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ПОЛИТИКУСРБИЈЕ*

Сажетак
Ро ми су са мо по број но сти ре ле вант на на ци о нал на ма њи на у 

Ср би ји, док су у свим обла сти ма дру штве ног жи во та ви ше стру ко 
мар ги на ли зо ва ни. Пред ста вља ју ет нич ку за јед ни цу ко ја се по свим 
обе леж ји ма на ла зи у нај не по вољ ни јем по ло жа ју, ни су до вољ но ин-
те гри са ни у дру штво и укљу че ни у со цио-кул тур не и еко ном ско- 
по ли тич ке про це се. Као та кви, чи не пра ву па ра диг му со ци јал не 
ис кљу че но сти и озби љан иза зов са со ци јал ну по ли ти ку Ср би је на 
пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма, али и ка соп стве ној еман ци па-
ци ји и укљу че но сти у пра вед ни је и ху ма ни је дру штво. 

У овом ра ду је нај пре дат при каз основ них де мо граф ских по-
ка за те ља (број ност и про стор ни раз ме штај Ро ма) ко ји чи не зна чај-
не фак то ре за ре а ли за ци ју еле мен тар них  људ ских и ма њин ских 
пра ва, али и за раз у ме ва ње њи хо вог по ло жа ја и на чи на жи во та у 
ци љу спро во ђе ња од го ва ра ју ћих ме ра со ци јал не по ли ти ке. Ис так-
нут је, та ко ђе,  зна чај со ци јал не по ли ти ке Ср би је у ци љу ин клу зи је 
ром ске за јед ни це у све тлу по ли ти ке и ста во ва Европ ске уни је, али 
и по тре бе ја сно де фи ни са ног кон цеп та „со ци јал не ис кљу че но сти/
укљу че но сти“ са др жа ног у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри, у ме ђу-

* Рад је део про јек та ”Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци-
ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја”, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (број 179009).
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на род ним и на ци о нал ним до ку мен ти ма, а све у ци љу ње го ве пу не 
ефи ка сно сти и усме ре но сти ка бо љој дру штве ној ин клу зи ји ром-
ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји.
Кључ не ре чи: Ро ми, де мо граф ски фак то ри, по пис, ин клу зи ја, со ци јал ни 

по ка за те љи, со ци јал на по ли ти ка, Европ ска уни ја, Ср би ја. 

1.РОМСКАМАЊИНАИЗМЕЂУ
АСИМИЛАЦИЈЕИИНТЕГРАЦИЈЕ

Мул ти ет нич ка и мул ти кул тур на обе леж ја са вре ме них европ-
ских дру шта ва ка рак те ри стич на су и за Ср би ју. У окви ру ак ту ел-
них гло ба ли за циј ских и ин те гра ци о них про це са на ци о нал не ма њи-
не се бо ре за очу ва ње свог на ци о нал ног иден ти те та, по бољ ша ње 
по ло жа ја и оства ре ње ма њин ских пра ва, као и  про тив ма ње или 
ви ше из ра же них трен до ва аси ми ла ци је.  С тим у ве зи, пред нај ве-
ћим иза зо ви ма и про бле ми ма на ла зе се при пад ни ци ром ске на ци-
о нал но сти ко ји ни су до вољ но ин те гри са ни у дру штво и укљу че ни 
у со цио-кул тур не и еко ном ско- по ли тич ке про це се по чет ком 21. 
ве ка. Ин те гра ци ја Ро ма у дру штво има низ те шко ћа спе ци фич них 
за ову ет нич ку за јед ни цу. Основ не од ли ке њи хо ве кул ту ре и вред-
но сног си сте ма (на ви ке, тра ди ци ја, стил жи во та, го во ра, обла че ња 
и слич но) че сто су пре пре ка за ин те гра ци ју у по ре ђе њу са при-
пад ни ци ма не ких дру га чи јих кул ту ра (слич ност је зи ка, тра ди ци ја, 
вред но сти, укус). Ро ми су при хва ти ли оби ча је, ре ли ги ју, по не кад 
чак и је зик ве ћин ског на ро да, а исто вре ме но за др жа ли спе ци фи чан 
на чин жи во та и спољ не сим бо ле раз ли чи то сти. Због то га, Ро ми не-
ма ју мо гућ но сти за пу ну ин те гра ци ју у дру штво, али ни је до шло 
ни до њи хо ве пот пу не аси ми ла ци је.  Док се са јед не стра не вр шио 
при ти сак у сме ру од ри ца ња од соп стве не кул ту ре, са дру ге стра не 
се спре ча ва ло или оте жа ва ло њи хо во ин те гри са ње у дру штво (због 
со ци јал не дис тан це, се гре га ци је, изо ла ци је, пред ра су да и дру го).1)  

Ме ђу тим, ин те гра ци ја и адап та ци ја Ро ма у дру штве не то ко-
ве ва жан је услов за по бољ ша ње њи хо вог со цио-еко ном ског и по-
ли тич ког по ло жа ја, али се че сто по ста вља пи та ње да ли успе шно 
адап ти ра ње, од но сно усва ја ње мо дер них вред но сти нео п ход них за 
ин те гра ци ју у јед но дру штво, сла би свест о на ци о нал ном иден ти-
те ту и ет ни чим осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. С тим у ве зи, 
не ка ан кет на ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло 
нај ви ше  ме ња ју или при кри ва ју они Ро ми ко ји су ус пе ли да се 

1) Не вен Хр ва тић, «Ро ми у Хр ват ској: од ми гра ци ја до ин тер кул ту рал них од но са», Мигра-
цијскеиетничкетеме, Ин сти тут за ми гра ци је и на род но сти, За греб, 2004, (4), стр. 377.
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отрг ну из ти пич ног ром ског окру же ња и ко ји су се обра зов но, про-
фе си о нал но и ста ту сно укло пи ли у окви ре ши ре  дру штве не за јед-
ни це.2) Ва жно је на гла си ти да ин те гра ци ја не зна чи аси ми ла ци ју, 
већ очу ва ње соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та, вер ских, је зич-
ких и кул тур них осо бе но сти уз исто вре ме но пу ну и успе шну адап-
та ци ју у дру штве ну за јед ни цу.

Ма да је по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не у прав но-по-
ли тич ком сми слу рав но пра ван са дру гим ма њин ским за јед ни ца-
ма, про цес при кри ве не дис кри ми на ци је, и се гре га ци је, а на ро чи то 
број не пред ра су де пре ма њи ма за др жа ли су се све до да нас. Због 
то га, ва жност ис тра жи ва ња дру штве ног и раз вој ног по ло жа ја Ро-
ма про из и ла зи из чи ње ни це да због стал них ми гра ци ја и тран сна-
ци о нал ног иден ти те та, спе ци фич ног на чи на жи во та и ет нич ких 
осо бе но сти чи не по себ ну на ци о нал ну ма њи ну ко ја за слу жу је од-
го ва ра ју ћу па жњу и пред ста вља иза зов за со ци јал ну, ма њин ску и 
мул ти кул ту рал ну по ли ти ку сва ке зе мље. 

