
show fluc tu a ti ons that can be lin ked to in cre a sing po li ti cal ten si ons, in-
sta bi lity and un cer ta inty of furt her li fe in this area. This is in di ca ted by 
the re sults sho wing that stu dents tra di ti o nally ex pres sed gre at alo of ness 
to wards the Al ba nian pe o ple, as well as to wards the mem bers of se ve-
ral et hnic gro ups that on ce for med the con sti tu ent na ti ons of Yugo sla via 
(SFRY). Al so, the re we re high et hnic dis tan ce sco res ex pres sed to wards 
the mem bers of cer tain Euro pean na ti ons, who se co un tri es played a key 
ro le in re sol ving the sta tus of Ko so vo.

Ex plo ring et hnic dis tan ce of stu dents in the north of Ko so vo and 
Me to hi ja in a lon gi tu di nal cross-sec tion (2009, 2012 and 2013), we 
ca me to se ve ral con clu si ons that con firm so me of our hypot he ses on 
which is ba sed the re se arch:

1. Alt ho ugh it can be ge ne rally con clu ded that et hnic dis tan ce 
is lo wer in 2013 than in pre vi o us in ter vals, it is still very 
high. The fact that it fell 0.56 in re la tion to the Al ba ni ans is 
cer ta inly po si ti ve, but not even clo se to the dis tan ce at which 
po ten tial con flict co uld be ex clu ded as a pos si bi lity. On the 
con trary, high et hnic dis tan ce to wards the Al ba ni ans is a cle-
ar in di ca tor of the di vi sion of Ko so vo so ci ety 15 years af ter 
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the end of the war and the un wil ling ness to esta blish clo ser 
so cial ti es. It can be as su med that one re a son for this fin ding 
is the po si tion of the Ser bian pe o ple so uth of the Ibar ri-
ver, who are di sem po we red in every sen se of the word, in to 
which the stu dents in nort hern Ko so vo, many of whom ha ve 
a ho me and fa mily in the so ut hern part of the so ut hern Ser-
bian pro vin ce, ha ve an im me di a te in sight. Even a slig htest 
in ci dent, as su med to be et hni cally mo ti va ted, co uld dis sol ve 
the «fro zen Ko so vo con flict»;

2. It is ob vi o us that spe ci fic so cio-po li ti cal events af fect the 
growth or dec li ne of et hnic dis tan ce. It was the hig hest when 
the bar ri ca des in nort hern Ko so vo and Me to hi ja we re set up, 
as a me a su re of self-de fen se aga inst the so-cal led pa ra mi li-
tary for ces of „In de pen dent Ko so vo“, and it dec li ned when 
the bar ri ca des we re re mo ved, so the ten sion and the sen se 
of thre at to li fe be gan to we ar thin. Sin ce the study en ded 
in 2013, just a few days be fo re the sig ning of the so-cal led 
Brus sels Tre aty, the sur vey ex pec ted in 2014 will de ter mi ne 
its ef fect on et hnic dis tan ce;

3. The con ti nu ity of go vern ment po li ci es of in di vi dual co un tri-
es on the is sue of Ko so vo and Me to hi ja has a most di rect im-
pact on et hnic dis tan ce to wards the se na ti ons. The dis tan ce 
is high in re la tion to the con sti tu ent na ti ons of the co un tri es 
that we re at war aga inst Ser bia in the ne ar or dis tant past 
(eg. the Ame ri cans, Ger mans, Turks, Cro ats, Bo sni aks / Mu-
slims, Dutch) and re cog ni zed or lob bied for the re cog ni tion 
of the self-proc la i med „in de pen den ce“; in con trast, et hnic 
dis tan ce is small in re la tion to tho se na ti ons that re cog ni ze 
Ko so vo as a part of Ser bia, and the se na ti ons are al so of the 
Ort ho dox fa ith. Dis tan ce is high in re la tion to tho se na ti-
ons not lin ked with al most any di rect ex pe ri en ce (fe ar of the 
unk nown?) as is the ca se with the Chi ne se, alt ho ugh the ir 
co un try al ways had a fri endly at ti tu de to ward Ser bia;

4. The as sump tion abo ut the dis tan ce ex pres sed in re la tion to 
Ro ma ni pe o ple has been con fir med, and is one of the few 
that re cor ded growth in 2013, which co uld pos sibly be ex-
pla i ned as a ne ga ti ve ef fect of the cam pa ign for the in clu sion 
of Ro ma ni pe o ple and the ir „po si ti ve di scri mi na tion“ that 
ca u ses fru stra tion in a num ber of re spon dents who are in 
a si mi lar so cial po si tion: why the sta te is par ti cu larly con-
cer ned abo ut them, and not abo ut ot hers who are equ ally at 
risk?
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* Овај рад је примљен 15. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новем бра 2014. године.

5. The growth of et hnic dis tan ce in re la tion to tho se na ti ons that 
are clo sest to the stu dents (cul tu rally, lin gu i sti cally, hi sto ri-
cally), with whom the re we re no ma jor po li ti cal con flicts in the 
re cent and dis tant past, con ti nue to stay wit hin the fra me of a 
small dis tan ce, which co uld per haps be ex pla i ned by the in cre-
a sed sen si ti vity to ot her ness, a con se qu en ce of li ving in un cer-
ta inty and fe ar due to the pres su re re gar ding the re so lu tion of 
the chro nic and ex ces si vely long Ko so vo cri sis, and partly by 
the dif fe ren ce in the et hnic com po si tion of the sam ples at three 
ti me po ints.

Key words: et hnic dis tan ce, stu dents, nort hern Ko so vo and Me to hi ja, 2009-
2013.




