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Сажетак
Стратешка опредељеност српског друштва ка одр
живом развоју имплицира сложеност и међусобну
повезаностдруштвенихидемографскихпојаваипро
цеса. Фокусирајући се на социодемографске одлике
жена имушкараца и на родну неравноправност као
релевантна питања, рад дотиче један специфичан
аспектдруштвенедимензијeоверазвојнеагенде.Род
на перспектива значи конкретније познавање демо
графских,образовнихи економскихпотенцијалa, као
иуказивањенанекаодпитањасакојимасесуочавају
женскоимушкостановништво.
СтратегијаодрживогразвојаСрбијејасноимплицира
политикуједнакихмогућностизаженеизамушкарце,
докјероднаравноправностпрепознатакаорелеван
тансегментовогразвојногконцепта.Ускладусета
квимприступом,анализирајућиизроднеперспективе,
урадујескренутапажњананекeаспектесоцијалног
положајаиквалитетаживотастановникаобапола,
каоинапитањарелевантназаразвојстановништва
каоважногсегмента.Поредтога,издвајајућиродну
неравноправносткаоприхваћенувредностикаоједан

* Текст је ре зул тат ра да на про јек ту „Ис тра жи ва ње де мо граф ских фе но ме на у функ ци ји 
јав них по ли ти ка у Ср би ји“, еви ден ци о ни број 47006 (2011-2014), фи нан си ра ног од Ми-
ни стар ства про све те и на у ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је.
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одусловаодрживогдруштвеногидемографскограз
воја,подвученајеважностовогпитања.
Кључне речи: одрживи развој, родни аспект, родна
перспектива,демографскиразвој,роднанеравноправ
ност

Oдр жи ви раз вој и род на рав но прав ност су два па ра лел на и ком-
па ти бил на кон цеп та раз вој не аген де Ср би је. Са ста но ви шта 

кре и ра ња по ли ти ке усме ре не ка ства ра њу усло ва за су штин ску 
род ну рав но прав ност ва жна је чи ње ни ца да је прин цип дру штве не 
јед на ко сти же на и му шка ра ца угра ђен у Стра те ги ју одр жи вог раз-
во ја. Ори јен та ци ја овог стра те шког до ку мен та ка про мо ци ји „по-
ли ти ке јед на ких мо гућ но сти за же не и за му шкар це“, на гла ша ва-
ју ћи по тре бу за усвај њем дво смер ног при сту па „...ко ји ком би ну је 
прин цип ин те гри са ња род но осе тљи ве по ли ти ке у це ло куп ну ин-
сти ту ци о нал ну сфе ру“, као и „спе ци фич не ме ре за пре мо шћа ва ње 
не га тив них раз ли ка и род но осе тљи вих де фи ци та у свим сфе ра ма 
јав ног и при ват ног жи во та же на и му шка ра ца“,1) озна ча ва по твр ду 
ја сне опре де ље но сти ка ак тив ном су о ча ва њу са ни зом пи та ња ко ја 
сто је на овом пу ту. Та ко ђе, то што је род на рав но прав ност пре по-
зна та као услов и као пер спек ти ва, под вла чи ње ну ва жност у по гле-
ду мо гућ но сти одр живг раз во ја срп ског дру штва.

Ефи ка сна ре а ли за ци ја стра те шке опре де ље но сти ка одр жи вом 
раз во ју и род ној рав но прав но сти им пли ци ра те мељ но и кон крет но 
по зна ва ње ни за ре ле вант них пи та ња ко ја се ти чу оба кон цеп та. Јед-
но од мо гу ћих раз ма тра ња род них уло га и мо де ла по на ша ња пред-
ста вља со цио-де мо граф ски при ступ омо гу ћа ва ју ћи увид у агре гат-
ну сли ку жен ске и му шке по пу ла ци је и уоча ва ње тен ден ци ја.2) Де-
мо граф ске и со ци јал не ка рак те ри сти ке мо гу би ти ре ле вант не и са 
ста но ви шта по зна ва ња жи вот них си ту а ци ја ста нов ни ка оба по ла, 
као и са ста но ви шта по је ди них пи та ња ко је тре ба уна пре ђи ва ти.

Кон цепт одр жи вог раз во ја им пли ци ра урав но те жен дру штве-
ни раз вој, уна пре ђе ње јед на ко сти и ува жав ње раз ли чи то сти. Фо-
ку сна тач ка овог ра да би ће је дан специфичaн аспект дру штве не 
ди мен зи је ко ји пред ста вља са мо део ни за пи та ња одр жи вог раз во ја 
дру штва. 

1) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Национална стратегија одрживог развоја, стр. 63, http://
www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/do cu ments/Na ci o nal na-stra te gi ja-odr zi vog-raz vo ja-Re-
pu bli ke-Sr bi je.pdf , пре у зе то 24.01.2012.

2) Ан ки ца Шо бот „Род на не рав но прав ност – иза зов са вре ме не де мо гра фи је“, Социологи
ја, Со ци о ло шко удру же ње Ср би је и Цр не Го ре и 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, Бе о град, бр. 01/2010, стр. 41-54.
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ДРУШТВЕНАДИМЕНЗИЈАОДРЖИВОГРАЗВОЈА

Раз вој са вре ме ног дру штва на и ла зи на раз ли чи те иза зо ве ко-
ји су по сре до ва ни ни зом еко ном ских, дру штве них, по ли тич ких и 
кул тур них фак то ра. Ак ту ел не дру штве не окол но сти и до стиг нут 
сте пен раз во ја про ду ку ју спе ци фич на пи та ња и про бле ме кон крет-
ног со цио-де мо граф ског окру же ња, али је ус по ста вља ње одр жи вог 
раз во ја на на ци о нал ном и на гло бал ном ни воу за да так свих др жа ва 
чла ни ца УН.3) Ме ђу основ ним по сту ла ти ма концептa одр жи во сти 
са вре ме ног дру штва је су уна пре ђе ње ква ли те та жи во та свих гру-
па ста нов ни штва и кон ти ну и ра ни еко ном ски раз вој у зна чај ној ме-
ри осло њен на со ци јал ну по ли ти ку у про це су до но ше ња од лу ка.4) 
Де фи ни са ње раз вој них ци ље ва пу тем Ми ле ни јум ске де кла ра ци-
је Ује ди ње них на ци ја ре зул ти ра ло је ја ча њем ин сти ту ци о нал них 
ме ха ни за ма за им пле мен та ци ју и спро во ђе ње кон цеп та раз во ја ка 
пра вед ни јем дру штву са рав но мер ни јом по де лом бо гат ста ва и мо-
ћи. 

Кон цепт одр жи во сти пред ста вља ин те гра тив ни при ступ ства-
ра њу усло ва за дру штве ни раз вој чи ји су оче ки ва ни ефет ки рав-
но мер ност и склaдност у со ци јал ном и ре ги о нал ном по гле ду. На 
пу ту ње го вог оства ри ва ња број ни су пу то ка зи ко ји усме ра ва ју раз-
ли чи те аспек те дру штве ног жи во та, еко но ми ју и еко ном ске фак то-
ре, одр жи вост жи вот не сре ди не и при род них ре сур са.5) Дру штве на 
ди мен зи ја одр жи во сти им пли ци ра де мо граф ски и ре ги о нал ни раз-
вој, раз вој гра до ва, ста но ва ње, јав но здра вље, обра зо ва ње, бри гу 
о кул тур ном на сле ђу и тра ди ци ји, ве ћу ак тив ност јав но сти у дру-
штве ним про це си ма. Ин те гри сат ност кон цеп та одр жи вог раз во ја 
у по ли ти ку и спро во ђе ње на ци о нал них ста ра те ги ја у прак си зна че 
но ви ква ли тет раз во ја дру штва и ста нов ни штва у це ли ни.6) 

3) На ко фе рен ци ји Ује ди ње них На ци ја 2000. до не та је Де кла ра ци ја ко јом су усво је ни Ми-
ле ни јум ски ци ље ви раз во ја и то је озна чи ло ре а фир ма ци ју те ме ља ка мир ни јем, про-
спе ри тет ни јем и пра вед ни јем дру штву као и по др шку прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, 
кон цеп та чи је се основ не по став ке по ја вљу ју још 1972. на Сто кло хом ској кон фе рен-
ци ји (Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Србијанасвомпуту, http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/
uplo ads/do cu ments/Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf).

4) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2010, Србијанасвомпуту,http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/
uplo ads/do cu ments/Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf, стр. 3.

5) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2010, Путоказкаодрживомразвоју, http://www.odr zi vi-raz-
voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to kaz.pdf.

6) Can di ce Ste vens, „Are Wo men the Key to Su sta i na ble De ve lop ment?“, SustainableDevelop
mentInsight 3,http://www.bu.edu/par dee/fi les/2010/04/UNsdkp003fsin gle.pdf.
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Пре ма Кен дис Сти венс (Can di ce Ste vens), основ дру штве не 
ди мен зи је пред ста вља по ве ћа ње људ ског и со ци јал ног ка пи та ла, а 
кључ ни про дук ти одр жи вог дру штве ног раз во ја су јед на кост и рав-
но мер ност. Дру штве на ди мен зи ја им пли ци ра убла жа ва ње и уки-
да ње ја за у ква ли те ту жи во та, бор бу про тив си ро ма штва, бри гу за 
дру штве ни на пре дак мла дих ге не ра ци ја, афир ма ци ју дру штве ног 
по ло жа ја же не и ја ча ње ње ног ак тив ног уче ство ва ња у оства ри-
ва њу по ли ти ке одр жи вог раз во ја. Она ис ти че да су ши ре ње си ро-
ма штва и кон цен три са ње бо гат ства у ма њој гру пи ста нов ни штва, 
до ве ли у опа сност дру штве ни на пре дак и бла го ста ње нај бо га ти јих 
др жа ва ОЕЦД-а. За тим, да мо гућ но сти мла дих у по гле ду до сти за-
ња бо љег ква ли те та жи во та од њи хо вих ро ди те ља ни су про блем 
са мо еко ном ски ма ње раз ви је них др жа ва, већ је ме ђу ге не ра циј ско 
на пре до ва ње озбиљ но до ве де но у пи та ње и у Ве ли кој Бри та ни ји и 
у Аме ри ци. Сти вен со ва из два ја ва жност же не као су бјек та у по ди-
за њу укуп ног ква ли те та упра вља ња, а ја ча ње ње них еко ном ских 
по зи ци ја сма тра кључ ним фак то ром одр жи вог раз во ја.7)

При хва ће ност по ли тич ког кон цеп та раз во ја је пр ва не по ход на 
сте пе ни ца, а ње го ва прак тич на ре а ли за ци ја им пли ци ра низ ко ра ка 
усме ре них ка свим ди мен зи ја ма и њи хо вим ра зно вр сним аспек ти-
ма. Раз ма тра њем прак си по ли ти ке одр жи вог раз во ја до шло се до 
за па жа ња о не јед на ким по стиг ну ћи ма у по гле ду ин те гри са но сти 
дру штве не ди мен зи је и о раз ли чи тим пре фе рен ци ја ма по је ди них 
аспе ка та. Као при ме ри до бре прак се на во де се Не мач ка, Бел ги ја, 
Но ви Зе ланд и Швед ска.8) У овим др жа ва ма по сто ји на пре дак у 
по гле ду пи та ња ко ја се ти чу за по шља ва ња, ста ре ња ста нов ни шва, 
пен зи о ног си сте ма и по ро ди ца, си ро ма штва, као и у по гле ду ис ти-
ца ња но ве уло ге же не у дру штву. 