Ро ми су са мо по број но сти ре ле вант на на ци о нал на ма њи на 
у Ср би ји, док су у свим обла сти ма дру штве ног жи во та ви ше стру-
ко мар ги на ли зо ва ни. Они пред ста вља ју ет нич ку за јед ни цу ко ја се 
по свим обе леж ји ма на ла зи на нај ни жој ле стви ци дру штве не хи-
је рар хи је.3) Ет но де мо граф ске про ме не у по пу ла ци о ном кре та њу и 
со цио-еко ном ске, исто риј ске и кул тур не ка рак те ри сти ке ука зу ју 
на спе ци фи чан раз ви так и дру штве ни по ло жај ове на ци о нал но сти. 
Због не по вољ ног дру штве ног ста ту са и ма те ри јал не угро же но сти, 
кул тур не, обра зов не, еко ном ске и по ли тич ке мар ги на ли зо ва но сти 
Ро ми ни су до вољ но за хва ће ни со ци јал ном мо бил но шћу ко ја би по-
зи тив но де ло ва ла на њи хов по ло жај и раз ви ја ње све сти о соп стве-
ном на ци о нал ном иден ти те ту.4) Ма да се њи хов ста тус раз ли ку је од 
др жа ве до др жа ве, со цио-еко ном ски и дру штве ни по ло жај ром ске 
ма њи не ге не рал но је ве о ма не по во љан, а по себ но у ком па ра ци ји са 
дру гим на ци о нал но сти ма, док је у исто вре ме, од нос Ро ма пре ма 
др жа ви у ко јој  жи ве у ве ли кој ме ри по зи ти ван и ло ја лан.5)  Увек 
из ме ша ни са дру гим на ро ди ма и кул ту ра ма, Ро ме ка рак те ри ше 
стал но при ла го ђа ва ње што је не из бе жно во ди ло ка про ме ни ре ли-
ги је, је зи ка и оби ча ја, због че га је ром ски на ци о нал ни иден ти тет у 

2) Алек сан дра Ми тро вић , “По ло жај Ро ма у дру штву”, ПоложајмањинауСРЈугославији,
СА НУ, Бе о град, 1996, 19, стр. 807-819.

3) Бо жи дар Јак шић, Људибезкрова, Ре пу бли ка, Бе о град, 2002.

4) An džej Mir ga & Ge or gi Ni ko lae, „Rom ski na rod u isto rij skom kon tek stu”, Romološkestudije, 
se ri ja I, (3-4), 1997, str. 3-50.

5) Ili na To mo va, TheGypsiesintheTransitionPeriod, In ter na ti o nal Cen ter for Mi no rity Stu di es 
and In ter cul tu ral Re la tion, So fia, 1995.
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стал ним осци ла ци ја ма узро ку ју ћи та ко и про ме не у њи хо вом де мо-
граф ском кре та њу. 

2.ДЕМОГРАФСКИПОКАЗАТЕЉИ:
БРОЈНОСТИПРОСТОРНИ

РАЗМЕШТАЈРОМАУСРБИЈИ

2.1.БројностРомапремапописнимподацима

Као што је по ре кло Ро ма ду го вре ме на би ла не по зна ни ца, па 
по сто је раз не те о ри је о то ме, та ко и та чан број Ро ма ни је по у здан 
и ко ри сте се раз ли чи ти по да ци. Ре зул та ти др жав них по пи са ста-
нов ни штва пред ста вља ју основ ни и нај ва жни ји из вор за  до би ја ње 
ин фор ма ци ја о бро ју Ро ма, али они су са мо по ла зи ште за да ља и 
ду бља ис тра жи ва ња, по себ но има ју ћи у ви ду да се офи ци јел ни по-
да ци бит но раз ли ку ју од фак тич ког ста ња и про це на. Ве ли ко огра-
ни че ње пред ста вља не пот пун об у хват ром ске на ци о нал но сти због 
че га је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма че сто не по у зда на, од но-
сно њи хов број је знат но ве ћи не го што по ка зу ју зва нич ни по пи си 
ста нов ни штва. За то се у слу ча ју Ро ма че сто при ме њу је по моћ ни 
на чин у при ка зу њи хо вог бро ја и про стор ног раз ме шта ја. Ме ђу-
тим, чи ње ни ца да та чан број ни је утвр ђен, не би тре ба ло да бу де 
пре пре ка у раз у ме ва њу њи хо вог не по вољ ног дру штве ног по ло жа ја 
и с тим у ве зи пред у зи ма ња и спро во ђе ња од го ва ра ју ћих ме ра др-
жав не по ли ти ке.   

На осно ву ет но ста ти стич ких по да та ка мо гу се ви де ти ати-
пич не ва ри ја ци је у број но сти Ро ма од по пи са до по пи са ко је се не 
мо гу об ја сни ти де мо граф ским фак то ри ма (при ра штај и ми гра ци-
је), јер су пре су дан ути цај на њи хо во по пу ла ци о но кре та ње има ле 
стал не про ме не при ли ком из ја шња ва ња о ет нич кој при пад но сти. 
У де мо граф ској ли те ра ту ри се об ја шња ва да је та по ја ва ре зул тат 
ет нич ке ми ми кри је због стал но при сут не, скри ве не или отво ре-
не дис кри ми на ци је пре ма Ро ми ма због че га при ли ком де кла ри са-
ња пре ла зе у дру ги на ци о нал ни кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи 
соп стве ни ет нич ки иден ти тет. По зна то је да се у по пи си ма Ро ми 
нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве ћин ске на ци о нал но сти на 
под руч ју где жи ве, због че га је њи хов број пот це њен у свим по сле-
рат ним по пи си ма ста нов ни штва. 6)

6) Хро но ло шки по сма тра но, број и удео Ро ма у укуп ном ста нов ни штву Ре пу бли ке Ср би је 
по ка зу је знат не ва ри ја ци је усло вље не пр вен стве но њи хо вим стал ним про ме на ма при-
ли ком де кла ри са ња о на ци о нал ној при пад но сти. Пре ма пр вом по пи су по сле Дру гог 
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По след њи по пис у Ср би ји (одр жан 2011. го ди не) зна чај но се  
раз ли ку је од ра ни јих у по гле ду на чи на по пи си ва ња ром ског ста-
нов ни штва. Нај пре, на осно ву ини ци ја ти ве Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку и На ци о нал ног са ве та ром ске на ци о нал не ма њи не 
спро ве ден је “Проб ни по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но-
ва-еду ка ци ја Ро ма” (1-15. но вем бра 2009. го ди не) ка ко би се од ре-
ђе ни број Ро ма еду ко вао, а за тим укљу чио у спро во ђе ње ре дов ног 
по пи са. Циљ је био, пре све га, пот пу ни об у хват ром ске ма њи не ра-
ди до би ја ња по у зда них по да та ка о њи хо вом ствар ном бро ју, основ-
ним де мо граф ским и со цио-еко ном ским струк ту ра ма, као и ве ће 
по ве ре ње Ро ма у ре зул та те зва нич не ста ти сти ке. У  по пи су  2011. 
го ди не уче ство ва ло је око 50 хи ља да по пи си ва ча и ин струк то ра и 
око хи ља ду до дат них по пи си ва ча ром ске на ци о нал но сти.7) Та ко ђе, 
по пр ви пут по пи сни обра сци би ли су на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на у ци љу бо ље ко му ни ка ци је и сва ки гра ђа нин имао је мо-
гућ ност да по пи сна пи та ња до би је на свом ма тер њем је зи ку.   

