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ССТТААВВООВВИИ  ССРРППССККЕЕ  ППООЛЛИИТТИИЧЧККЕЕ  ЕЕЛЛИИТТЕЕ    

ОО  ЖЖЕЕННААММАА  УУ  ППООЛЛИИТТИИЦЦИИ  
 

Циљ овог рада је да се на основу ставова посланица и посланика у Скупштини 
Србије утврди колики утицај жене имају у српској политици. Основ рада представ-
ља истраживање спроведено међу чланицама и члановима српског парламента. 

Истраживање показује да данас у политичком животу Србије постоје две врсте 
фактора (препрека) за веће учешће жена у политици: 1) системски фактор и 2) пси-

холошки фактор. Родна неједнакост је још увек присутна у српском друштву, а на 
њу нарочити утицај има традиционална концепција родних односа и родних разлика. 
Други фактор је психолошке природе. Иако је женама у начелу омогућено да се јавно 
и политички ангажују оне саме имају психолошке баријере да активно партиципи-

рају у политици. Жене се социјализују да се брину о приватном животу и њихове 
активности нису усмерене ка јавној сфери. Због родно засноване двојности приват-

но/јавно жене се у политици не осећају на "свом" терену, већ као да су на својеврс-
ном тесту карактера, способности и знања. 

Kључне речи: политичка елита, утицај, политичка партиципација, род, поли-

тички статус. 

 
Циљеви истраживања и узорак 

 

Основни циљ овог истраживања био је да се на основу ставова чланица и 
чланова парламента, као места где се формирају и усмеравају промене у 
друштву, опише каква је перцепција српских политичарки и политичара (као 
квалификоване јавности) женског политичког активизма и утицаја. Шире, 
циљ је био да се, преко односа политичке елите према питању женског поли-
тичког утицаја, утврди степен демократичности целокупног друштва. Наиме, 
са правом се сматра да управо ниво еманципације жена представља један од 
главних показатеља опште еманципованости друштва и његове демократич-
ности.1  

Као истраживачки инструмент коришћена је анкета, а истраживање је 
спроведено у раздобљу јуни – септембар 2007. С обзиром да у Србији, у пос-

––––––––––––– 
1
 Наравно, то не значи да је женски политички активизам једини показатељ еман-

ципованости и демократичности друштва. И у неким развијеним земљама жене нису осо-
бено политички активне. Вероватно је то последица веће економске сигурности коју жене 
имају у развијеним друштвима, и сразмерно нижег интереса жена да се политички анга-
жују.  
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ледњим скупштинским сазивима, жене чине око једну петину посланика, 
основна истраживачка идеја је била да се узорак формира тако да се, на једној 
страни, обезбеди заступљеност свих већих парламентарних странака, а да се, 
на другој страни, постигне сразмерна заступљеност мушкараца и жена управо 
по страначкој припадности. На пример, у странци која има 52 посланика и 13 
посланица, анкетни упитници су достављени свакој жени, а од мушкараца је 
са списка посланика, принципом сваки четврти мушкарац, одабрано исто 
толико испитаника. Пошто је претпостављено да мушкарци неће бити особи-
то заинтересовани за тему, сваком испитанику одређена је и „резерва”, коме 
је такође достављен упитник.  

Реализовани узорак на крају је обухватио укупно 70 испитаника и испи-
таница, 31 жену и 39 мушкараца. Овај узорак се може оценити као веома 
репрезентативан, будући да он обухвата готово једну трећину посланика и 
посланица Народне скупштине, формиране после избора 2007. године.  

Реализовани узорак, наравно, не поклапа се у потпуности са планираним. 
С обзиром на предмет истраживања, сматрали смо да узорак треба да обух-
вати све 52 жене-посланице из сазива скупштине 2007. Иако су упитници 
достављени свим парламентаркама, а некима од њих и више пута

2
, од 52 

посланице анкетни упитник је на крају попунило њих 31. Посебно је слаб 
степен сарадње остварен с посланичким клубом СРС-а, где је од 26 испита-
ница и испитаника (плус 13 „резервних” мушкараца) мање од 1/3 узорком 
планираног броја попунило анкетни упитник.  