Прак са одр жи вог раз во ја зна чај ним де лом за ви си од ни за по-
ли тич ких и дру штве них окол но сти, али и од при сту па у ту ма че њи-
ма им пли ка ци ја дру штве ног раз во ја. У окви ру ди ску си је о вред-
но ва њу одр жи во сти, као оп штег дру штве ног ци ља, ис так ну та је 
ва жност ефе ка та сва ке од пер спек ти ва одр жи вог раз во ја ко је су 
за сно ва не на спе ци фич ним вред но сти ма.9) Чак и он да ка да из ме ђу 
раз ли чи тих дру штве них гру па по сто ји са гла сност у по гле ду ко нач-

7) Can di ce Ste vens, „Are Wo men the Key to Su sta i na ble De ve lop ment?“, оп. цит., стр. 19-20.
8) OECD. 2006. GoodPracticesintheNationalSustainableDevelopmentStrategiesofOECD

Countries. http://www.oecd.org/da ta o ecd/58/42/36655769.pdf.
9) Blac ke D. Rat ner, “’Su sta i na bi lity’ as a Di a lo gue of Va lu es: Chal len ges to the So ci o logy of 

De ve lop ment“, SociologicalInquiry, no. 01/2004, pp. 61.
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них вред но сти у окви ру од ре ђе них аспе ка та, уко ли ко оп ста је не-
пре мо стив дру штве ни кон фликт, те вред но сти је те шко одр жа ти. 
Из тог раз ло га, Rat ner уак зу је да је, са ста но ви шта одр жи во сти, 
по треб но ослу шки ва ти дру штве ну раз ли чи тост и ува жи ти ин тер-
ак тив ну по ве за ност ло кал ног, ре ги о нал ног, на ци о нал ног и гло бал-
ног кон тек ста.10) Он на во ди да је одр жи вост ви ше зна чан кон цепт 
ко ји не об у хва та са мо јед ну мо гућ ност, већ раз ли чи тост пред ста ва 
у по гле ду по зи тив ног вред но ва ња и им пли ци ра су про ста вље ност, 
ди ја лог и до го ва ра ње, што је осно ва дру штве не ак ци је.

На гла сак на род ној пер спек ти ви и род ним пи та њи ма ни ка ко не 
зна чи за не ма ри ва ње оста лих аспе ка та. Он зна чи зах тев за па жљи-
вим раз ма тра њем мно штва пи та ња раз во ја ста нов ни штва и дру-
штва и из жен ске и из му шке пер спек ти ве. Раз вој људ ских ре сур са, 
пи та ња со ци јал не си гур но сти, си ро ма штва, дру штве не ин клу зи-
је, али и пи та ња де мо граф ског раз во ја, ре ги о нал них и ло кал них 
спе ци фич но сти тре ба раз ма тра ти из угла ка крак те ри сти ка и по на-
ша ња ста нов ни ка оба по ла, ка ко би се ус по ста ви ли што ја сни ји и 
кон крет ни ји пу то ка зи ка одр жи вом раз во ју срп ског дру штва. Ва-
жна је при хва ће ност род не рав но прав но сти као вред но сти ка ко јој 
се дру штво раз ви ја, али је ва жно и ак тив но де ла ње у прак си ка ко 
би се обе зе бе ди ли сви усло ви за ње ну ре а ли за ци ју. Та ко ђе, ва жна 
је објек тив ност ко ју омо гу ћа ва ува жав ње по тре ба и по на ша ња и 
жен ског и му шког ста нов ни штва, као и на по ри ка про мо ци ји и ета-
бли ра њу род них пи та ња ко је је по треб но уна пре ђи ва ти ра ди до-
бро би ти дру штва у це ли ни, без про ду ко ва ња не по вољ них ефе ка та 
по по ло жај би ло јед ног или дру гог по ла, ни ти за дру штве ни раз вој 
у це ли ни. 

РОДНИАСПЕКТИОДРЖИВИРАЗВОЈ

Род ни аспект је при су тан у раз вој ним по ли ти ка ма и пре при-
хва та ња одр жи вог раз во ја као по ли тич ког кон цеп та на по чет ку 
21. ве ка. При ступ „Же не и раз вој“ (Wo men in De ve lop ment - WID) 
озна чио је при сут ност жен ске перспeкт иве и „жен ских“ пи та ња 
су о ча ва ју ћи се са про бле ми ма дру штве ног раз во ја, а у ци љу по-
сти за ња ефи ка сни јег и ефек тив ни јег раз во ја.11) Ме ђу тим, ука зу је 

10) Blac ke D. Rat ner, op. cit., pp. 62.
11) Не ве на Пе тру шић, ур., Путевиостваривањароднеравнооправностии једнакихмо

гућности–одидеједопраксе, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Са вет за рав но прав ност по ло-
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се да је услед не до ста та ка овог при сту па, то ком 1980-их почеo дa 
се раз ви ја кон цепт „Род и раз вој“ (Gen der and De ve lop ment) ко ји 
до но си дру га чи је схва та ње рав но прав но сти и озна ча ва ин те гра ци-
ју род ног аспек та и одр жи вог раз во ја. Уме сто раз ма тра ња и те жње 
ка уки да њу ин фе ри ор не и под ре ђе не по зи ци је же на, овај при ступ 
је усме рен да „оја ча же не да ме ња ју не јед на ке од но се ме ђу по ло-
ви ма“, фо ку си ра ју ћи се на од нос из ме ђу му шка ра ца и же на, а не 
на са ме же не, ра ди по сти за ња јед на ко сти у по де ли од го вор но сти, 
од лу чи ва ња и мо ћи, као кључ них еле ме на та род не рав но прав но сти 
и одр жи во сти раз во ја.12) 

 До шло је не са мо до ино ва ци ја на по љу ис тра жи ва ња, већ су 
очи глед не про ме не на сту пи ле и у сфе ри кре и ра ња раз вој них по-
ли ти ка. Та мо где ни су по сто ја ле, ини ци ра но је низ ак тив но сти, а 
та мо где су по сто ја ле ин тен зи ви ра но је ак тив ни је пред у зи ма ње по-
ли тич ке од го вор но сти у по гле ду уна пре ђе ња дру штве ног од но са 
по ло ва и пу та ка одр жи вом раз во ју дру штва. Фе ми ни стич ке те о ри-
је ево лу и ра ле су од кон цеп та ко ји ин си сти ра на жен ској по пу ла ци-
ји као „при ма о цу“ до кон цеп та у ко јем су де фи ни са не ба зич не раз-
вој не по тре бе, ко ји же не по ста вља за ак тив не су бјек те раз вој них 
по ли ти ка.13) По стиг ну та је не са мо ине гри са ност род ног аспек та у 
сту ди је раз во ја, већ род на рав но прав ност по ста је по ка за тељ раз во-
ја, а ње но до се за ње по ли тич ки за да так и раз вој ни циљ са вре ме ног 
дру штва. У ис тра жи вач ком сми слу род на пер спек ти ва у ана ли за ма 
до стиг ну тог и у де фи ни са њу ци ље ва бу ду ћег раз во ја, пред ста вља 
ква ли та ти ван до при нос ис тра жи ва њу дру штва, ре ша ва њу прак-
тич них пи та ња дру штве ног по ло жа ја же на и „раз у ме ва њу си стем-
ских не јед на ко сти у од но си ма род но сти“.14)

Ин те гри са ност род ног аспек та у јав ну по ли ти ку да је ле ги ти-
ми тет род ној рав но прав но сти као дру штве но ре ле вант ном пи та њу, 
као „вред но сти ко ја мо ра да се одр жа ва у из бо ру пра ва ца раз во ја и 
ин сти ту ци о нал них прак си“.15) На тај на чин по сти за ње дру штве не 
јед на ко сти по ло ва по ста је је дан од „стра те шких ци ље ва раз во ја“, 

ва, Бе о град, 2007.
12) Не ве на Пе тру шић. ур., оп. цит., стр. 27.
13) Ана Пај ван чић-Ци зељ, „Род и раз вој“, Темида, Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је и „Про-

ме теј“, Бе о град, бр. 01/2011, стр.72-76.
14) Та тја на Ђу рић-Ку зма но вић, РодностиразвојуСрбији:оддиригованогнеразвојадо

транзиције, Бу дућ ност, Но ви Сад, 2002, стр. 12.
15) Мир ја на Док ма но вић, ур., Роднаравноправностијавнаполитика, Жен ски цен тар за 

де мо кра ти ју и људ ска пра ва, Су бо ти ца, 2002, стр. 11.
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не за о би ла зна те ма еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке и не из о став на 
тач ка у обез бе ђи ва њу ре сур са раз во ја. Усме ре ност ка осна жи ва њу 
же на у по гле ду ак тив ни је уло ге у про це си ма кре и ра ња и до но ше-
ња од лу ка на раз лич тим ни во и ма озна ча ва не са мо ве ћу при сут нот 
и ви дљи вост те ма ко је се ти чу дру штве ног по ло жа ја же на, већ би 
тре ба ло да до при не се и ве ћој де ло твор но сти у ре ша ва њу ни за пи-
та ња одр жи вог раз во ја. 