По да ци из 2011. го ди не по ка зу ју да у ет нич кој струк ту ри 
Ре пу бли ке Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је) од укуп но 7,2 ми ли о-
на ста нов ни ка, Ср би бро је 6,0 ми ли о на и чи не 83,3% укуп не по-
пу ла ци је. За тим, сле де Ма ђа ри са 253,9 хи ља да (3,5%), Ро ми са 
147,6 хи ља да (2,1%) и Бо шња ци са 145,3 хи ља да (2,0%), док оста-
ле на ци о нал но сти по је ди нач но пар ти ци пи ра ју са ма ње од 1%, као 
што су: Хр ва ти (57,9 хи ља да или 0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да или 
0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да или 
0,5%) и дру ги. Број ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла-
ри шу из но си чак 160,3 хи ља да (2,2%), а та ко ђе је зна ча јан и број 
оних ко ји су се из ја сни ли у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (30,7 

свет ског ра та (1948) ре ги стро ва но је 52,2 хи ља да Ро ма (0,8%), у сле де ћем (1953) 58,8 
хи ља да (0,8%), да би 1961. го ди не за бе ле жен пра ви “ег зо дус” ром ске на ци о нал но сти, тј. 
са мо 9,8 хи ља да (0,1%). Од 1970-их го ди на, по да ци по ка зу ју кон ти ну и ра но по ве ћа ње, 
па је 1971. го ди не ре ги стро ва но 49,9 хи ља да (0,7%), за тим у 1981. го ди ни 110,9 хи ља да 
(1,2%). По чет ком 1990-их го ди на, ром ски по ли тич ки по кре ти и не вла ди не ор га ни за ци је 
по ста ју све ак тив ни ји у ре ша ва њу “ром ског про бле ма” и то ка ко на на ци о нал ном, та ко 
и на ме ђу на род ном пла ну. Број Ро ма 1991. го ди не у Ср би ји (без КиМ) из но си 94,5 хи-
ља да (1,4%), да би 2002. го ди не ре ги стро ва но 108,2 хи ља да (1,4%), а 2011. го ди не 147,6 
хи ља да (2,1%); (ви де ти: На да Ра ду шки, “Об ра зо ва ње као кључ за ин те гра ци ју Ро ма у 
дру штво”, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 19, (1), стр. 189-
205. 

7) На ци о нал ни са вет Ро ма је пре у зео оба ве зу да иза бе ре ове до дат не по пи си ва че ко ји ће 
са оста лим по пи си ва чи ма од ла зи ти у ром ска на се ља и уко ли ко је по треб но омо гу ћи ти 
нео п ход ну ко му ни ка ци ју. Прет ход но су, та ко ђе, уз по моћ ром ских ак ти ви ста – ко ор ди-
на то ра ,,ма пи ра на” сва ром ска на се ља у Ср би ји (533 тзв. ром ских на се ља). Ко ор ди на-
то ри су има ли оба ве зу да ис пи шу гра ни це сва ког од ових на се ља ко ја су, пре ма сту ди ји 
„Ром ска на се ља, усло ви жи во та и мо гућ но сти ин те гра ци је Ро ма у Ср би ји”, де фи ни са на 
као на се ља са нај ма ње 15 ром ских до ма ћин ста ва (ви де ти: Дра ган Вук ми ро вић, Љи ља на 
Ђор ђе вић, Сне жа на Лак че вић, Ромиупопису-пробнипописстановништва,домаћин-
ставаистанова1-15.новембар2009, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2010. 
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хи ља да или 0,4%). Ре до след три број ча но нај ве ће ет нич ке за јед ни-
це у Ср би ји се про ме нио у од но су на прет ход ни по пис, та ко што се 
по сле Ср ба и Ма ђа ра, на тре ћем ме сту на ла зе Ро ми ко ји су за у зе ли 
по зи ци ју Бо шња ка.

У по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду (2002-2011) за го то-
во све на ци о нал но сти ка рак те ри стич ни су не по вољ ни трен до ви у 
по пу ла ци о ном раз вит ку ко ји су про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог 
бро ја и уде ла у укуп ној по пу ла ци ји Ср би је, из у зев Ро ма, Бо шња ка, 
Му сли ма на и не ких број ча но ма њих ет нич ких ску пи на (Го ран ци, 
Нем ци, Ру си...). На број ност при пад ни ка од ре ђе не на ци о нал но-
сти по ред де мо граф ских фак то ра ути чу и про ме не у из ја шња ва њу 
усло вље не су бјек тив ним раз ло зи ма, али и дру штве но-еко ном ским 
и по ли тич ким при ли ка ма. Код при пад ни ка ве ћин ске на ци о нал но-
сти до шло је до ап со лут ног сма ње ња број но сти (за 224,7 хи ља да 
или 3,6%) услед не га тив ног при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног 
сал да, док је по раст  њи хо вог уде ла у укуп ном ста нов ни штву (са 
82,9% на 83,3%) по сле ди ца ни же про сеч не сто пе ра ста код оста лих 
на ци о нал но сти.

Број Ро ма по рас тао је за тре ћи ну, са 108,2 хи ља да на 147,6 
хи ља да (ин декс ра ста 136,4) јер их од ли ку је ре ла тив но ви со ка сто-
па на та ли те та, а ни зак мор та ли тет због мла де ста ро сне струк ту-
ре (про сеч на ста рост Ро ма из но си 28,3 го ди не), па је по зи тив ни 
при ра штај глав на ком по нен та њи хо вог по ра ста.8)  Ма да су стал-
не про ме не при ли ком из ја шња ва ња о ет нич кој при пад но сти че сто 
има ле кључ ну уло гу у де мо граф ској ди на ми ци, по след њи по пи си 
по ка зу ју да Ро ми ре ђе при бе га ва ју ет нич кој ми ми кри ји и сло бод-
ни је се де кла ри шу као при пад ни ци сво је ет нич ке гру па ци је.Мо же 
се прет по ста ви ти, та ко ђе, и да се ве ћи број ли ца де кла ри сао као 
при пад ник ром ске ет нич ке за јед ни це упра во има ју ћи у ви ду да су 
у по пи су 2011. го ди не као по пи си ва чи уче ство ва ли и при пад ни ци 
ром ске на ци о нал не ма њи не. 

2.2.ПросторниразмештајРома–попис2011.

У ана ли зи де мо граф ског раз вит ка ва жан аспект пред ста вља 
про стор ни раз ме штај ста нов ни штва усло вљен при род ним при ра-
шта јем, ми гра ци ја ма, као и еко ном ским, кул тур ним, по ли тич ким 
и мно гим дру гим фак то ри ма. Ре ги о нал ни раз ме штај при пад ни ка 
ром ске на ци о нал но сти у Ср би ји је у не по сред ној ве зи са исто-
риј ским до га ђа ји ма. До ла зе ћи са Тур ци ма, Ро ми су се за др жа ли 

8) На да Ра ду шки, ”Де мо граф ска ис тра жи ва ња ром ског на ци о нал ног иден ти те та”, Проме-
неидентитета,културе,ијезикаРомауусловимапланскесоцијално-економскеинте-
грације, СА НУ, Бе о град, 2012, књ. 33, стр.52-71. 
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у осво је ним кра је ви ма, али по вла че ње Ту ра ка ни је би ло пра ће но 
по врат ним ми гра ци ја ма Ро ма.9)   По сто ји узроч но-по сле дич на по-
ве за ност ми гра ци о них кре та ња са број ним со ци јал ним фак то ри ма, 
ет нич ким осо бе но сти ма Ро ма, као и са сте пе ном дру штве но-еко-
ном ске раз ви је но сти ими гра ци о ног тј. еми гра ци о ног под руч ја. Те-
ри то ри јал на рас про стра ње ност Ро ма ве о ма је зна ча јан по да так за 
раз у ме ва ње усло ва, на чи на и ква ли те та њи хо вог жи во та, од но сно 
сте пе на ин те гри са но сти у дру штво. За раз ли ку од по је ди них на-
ци о нал но сти ко је од ли ку је из ра зи та кон цен тра ци ја и ком пакт ност 
на од ре ђе ним под руч ји ма Ср би је, за Ро ме је ка рак те ри стич на про-
стор на дис пер зив ност што ути че на њи хов со ци јал ни по ло жај и 
оства ре ње ма њин ских пра ва. 