Занимљиво је навести и неколико реакција испитаника у току самог 
истраживања, нарочито што се тиче његовог квантитативног дела. Неке поли-
тичарке и неки политичари су питали: „Како то да је анкета анонимна, ако се 
траже подаци: колико имате година, пол, колико дуго сте члан странке и томе 
слично?”. Изгледа да су они мислили да се помоћу тих података може иден-
тификовати ко је попунио који упитник. С друге стране, неколико испитаника 
је потписало упитник, именом и презименом, наводећи чак и име странке. 
Један испитаник је написао: „Поштујем Вашу гаранцију у погледу аноним-
ности, ја, ипак, све радим јавно”. Такође, и неколико политичарки се потпи-
сало и навело странку којој припада. Један политичар је, на моје питање да ли 
је попунио упитник, одговорио да јесте, али да су га мушкарци у странци 
питали због чега попуњава упитник када је намењен женама. Овакав став 
једног дела мушкараца о теми самог истраживања показује њихову суштин-
ску незаинтересованост за тему родних односа коју виде као потпуно иреле-
вантну.  

 
 

––––––––––––– 
2
 С обзиром на честа скупштинска заседања у том периоду, ауторка рада је лично 

делила упитнике испитаницима, или су упитници били насловљени лично на сваког 
посланика и посланицу и остављани у посланички клуб, с пропратним писмом о разло-
зима истраживања и сврси коришћења добијених података. 
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Елита и учешће жена у високој политици 
 

Како наша политичка елита види способности жена да се баве полити-
ком? Да бисмо одговорили на ово питање, замолили смо посланике и пос-
ланице да искажу свој степен слагања са девет понуђених исказа. На основу 
табеле 1 (вид. табелу у прилогу на крају текста) покушаћемо да идентифи-
кујемо у којој мери су заступљени различити ставови, између политичарки и 
политичара, о могућностима жена у политици и о карактеристикама њиховог 
политичког понашања.  

За које исказе можемо рећи да постоје значајне разлике између муш-
караца и жена у њиховом прихватању или одбацивању? Најпре, са изузетно 
важним исказом Жене се системски обесхрабрују да се баве политиком 
потпуно и делимично се слаже 60,0 посто жена а само 33,3 посто мушкараца. 
Обрнуто, када је у питању неслагање са овим исказом, потпуно и делимично 
се не слаже 33,4 посто жена, а чак 59,0 посто мушкараца. Дакле, политичари 
далеко чешће него политичарке сматрају да не постоје системске препреке у 
друштву које онемогућавају жене да се баве политиком. Напротив, жене које 
су се успеле пробити у политички врх сматрају да постоје системски разлози 
који онемогућавају жене да се политички ангажују. 

С исказом Жене су у основи исувише нежне да се баве политиком пот-
пуно и делимично се слаже 33,4 посто мушкараца и само 10,0 посто жена, док 
се са овом тврдњом не слаже за четвртину више жена више него мушкараца 
(61,6 посто политичари наспрам 86,6 посто политичарки). Очигледно је да 
политичарке ређе од политичара прихватају стереотип о томе да су жене у 
политици „слабији пол”. Ипак, чињеница да већина мушкараца одбацује овај 
исказ показује да су жене, својом борбеношћу и упорношћу у политици, већ 
довољно демонстрирале политичку снагу и способност.  

Такође, тврдњу Жене су склоније политичком компромису него мушкар-
ци, жене скоро двоструко чешће прихватају као тачну, него мушкарци (80,0 
посто жена наспрам 43,6 посто мушкараца). Провером значајности преко хи-
квадрат теста за ову тврдњу, према полу испитаника, утврђено је да она из-
носи 0,02, док је коефицијент контингенције 0,447, тако да постоји статисти-
чки јака веза између пола и одговора на ово питање. Несумњиво је да у овој 
ствари жене о себи мисле знатно боље него мушкарци, па је ствар даљег 
тумачења и анализе да се утврди ко је овде у праву.  

Жене такође о себи боље мисле него мушкарци и када је реч о страначкој 
дисцпилини и поштовању страначке хијерахије. Политичарке се, дакле, 
далеко чешће него политичари слажу са исказом да Жене поштују страначку 
хијерархију чешће него мушкарци. Са овом тврдњом се потпуно и делимично 
слаже 48,7 посто мушкараца и чак 73,3 посто жена. Изгледа да жене због веће 
диспилинованости и бољег поштовања страначке хијерахије заузврат доби-
јају и могућност бољег коришћења неформалног утицаја у политици, него 
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Табела 1.  