По ли ти ке усме ре не пре ма ста нов ни штву и раз во ју ба зи ра не на 
пер спек ти ви род них уло га и раз ли ка, озна ча ва ју ху ма ни ји при ступ, 
бо ље упра вља ње, пот пу но ан га жо ва ње људ ских ре сур са, по ли тич-
ки ле ги ти ми тет род ним пи та њи ма и пра ће ње ме ђу соб них раз ли ка 
ме ђу же на ма, и ме ђу му шкар ци ма.16) Род на пер спек ти ва по ста је те-
мељ ни при ступ у де фи ни са њу по ли тич ких од го во ра на раз ли чи та 
дру штве на пи та ња, а род ни од нос ре ле ван тан оквир стра те ги ја и 
раз вој них по ли ти ка. Оту да и стра те ги је одр жи вог раз во ја, као по-
ли тич ки кон цеп ти урав но те же ни јих и хар мо нич ни јих дру штве них 
од но са, не мо гу да бу ду це лис ход не без ин те гра ци је род ног аспек-
та.

Мо гло би се ре ћи да ува жа ва ње род них раз ли ка, спе ци фич но-
сти жен ских и му шких уло га и њи хо вог по на ша ња у свим сег ме ни-
ти ма дру штве ног жи во та за пра во је сте је дан од су штин ски ва жних 
сег ме на та кон цеп та одр жи вог раз во ја. Је дан од при о ри те та одр жи-
вог раз во ја Ср би је17) ди рект но се ти че раз во ја људ ских ре сур са, а 
ин те гри са ност род ног аспек та им пли ци ра под јед на ку бри гу о же-
на ма и о му шкар ци ма, ува жа ва ју ћи спе ци фич но сти њи хо вих уло га 
и дру штве ног по ло жа ја, у на сто ја њи ма да се сма њи број со ци јал-
но ис кљу че них осо ба, рав но прав ни је рас по де ли те рет тран зи ци је, 
уве де флек си бил ни ји си стем обра зо ва ња, афир ми ше здрав и еко но-
ми чан жи вот ни стил.18) 

Род на пер спек ти ва зна чи пра ће ње на прет ка ка ру ше њу ба ри-
је ра и ства ра њу је дан ких шан си за же не и за му шкар це, као и про-
це ну одр жи во сти из угла ква ли те та жи во та и из угла пра вич но сти 
за оба по ла. По сма тра ње по ло жа ја жен ског ста нов ни штва опе ра-
ци о на ли зо ва но је кроз ин ди ка то ре - на си ље над же на ма и де цом, и 

16) Мир ја на Док ма но вић, ур., оп.цит., стр. 20.
17) http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/cir/o-pro jek tu/, пре у зе то, 17.01. 2012.
18) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, оп. цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/do cu ments/

Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf.
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кроз уче шће женa у сту дент ској по пу ла ци ји.19) Ме ђу тим, дру штве-
ни по ло жај же на, уна пре ђе ње ква ли те та жи во та, от кла ња ње дру-
штве не не јед на ко сти по ло ва и оства ри ва ње пра вич но сти не мо гу 
се огра ни чи ти са мо на ове по ка за те ље. Род на не рав но прав ност ма-
ни фе сту је се у мно го ши рем спек тру, па ју је по треб но по сма тра ти 
кроз ви ше по ка за те ља, ува жа вју ћи ра зно ли ко сти и рас про стра ње-
ност дру штве не под ре ђе но сти по осно ву по ла. По треб но је упо-
зна ти ра зно вр сност и раз ли чи тост род не не рав но прав но сти, као 
и са гле да ти ефек те род них мо де ла по на ша ња, ка ко са ста но ви шта 
угро же но сти и не по вољ но сти по зи ци ја јед ног и дру гог по ла, та ко 
и са ста но ви шта раз ли чи то сти по на ша ња же на и му шка ра ца у раз-
ли чи тим аспек ти ма. 

РОДНАПЕРСПЕКТИВАДЕМОГРАФСКИХПИТАЊА

Ука зи ва њем на по је ди не ка рак те ри сти ке му шког и жен ског 
ста нов ни штва же ли се ар гу мен то ва ти нео п ход ност род но спе ци-
фич ног при сту па при ре шав њу од ре ђе них пи та ња одр жи вог раз-
во ја. Ана ли зе по ка зу ју по сто ја ње род них раз ли ка у по гле ду со цио-
де мо граф ских струк ту ра и упу ћу ју на њи хо ву ва жност при са гле-
да ва њу де мо граф ских по ја ва и про це са.20) Ов де ће се ука за ти на 
род не мо де ле и раз ли ке у по на ша њу ко је се сма тра ју ре ле вант ним 
са аспек та одр жи во сти де мо граф ског раз во ја, али и са аспек та ква-
ли те та жи во та ста нов ни ка оба по ла.

Ана ли зом пол ног са ста ва ста нов ни штва пре ма ста ро сним гру-
па ма уоче не су род не спе ци фич но сти ко је по кре ћу два пи та ња. Јед-
но се од но си на мор та ли тет му шког ста нов ни штва и кра ће оче ки-
ва но тра ја ње жи во та, а дру го на пол не дис ба лан се услед про стор не 
по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва на ло кал ном и на ре ги о нал-
ном ни воу. С об зи ром на би о ло шку за ко ни тост у по гле ду ра ђа ња 
ве ћег бро ја де ча ка не го де вој чи ца,21) па жњу при вла чи чи ње ни ца 

19) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, оп. цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to-
kaz.pdf, стр. 10.

20) Ан ки ца Ку бу ро вић, „Род на не рав но прав ност на при ме ру со цио-де мо граф ских струк-
ту ра ста нов ни штва Бе о гра да“, Становништво, Ин сти тут др штве них на у ка, Цен тар за 
де мо графк са ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 1/2007, стр. 47-76. Шо бот, Ан ки ца, „Про ме не 
струк тур них ка рак те ри сти ка ста нов ни штва Ср би је: раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра-
ца“, Социолошкипреглед, Со ци о ло шко дру штво Ср би је, Ин сти тут дру штве них на у ка и 
Ин сти тут за со ци ло шка и кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 267-
284.

21) У про се ку се на 100 де вој чи ца ро ди око 106 до 107 де ча ка, при че му ин тет нзи тет раз-
ли ке мо же да осци ли ра у од ређ ној ме ри, али овај од нос ни ка да ни је на ру шен.
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да се ме ђу сре до веч ни ма и у по пу ла ци ји ста рих бе ле жи ве ћи број 
же на не го му шка ра ца.22) Је дан од фак то ра је сте род на раз ли ка у 
мор та ли те ту пре ма ста ро сним гру па ма, а укљу чи ва њем ре ги о нал-
них це ли на или град ских и ру рал них под руч ја у по гле ду ана ли зе 
пол них дис ба лан са, као фак тор се по ја вљу је и род на раз ли ка у про-
стор ној по кре тљи во сти на ло кал ном ни воу. 

У са вре ме ним усло ви ма де мо граф ског и дру штве ног раз во ја 
мор та ли тет ста нов ни штва у зна чај ној ме ри је од ре ђен дру штве ним 
усло ви ма и ква ли те том жи во та. Де мо гра фи ука зу ју на ути цај чи-
ни ла ца ко ји по ти чу из кон крет ног со цио-еко ном ског окру же ња као 
и на раз ли ку у по гле ду из ло же но сти же на и му шка ра ца фак то ри-
ма ри зи ка, као што су ал ко хо ли зам, пу ше ње и рас про стра ње ност 
на сил них смр ти.23) Под ву че но је да су у Ср би ји ста нов ни ци оба 
по ла и на по чет ку 21. ве ка нај че шће уми ра ли од бо ле сти си сте-
ма кр во то ка и ма лиг них ту мо ра, док у по гле ду тре ћег нај че шћег 
узро ка смр ти по сто ји раз ли ка. У му шкој по пу ла ци ји је за бе ле же на 
уче ста лост на сил них смр ти (по вре де, тро ва ња и по сле ди це де ло-
ва ња спољ них чи ни ла ца) а у жен ској, за сту пље ност симп то ма па-
то ло шки кли нич ких и ла бо ра то ри сјих на ла за. По ре де ћи оче ки ва но 
тра ја ње жи во та са раз ви је ним др жа ва ма све та (Швед ска и Ја пан), 
ис ти че се по тре ба по ве ћа ња ду жи не жи во та оба по ла, на гла ша ва ју-
ћи да по себ ну па жњу тре ба по све ти ти сма њи ва њу смрт но сти ста-
ри јег ста нов ни штва (65 и ви ше). 

Ово за па жа ње је вр ло ва жно са ста но ви шта кре и ра ња ме ра у 
при лог одр жи вог раз во ја. Оно под сти че на по тре бу ин тен зив ни-
јег про мо ви са ња ва жно сти бри ге о соп стве ном здра вљу, као и на 
дру штве ну одо го вор ност у по гле ду ства ра ња усло ва за по ди за ње 
ква ли те та жи во та сре до веч ног и ста рог ста нов ни штва оба по ла, 
не за бо ра вља ју ћи род не спе ци фич но сти и ка рак те ри сти ке њи хо-
вих жи вот них си ту а ци ја. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је оче ки ва-
но тра ја ње жи во та му шког ста нов ни штва Ср би је пет го ди на кра ће 

22) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002. го ди не, ве ћи број ста нов ни ка жен ског не го му шког 
по ла у Ср би ји је за бе ле жен по сле 30 го ди на ста ро сти, при че му се та раз ли ка ин тен-
зи ви ра са ста ро шћу. Го ран Пе нев, „Струк ту ра ста нов ни штва по по лу и ста ро сти“, у: 
СтановништвоидомаћинстваСрбијепремапопису2002.године (уред ник Го ран Пе-
нев) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин-
сти ту та дру штве них на у ка и Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 112.

23) Би ља на Ра ди во је вић, „Смрт ност и узро ци смр ти ста нов ни штва Ср би је“, Преглед, Ре-
пу бли ка Ср би ја, Бе о град, бр. 4/2007, стр. 15-18. 
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у по ре ђе њу са жен ском по пу ла ци јом,24) мо же се ре ћи да је то је дан 
по се бан по пу ла ци о ни иза зов. 