Пре ма по пи сним по да ци ма из 2011. го ди не,10) Ро ми су пре-
те жно на ста ње ни у  регионуЈужнеиисточнеСрбије где жи ви 
57,2 хи ља да, што чи ни пре ко јед не  тре ћи не укуп ног бро ја Ро ма са 
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је. Ма да је овај ре ги он у ет нич ком сми слу 
хо мо ген и го то во мо но ли тан (Ср би чи не 89,1%), од ли ку је га раз у-
ђе на  на ци о нал на струк ту ра што по ка зу је ве ћи број ет нич ких за јед-
ни ца са не што зна чај ни јим уде ли ма. По сле Ср ба, Ро ми су број ча но 
нај ре ле вант ни ја на ци о нал на ма њи на.  Од де вет обла сти овог ре-
ги о на (бив ши окру зи), Ро ми су нај за сту пље ни ји у Пчињ ској обла-
сти где су по сле Ср ба (бу ду ћи да су Ал бан ци бој ко то ва ли по пис) 
нај број ни ји (13,9 хи ља да или 8,7%), а нај ви ше их жи ви у оп шти-
на ма: Сур ду ли ца (2631 или 12,9%), Бу ја но вац (4576 или 25,3%) и 
Врањ ска Ба ња (1375 или 14,4%). Та ко ђе, и у Ја бла нич кој обла сти, 
по сле при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти, Ро ми су нај за сту пље-
ни ја ет нич ка за јед ни ца (11,4 хи ља да или 5,3%), а нај ви ше их је 
у оп шти ни Бој ник (1649 или 14,9%). У про цен ту ал ном сми слу у 
Пи рот ској обла сти пар ти ци пи ра ју са зна чај ним уде лом, а нај ви ше 
их има у Бе лој Па лан ци (1418 или 11,7%.). У оп шти ни Ко сто лац 

9) Алек сан дра Ми тро вић и Гра ди мир За јић,РомиуСрбији,Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју и 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1998, стр.23.

10) Ет но ста ти стич ки по да ци из 2011. го ди не ис ка за ни су, за раз ли ку од ра ни јих кла си фи ка-
ци ја (ка да су у окви ру Ср би је по сма тра не три ма кро це ли не: Цен трал на Ср би ја, Вој во-
ди на и Ко со во и Ме то хи ја) у скла ду са Уред бом о но мен кла ту ри ста ти стич ко те ри то ри-
јал них је ди ни ца пре ма ад ми ни тра тив ној по де ли (од 1.ју ла 2011), на две функ ци о нал но 
те ри то ри јал не це ли не: Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ. У окви ру пр ве, на ла зи се Бе о град ски 
ре ги он и ре ги он Вој во ди не, док Ср би ју-југ чи не три ре ги о на: Шу ма ди ја и За пад на Ср-
би ја, за тим Ју жна и Ис точ на Ср би ја и ре ги он Ко со ва и Ме то хи је (без по да та ка). Сва ки 
ре ги он об у хва та од ре ђе ни број обла сти (бив ши окру зи) у окви ру ко јих су свр ста не оп-
шти не. 
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(Бра ни чев ска област) чи не го то во пе ти ну ста нов ни штва, а нај ма ње 
их је у По ду нав ској и За је чар ској обла сти (1,7%).11)  

По сле ју жне Ср би је, Ро ми су нај за сту пље ни ји у Војводи-
ни, ет нич ки нај хе те ро ге ни јем ре ги о ну, у ко ме жи ве мно го број не 
на ци о нал не ма њи не  ди фе рен ци ра не по број но сти и про стор ном 
раз ме шта ју, де мо граф ском, исто риј ском, еко ном ском и кул тур ном 
раз вит ку. Ро ми у Вој во ди ни бро је 42,4 хи ља да (2,2%) и на ла зе се 
на пе том ме сту у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва. Про стор ни 
раз ме штај по ка зу је да их је нај ви ше  у Ју жно бач кој обла сти (10,5 
хи ља да или 1,7%) по пу ла ци о но нај ве ћој обла сти вој во ђан ског ре-
ги о на, где бе ле же би тан удео у оп шти на ма Бе о чин (1422 или 9,0%) 
и Бач (764 или 5,3%). У Сред њо ба нат ској обла сти  су, по сле Ср ба и 
Ма ђа ра, нај за сту пље ни ја ет нич ка за јед ни ца (7,3 хи ља да или 3,9%) 
са нај ве ћи уде лом у Но вом Бе че ју (1295 или 5,4%),  Но вој Цр њи 
(1016 или 9,9%) и Сеч њу (714 или 5,4%), као и у Се вер но ба нат ској 
обла сти (нпр. оп шти на Но ви Кне же вац 923 или 8,2%), и у Срем-
ској обла сти  (Пе ћин ци 1008 или 5,1%).

Београдскирегионје ет нич ки хо мо ген јер 90,7 % чи не Ср би, 
а све оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју са мар ги нал ним уде-
ли ма. Број Ро ма из но си 27,3 хи ља да (1,7%) и  на ла зе се на дру гом 
ме сту (по сле Ср ба) у ет нич кој струк ту ри овог ре ги о на, а  нај ви ше 
их жи ви у оп шти на ма Зе мун (5599 или 3,3%), Па ли лу ла (5607 или 
3,2%), Обре но вац (1574 или 2,2%),Чу ка ри ца (3163 или 1,7%) и 
Но ви Бе о град (3020 или 1,4%).   

У окви ру Ср би је, Ро ми су нај ма ње за сту пље ни у регио-
нуШумадијеиЗападнеСрбије ко га од ли ку је би мо дал на ет нич ка 
струк ту ра с об зи ром да Ср би (88,6%) за јед но са Бо шња ци ма /Му-
сли ма ни ма чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на. Ро ми 
на овом про сто ру бро је 20,6 хи ља да (1,0%), а са те ри то ри јал ног 
аспек та, из у зев у Зла ти бор ској и Мо ра вич кој обла сти где их има 
ма ње од хи ља ду, у оста лим обла сти ма овог ре ги о на њи хов број се 
кре ће од две до че ти ри хи ља де. У окви ру Ма чван ске обла сти нај-
ви ше при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти има у оп шти ни Ко це ље ва 
(850 или 6,5%), а у Ко лу бар ској обла сти нај ве ћи број Ро ма жи ви  у 
оп шти ни Лај ко вац (775 или 5,0%). 

Кон цен тра ци ја Ро ма ве ли ка је упра во у еко ном ски ма ње 
раз ви је ним ре ги о ни ма и оп шти на ма, па је при ана ли зи њи хо вог 
дру штве ног по ло жа ја бит но има ти у ви ду и сте пен еко ном ске раз-
ви је но сти сре ди не у ко јој жи ве. Ро ми су углав ном на ста ње ни на 

11) На да Ра ду шки, “На ци о нал на при пад ност ста нов ни штва Ср би је по по пи су 2011. го-
ди не,”Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је , Бе о град, 2013, (1), 
стр.11-28.
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пе ри фе ри ја ма гра до ва што је до не кле ре зул тат ба вље ња од ре ђе ним 
за ни ма њи ма, док је ве ћи на ром ских на се ља ја сно из дво је на и про-
стор но изо ло ва на што има за по сле ди цу слаб кон такт са не ром ском 
око ли ном (про стор на се гре га ци ја), без ур ба не ин фра струк ту ре, а 
ква ли тет со ци јал них услу га из ра зи то је ни зак (не до ста так вр ти ћа, 
здрав стве них уста но ва, јав ног пре во за и дру го).