Степен слагања са понуђеним исказима (у %) 

 

 
 
 

потпуно се 
слажем 

делимично 
се слажем 

нити се 
слажем нити 
се не слажем 

делимично 
се не слажем 

уопште се не 
слажем 

  М Ж  М Ж  М Ж  М Ж М Ж 

1) жене немају довољно времена да се  
 посвете политици с обзиром на 
 свакодневне породичне обавезе 

10,3 13,3 69,2 53,3 5,1 6,7 2,6 16,7 12,8 10,0 

2) женама недостаје самопоуздање да  
 се суоче са политичким изазовима 

10,3 3,3 35,9 46,7 7,7 3,3 5,1 13,3 41,0 33,3 

3) жене су у основи исувише нежне 
 за политичку борбу 

2,6 0,0 30,8 10,0 5,1 3,3 2,6 3,3 59,0 83,3 

4) жене немају довољно утицаја у  
 политичким структурама 

17,9 23,3 38,5 36,7 7,7 6,7 20,5 6,7 15,4 26,7 

 5) жене нису довољно агресивне да би  
 се бавиле политиком 

- - 25,6 20,0 2,6 6,7 20,5 16,7 51,3 56,7 

6) жене се системски обесхрабрују да  
 се баве политиком 

5,1 30,0 28,2 30,0 7,7 6,7 15,4 6,7 43,6 26,7 

7) жене су склоније политичком  
 компромису него мушкарци 

5,1 43,3 38,5 36,7 7,7 3,3 5,1 3,3 43,6 13,3 

8) жене поштују страначку  
 хијерархију чешће него мушкарци 

20,5 40,0 28,2 33,3 25,6 13,3 7,7 3,3 17,9 10,0 

9) жене боље користе неформални  
 утицај у политици него мушкарци 

35,9 26,7 41,0 40,0 7,7 6,7 5,1 13,3 10,3 13,3 
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 мушкарци (или је то више ствар „женског шарма"?). Из табеле 1 видимо да 
се чак 76,9 посто мушкараца и 66,7 посто жена слаже са исказом да Жене 
боље користе неформални утицај него мушкарци у политици. Да ли је у пи-
тању још један стереотип (у складу с традиционалном предрасудом о „жен-
ској лукавости”), који је нешто више изражен код мушкараца, или је реч о 
објективној појави помоћу које жене покушавају да компензују свој систем-
ски хендикеп, остаје да покаже нека следећа анализа. 

А сада да видимо које тврдње жене и мушкарци из нашег узорка слично 
(не)прихватају. Са исказом, који такође можемо оценити као један од најзна-
чајнијих за наше истраживање, Жене немају довољно утицаја у политичким 
структурама потпуно се или делимично слаже 56,4 посто мушкараца и 60,0 
посто жена, а не слаже, потпуно или делимично, 35,9 посто мушкараца и 33,4 
посто жена. Занимљиво је да овде разлика у перцепцији женске утицајности 
не зависи од пола. Видимо како нешто више од половине и мушкараца и жена 
сматра да жене нису довољно утицајне, али није мало ни жена које се, јед-
нако као и мушкраци, не слажу са тврдњом да жене још увек немају довољно 
утицаја у политичким структурама. Ова чињеница још једном показује сву 
идеологизовану искривљеност тзв. радикалног феминизма, који све мушкар-
це види као „женске непријатеље”

3
. Очигледно, више од половине мушких 

припадника политичке елите у Србији мисли да жене треба да буду ути-
цајније у политици него што јесу. С друге стране, наш налаз показује и сву 
површност тзв патријархалне критике феминизма, која свако указивање на 
родну неравноправност објашњава „личним интересима жена из више средње 
класе"

4
 и хомогеним наступом тзв. женског политичког лобија. Очигледно, 

––––––––––––– 
3
 «У патријархату», објашњава Андреа Дворкин, «свака жена је жртва, прошла, сада-

шња и будућа. У патријархату, кћерка сваке жене је жртва, прошла, садашња и будућа. У 
патријархату, син сваке жене је њен потенцијални издајник и такође неизбежни силова-
тељ или експлоататор друге жене” (Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses 
on Sexual Politics, New York: Harper and Row, 1976. Као што то објашњава Жеремејн 
Грир, најчешћа искрена емоција између два пола је мржња (Germaine Greer The Female 
Eunuch, Paladin 1970). Мржња између мушкараца и жена, по радикалним феминис-
ткињама, види се по силовању које је, како каже Сузан Милер «револуционарно 
откриће мушкарца да сопствени полни органи могу служити за производњу страха. 
Оно је свестан поступак застрашивања којим сви мушкарци држе све жене у стању 
страха» (Susan Brown Miller, Against Our Will: Men, Women and Rape, Simon and Schuste, 
1975). Неке радикалне феминисткиње, као рецимо Бети Фридан, брак и породицу чак 
називају „удобним концентрационим логором” (Betty Friedan, The Feminine Mystique, 
W.W. Norton & Co. 1963; цитирано према: Wendy McElroy, «Mises' Legacy to Feminism», 
The Freeman, September 1997, Vol. 47, No. 9, pp. 558-563; http://www.ifeminists.net/intro-
duction/essays/mises.html).). 