И дру ги аспект пол них дис ба лан са ко ји се до во ди у ве зу са ка-
рак те ри сти ка ма про стор не по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва, 
ре ле ван тан је са ста но ви шта одр жи во сти де мо граф ског раз во ја, 
као и са ста но ви шта дру штве ног по ло жа ја и мо гућ но сти по сти за-
ња од ре ђе ног ква ли те та жи во та. То ком дру ге по ло ви не два де се тог 
ве ка у укуп ном ми грант ском ста нов ни штву Ср би је же не су чи ни ле 
ве ћи удео, а та раз ли ка је по себ но би ла из ра же на у ми гра ци ја ма 
ло кал ног ти па, услед уда је, али и ми гра ци о них то ко ва усло вље них 
со цио-еко ном ским и про фе си о нал ним раз ло зи ма.25) Спе ци фич но-
сти про стор не по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва ре флек то ва-
ле су се на раз ли чи ту из ра же ност пол них дис ба лан са по пу ла ци је 
сре до веч них на под руч ју гра да Бе о гра да и на пре о ста лом под руч ју 
цен трал не Ср би је. 

Пре ма по пи сним по да ци ма 2002, на про сто ру цен трал не Ср-
би је без Бе о гра да ве ћи број при пад ни ка му шког по ла за бе ле жен 
је све до 55 го ди на ста ро сти, док су на под руч ју гра да Бе о гра да 
при пад ни це жен ског по ла број ни је већ по сле 25 го ди на. У по гле ду 
пол ног са ста ва ста нов ни штва Вој во ди не по сто је од ре ђе не спе ци-
фич но сти, ко је су по сле ди ца и мигрaција,26) али и ве ћих спе ци фич-
них сто па мор та ли те та му шке по пу ла ци је. На и ме, пол ни са став 
ста нов ни штва из ме ђу 30 и 50 го ди на ста ро сти је ујед на че ни ји не го 
на прет ход на два под руч ја, ве ћи број при пад ни ца жен ског по ла за-
бе ле жен је по сле 50 го ди на ста ро сти, а фе ми ни за ци ја ста нов ни шта 
по сле 60 го ди на ста ро сти је ин тен зив ни ја не го на дру га два под-
руч ја. 

Ефе кат род не раз ли ке у про стор ној по кре тљи во сти ма ни фе-
сту је се и кроз раз ли чи тост пол них дис ба лан са мла ђе сре до веч ног 
ста нов ни штва град ских и ру рал них под руч ја, ис по ље ну кроз ве ћи 

24) У Ср би ји је 2010. оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу у слу ча ју му шког ста-
нов ни штва из но си ло 71, а у слу ча ју жен ског 76 го ди на, РЗСС, Основни демограф
ски показатељи становништва, http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.
aspx?pKey=163.

25) Ра до слав Сте ва но вић, „Ми грант ско ста нов ни штво Ср би је“. у:Становништвоидома
ћинстваСрбијепремапопису2002.године, (уред ник Го ран Пе нев), Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку Ср би је, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на-
у ка и Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 82-85.

26) Ука зу је се на ин тен зи ви ра ње фе ми ни за ци је ста нов ни штва Ср би је у ме ђу по пи сном пе-
ри о ду 1991-2002. услед пол ног са ста ва из бе гли ца. Го ран Пе нев, „Струк ту ра ста нов ни-
штва по по лу и ста ро сти“, оп.цит. стр. 111. 
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обим мла ђе сре до веч не жен ске не го му шке по пу ла ци је у град ским 
на се љи ма. Пре ма по пи сним по да ци ма из 2002, у град ским на се љи-
ма цен трал не Ср би је без Бе о гра да у ста ро сној гру пи 25-29 го ди на 
за око три про цен та је био ве ћи број при пад ни ца жен ског по ла, а 
на под руч ју гра да Бе о гра да, већ ме ђу ста ри ма 20-24 го ди не де вој ке 
су би ле број ни је за око 10 про це на та у од но су на број вр шња ка. У 
оста лим на се љи ма ве ћи је број при пад ни ка му шког по ла све до 55 
го ди на ста ро сти, ка да се услед род не раз ли ке у мор та ли те ту ја вља 
фе ми ни за ци ја ста нов ни штва ових под руч ја. 

У ру рал ним на се љи ма цен трал не Ср би је без гра да Бе о гра да 
„ма њак“ сре до веч них же на на гла ше ни ји је не го што је раз ли ка ис-
по ље на до 20 го ди на, ка да је она пре све га по сле ди ца већ по ме ну те 
би о ло шке за ко ни то сти. Ме ђу ста нов ни штвом ру рал них под руч ја 
ста ро сти 40 до 49 го ди на за око 12 про це на та је ма њи број же на, 
док је на под руч ју гра да Бе о гра да пол ни са став ста нов ни штва ове 
ста ро сне до би ујед на че ни ји. Да кле, мо гло би се ре ћи да је „ма њак“ 
сре до веч не жен ске по пу ла ци је ру рал них под руч ја у ве ћој ме ри пи-
та ње по пу ла ци о ног раз во ја цен трал не Ср би је без Бе о гра да. С дру-
ге стра не, ин тен зив ни ја фе ми ни за ци ја мла ђе сре до веч не по пу ла-
ци је град ских на се ља гра да Бе о гра да, по ста вља не што дру га чи је 
иза зо ве де мо граф ског и дру штве ног раз во ја овог под руч ја. 

Пи та ње пол них дис ба лан са и раз ли чи те из ра же но сти у град-
ским и ру рал ним под руч ји ма, по треб но је има ти у ви ду не са мо 
као по сле ди цу ре ле вант них мо де ла по на ша ња, већ и са ста но ви-
шта њи хо ве узроч но сти. У том по гле ду по себ ну па жњу тре ба по-
све ти ти ква ли те ту жи во та и мо гућ но сти ма ње го вог уна пре ђи ва ња. 

Со цио-де мо граф ска ана ли за род них ка рак те ри сти ка ука зу је 
и на спе ци фич но сти брач ног ста ња и ре ле вант ног по на ша ња, ко-
је су та ко ђе ва жне са ста но ви шта де мо граф ског раз во ја. У Ср би ји 
се нај ве ћи део ра ђа ња од ви ја у окви ри ма брач них за јед ни ца, ма-
да се од 1980. бе ле жи кон ти ну ир нао по ве ћа ње уде ла ван брач ног 
ра ђа ња.27) Ипак, ви со ка уни вер зал ност бра ка и спо ре про ме не по-
на ша ња у по гле ду ко ха би та ци о них за јед ни ца28) ни су ре зул ти ра ли 
ни во ом фер ти ли те та ко ји обез бе ђу је про сту ре про дук ци ју ста нов-

27) Би ља на Стан ко вић и Го ран Пе нев, „Трен до ви ван брач них ра ђа ња у Ср би ји у дру гој 
по ло ви ни 20. и по чет ком 21. ве ка у ши рем европ ском кон тек сту“, Становништво, Цен-
тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка и Дру штво де мо гра фа 
Ср би је, Бе о град, бр. 1/ 2010, стр. 1-24. 

28) Ми на Пе тро вић, „Про ме не брач но сти и по ро дич них мо де ла у пост со ци ја ли стич ким 
зе мља ма: за ка сне ла и не пот пу на или спе ци фич на дру га де мо граф ска тран зи ци ја?“, 
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ни штва. Сто па фер ти ли те та 2010. из но си ла је 1,4 де те та по же ни у 
фер тил ном пе ри о ду (15-49 го ди на),29) што је не што ни же не го не го 
2002. и 2003. (у цен трал ној Ср би ји око 1,6 де те та по же ни, а у Вој-
во ди ни око 1,5 де те та по же ни). Пад фер ти ли те та још је из ра же ни-
ји у од но су на пр ву по ло ви ну по след ње де це ни је 20. ве ка ка да је 
из но сио око 1,7 де те та по же ни.30)

 Не до вољ но ра ђа ње је пер ци пи ра но као ва жан аспект одр жи-
во сти де мо граф ског раз во ја и мо гућ но сти ре ша ва ња овог пи та ња 
за вре ђу ју по себ ну по све ће ност. Ка да је у пи та њу на ше дру штво, 
ис тра жи ва ња по ка зу ју сло же ну де тер ми ни стич ку осно ву ре про-
дук тив ног по на ша ња и ути цај ни за со цио-еко ном ских, со цио-пси-
хо ло шких фак то ра и ва жност не по сред них усло ва сва ко днев ног 
жи во та по ро ди ца при од лу чи ва њу о ра ђа њу.31) Кон ти ну и ра на при-
сут ност овог де мо граф ског и дру штве ног пи та ња и те шко ће су о-
ча ва ња са ефек ти ма де мо граф ске инер ци је про ду бљу ју про бле ме, 
али под сти чу и на раз ма тра ње не ких но вих по ку ша ја ко ји би мо гли 
да ре зул ти ра ју по вољ ни јим де мо граф ским ефек ти ма. У том по гле-
ду тре ба ло би се по за ба ви ти пи та њем ме ђу соб не усло вље но сти 
род не рав но прав но сти и ви ших сто па фер ти ли те та.32) 

Род не ка рак те ри сти ке у по гле ду брач но сти мо гу има ти спе ци-
фич ну ва жност са ста но ви шта са гле да ва ња жи вот них си ту а ци ја и 
по зи ци ја жен ског и му шког ста нов ни штва. На осно ву ли те ра ту ре 
ко ја до ти че ову про бле ма ти ку мо же се кон ста то ва ти сло же ност и 
раз ли чи тост ефе ка та ка ко из угла мо гу ћег ути ца ја на ква ли тет жи-
во та, та ко и са ста но ви шта род не рав но прав но сти. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју на по зи тив ни је ефек те брач них или ко ха би та ци о них за јед-

Становништво, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка и 
Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 65.

29) РЗСС, оп.цит., http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=163.
30) Демографска статистика 20022003, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Бе о-

град, стр. 91.
31) Ма ри на Бла го је вић, Родитељствоифертилитет:Србијадеведесетих, Ин сти тут за 

со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1997. Мир ја на Ра ше вић, 
Планирањепородицекаостилживота, Ин сти тут дру штве них на у ка, Цен тар за де мо-
граф ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 1999.