По зна ва ње де мо граф ског раз вит ка, по пу ла ци о не ди на ми ке, 
број но сти и про стор ног раз ме шта ја, при мар но је за раз у ме ва ње 
ром ске по пу ла ци је и спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра ма њин ске и 
со ци јал не по ли ти ке, као и за по кре та ње ак тив но сти на ре ша ва њу 
њи хо вих мно го број них про бле ма. Не по вољ не со цио-де мо граф ске 
струк ту ре и ста тус Ро ма у дру штву зах те ва до но ше ње аде кват них 
ду го роч них ме ра за по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја, пре све га у 
обла сти ста но ва ња, обра зо ва ња, за по шља ва ња и здрав ства. Та ко ђе, 
то под ра зу ме ва и по сте пе но укљу чи ва ње при пад ни ка ром ске ма-
њи не у све дру штве не то ко ве, су зби ја ње дис кри ми на ци је и сма ње-
ње си ро ма штва, род ну рав но прав ност, сма ње ње ве ли ких ди стинк-
ци ја из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва, по ли тич ко уче шће 
и пред ста вља ње, као и ефи ка сно спро во ђе ње ме ра афир ма тив не 
ак ци је у кључ ним обла сти ма дру штве ног жи во та.    

3.СРБИЈАИСОЦИЈАЛНАПОЛИТИКА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕДРУШТВЕНА

ИСКЉУЧЕНОСТ/УКЉУЧЕНОСТРОМА

Пој мо ви „си ро ма штво“ и мар ги на ли за ци ја“ све че шће се у 
струч ној ли те ра ту ри, али и у сред стви ма ма сов них ко му ни ка ци-
ја за ме њу ју тер ми ном „со ци јал на ис кљу че ност“. Иако не по сто ји 
ши ро ко при хва ће на, ни кон зи стент на де фи ни ци ја овог пој ма, ипак 
се под ра зу ме ва да се ра ди о јед ном сло же ном, ви ше ди мен зи о нал-
ном кон цеп ту ко ји под ра зу ме ва, по ред уоби ча је не ма те ри јал не ус-
кра ће но сти, и мно ге дру ге пре пре ке ко је сто је на пу ту  дру штве не 
ре а ли за ци је по је ди на ца и дру штве них гру па.

Ро ме је ла ко пре по зна ти у кон цеп ту дру штве не ис кљу че но-
сти, јер су они фик си ра ни на нај не по вољ ни јим дру штве ним по зи-
ци ја ма, на са мом дну дру штве не струк ту ре и као та кви пред ста-
вља ју нај у гро же ни ју ма њин ску за јед ни цу. На ши нај и стак ну ти ји 
ро мо ло зи12) пре по зна ју ром ску на ци о нал ну ма њи ну као ет но-кла су. 
На рав но, то се не од но си са мо на Ро ме у Ср би ји. „Чи та ва исто ри-
12) Алек сан дра Ми тро вић, Надну,Роминаграницамасиромаштва,На уч на књи га, Бе о-

град, 1990.  Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Накоњуслаптопомубисагама, Ма шин ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш и Про ме теј, Но ви Сад, 2010.
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ја Ро ма пра ће на је раз ли чи тим ви до ви ма со ци јал не ис кљу че но сти, 
де при ва ци ја, мар ги на ли за ци ја, угро же но сти и угро жа ва ња, укљу-
чу ју ћи и по ку ша је ис тре бље ња.“13) Ко ли ка је со ци јал на ис кљу-
че ност ове ет нич ке гру пе у Ср би ји мо же се по сма тра ти и пре ко 
со ци јал не дис тан це пре ма њи ма, ко ја је од ли чан по ка за тељ дис-
кри ми на ци је Ро ма у на шем дру штву. Пре ма ис тра жи ва њу Ми ла-
ди но ви ћа (2009), Ро ми спа да ју у ред оних ет нич ких гру па пре ма 
ко ји ма је из ра же на нај ви ша со ци јал на и ет нич ка дис тан ца по свим 
по сма тра ним дру штве ним од но си ма. 

По сма тра ју ћи дис кри ми на ци ју и се гре га ци ју као фор ме дру-
штве не ис кљу че но сти уоп ште, па у том кон тек сту и ром ске на ци-
о нал не ма њи не, Ми ло са вље вић  и Ми ла ди но вић 14) се за ла жу да и 
дис кри ми на ци ју тре ба по сма тра ти као ви ше слој ни фе но мен ко ји 
об у хва та: 

(1)  „дру штве ну дис кри ми на ци ју ко ја се про по зна је кроз 
исто риј ско на сле ђе мар ги на ли за ци је ет нич ких ма њи на 
што се ма ни фе сту је кроз си ро ма штво, не јед на ко сти и 
по сто ја ње пред ра су да; 

(2)  ин сти ту ци о нал ну дис кри ми на ци ју ко ја се про по зна је 
у то ме што вла сти си сте мат ски из бе га ва ју да по шту ју 
пра ва спе ци фич них гру па у по пу ла ци ји; 

(3)  ди рект ну дис кри ми на ци ју ко ја се пре по зна је по то ме 
што чак и он да ка да су им јав не слу жбе до ступ не, дру-
штве но и кул тур но ус кра ће ни љу ди не успе ва ју да до 
њих до ђу због дис кри ми на ци је ко ју вр ше по је ди ци“. 15)

Ка да су 2000. го ди не у Ли са бо ну ли де ри Европ ске уни је ус-
по ста ви ли Про цес со ци јал не укљу че но сти, има ли су у пла ну да 
до 2010. го ди не ис ко ре не си ро ма штво уну тар Уни је кроз одр жив 
еко ном ски раст, по раст бро ја ква ли тет них рад них ме ста и со ци-
јал ну ко хе зи ју. За јед нич ки ци ље ви у бор би про тив дру штве не ис-
кљу че но сти по ста вље ни су на са ми ту Европ ског са ве та у Ни ци 
кра јем исте го ди не, а већ сле де ће, 2001. го ди не су ли де ри чла ни ца 
ЕУ у Ла ке ну усво ји ли скуп основ них ин ди ка то ра на осно ву ко јих 
ће се пра ти ти дру штве на укљу че ност уну тар Уни је (Ла кен ин ди ка-
то ри). Ме то до ло ги ја пра ће ња до го во ре них по ка за те ља тре ба ло је 

13) Ми ло сав Ми ло са вље вић, “(Не)мо гућ но сти со ци јал не укљу че но сти Ро ма”, Социјална
мисао-Часописзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси, Бе о град, 2009, (2), стр. 
101.

14) Сло бо дан Ми ла ди но вић, «Ет нич ка и со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма», Социолошки
преглед, 2008, 17(3), str.417-437.

15) Пре у зе ли де фи ни ци ју из:Раскинутиланацискључености:ромскадецаујугоисточној
Европи, Уни цеф Ср би ја, Бе о град, 2007. 
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да обез бе ди ка ко њи хо ву ме ђу соб ну упо ре ди вост, та ко и да ис ка же 
спе ци фич но сти по је ди них зе ма ља, кроз кон стру и са ње по себ них 
на ци о нал них по ка за те ља. По што су се со ци јал не по ли ти ке зе ма-
ља чла ни ца ве о ма раз ли ко ва ле, би ло је нео п ход но ра ди ти ка ко на 
њи хо вом ме ђу соб ном ускла ђи ва њу, та ко и на хар мо ни за ци ји ме ра 
еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке са по ли ти ком за по шља ва ња. 