4
 „Увођење обавезних квота за жене у парламенту јесте мера која нема везе са 

(не)праведношћу система. Она има везе само са настојањем политички амбициозних 
припадница више и више-средње класе да у сфери политике обезбеде себи повлашћени 
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није мали број жена у политичкој елити које, као и мушкарци, такође смат-
рају да је утицај жена у телима и органима власти задовољавајући, и да се он 
не мора некавим посебним институционалним мерама повећавати. 

И код тврдње Женама недостаје самопоуздање да се суоче са политич-
ким изазовима није уочена нека значајнија разлика у одговорима полити-
чарки и политичара. Са датом тврдњом се потпуно или делимично слаже 50,0 
посто жена и 46,2 посто мушкараца, а уопште или делимично се не слаже 
46,6 посто жена и 46,1 посто мушкараца. Ово је занимљив податак, који пока-
зује да, за једну половину политичарки и политичара, неодстатак самопоуз-
дања можда може бити узрок слабије заступљености жена у српској поли-
тици, док друга половина и мушкараца и жена у политичкој елити, тај разлог 
одбацује. Треба рећи да је самопоуздање неопходна особина за успешно бав-
љење политиком. По истраживању које је спроведено 2001. године, на узорку 
опште популације (с намером да се, према (не)пожељности одређених осо-
бина, створи слика идеалне жене и идеалног мушкарца у друштву), утврђено 
је да је самопоуздање веома пожељна особина и за мушкарце, и за жене 
(Милић, 2002). Одсуство већег самопоуздања код жена може бити условљено 
како васпитањем, тако и демотивушућим друштвеним системом, у коме се 
пред жене стављају бројне препреке, које, после серије неуспеха, могу да 
доведу до рушења и најчвршћег личног самопоуздања. Отуда амбиваленција 
коју наши и мушки и женски испитаници показују код овог питања није 
случајна и захтева посебно разматрање. 

И код тврдње Жене нису довољно агресивне да би се бавиле политиком 
не постоји значајнија разлика у одговорима жена и мушкараца (слаже се 20,0 
посто жена и 25,6 посто мушкараца, не слаже се 73,4 посто политичарки и 
71,8 посто политичара). Трочевртинском већином, како код жена тако и код 
мушкараца, политичка елита сматра да жене ипак имају довољну дозу 
агресивности потребну за учешће у политици. Дакле, ни то не би требало да 
буде објашњење женског неуспеха у бављењу политиком. 

Тврдња Жене немају довољно времена да се посвете политици с обзиром 
на свакодневне породичне обавезе такође наилази на сличан степен слагања 
жена и мушкараца (66,6 посто код жена и 79,5 посто од мушкараца). И жене и 
мушкарци се очигледно слажу да женска свакодневица садржи превише 
обавеза да би жене, под садашњим степеном оптерећења, могле активно уче-
ствовати у политичком животу. Занимљиво је, међутим, да око шестина по-
литичара више него политичарки сматра да породичне обавезе онемогућавају 
жене да се значајније ангажују

5
. За огромну већину мушкараца, дакле, из-

––––––––––––– 

треман” (Слободан Антонић, „Феминизам у црном”, Печат, 25. април 2008, бр. 10, стр. 
57-59. http://www.nspm.org.yu/Prikazi/2008_ant_feminizam1.htm). 

5
 Процентуално се и по питању неслагања разликују ставови испитаника, то јест, око 

11,0 посто жена се чешће од мушкараца не слаже са тврдњом да жене немају времена за 
политику (уопште и делимично се не слаже 26,7 посто политичарки и 15,4 посто поли-
тичара). 
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гледа да се женске породичне дужности могу узети као главни разлог слабије 
успешности жена у политици.  

И заиста, запосленим женама, независно од тога којом професијом се 
баве, веома је тешко да ускладе свакодневне обавезе у породици, са послов-
ним обавезама. Због обима свакодневних дужности у породици, женама је 
нарочито тешко да се посвете политици, која, барем у почетку, захтева 
велики утрошак времена а да не доноси никакав приход. Ипак, изгледа да је 
мушкарцима најлакше да управо у овој чињеници виде главни извор слабе за-
ступљености жена у вишим политичким телима и органима. Жене су, међу-
тим, и на овај начин, истицањем притиска обавеза које им намеће тради-
ционални патријархални образац, желеле да потврде да им је прилично тешко 
да ускладе свој приватни и пословни живот. Али, признање те чињенице, од 
стране жена, њена освешћеност, не значи обавезно и мирење са њом, 
прихватање те чињенице као непромењиве категорије. 