32) До бра осно ва у том сми слу, из ме ђу оста лог је су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је нам скре-
ћу па жњу на по зи тив ну ве зу из ме ђу по стиг ну тог сте пе на род не рав но прав но сти, ин-
сти ту ци о нал не по др шке дру штве не јед на ко сти по ло ва и ви си не фер ти ли те та, у усло-
ви ма ви со ке еко ном ске ак тив но сти жен ског ста нов ни штва, Me lin da Mills at al, “Gen der 
equ ity and fer ti lity in ten ti ons in Italy and the Net her lands“, DemographicResearch, 1/2008, 
стр. 1-26. 
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ни ца у по гле ду фи нан сиј ске и ма те ри јал не си гур но сти же на.33) За-
тим, да по др шка су пру жни ка/парт не ра пред ста вља фак тор мен тал-
ног здра вља, пре све га у ста ро сти, при че му су по себ но по го ђе не 
раз ве де не осо бе јер су углав ном оне ду же ли ше не овог ви да ко му-
ни ка ци је и си гур но сти, не го удов ци и удо ви це.34) У овом жи вот ном 
до бу парт нер ство пред ста вља при мар ни из вор оп ште си гур но сти 
при че му по сто ји род на спе ци фич ност у окви ру парт нер ске по др-
шке, али не и не у јед на че ност у ње ном пру жа њу.35)

Ме ђу тим, у усло ви ма пре о вла да ва ња тра ди ци о на ла не по де ле 
род них уло га мо же се го во ри ти и о пре пре ка ма и огра ни че њи ма у 
по гле ду по сти за ња род не рав но прав но сти. Чвр сти на па три јар ха та 
у сфе ри при ват но сти очи глед на је и на по чет ку 21. ве ка, што за 
по сле ди цу има оп ста ја ње род не не рав но прав но сти у по ро дич ној 
струк ту ри и по де ли уло га уну тар до ма ћин ства.36) Ипак, уоча ва ју се 
и од ре ђе не про ме не у сме ру ујед на че ни је ак тив но сти по ло ва, али 
оне су у нај ма њој ме ри за хва ти ле по де лу на хра ни тељ ску уло гу му-
шкар ца и ње го ву пре о вла ђу ју ћу од го вор ност за жи вот ни стан дард 
по ро ди це, и на пре те жну мај чин ску по све ће ност бри зи о де ци као 
жен ски део од го вор но сти.37)

Жи вот у брач ној за јед ни ци је пре о вла ђу ју ћи мо да ли тет и у му-
шкој и у жен ској по пу ла ци ји,38) али род не раз ли ке на ни воу од ре ђе-
них ста ро сних гру па ука зу ју на мо гу ће спе ци фич но сти жи вот них 
си ту а ци ја. Нај у оч љи ви је су ме ђу мла ђим сре до веч ним же на ма и 
му шкар ци ма (20-39 го ди на), и у по пу ла ци ји 60 и ви ше го ди на, али 
су из ра же не на раз ли чи те на чи не. До 40 го ди на ста ро сти жи вот у 

33) Mat thijs Kal mijn, An ne ke Lo e ve and Do rein Man ting. “In co me dyna mics in co u ples and the 
dis so lu ti o nog mar ri a ge and co ha bi ta tion”, Demography, 1/2007, pp.159–179.

34) Isa bel la Bu ber and Hen ri et te En gel hardt, “Chil dren and Men tal He alth of El derly”, http://
www.oeaw.ac.at/vid/dow nlo ad/edrp_3_06.pdf 

35) Pe arl Dykstra, “Aging and so cial sup port”, http://www.ni di.knaw.nl/en/out put/2006/blackw-
encyclso cio-2006-dykstra.pdf/blackw-encyclso cio-2006-dykstra.pdf.

36) Је ле на Пе шић, „Па три јар хал ност на за пад ном Бал ка ну. Ком па ра тив на ана ли за вред-
но сних ори јен та ци ја“, у збор ни ку - Породице уСрбијиданас у компаративној пер
спективи (при ре до ле Ан ђел ка Ми лић и Смиљ ка То ма но вић), Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2009. стр. 184.

37) Ма ри на Бла го је вић, Роднибарометар–друштвениположајиквалитетживотаже
наимушкараца.Сажетакистраживања, Асо ци ја ци ја за жен ску ини ци ја ти ву, Бе о-
град, 2006

38) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002, око 60% му шка ра ца у Војвoдини и у гра ду Бе о гра ду, 
а на пре о ста лом под руч ју цен трал не Ср би је бли зу 2/3 при пад ни ка му шке по пу ла ци је је 
би ло у бра ку, док је удео уда тих у жен ској по пу ла ци ји био ма њи. На под руч ју цен трал-
не Ср би је без Бе о гра да не што ви ше од 60%, а на дру га два под руч ја око 55% же на (15 
и ви ше го ди на) је би ло у бра ку. 
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брач ној за јед ни ци је че шће ка рак те ри сти ка жен ске по пу ла ци је,39) 
док је у по пу ла ци ји ста рих 60 и ви ше го ди на, брак у зна чај но ве ћој 
ме ри обе леж је му шке по пу ла ци је.40) Де мо гра фи ука зу ју на ве ћу ва-
жност за штит нич ке функ ци је бра ка за му шку по пу ла ци ју.41) Ипак, 
сва ко жи вот но до ба но си сво је спе ци фич но сти и жи вот не иза зо ве 
са ко ји ма се су о ча ва ју ста нов ни ци јед ног или дру гог по ла, ко је у 
крај њем ис хо ду мо гу би ти ре ле вант не за њи хов по ло жај и ква ли тет 
жи во та.

По себ но осе тљи ве гру пе, пре све га са ста но ви шта из ло же но-
сти ри зи ку од си ро ма штва је су же не ко је жи ве са ме са де цом и 
ста ре же не ко је су удо ви це, што је је дан од ак ту ел них со ци јал них 
про бле ма са ко ји ма се раз ли чи тим иснти ту ци он ла ним по ли ти ка ма 
су о ча ва ју и нај бо га ти је др жа ве.42) На под руч ју гра да Бе о гра да, пре-
ма по пи сним по да ци ма 2002, сва ка де се та же на ста ро сти из ме ђу 
40 и 59 го ди на би ла је раз ве де на, а го то во сва ка дру га же на у Вој во-
ди ни ста ро сти 60 и ви ше го ди на би ла је удо ви ца. Со цио-еко ном ски 
по ло жај и мо гућ но сти по сти за ња од ре ђе ног жи вот ног стан дар да 
ових же на, по сре до ва ни су и ни зом дру гих фак то ра ко ји по ти чу из 
њи хо вог окру же ња, као и нор ма ма и вред но сти ма ре ле вант ним у 
по гле ду дру штве ног оп хо ђе ња пре ма њи ма. Та ко ђе, ре ал но је прет-
по ста ви ти да се у усло ви ма еко ном ске кри зе по ја ча ва угро же ност 
њи хо вог по ло жа ја и ква ли те та жи во та.

РОДНЕОБРАЗОВНЕИЕКОНОМСКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

Ме ђу при о ри те ти ма На ци о нал не стра те ги је одр жи вог раз во ја 
ре пу бли ке Ср би је на ла зе се раз вој и обра зо ва ње љу ди, по ве ћа ње 
за по сле но сти и со ци јал на укљу че ност.43) Да кле, обра зов не ка рак-
те ри сти ке му шког и жен ског ста нов ни штва пред ста вља ју још јед-
ну за јед нич ку те му одр жи вог раз во ја и по ли ти ке јед на ких мо гућ-
но сти за же не и за му шкар це. Зна чај обра зо ва ња им пли ци ран је у 

39) Удео уда тих у по пу ла ци ји 20-39 го ди на из но сио је 50,4% у Бе о гра ду, 61,0% у Вој во ди-
ни и 65,8% на пре о ста лом под руч ју цен трал не Ср би је. Удео оже ње них у му шкој по пу-
ла ци ји на овим под руч ји ма из но сио је 39,9%, 45,2% и 48,1%. 

40) Бли зу 80% му шка ра ца ста ро сти 60 и ви ше го ди не на сва три под руч ја би ло је у бра ку, 
док је то био слу чај са го то во два пу та ма њим уде лом же на ове ста ро сти. 

41) Ру жа Пе тро вић, „Брак, по ро ди ца и мор та ли тет“, Социологија, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Бе о град, бр. 3-4)/1981, стр. 325-335. Ми на Пе тро вић, „Брач ност ста нов ни штва“, у: 
СтановништвоидомаћинстваСрбијепремапопису1991., РЗСС, Бе о град, 1995. 

42) Ger tru de Schaf fner Gold berg, et al., PoorWomeninRichCountries, Uni ver sity Press Ox-
ford, 2012.

43) Оп.цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to kaz.pdf.
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ни зу се ге ме на та дру штве не ди мен зи је одр жи вог раз во ја а мо же се 
пер ци пи ра ти и као ва жна ка ри ка у по гле ду су зби ја ња си ро ма штва, 
ја ча ња со ци јал не укљу че но сти и уна пре ђе ња здрав стве не кул ту ре.

Пре ма по пи сним по да ци ма из 2002. го ди не на ни воу укуп ног 
ста нов ни штва, и ако код оба по ла пре о вла да ва ју ли ца са сред њим 
ни во ом обра зо ва ња, уоча ва ју се не по вољ ни је обра зов не ка рак те-
ри сти ке жен ске по пу ла ци је. Му шкар ци су че шће од же на сте кли 
сред њи и тер ци јар ни (ви ше и ви со ко) ни во обра зов ња, док је у 
жен ској по пу ла ци ји ве ћа за сту пље ност ли ца без шко ле или са не-
пот пу ним основ ним обра зо ва њем. У том по гле ду по себ но је по-
го ђе на жен ска по пу ла ци ја цен трал не Ср би је без Бе о гра да, где је 
го то во сва ка сед ма при пад ни ца жен ског по ла 15 ви ше го ди на би ла 
без шко ле или са 1-3 раз ре да основ не шко ле. Та ко ђе, с об зри ом на 
око два и по пу та ма њи удео ви ше и ви со ко обра зо ва них у му шкој 
и бли зу три пу та у жен ској по пу ла ци ји, у од но су на ста нов ни штво 
гра да Бе о гра да, мо же се го во ри ти о не по вољ но сти обра зов них ка-
рак те ри сти ка ста нов ни ка оба по ла.44) 

Ка да су у пи та њу ге не ра ци је по сле Дру гог свет ског ра та уоче-
не су по зи тив не про ме не у жен ској по пу ла ци ји у по гле ду сти ца-
ња сред њег и тер ци јар ног обра зо ва ња, али и не га тив ни мо мен ти у 
по на ша њу сре до веч них и мла ђих ге не ра ци ја му шка ра ца (Шо бот, 
2011). Ме ђу тим, ука за но је да је у Ср би ји још увек по треб но пред-
у зи ма ти ме ре у при лог пот пу ног об у хва та ста нов ни штва основ ним 
обра зо ва њем, као и у по гле ду ве ће ефи ка сно сти у слу ча ју сред њег 
обра зо ва ња, што је не што ви ше про блем му шке по пу ла ци је. По ред 
то га, с об зи ром на уде ле ли ца са тер ци јар ним ни во ом обра зо ва ња у 
раз ви је ним европ ским др жа ва ма, по треб но је по ди за ти обра зов ни 
ни во ста нов ни ка оба по ла. Спе ци фич ну ва жност и за дру штве ни 
по ло жај ста нов ни ка оба по ла и за еко ном ски и дру штве ни раз вој 
има пи та ње про фе си о нал не ори јен та ци је. Ње га је по треб но раз ма-
тра ти и из угла мо гућ но сти ре а ли за ци је ин ди ви ду ал них по тен ци-
ја ла и из угла мо гућ но сти за по шља ва ња. Са ста но ви шта одр жи вог 
раз во ја по себ но је ва жно пи та ње ускла ђе но сти из ме ђу опре де љи-
ва ња ка од ре ђе ним за ни ма ња с јед не стра не, и по тра жње за од ре ђе-
ним струч ним и про фе си о нал ним ква ли фи ка ци ја ма с дру ге стра не. 