По се бан ак це нат је на за по шља ва њу, ко је се сма тра глав ним 
ин стру мен том со ци јал ног укљу чи ва ња (ма да оно ни је до вољ но за 
со ци јал ну укљу че ност у мо дер ном дру штву), али и на ја ча њу со-
ци јал не ко хе зи је, бо љој укљу че но сти у ло кал ним за јед ни ца ма и 
ква ли те тан со ци јал ни рад. Па жња се усме ра ва на обра зо ва ње де-
це при пад ни ка ра њи вих дру штве них гру па, као и на до жи вот но 
обра зо ва ње (li fe-long le ar ning) ко је омо гу ћа ва бо ље при ла го ђа ва ње 
про мен љи вим по тре ба ма тр жи шта ра да. Под сти че се ак ти ви зам 
ло кал них за јед ни ца и њи хо ва бри га и од го вор ност, а у про фи ли-
са њу на ци о нал них стра те ги ја и со ци јал них по ли ти ка уче ству ју и 
не вла ди не ор га ни за ци је, со ци јал ни парт не ри и сви ло кал ни и ре-
ги о нал ни ор га ни вла сти ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. За пра во, 
до ла зи до про ме не чи та вог кон цеп та со ци јал не по ли ти ке и со ци-
јал ног ра да. 16)

На пу ту ка Европ ској уни ји, Ср би ја већ у то ку про це са при-
сту па ња има оба ве зу да из ра ди Ме мо ран дум о со ци јал ној укљу че-
но сти. То ком ове го ди не Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку спро вео 
је SILC (Sta ti stics of In co me and Li ving Con di ti ons) ан ке ту, на узор ку 
од 8 000 до ма ћин ста ва, пре ко ко је се при ку пља ју стан дар ди зо ва ни 
по ка за те љи со ци јал не укљу че но сти за све зе мље чла ни це ЕУ (као 
и за зе мље ко је су у про це су при кљу чи ва ња), а по ред то га тре ба да 
раз ви је и на ци о нал но спе ци фич не по ка за те ље дру штве не ис кљу-
че но сти. На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо гу се пра ти ти 
ефек ти пред у зе тих ме ра за по ве ћа ње дру штве не укљу че но сти, као 
и за из ра ду На ци о нал них ак ци о них пла но ва. 

У сту ди ји ко ја је из ра ђе на за по тре бе Ка би не та пот пред сед-
ни ка за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, „Пра ће ње 

16) „Мо де ли со ци јал не по ли ти ке пре ма си ро ма шни ма чи је се уче шће у зе мља ма Европ ске 
уни је кре ће у ин тер ва ли ма од 10-20 про це на та раз ли ку ју се у зе мља ма чла ни ца ма, али 
се по ред нов ча них тран сфе ра про гра ми усме ра ва ју на раз ли чи те стра те ги је ко је се пред-
ла жу у окви ру Европ ске мре же за су зби ја ње си ро ма штва. Но ви при ступ под ра зу ме ва 
ак тив но укљу чи ва ње со ци јал ног ра да у про ме ну вред но сти, по пра вља ње са мо по што ва-
ња пу тем укљу чи ва ња у дру штве не про це се, а пре све га у све ри за по шља ва ња и по ли-
тич ке пар ти ци па ци је. Ту су пр вен стве но раз ли чи ти про гра ми за за по шља ва ње, обу ку и 
пре ква ли фи ка ци ју, про гра ми за по моћ школ ској де ци, опи сме ња ва ње, уче ње је зи ка (за 
ми гран те), про гра ми здрав стве не и со ци јал не за шти те, за шти те ста рих, као и уна пре-
ђе ња ин фра струк ту ре у не раз ви је ним под руч ји ма“. (ви де ти: Ма ри ја Ко лин, “Об ра сци 
жи во та у си ро ма штву и но ве па ра диг ме Европ ске уни је”, Социологија,2008, 5 (2),стр. 
202
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дру штве не укљу че но сти у Ср би ји“ (2009) на во де се ре зул та ти ква-
ли та тив ног ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но ра ди бо љег фор му ли-
са ња спе ци фич них по ка за те ља дру штве не укљу че но сти у Ср би-
ји.17)

Ауто ри ис ти чу да при ли ком пра ће ња со ци јал не укљу че но-
сти у Ср би ји, од но сно кре и ра ња на ци о нал но спе ци фич них ин ди ка-
то ра, тре ба има ти у ви ду че ти ри ка рак те ри сти ке срп ског дру штва: 
ве ли ки број при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, ве ли ки број при-
сил них ми гра на та, ве ли ки број ру рал ног ста нов ни штва и зна чај не 
род не не јед на ко сти, од но сно да на ци о нал но спе ци фич ни ин ди ка-
то ри тре ба да бу ду раз вр ста ни по овим обе леж ји ма 18)

Ме ђу тим, од 85 што Ла кен, што на ци о нал но спе ци фич них 
ин ди ка то ра ко ји су на ве де ни у овој сту ди ји, за чак 26 ни је на ве ден 
из вор по да та ка, а оста ли се осла ња ју у ве ли кој ме ри на ан кет на 
ис тра жи ва ња Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, Ан ке ту о рад ној 
сна зи и Ан ке ту о жи вот ном стан дар ду, за ко је сма тра мо да ни су 
до вољ но ре пре зен та тив не за ром ску по пу ла ци ју, на ро чи то за онај 
њен део ко ји жи ви у не фор мал ним на се љи ма, па је, са мим тим, не-
вид њив за др жав ну ста ти сти ку. 

У овом кон тек сту ин те ре сант но је по ме ну ти да је то ком 
2009. го ди не Ср би ја пред се да ва ла Де ка дом Ро ма и та да је, на ини-
ци ја ти ву и уз фи нан сиј ску пор др шку УНДП, са чи њен Мо ни то ринг 
оквир19) за пра ће ње дру штве не укљу чен сти ром ске по пу ла ци је у 
све че ти ри при о ри тет не обла сти Де ка де (обра зо ва ње, за по шља ва-
ње, ста но ва ње и здра вље). Кон стру и са ни су пре ци зни по ка за те љи 
ко ји су про фи ли са ни пре ма из во ри ма по да та ка, њи хо вој рас по ло-
жи во сти, до ступ но сти и по у зда но сти, као и пре ци зна упут ства за 
њи хо во из ра чу на ва ње. Тај из ве штај ниг де ни је об ја вљен што је по-
да так ко ји сам по се би го во ри о то ме ко ли ко је Вла да искре но по-
све ће на овим про бле ми ма. 

17) „Ква ли та тив но ис тра жи ва ње, ко је је ра ђе но за по тре бе ове сту ди је, у ко јем су уче ство-
ва ли при пад ни ци ра њи вих гру па по ка за ло је да ис пи та ни ци нај че шће на во де сле де ће 
че ти ри по ја ве као кључ не за до бар/нор ма лан жи вот: за по сле ње, сре ћан брак, од су ство 
про бле ма са де цом и здра вље....Овај на лаз, по ред две основ не ди мен зи је ду штве не 
укљу че но сти (за по сле ње, здра вље) ис ти че у пр ви план и зна чај ми кро со ци јал ног окру-
же ња (брак, де ца), као ин ди ка то ра ко ји при па да ди мен зи ји со ци јал не пар ти ци па ци је.“ 
(ви де ти: ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Тим пот-
пред сед ни ка Вла де за им пле нем та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, Бе о град, 
2009, стр. 16). 

18) ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Тим пот пред сед-
ни ка Вла де за им пле нем та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, Бе о град, 2009, стр. 
18

19) Iva na Ko pri vi ca, Sla vi ca Ko ma ti na, DecadeMonitoringFrameworkinSerbia,UNDP, Bel-
gra de, 2009. 
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5.КАБОЉОЈСОЦИЈАЛНОЈ
УКЉУЧЕНОСТИРОМАУСРБИЈИ

Да су Ро ми мар ги нал на дру штве на гру па го то во да је по ста-
ло оп ште ме сто у ана ли за ма њи хо вог дру штве но-еко ном ског по ло-
жа ја, баш као и кон ста та ци је о њи хо вој про стор ној ге то и зи ра но-
сти, не хи ги јен ским на се љи ма, со ци јал ној се гре га ци ји, али и мно го 
ве ћој не за по сле но сти, нео бра зо ва но сти, не пи сме но сти у од но су 
на про сеч но ста нов ни штво, што све ре зул ти ра њи хо вим кра ћим 
жи вот ним ве ком. Из гле да као да је о њи ма све ре че но, пу но је ге-
не ра ли зу ју ћих за кљу ча ка, али ма ло аде кват ног за ко но дав ста ва и 
ефи ка сних ме ра да се то ста ње ре ал но по бољ ша. Као узро ци не е-
фи ка сно сти др жав них ме ра че сто се на во де про це не да ве ли ки број 
Ро ма ни је уве ден у зва нич не др жав не еви ден ци је, ако и без број пу-
та на во ђен по да так о њи хо вом по пи са ном и про це ње ном укуп ном 
бро ју.  Та ко се, баш као што Ро ми цир ку ли шу у за ча ра ним кру го ви-
ма си ро ма штва, вр ти у круг ар гу мен та ци ја да не мо же мо до бро да 
пла ни ра мо сред ста ва, ни ме ре, за то што не зна мо та чан број Ро ма.

С дру ге стра не, ка да го во ри мо о де лотвнор но сти кон цеп та 
„со ци јал не ис кљу чен сти/укљу че но сти“, мо ра мо да при ме ти мо да 
је де фи ни сан ве о ма ши ро ко и ша ро ли ко, ка ко у на уч ној и струч ној 
ли те ра ту ри, та ко и у ме ђу на род ним и на ци о нал ним до ку мен ти ма. 
Не до вољ но ја сно де фи ни сан кон цепт, пре пу штен сло бод ној ис тра-
жи вач кој про це ни при из бо ру ин ди ка то ра, мо же да до ве де и до во-
ди до пре за си ће ња број ним по ка за те љи ма раз ли чи тог ква ли те та, 
што у ко нач ном ско ру про у зро ку је зна чај не ме то до ло шке про бле ме 
– у пр вом ре ду не у по ре ди вост, па са мим тим и не у по тре бљи вост 
до би је них по да та ка. 

Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји (2010) и Ак ци о ним пла но ви ма за де фи ни са не обла сти 
ство ре ни су од ре ђе ни пред у сло ви за бо ље укљу чи ва ње Ро ма у дру-
штве ни жи вот Ср би је. Мо ра се при зна ти да има по ма ка у мно гим 
обла сти ма, али та ко ђе и да не ма до вољ но од го вор но сти, про фе си-
о нал но сти и хар мо нич но сти у ра ду оних ин сти ту ци ја ко је су пред-
ви ђе не за ус по ста вља ње ме ха ни за ма и пра ће ње дру штве не укљу-
че но сти Ро ма.20)

Све му то ме до при но си и ду бо ка дру штве на ано ми ја у ко јој 
се Ср би ја већ ду го на ла зи. На и ме, све че шће се мо же чу ти ка ко љу-
ди го во ре да же ле „да се ис кљу че“ из муч не сва ко дне ви це. Бе гом у 
при ват ност или чак са мо ћу, љу ди се че сто бра не од не под но шљи ве 

20) На црт Из ве шта ја За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло-
жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји, (ви де ти на сај ту www.za stit nik.gov.rs) 
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дру штве не ре ал но сти у ко јој укљу че ност мо же да зна чи и из ло же-
ност све ве ћој и очи глед ни јој, све агре сив ни јој и бес кру пу ло зни јој 
по ли тич кој ма ни пу ла ци ји. Ка да су Ро ми у пи та њу, у том кон тек сту 
нам се на ме ћу две ди ле ме: ко ли ко су Ро ми, у це лој при чи о со ци-
јал ној укљу че но сти, не са мо у Ср би ји, већ и у во де ћим др жа ва ма 
Европ ске уни је, пред мет по ли тич ке ма ни пу ла ци је и има ју ли пра ва 
Ро ми да се не укљу чу ју у оној ме ри и на онај на чин за ко ји дру ги 
сма тра ју да је за њих нај бо љи?

Ин те ре сант на те ма за раз ми шља ње и кре и ра ње ка ко со ци јал-
не, та ко и еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји је за ни мљи ва по ја ва го то-
во иден тич не ве за но сти за „др жав не ја сле“ ко ју ис ка зу ју др жав ни 
чи нов ни ци и Ро ми при ма о ци со ци јал не по мо ћи. На и ме, ко ли ко се 
чи нов ни ци гр че ви то тру де да осво је и за др же свој ста тус, то ли ко се 
и при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не тру де да са чу ва ју те шко 
сте чен ста тус при ма ла ца со ци јал не по мо ћи. Из гле да да су то да нас 
нај ве ће кон стан те и нај по у зда ни ји на чи ни пре жи вља ва ња у Ср би-
ји. С јед ном очи глед ном раз ли ком. Док за ве ћи ну др жав них чи нов-
ни ка мо же мо оправ да но да стре пи мо ка ко ће се сна ћи ако оста ну 
без по сла, Ро ми не ма ју тај про блем. Они су умет ни ци пре жи вља-
ва ња. Че сто чу је мо да Ро ми не ће да ра де. Ме ђу тим, ка да тре ба да 
при хва те не ки по сао, они су у озбиљ ној ди ле ми да ти ме не по гор-
ша ју со ци јал но-еко ном ски по ло жај сво је по ро ди це. С об зи ром на 
њи хов обра зов ни ста тус, ми ни мал не ква ли фи ка ци је и дру штве не 
пред ра су де пре ма њи ма, по сло ви ко ји им се ну де су по пра ви лу 
нај сла би је пла ће ни, нај те жи фи зич ки по сло ви, че сто се зон ског ка-
рак те ра. Зар он да ни је очи глед но да Ро ми ре зо ну ју ло гич но на сто-
је ћи да обез бе де сво јој по ро ди ци пер ма нент ну дру штве ну пот по ру, 
док јој при том у „си вој зо ни“ обез бе ђу ју до дат не при хо де?

Ка да раз ми шља мо о то ме шта за и ста мо же да до при не се бо-
љој дру штве ној укљу че но сти Ро ма код нас, чи ни нам се да су у 
под јед на кој ме ри ва жне две ства ри: еман ци па ци ја Ро ма и еман ци-
па ци ја свих гра ђа на Ср би је. 

Нео п хо дан пред у слов за еман ци па ци ју Ро ма је по бољ ша ње 
њи хо вог ма те ри јал ног по ло жа ја, што је основ за по че так на пу шта-
ња „кул ту ре си ро ма штва“, ко ја је пра ви ра сад ник дру штве ног от-
по ра и пред ра су да пре ма њи ма. 