 

Разлози због којих жене не могу да буду 
утицајније у политици 

 

Резултати истраживања представљени у овом поглављу, показују ставове 
политичке елите, жена и мушкараца, о разлозима због којих жене не могу да 
буду утицајније у политичком животу Србије и нису важнији чинилац дру-
штвених промена. Желели смо да испитамо како политичка елита перципира 
активност жена и мушкараца у странци, да ли су жене пасивније од мушка-
раца, да ли и колико жене често подносе предлоге, колико су њихови пред-
лози усвајани, који приступ активизму је најефикаснији у политици, и 
слично.  

Табела 2  

Према Вашем мишљењу, ко је активнији у Вашој 

 политичкој странци? (у %) 

 

 пол 

   мушки  женски 

Жене 
10,3 10,0 

Мушкарци 
48,7 33,3 

подједнако оба 

пола 
41,0 53,3 

не знам 
0,0 3,3 
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У табели 2 приказани су одговори на питање ко је, према мишљењу испи-
таника и испитаница, активнији у њиховој странци. Разматрањем података из 
табеле уочавамо да политичари и политичарке не сматрају да су у њиховој 
странци чешће активне жене него мушкарци. Напротив, жене већином смат-
рају да су мушкарци и жене подједнако активни у странци којој припадају 
(53,3 посто), док мушкарци сматрају да су активнији мушкарци (48,7 посто). 
Свега 10,3 посто мушкараца и 10,0 посто жена мисли да су у странци 
активније жене.  

Када говоримо о женском активизму треба имати у виду да је у свим 
парламентарним странкама број жена непропорционалан броју мушкараца 
(осим у странци Г17 Плус), односно да у скоро свим политичким странкама 
мушкарци бројчано надмашују жене. Поставља се питање да ли је мања 
активност жена последица те чињенице, или су испитаници ипак били свесни 
да су жене слабије заступљене у странци, али уз ту чињеницу сматрају да су 
оне још и мање активне? Ипак, треба уочити да незнатно више мушкараца 
мисли да су мушкарци у странци активнији (48,7 посто), него што је међу 
њима оних који сматрају да су оба пола подједнако активна у раду странке 
(41,0 посто). Код жена, међутим, убедљиво већи удео њих сматра да су оба 
пола подједнако активна у раду странке (53,3 посто), од оних које су 
одговориле да су активнији мушкарци (33,3 посто). То значи да већина наше 
политичке елите ипак процењује да су оба пола подједнако активна, док се 
перцепција дела мушкарца да су мушкарци активнији може објаснити и пот-
ребом да се нађе разлог зашто су жене слабије заступљене у органима стран-
ке од мушкараца. Ако знамо да је, после 2000. године, дошло до повећања 
заступљености жена у политичким телима и органима

6
, то онда може бити и 

показатељ пораста женског активизма у странкама. 
Ипак, тај активизам је, чак и према самооцени жена, још увек недовољан. 

То се може видети и из одговора на питање Да ли активно учествујете у 
подношењу предлога у Bашој странци. Уколико саберемо проценте одговора 

––––––––––––– 
6
 Пре 1990. удео жена у Скупштини Србије кретао се око 20 одсто (Матић и Дамја-

новић, 1983: 494). Након обнове вишестраначја, драстично је опало учешће жена у скуп-
штини. У сазиву скупштине, након избора од 9. децембра 1990, било је свега 1,6 посто 
жена. Ситуација се није битно поправила ни после следећих избора, када је удео жена у 
скупштини порастао на свега 5,6 посто, колики је удео био и у тренутку пада Милоше-
вићевог режима. Након политичких промена извршених 5. октобра 2000, повећан је удео 
жена у скупштини, али после избора у децембру 2000. и 2003, он је још увек је био знатно 
испод 15 посто. Као резултат притиска на владу и парламент, да се повећа заступљеност 
жена у српској скупштини, 2004. године измењен је Закон о избору народних посланика. 
Овим изменама је прописано да једна трећина кандидата за посланике на изборним 
листама морају да буду жене. Иако су странке, након избора, у парламент делегирале 
знатно мање жена него што их је било на кандидатским листама, ипак је дошло до знатног 
повећања заступљености жена у парламенту, али и у влади. Тако је већ од избора 2007. 
удео жена у скупштини прешао 20 посто, а након изб ора 2008, заступљеност жена у 
влади се такође приближила граници од 20 одсто. 
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веома често и често, добијамо да много више мушкараца него жена перци-
пира да активно учествује у раду странке (74,5 посто политичара и 56,7 посто 
политичарки). Насупрот томе, удео жена које мисле да ретко подносе пред-
логе у странци (20,0 посто) осам пута је већи него удео мушкараца који 
признају да су недовољно активни у странци (2,6 посто). Ово је или последи-
ца превелике критичности жена према свом раду, или су жене у странкама 
заиста пасивније у односу на мушкарце. 