За раз ли ку од обра зов них, род на спе ци фич ност еко ном ских 
ка рак те ри сти ка ни је на стра ни жен ског ста нов ни штва, ни на агре-

44) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002. у цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да тер ци јар ни ни во 
обра зо ва ња има ло је 8,9% му шке по пу ла ци је 15 и ви ше го ди на и 6,6% жен ске по пу ла-
ци је, док је у Бе о гра ду овај ни во обра зо ва ња има ло 23,5% му шка ра ца и 18,9% же на. 
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гат ном ни на ни воу ста ро сних гру па. Ве ћа еко ном ска ак тив ност 
му шког ста нов ни штва је пра вил ност ко ја по сто ји на сва три по сма-
тра на под руч ја Ср би је.45) У свим ста ро сним гру па ма же не има ју 
ни жу сто пу еко ном ске ак тив но сти од сво јих вр шња ка. По ред то-
га, мо же се го во ри ти и о не по вољ но сти по зи ци ја сре до веч них еко-
ном ски ак тив них же на. У по ре ђе њу са му шком по пу ла ци јом она је 
ис по ље на кроз ве ће уде ле ли ца ко ја нео ба вља ју за ни ма ње. Пре ма 
по пи сним по да ци ма из 2002. фе ми ни за ци ја еко ном ски ак тив ног 
ста нов ни штва ко је ни је оба вља ло за ни ма ње би ла је нај и зра же ни ја 
на под руч ју гра да Бе о гра да, где је и нај ин тен зив ни ја фе ми ни за ци ја 
ста нов ни штва овог жи вот ног до ба. У ста ро сним гру па ма из ме ђу 
30 и 55 го ди на еко ном ски ак тив не же не ко је ни су оба вља ле за ни-
ма ње би ле су број ни је од му шка ра ца за 25%, од но сно за не што 
ма ње од 10%. 

Же не пред ста вља ју ра њи ву гру пу на тр жи шту ра да, а у усло-
ви ма еко ном ске кри зе њи хо ва си ту а ци ја се по гор ша ва.46) Ис ти че 
се да ду го роч на и ве о ма ду го роч на не за по сле ност ви ше по га ђа ју 
же не, да је уче шће у овим ка те го ри ја ма не што ви ше сма ње но у му-
шкој по пу ла ци ји и да по сто ји мо гућ ност дис кри ми на ци је же на у 
слу ча је ви ма от пу шта ња за по сле них. 

Ва жан не по во љан по ка за тељ еко ном ских по зи ци ја же на и 
мо гућ но сти за од ре ђе ни ква ли тет жи во та и со ци јал ну си гур ност 
пред ста вља удео из др жа ва них ли ца. Ма да је фе ми ни за ци ја пре 
све га ка рак те ри сти ка ста ри јих ге не ра ци ја, при сут на је и у ге не-
ра ци ја ма по сле Дру гог свет ског ра та. Фе ми ни за ци ја из др жа ва них 
ли ца 2002, ме ђу ста ри ма 45 и ви ше би ла је ис по ље на кроз де сет 
и ви ше од де сет пу та ве ћи број из др жа ва них же на не го му шка ра-
ца. Ме ђу ста ри ма из ме ђу 30 и 45 го ди на ова род на раз ли ка је би ла 
сла би јег ин тен зи те та, али је ука зи ва ла на ве ћу по го ђе ност же на у 
цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да и у Вој во ди ни, не го у гра ду Бе о-
гра ду.47) Су штин ска род на раз ли ка у струк ту ри из др жа ва них ли ца 

45) Пре ма по пи су 2002. у цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да и у Вој во ди ни ма ње од две тре-
ћи не му шке по пу ла ци је 15 и ви ше го ди на би ло је еко ном ски ак тив но, а у Бе о гра ду 
бли зу 60%. Нај ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти има ло је жен ско ста нов ни штво Бе о-
гра да (47,3%), док су уде ли еко ном ски ак ти них у жен ској по пу ла ци ји на пре о ста лом 
под руч ју Ср би је и у Вој во ди ни би ли не што ни жи (45,2% и 43,1%).

46) Го ра на Кр стић и сар., ПоложајрањивихгрупанатржиштурадаСрбије. Про грам Ује-
ди ње них на ци ја за раз вој, Стан дард 2, Бе о град, 2010.

47) На под руч ју цен трал не Ср би је без Бе о гра да шест пу та је био ве ћи број из др жа ва них 
же на не го му шка ра ца 30-34 го ди не, у Вој во ди ни не што ви ше од се дам пу та, а у гра-
ду Бе о гра ду око три пу та. На пр ва два под руч ја број из др жа ва них же на 35-39 и 40-45 
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ис по ље на је кроз чи ње ни цу да је 2002. око 40% жен ске по пу ла ци је 
при па да ло мо да ли те ту „до ма ћи це“, а не што ви ше од 90% из др жа-
ва них ста нов ни ка му шког по ла чи ни ла су де ца, уче ни ци и сту ден-
ти. По треб но је на по ме ну ти и то да со цио-еко ном ска си ту а ци ја и 
дру штве ни по ло жај ових ли ца, из ме ђу оста лог за ви се од со цио-
про фе си о нал них ка рак те ри сти ка из др жа ва о ца.48)

По ред со цио-еко ном ског по ло жа ја из др жа ва них же на, њи хов 
ква ли тет жи во та тре ба раз ма тра ти и са ста но ви шта по ро дич них и 
брач них од но са и њи хо вог по ло жа ја уну тар по ро ди це. Та ко ђе, по-
треб но је на по ме ну ти да је у по пу ла ци ји ста рој 60 и ви ше го ди на 
зна чај на рас про стра ње ност удо ви штва ме ђу же на ма ко је у та квим 
си ту а ци ја ма оства ру ју пра во на по ро дич ну пен зи ју, чи ја ви си на 
сва ка ко је сте ва жан фак тор ква ли те те та њи хо вог жи во та, али не и 
је ди ни. 

По сти за ње сред њег и тер ци јар ног обра зо ва ња у слу ча ју ста-
нов ни ка оба по ла зна чи ве ће сто пе еко ном ске ак тив но сти и ве ћу 
за сту пље ност ли ца ко ја оба вља ју за ни ма ње у од но су на сла би је 
обра зо ва не. Ово је на гла ше ни је у слу ча ју жен ске по пу ла ци је, па се 
јед ним де лом мо же го во ри ти о ве ћој ва жно сти обра зо ва ња за еко-
ном ску ак тив ност и за по сле ност у од но су на му шку по пу ла ци ју. У 
по ре ђе њу са му шким, жен ско ста нов ни штво без шко ле или са 1-3 
раз ре да основ не шко ле има ло је ни жу сто пу еко ном ске ак тив но сти 
и ни же уде ле ли ца ко ја оба вља ју за ни ма ње.49) С дру ге стра не, ма да 
по да ци ука зу ју на ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти же на не го му-
шка ра ца са тер ци јар ним ни во ом обра зо ва ња, и на ве ће уде ле ли ца 
ко ја оба вља ју за ни ма ње,50) не мо же се го во ри ти да сти ца ње овог 
ни воа обра зо ва ња зна чи њи хов по вољ ни ји по ло жај. Овај од нос је 
пре све га по сле ди ца раз ли ке у сто па ма еко ном ске ак тив но сти нај-

го ди на био је око де сет пу та ве ћи у од но су на број му шка ра ца, а у гра ду Бе о гра ду око 
шест, од но сно осам пу та. 

48) Пре ма по пи сним по да ци ма 1991. из др жа ва о ци „до ма ћи ца“ нај че шће су би ла ли ца ко ја 
су оба вља ла не ко од за ни ма ња у ин ду стри ји, ру дар ству и гра ђе ви на ср ству, ин ди ви ду-
ал ни по љо при вред ни ци, а у знан то ма њој ме ри из др жа ва о ци су при па да ли управ ним 
или ад ми ни стра тив ним рад ни ци ма, и у го то во за не мар љи вом про цен ту, ру ко во ди о ци-
ма. 

49) Око јед не че твр ти не му шког ста нов ни шта би ло је еко ном ски ак тив но и јед на пе ти на 
је оба вља ла за ни ма ње, док је то био слу чај са око 10% жен ског ста нов ни штва истих 
об ра зов них ква ли фи ка ци ја.