Ни шта лак ши, ни ма ње зах те ван за да так ни је еман ци па ци ја 
гра ђа на Ср би је. Да кле, еман ци па ци ја Ср ба, али и при пад ни ка свих 
на ци о нал них ма њи на ко је жи ве у Ср би ји, ка ко за пу но по што ва ње 
људ ских пра ва и сло бо да свих, та ко и за са мо ре а ли за ци ју и про-
спе ри тет кроз на пор за оства ри ва ње соп стве них по тен ци ја ла, а не 
кроз угро жа ва ње и ни по да шта ва ње ту ђих. 
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Ова два про це са тре ба да те ку си мул та но и да се ме ђу соб но 
по др жа ва ју. Еман ци па ци ју Ро ма тре ба да во де у пр вом ре ду ром-
ски ин те лек ту ал ци, ка ко они ко ји су афир ми са ни, та ко и они ко је 
ром ска за јед ни ца тек тре ба да из не дри, уз по моћ оста лих ин те лек-
ту а ла ца ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком, али и не вла ди них ром-
ских и не ром ских ор га ни за ци ја; уз ин сти ту ци о нал ну и еко ном ску 
по моћ ка ко на ше др жа ве, та ко и кроз ре а ли за ци ју свих мо гућ но сти 
ко је се пру жа ју кроз ино стра не фон до ве.21)

Еман ци па ци ја гра ђа на Ср би је иза зов је за Ср би ју и им пе ра-
тив ње ног оп стан ка. По себ ну од го вор ност за успех овог про це са 
но се ак ту ел не дру штве не ели те, а ин те лек ту ал ци би тре ба ло да се 
по тру де да стек ну усме ра ва ју ћу уло гу. Упр кос мно гим ди ле ма ма 
и пи та њи ма ко је отва ра, ипак нам се чи ни да ни је дан кон цепт не 
од го ва ра по тре ба ма са вре ме ног дру штва као ин тер кул ту рал ни кон-
цепт. 

„Скло ни смо да ве ру је мо да афир ма ци ја ин тер кул ту рал них 
вред но сти у ве ли кој ме ри од го ва ра но вим дру штве ним по тре ба-
ма са вре ме ног, гло ба ли зо ва ног дру штва, ве о ма ин тен зив ног тех-
но ло шког раз вит ка и кон стант не по тре бе за бр зом, ефи ка сном и 
ко ри сном ко му ни ка ци јом. Ко ли ко ће та ква си ту а ци ја до при не ти 
развно прав ном су жи во ту и кре а тив ној ин тер ак ци ји из ме ђу при-
пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра, а ко ли ко ће до ве сти до ујед на ча ва ња 
до ми нант них вред но сти и упро се ча ва ња сва ко днев ни це, па у том 
сми слу и оси ро ма ше ња по је ди них кул ту ра и гу би ка не ких аутен-
тич но сти, по ка за ће вре ме.“22) 

Због то га, по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не да нас пред-
ста вља иза зов кон цеп ту то ле ран ци је, јед на ко сти и де мо кра тич но-
сти, као и ефи ка сно сти у спро во ђе њу ма њин ске и со ци јал не по-
ли ти ке. За јед но ху ма но дру штво по треб но је при хва та ње иде је 
мул ти ет нич но сти и ин тер кул ту ра ли зма, као и од го вор но сти др жа-
ве и ве ћин ског ста нов ни штва за ма њи не.

21)  Пра ви при мер за ову са рад њу је про је кат стам бе ног збри ња ва ња 202 ром ске по ро ди це 
ра се ље не из не ка да шњих не хи ги јен ских бе о град ских на се ља ГазелаиБелвил.Про је кат 
вре дан 3,6 ми ли о на евра фи нан си ра Европ ска ко ми си ја, а у ње го вој ре а ли за ци ји и по др-
шци ра се ње ним Ро ми ма и њи хо вој де ци уче ству је и вла дин (Се кре та ри јат за со ци јал ну 
по ли ти ку и Се кре та ри јат за обра зо ва ње гра да Бе о гра да; шко ле ко ју де ца по ха ђа ју) и 
не вла дин сек тор (Не вла ди не ор га ни за ци је ДТИ и АГЕН ДА, Цен тар за по др шку по ро-
ди ци). 

22)  Сла ви ца Ко ма ти на, Је ле на Пр тља га, “Уло га дру штве них ели та у афир ма ци ји ин тер-
кул ту рал но сти”, Даровитиидруштвена елита, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за 
обра зо ва ње вас пи та ча „Ми ха и ло Па влов“, Вр шац, 2009, стр. 479-491.
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NadaRaduski,SlavicaKomatina

THESOCIALINCLUSIONOFROMAASA
CHALLENGETOTHESOCIALPOLICYOFSERBIA

Resume
The most re cent cen sus da ta show the Ro ma are, af ter Hun ga ri-

ans, the lar gest et hnic gro up in Ser bia:  with 147 600 in ha bi tants, the 
pro por tion of Ro ma in the to tal po pu la tion was 2.1 per cent. Com pa red 
to the last cen sus, the ir num ber has in cre a sed by one-third. We as su me 
that this is not just a con se qu en ce of the in flu en ce of the de mo grap hic 
fac tors (pri ma rily the re la ti vely high birth ra te), but al so a good so cial 
cli ma te and the ac ti ve in vol ve ment of Ro ma in the Ser bian po pu la tion 
cen sus con duc ted in 2011.

Ter ri to rial di stri bu tion of the Ro ma, who se most re cent da ta ha-
ve been analyzed in de tail, re pre sents an im por tant fact to un der stand 
the terms and the qu a lity of the ir li ves, and the le vel of the ir so cial in-
clu sion, ha ving in mind un ba lan ced so cio-eco no mic de ve lop ment of 
Ser bia.

Ha ving in mind that, ac cor ding to the ge ne rally ac cep ted opi-
nion of the sci en ti fic and ex pert pu blic Ro ma are the most vul ne ra ble 
mi no rity com mu nity in Ser bia, con cen tra ted on the most adver se so cial 
po si ti ons, they are a real pa ra digm of so cial ex clu si on.

Con si de ring the ef fec ti ve ness of the con cept of “so cial ex clu si-
on/ in clu sion,” we ha ve to no te that the con cept is de fi ned very bro adly 
and di ver sely, both in sci en ti fic and pro fes si o nal li te ra tu re, as well as 
in in ter na ti o nal and na ti o nal do cu ments. Not cle arly de fi ned con cept, 
which is left to the re se arch as ses sment in the se lec tion of in di ca tors, 
can lead to sa tu ra tion of a num ber of in di ca tors from di ver se qu a lity, 
which in the fi nal sco re can ca u se sig ni fi cant met ho do lo gi cal pro blems 
- pri ma rily com pa ra bi lity, and the re fo re the inap pli ca bi lity of the da ta.

The Ro ma mi no rity re pre sents a se ri o us chal len ge to the so cial 
po licy of the Re pu blic of Ser bia on the ir way to the ir Euro pean in te gra-
tion, as well as to its own eman ci pa tion of mo re equ i ta ble and hu ma ne 
so ci ety. For bet ter mo ni to ring of so cial in clu sion of the Ro ma, qu a lity 
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in di ca tors sho uld be cle arly de fi ned, pro ving re li a ble so ur ce of in for-
ma tion. A ne ces sary con di tion for the eman ci pa tion of Ro ma is im pro-
ve ment of the ir eco no mic si tu a tion, which is the ba sis for the start of 
aban do ning the “cul tu re of po verty”, which is a true so ur ce of so cial 
re si stan ce and pre ju di ce to wards them.
Keywords: Ro ma pe o ple, de mo grap hic fac tors, po pu la tion cen sus, in clu sion, 

so cial in di ca tors, so cial po licy, Euro pean Union, Ser bia 
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