 
Табела 3  

Да ли активно учествујете у подношењу предлога у Bашој странци? ( у %) 

 

 пол 

   мушки  женски 

веома често 
25,6 30,0 

често 
48,7 26,7 

ни често ни ретко 
23,1 23,3 

ретко  
2,6 20,0 

 

Поставили смо и питање колико често су, према перцепцији испита-
ника/испитаница, њихови предлози усвајани у страначким органима (табела 
4). Иако смо били свесни да на ово питање испитаници не могу дати прецизан 
одговор, с обзиром на то да вероватно нису водили евиденцију о својим 
предлозима који јесу или нису усвајани, ипак смо помоћу овога питања 
покушали да откријемо да ли постоји разлика у учесталости усвајања пред-
лога који долазе од жена и од мушкараца. 

Уопште узев, један део политичке елите тврди да су њихови предлози 
често усвајани у странци, док је други део политичара и политичарки 
одговорио/ла да њихови предлози или нису никада усвојени, или су усвојени 
у ниском броју. Ако саберемо одговоре никада и до 3 пута, видећемо да се 
48,1 посто жена и 24,3 посто мушкараца, без обзира што је овде реч о пред-
ставницима странке у парламенту, не може похвалити утицајношћу у својој 
сопственој странци. Наравно, чињеница да женама чешће него мушкарцима 
предлози нису усвајани у страначким органима, може бити објашњена управо 
помоћу налаза из претходног питања – да је то само резултат недовољне 
активности жена у подношењу предлога у странкама. Такође би се могло 
закључити и да мушкарци сматрају себе активнијим од жена, и да је то разлог 
што су њихови предлози чешће усвајани. Међутим, могло би се дати и дру-
гачије тумачење – да у странкама постоји потцењивање предлога који долазе 
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од жена, да се њихови предлози по правилу не усвајају и да су управо због 
тога жене демотивисане да активније учествују у раду страначких органа. 

 

Табела 4  

Колико су Ваши предлози усвајани у органима странке? (у %) 

 

 пол 

   мушки  женски 

никада 
5,4 11,1 

до 3 пута 
18,9 37,0 

од 3 до 10 пута 
40,5 29,6 

више од 10 пута 
35,1 22,2 

 

Политичку елиту смо замолили да одговори на питање који начин је нај-
успешнији да се оствари политички циљ – формални, кроз институције 
система и страначке органе, или неформални, путем личних контаката, кроз 
деловање интересних група, преко пријатељских веза и томе слично. Из 
табеле 5 видимо да већина наших испитаника сматра да су регуларни начини 
успешнији да се постигне циљ у политичком деловању. Наиме, у укупном 
узорку (табела 5), 72,1 посто политичара и политичарки сматра да је дело-
вање кроз органе и институције најуспешнији начин да се оствари политички 
циљ, док се свега 27,9 посто њих опредељује за приватне контакте, лобирање 
и слично. 

Наша политичка елита инсистирала је да су закон и ред изнад интереса 
појединаца, лоби група, и пријатељских веза. Овај одговор је очекиван, с об-
зиром на карактер и значај формалне и неформалне комуникације у политич-
кој делатности. 

Такође треба имати у виду да мушкарци нешто чешће него жене сматрају 
да су неформалне везе значајније за постизање политичких циљева од фор-
малних, 31,6 посто мушкараца и 23,3 посто жена). 

То се можда може објаснити већом склоношћу жена да се држе правила и 
процедуре, што онда охрабрује њихово деловање кроз органе и институције. 

У целини узев, према резултатима нашег исраживања, мушкарци су 
нешто активнији у политичким странкама, чешће подносе предлоге, који 
онда чешће бивају и усвојени, као што нешто чешће користе и неформални 
утицај, него жене. Ова неиницијативност и апатичност жена несумњиво 
значи и слабији утицаја жена у странкама, и у политици генерално.  
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Табела 5  

Који је најуспешнији начин да се оствари политички циљ? (%) 

 

пол  

  мушки женски 

Укупно 

(100%) 

деловање кроз органе и институције 

(страначки органи, државне 

институције и тсл). 
68,4 76,7 72,1 

неформалне везе (приватни контакти, 

неформални разговори, лобирање и 

тсл.) 
31,6 23,3 27,9 

 
 