50) По пи сни по да ци 2002 - ви ше од три че твр ти не же на ко је су сте кле ди пло му ви ше шко-
ле или фа кул те та би ло је еко ном ски ак тив но и око 2/3 је оба вља ло за ни ма ње, док је 
око 70% ви ше и ви со ко обра зо ва них му шка ра ца би ло еко ном ски ак тив но и око 60% је 
оба вља ло за ни ма ње. 
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мла ђих ко ји су сте кли ди пло ме ви ше шко ле или фа кул те та,51) што 
би мо гло да упу ћу је на то да је ни жа еко ном ска ак тив ност му шке 
по пу ла ци је пре све га по сле ди ца на став ка обра зо ва ња.52) 

Род не еко ном ске не јед на ко сти ис по ље не кроз по ка за те ље ко ји 
ука зу ју на не по вољ ни је по зи ци је жен ског ста нов ни штва по сто је и 
на кра ју пр ве де це ни је 21 ве ка. Му шко ста нов ни штво из ме ђу 15 
и 64 го ди не има ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти и сто пу за по-
сле но сти, а жен ска по пу ла ци ја ве ћу сто пу не за по сле но сти и сто пу 
ду го роч не не за по сле но сти.53) Ме ђу тим, ме ђу ста ри ма 55-64 го ди не 
бе ле жи се ве ћа сто па не за по сле но сти му шке по пу ла ци је, што пред-
ста вља не по во љан по ка за тељ, а пре све га би се мо гао сма тра ти по-
сле ди цом дру штве не тран зи ци је и про це са ко ји су се од ви ја ли у 
сфе ри еко но ми је то ком по след ње две де це ни је. На дру гој стра ни, 
по треб но је ре ћи да је удео еко ном ски ак тив них ме ђу же на ма ове 
ста ро сне до би два пу та ма њи у од но су на по ло ви ну еко ном ски ак-
тив них му шка ра ца ове ста ро сти, као и то да је сто па не фор мал не 
за по сле но сти54) жен ске по пу ла ци је ве ћа. 

РОДНАНЕРАВНОПРАВНОСТИОДРЖИВИРАЗВОЈ

Еко ном ске раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра ца чи не не из о-
став ни аспект про ма тра ња до стиг ну тог сте пе на род не јед на ко сти. 
Прет ход но из не те раз ли ке пред ста вља ју са мо је дан сег мент, ре ле-
ван тан са ста но ви ша со цио-еко носмког аспек та одр жи вог раз во ја 
Ср би је. По сто ји још низ спе ци фич них ин ди ка то ра за по сле но сти 
и не за по сле но сти, за тим оних ко ји се ти чу ди стри би ци је ре сур са, 
по де ле кућ ног ра да, еко ном ских по зи ци ја и од лу чи ва ња о по тро-

51) Нај ве ћа род на ди фе рен ци ра ност у сто па ма еко ном ске ак тив но сти за бе ле же на је ста ро-
сној гру пи 20-24 го ди не, док у оста лим ста ро сним гру па ма или ни је по сто ја ла бит ни ја 
раз ли ка, или је би ла из ра же на кроз два пу та ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти му шкар-
ца овог об ра зов ног ни воа не го же на 55-59 и 60-64 го ди не.

52) Ма ње од јед не тре ћи не ма ги стар ских и док тор ских те за у Ср би ји при па да же на ма, и 
ако су при пад ни це жен ског по ла за сту пље ни је ме ђу сту ден ти ма и на ви ше од по ло ви не 
фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та оне су чи ни ле ве ћи део сту дент ске по пу ла ци је. 
(Ма ри ја, Бог да но вић, “Wo men in Edu ca tion and Sci en ce“, Социологија, 4/2006, стр. 327.)
Ипак, ста ти стич ки по да ци о бро ју же на и му шка ра ца док то ра на у ка на по чет ку 21. ве ка 
упу ћу ју на убла жа ва ња раз ли ке и 2009. го ди не пр ви пут је за бе ле жен го то во ујед на чен 
број же на и му шка ра ца ко ји су сте кли ди пло ме док то ра на у ка (РЗСС, Же не и му шкар ци 
у Ср би ји, Бе о град, 2011, стр. 39). 

53) РЗСС, ЖенеимушкарциуСрбији, оп.цит, стр. 54, 58. и 60. 
54) Удео ли ца ко ја ра де на „цр но” у укуп ном бро ју за по сле них, а об у хва та ли ца ко ја ра де у 

не ре ги стро ва ним фир ма ма, за по сле не у ре ги стро ва ној фир ми, али без уго во ра о ра ду 
и без со ци јал ног и пен зи о ног оси гу ра ња, као и не пла ће не по ма жу ће чла но ве до ма ћин-
ства.
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шњи уну тар до ма ћин ства.55) Јед но но ви је ис тра жи ва ње усло ва и 
ква ли те та жи во та же на и му шка ра ца у Ср би ји, по ка зу је да су за 
го то во по ло ви ну до ма ћин ста ва основ ни из вор при хо да за ра де од 
ре до во ног за по сле ња, да уну тар до ма ћин ства не по сто је зна чај ни је 
раз ли ке у ви си ни при хо да, ма да су же не за сту пље ни је у гру па ма са 
ни жим при ма њи ма а му шкар ци че шће има ју ве ћи до при нос кућ-
ном бу џе ту.56) 

Спе ци фи чан аспект дру штве не не јед на ко сти по ло ва је сте род-
на раз ли ка у ви си ни за ра да. У Ср би ји су 2010. го ди не про сеч не 
за ра де же на за око че ти ри про цен та би ле ни же од про сеч них за-
ра да свих за по сле них, од но сно за око шест про це на та у од но су на 
му шку по пу ла ци ју.57) Овај фе но мен је још ин тен зив ни је из ра жен у 
дру гим европ ским др жа ва ма58), што би се мо гло об ја сни ти раз ли-
чи том струк ту ром за ра да и рас про стра ње но шћу по је ди них фор ми 
за по сле но сти ме ђу же на ма ко је до но се ма ње за ра де, у од но су на 
си ту а ци ју у Ср би ји. Та ко ђе, он је од раз ма ње за сту пље но сти же на 
на од го вор ни јим по зи ци ји ма, на ме сти ма ру ко во ђе ња, у ме на џер-
ским по сло ви ма, а са дру ге стра не зна чи про ду ко ва ње еко ном ских 
не јед на ко сти и не рав но прав ност шан си за ква ли тет ни ји жи вот. 
Род ни јаз у за ра да ма је сте ефе кат дру штве не де тер ми ни са но сти 
род них уло га и мо де ла по на ша ња и сто га, као и дру га пи та ња ко-
ја се ти чу дру штве не не јед на ко сти же на и му шка ра ца пред ста вља 
иза зов чи је ре ша ва ње зах те ва про ме ну ни за фак то ра ко ји се на ла зе 
у ње го вој осно ви. 

У Стра те ги ји одр жи вог раз во ја Ср би је пре по зна те су дру штве-
не и кул тур не пре пре ке, чи је деј ство је по ја ча но тра ди ци о нал ним 
на сле ђем у сфе ри по де ле мо ћи из ме ђу же на и му шка ра ца.59) Не ки 
од стра те шких ци ље ва су укла ња ње род них сте ре о ти па, со ци јал на 
ин те гра ци ја же на, по себ но оних из мар ги на ли зо ва них дру штве них 

55) Ма ри ја Ба бо вић, Роднеекономскенеједнакостиукомпаративнојперспективи, Со ци-
о ло шко удру же ње Ср би је и Цр не Го ре и Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло-
зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2010.

56) Ма ри на Бла го је вић, 2006, оп.цит.
57) РЗЗС, 2011, оп.цит, стр. 65. По сто је ме то до ло шке раз ли ке у ве зи из ра чу на ва ња род ног 

ја за у за ра да ма код нас и у дру гим европ ским др жа ва ма, као и да по сто ји раз ли ка у 
рас про стра ње но сти од ре ђе них об ли ка за по сле но сти чи ја ви си на за ра де у ве ћој ме ри 
за ви си од ду жи не рад ног вре ме на и рад них са ти, што оте жа ва по ре ђе ња, али и ре зул ти-
ра бла жом род ном раз ли ком код нас не го у дру гим европ ским др жа ва ма. 

58) Европ ска Ко ми си ја је скре ну ла па жњу да су 2007. го ди не про сеч не за ра де же на би ле за 
око 15 про це на та ни же од му шка ра ца, по сма тра но пре ма рад ним са ти ма. In ter na ti o nal 
La bo ur Of fi ce, “Glo bal em ployment trends for wo men” ILO, Ge ne va, 2009, pp 17

59)  Националнастратегија, оп. цит.
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гру па, рав но прав но уче шће у вла сти и до но ше њу по ли тич ких од-
лу ка. 

Обра зов не ка рак те ри сти ке жен ске по пу ла ци је мо гу се сма тра-
ти по зи тив ним по ка за те љем жен ског по тен ци ја ла и њи хо ве те жње 
ка из ла ску из сфе ре при ват но сти. С дру ге стра не, у дру штву, у ко-
јем су при сту на оче ки ва ња да је же на та ко ја је пре вас ход но по све-
ће на по ро ди ци и по ди за њу де це, брач на за јед ни ца би се јед ним де-
лом мо гла раз ма тра ти као пре пре ка ве ћој укљу че но сти же на у јав-
ну сфе ру и при сут но сти на по зи ци ја ма од лу чи ва ња. У том сми слу 
би мо гла да бу де ва жна ин сти ту ци о нал на по др шка, као нео п хо дан 
услов за ве ћу укљу че ност и ак тив ни ју уло гу же не у дру штве ним 
про це си ма. 

Ме ђу вр ши о ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти у Ре пу бли-
ци Ср би ји пре вас ход но се на ла зе при пад ни ци му шког по ла.60) Са 
ма њом за ступ ње но шћу же на на овим по ли тич ким по зи ци ја ма су-
о ча ва ју се и раз ви је ни је европ ске др жа ве. По да ци го во ре, да је и 
по ред тен ден ци је по ра ста уче шћа же на у по ли ти ци, пред ста вље-
ност жен ске по пу ла ци је на кључ ним по зи ци ја ма мо ћи и ути ца ја 
још увек ни жа од за сту пље но сти му шка ра ца, а ма ску ли ни за ци ја 
је још на гла ше ни ја кроз пол ну струк ту ру глав них по зи ци ја у нај-
ва жни јим фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и у ве ли ким на ци о нал ним 
пред у зе ћи ма.61)

 Же не ко је се су као ак тив не по ли ти чар ке би ле чла ни це Пар-
ла мен та у зна чај ној ме ри сма тра ју да у Ср би ји „по сто је си стем ски 
раз ло зи ко ји оне мо гу ћа ва ју же не да се по ли тич ки ан га жу ју“, док је 
та кав став знат но ма ње при су тан ме ђу му шким чла но ви ма.62) Ме-
ђу тим, ме ђу ис пи та ни ци ма је уоче на зна чај на са гла сност у по гле-
ду пре по зна ва ња „сва ко днев них по ро дич них оба ве за“ као пре пре-
ке же на ма да бу ду за сту пље ни је и ак тив ни је у по ли ти ци. Аутор ка 
овог ис тра жи ва ња на во ди и то да ак тив не по ли ти чар ке пер ци пи ра-
ју ва жност схва та ња по ли ти ке од стра не же на, као и њи хо во са мо-
по у зда ње и ве ру у лич не по тен ци ја ле и спо соб но сти. Су о че не са 
још сна жно при сту ним тра ди ци о нал ним па три јар хал ним мо де лом 
ко ји „вас пи та ва же ну да бу де у дру гом пла ну, пре са рад ни ца му-
шкар ца не го ње го ва са ве зни ца“, че сто од у ста ју од на пре до ва ња у 