Којим темама се баве политичари, а којим политичарке 
 

Анализирајући политички и идеолошки контекст равноправности полова 
Маријана Пајванчић закључује да „родна равноправност, као релевантно 
политичко и програмско питање за политичку странку још увек није препо-
знато у већини странака. Начелно се прихвата захтев за већим учешћем жена 
у политичком животу, али нема активности усмерених на повећање учешћа 
жена у политици” (Пајванчић, 2007:296). Такође, у странкама у којима пос-
тоје женске организације садржај њиховог рада је често профилисан као ху-
манитарни (брига о деци, породици, жртвама насиља у породици) или усме-
рен ка традиционалној улози жене у друштву, без могућности да утичу на 
одлучивање и политику странке. Према Маријани Пајванчић, кључни фак-
тори који ће одредити могућности и домете ефективног остваривања равно-
правности полова налазе се у међусобној интеракцији институционално прав-
них оквира и културних образаца који усмеравају понашање жена и мушка-
раца (Пајванчић, 2007:284). 

С обзиром да жене у прошлости нису имале право гласа, а тиме ни право 
да учествују у политичком животу, није чудо да су први облици женског 
ангажмана били у области друштвено-хуманитарног рада. Жене су оснивале 
удружења која су обезбеђивала помоћ болеснима и сиромашнима, деци без 
родитеља и томе слично. Међутим, често су управо жене непосредно, својим 
залагањем, споро, али значајно, подизале свест човечанства о важности бриге 
о другима и значају равноправног учешћа жена у решавању свакодневних 
друштвених проблема. Зато не чуди, што и данас, жене у свету најчешће 
оснивају разне невладине организације (често хуманитарног типа), које на 
доприносе решавању актуелних друштвених проблема или дају иницијативе 
да би се стање у друштву побољшало. Интересовања жена, али и мушкараца 
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у невладином сектору, често обухватају шири спектар друштвених проблема, 
и то на непосреднији начин, него код политичара или политичарки. Тиме се и 
политичкој елити указује које су теме важне широкој популацији и у ком 
смеру треба да организују политичко деловање. 

Када је реч о иницијативама које, у равијенијим друштвима, чланови по-
литичке елите покрећу у странци или скупштини, области које данас добијају 
на значају су: млади и њихов живот у друштву и брига о заштити животне 
средине. Наравно, ту су и класичне друштвено-политичке области деловања, 
као што су регулисање привредних и друштвених односа у свим друштвеним 
подсистемима, или унапређење међународних економских и културних 
односа, у спољној политици. Шареноликост области иницијатива свуда по-
стоји, иако, у зависности од друштвене ситуације у којој се земља налази, 
неке иницијативе могу имати приоритет у односу на друге.  

Међутим, на основу чега се може одредити хијерархија друштвено зна-
чајних и друштвено безначајних тема? Да ли је за једно друштво, социјална 
политика нижег ранга значаја у односу на спољну политику и због чега? 
Веома често политичари и политичарке објашњавају бирачима зашто баш у 
датом тренутку нема времена за разматрање и започињање одређене ини-
цијативе, пошто је у првом плану решавање важнијих друштвених (политич-
ких) питања. Просечан бирач није увек у могућности да разуме, анализира и 
потврди виши значај једне теме у односу на другу - осим да се определи за 
решење које му презентује политичка елита (пошто се бирач најчешће не 
удубљује у програм странке и начине решавања друштвених питања које 
политичке странке нуде).  

Зато смо у следећој табели приказали одговоре политичарки и полити-
чара на питање: „На које области су се најчешће односиле иницијативе које 
сте Ви лично покретали до сада у странци или Скупштини?”. С обзиром на 
уверење да се мушкарци чешће баве питањима која су повезана са спољном 
политиком земље, одбраном, финансијама, и војним питањима, а жене 
социјалном политиком, политиком образовања, родном равноправношћу и 
слично, један од разлога постављања овог питања је био да се утврди да ли 
постоје разлике у иницијативама које у странци или Скупштини предузимају 
жене и мушкарци.  

Испитаници су били замољени да заокруже само један од понуђених 
одговора, но с обзиром да је већина заокружила више понуђених одговора, 
сви одговори су обрађени и приказани у табели 6. 

Анализа података из табеле показује да су мушкарци у највећем 
проценту покретали иницијативе у области привреде земље (41,0 посто), а 
жене у области рада, породице и социјалне политике (41,9 посто). 

Особито постоји јасна полна дистинкција када су у питању иницијативе у 
области привреде, јер су мушкарци чак шет пута више него жене подносили 
предлоге у вези са привредом, било у странци, или у Скупштини. Да ли из 
тога можемо закључити да политичарке не интересују теме које су у вези са 
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привредом земље? У нашем друштву, све је значајнији број успешних жена-
предузетница, тако да се може очекивати ширење свести друштва о 
могућности да и жене буду успешне чланице друштва у области привреде, 
као традиционално „мушке” области деловања.  