60) РЗСС, оп.цит., стр. 75.
61) Euro pean Com mi sion, ThelifeofwomenandmeninEurope, Of fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons 

of the Euro pean Com mu ni ti es, Lu xem bo urg, 2008.
62) Ана Ву ко вић, Потиснутеилисамопритајене, Слу жбе ни гла сник, Бе о град,2009, стр. 93.
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по ли тич кој ка ри је ри и сво ју про мо ци ју за су та вља ју на не ком ни-
жем ни о ву вла сти или ма ње зна чај ним функ ци ја ма.63)

Ру ко во де ћи се овим за па жа њи ма, чи ни се да је кво та од 30% 
же на у пар ла мен ту, као ми ни му му ко ји тре ба ис пу ни ти, при лич-
но те жак за да так. У на ме ри да се ин сти ту ци о нал ним пу тем осна-
жи уче шће же на у по ли ти ци, што је ва жан прин цип ус по ста вља ња 
де мо крат ског дру штва,64) овај циљ не мо же да бу де оства рен без 
уки да ња ба ри је ра ко је су у осно ви дру штве ног по ло жа ја же на у 
Ср би ји. У по след њој де це ни ји 20. ве ка же не се „вра ћа ју“ сфе ри 
при ват но сти и њи хо ва „моћ“ је из ра же на кроз „жр тве ни ми кро ма-
три јар хат“.65) Ис тра жи ва ња го во ре о не у јед на че ној ан га жо ва но сти 
у кон крет ним по сло ви ма око де це, при че му же на про во ди ви ше 
вре ме на и у дру гим ак тив но сти ма ко је се ти чу оба ве за уну тар до-
ма ћин ства.66) Ро ди тељ ство је у зна чај ној ме ри све де но на пре о вла-
ђу ју ћу ан га жо ва ност же на, не за ви сно од еко ном ске ак тив но сти и 
ни воа обра зо ва ња, при че му и у по пу ла ци ји мла дих по сто ји мо дел 
аси ме трич не по де ле по сло ва из ме ђу су пру жни ка.67) 

На кон по ли тич ких про ме на 2000-те, раз ви ја ју се ме ха ни зми 
осна жи ва ња же на и ди рект но под сти ца ње ак тив ног уче шћа у по-
ли ти ци, али глав не коч ни це ни су бит ни је осла бље не. Оства ри ва ње 
род не рав но прав но сти као стра те шког ци ља одр жи вог раз во ја им-
пли ци ра су о ча ва ње са чвр сто уко ре ње ним пре пре ка ма. Не ке аспек-
те је мо гу ће лак ше по пра ви ти и уна пре ди ти, али су о ча ва ње са кул-
тур ним нор ма ма и ста во ви ма о род ним уло га ма не мо же ни бр зо ни 
ла ко ре зул ти ра ти по зи тив ним ефек ти ма. Рав но прав ни ја по де ла по-
сло ва и оба ве за уну тар до ма ћин ства пред ста вља нео п хо дан услов 
за ве ће и де ло твор ни је уче шће же на на по зи ци ја ма од лу чи ва ња и 
у по ли ти ци. По треб но је ре ћи да овај циљ ни је ва жан са мо као је-
дан од еле ме на та род не рав но прав но сти, већ озна ча ва и по кре та ње 
пи та ња ко ја су ре ле вант на са ста но ви шта одр жи вог раз во ја, а без 
укљу чи ва ња жен ске пер спек ти ве мо гу оста ти не до вољ но пер це-
при ра на или пре по зна та као та ква.

63) Ана Ву ко вић, оп.цит., стр. 95.
64) Зо ри ца Мр ше вић, „Кво та из бор ни си стем као на чин по сти за ња де скрип тив не и сусп-

тан ци јал не пар ла мен тар не за сту пље но сти же на“, Социолошкипреглед,бр. 1/2007, стр. 
57-72.

65) Ма ри на Бла го је вић, 1997, оп.цит.
66) Ми на Пе тро вић, Свакодневниживотуградуиродитељство, Ин сти тут дру штве них 

на у ка, Дру штво де мо гра фа Ју го сла ви је, Бе о град, 1994.
67) Ан ки ца Ку бу ро вић, „Осо бе но сти ро ди тељ ства у Ср би ји на кра ју 20. ве ка, ре ле вант не за 

ре про дук тив но по на ша ње“, Социолошкипреглед, бр. 4/2006, стр. 573-588.
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 Ана ли зу мо же мо за вр ши ти ис ти ца њем кон ста та ци ја ко је се 
ти чу раз ма тра ња ве зе и од но са два кључ на пи та ња овог ра да. Из у-
зет но је ва жно што је род на рав но прав ност по ста вље на за је дан од 
ци ље ва дру штве ног раз во ја, али је нео п ход но под ву ћи да је она и 
услов ње го ве одр жи во сти. За тим, ин те гра ци ја род не пер спек ти ве 
им пли ци ра ре ле вант ност ни за раз лич тих род них пи та ња и кре и ра-
ње род но спе ци фич них ме ра ра ди уна пре ђе ња ква ли те та жи во та и 
же на и му шка ра ца. И као по се бан сег мент ко ји се же ли под ву ћи, 
је сте ва жност род них пи та ња и род не пер спек ти ве са ста но ви шта 
мо гућ но сти одр жи вог де мо граф ског раз во ја као јед ног од сег ме на-
та овог раз вој ног кон цеп та. 

AnkicaS.Sobot
LOOKINGATSUSTAINABLEDEVELOPMENT

OFSERBIAFROMTHEPERSPECTIVEOFGENDER
ROLESANDGENDERBEHAVIORPATTERN

Summary
StrategicpreferenceofSerbiansocietytowardsustainable
developmentimpliesthecomplexityandtheinterconnec
tion between societal and demographic phenomena and
processes. Focusing on sociodemographic features of
womenandmenaswellasgenderinequalityasrelevant
issues,thepapertacklesaspecificaspectofsocialdimen
sionregardingthisdevelopmentagenda.Genderperspec
tive points more concrete knowledge of demographich,
educationalandeconomicalpotentialsaswellaspointing
outsomeoftheissueswhichfemaleandmalepopulation
arefacedwith.
The Strategy of sustainable development clearly implies
the politics of equal opportunities for women andmen,
whilegenderequalityisrecognizedasrelevantsegmentof
thisdevelopmentconcept.Intermsofsuchapproach,ana
lyzingfromthegenderperspectiveinthispaperisdrawn
ourattentiontosomeoftheaspectsconnectedwithsocial
positionandqualityoflifeofbothsexesandtoissuesre
gardingpopulationdevelopmentasanimportantsegment.
Besidesthat,thesignificanceofthisispointedout,empha
sizinggenderinequalityasanacceptablevalueandasone
oftheprerequisiteforsocialanddemographicsustainable
development.
Keywords:sustainabledevelopment,genderaspect,gen
derperspective,demographicdevelopment,genderinequ
ality
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Resume
The concept of sustainable development implies the re
sponsibility for social, economical, cultural and demo
graphicalvarietiesregardingissueswhichneedtoresol
ve.Withouttheintegrationofgenderperspectiveitisnot
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possibletoaccomplishsocialequality,equaldevelopment
ortopromotehumanresourcesandqualityoflife,ascru
cialvalues.Thepoliticsofequalopportunity forwomen
and men is the segment of development conditions and
perspectives,butaclearrecognitionofallgenderissues
isnecessaryaswellasestablishingofgenderspecificap
proach.
Inthispaper,takingintoaccounttheresultsofsocio
demographiccharacteristicsoffemaleandmalepo
pulationinSerbia,thesignificanceofgenderaspect
isunderlinedand thenecessityof theconsideration
ofbothgenderperspectivesisemphasized.Fromthe
standpointofthepoliticsofsustainabledevelopment,
itisimportanttorealizethatdemographicandsocio
economiccharacteristicsnotonlyrefertoinequality
ofsocialposition,butalsotodifferencesofrelevant
women`sandmen`sbehavior.Inaddition,regarding
demographic sustainable development, gender spe
cifics shouldn’t be ignored,while gender inequality
shouldbeconsideredasoneofthefactorsofrepro
ductivebehavior.
Noticedgenderdifferencesdirecttounfavorablecha
racteristicsofmalepopulationintermsoflifeexpec
tancyandthelackofleaningtowardstertiaryeduca
tion.Incaseoffemalepopulation,besidesmoredisa
dvantageous of economical features, the opportuni
tiesconnectedwithprofessionalpromotionofhighly
educatedaswellasthepresenceinleadingposition
in politics, are significant issues. Social position of
elder women which is determined by unfavorable
educational and economical characteristics aswell
asby thewidowhood,existasparticularlysensitive
issues.Furthermore,itisnecessarytotakeintoacco
untthedistinctivenessofgendersociodemographic
featuresandthemanifestationofgenderinequalityin
Belgrade,inCentralSerbia(Belgradeexcluded)and
inVojvodina.Demographicsignificanceofgenderro
lesandbehaviorpatterntacklescrucialissuesofpo
pulationdevelopment.Thispaperdrawsattentionto
theconnectionbetweengenderinequalityandinsuf
ficientreproductionaswellastheconnectionbetwe
engenderregimeandgenderdifferences,regarding
mortalityandmigrationsonregionalandlocallevel.
Predominantgenderpatternproducenegativeeffects
notonlyfromfemalebutalsofrommaleperspective,
openingthedoubtregardingpossibilityofsustaina
bledevelopment.Thus,thecharacteristicsofgender
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regimeandgenderissuescouldn`tbeignored.Inthis
paper particular attention is drawn to their impor
tance from demographic standpoints. Sustainable
demographic and social development cannot be re
alizedwithoutresolvingofgenderinequality,witho
uttheconsiderationofpositionandbehaviorofmen
andwomen aswell as disregarding genderspecific
approachtodevelopmentissues.Suchapproachme
ansthesensitivitytowardmaleandfemaleissues,the
detectionof the implicationsand the recognitionof
directiontoencouragingandimprovingeachof the
perspectiveinparticular.
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