 
Табела 6  

На које области су се најчешће односиле иницијативе које сте Ви лично 

покретали до сада у странци или Скупштини? (%) 

        

 

Такође, присутна је, мада не толико значајна разлика (6,0 посто), у под-
ношењу иницијатива које су повезане са облашћу рада, породице и социјалне 
политике, при чему политичарке имају нешто више иницијативе у овом 
сектору од политичара (41,9 посто жене, 35,9 посто мушкарци). Занимљиво је 
да нико од испитаника и испитаница није навео као област којом се кроз 
иницијативе у странци или Скупштини бавио или бавила, одбрану (0,0 посто). 
Типично „мушке” области интересовања у политици, као на пример финан-
сије, у изузетно ниском проценту су заступљене код одговора мушкараца 
(финансије 7,7 посто а спољна политика само 2,6 посто).  

Према учесталости одговора, издвојили смо три области иницијативе које 
мушкарци и жене, у Народној Скупштини Србије или у странкама, најчешће 
покрећу. Политичари се на првом месту баве питањима привреде (41,0 

Област иницијативе Мушкарци Жене 

Финансије 7,7 0,0 

Спољна политика 2,6 9,7 

Рад,породица,соц.политика   35,9 41,9 

Здравство   7,7 9,7 

Судство   12,8 6,4 

Одбрана  0,0 0,0 

Родна равноправност   10,3 32,3 

Заштита животне средине   28,2 9,7 

Туризам  10,3 6,4 

Транспорт и комуникација  5,1 0,0 

Привреда  41,0 6,4 

Омладина  5,1 3,2 

Култура  0,0 9,7 

Страначка организација  7,7 6,4 

Наука и технологија  10,2 0,0 

Спорт и образовање  15,4 22,6 

Нешто друго  5,1 12,9 
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посто), на другом месту код њих је област рада, породице и социјалне 
политике (35,9 посто), а на трећем месту је област заштита животне средине 
(28,2 посто). Политичарке, у највећем броју, подносе предлоге у области 
социјалне политике, рада и породице (41,9 посто), затим у области родне 
равноправности (32,3 посто) и у области спорта и образовања (22,6 посто). 

Према заступљености одговора, код оба пола, области иницијативе у 
оквиру којих се најчешће подносе предлози су: рад, породица и социјална 
политика и привреда. С обзиром на тему рада, мислим да је значајно 
нагласити да је само 10,3 посто политичара (мушкараца) навело да су се 
предлози односили и на област родне равноправности, док је код жена тај 
проценат 32,3 посто. Евидентно је да се политичарке у Народној скупштини, 
као и до сада, чешће него политичари баве питањем родне равноправности. У 
оквиру области као што су транспорт и комуникација, финансије, наука и 
технологија и одбрана политичарке нису подносиле предлоге нити су се 
ангажовале у странци или у Народној Скупштини. 

Нема сумње да, судећи по темама којима се баве политичарке, односно 
политичари, у Србији још увек постоји нешто што би се могло назвати мушка 
и женска политика. Изгледа да су чак и жене које су високо котиране у 
политичком животу Србији и које су активне по родном питању, на неки 
начин жртве стереотипа о томе чиме треба да се баве жене, а чиме не. Њихова 
концентрација на питања родне равноправности, а запостављање привредних 
проблема, може бити искоришћена да би биле оптужене за унапређивање 
искључиво парцијалних (групних) интереса и небригу за најважније опште 
интересе. У том смислу, промена стереотипних модела понашања очигледно 
да је нужна не само код мушких припадника политичке елите, већ и код 
самих жена. 

 

Афирмација жена у политици после 2000. 
 

У свим професијама процес напредовања иде од нижих ка одговорнијим 
пословима. У функционалном систему, уколико неких категорија нема на 
вишим положајима, то најчешће значи да су њихови припадници мање 
спососбни или мање одговорни. И у политици, као професији, одсуство жена 
са највиших положаја може бити протумачено као њихова неспособност за 
обављање одговорних дужности, али и као систематско онемогућавање при-
падница/ка једног рода да заузму више нивое страначке и државне хијерар-
хије. Постоји, наравно, и трећа могућност, а то је да жене, будући да су веома 
активне, доспевају до виших политичких положаја на локалном нивоу (у 
локалним одборима странке или у општинским телима), али да од даљег 
напредовања често и саме одустају, руковођене предрасудом да се на вишим 
нивоима у хијерархији (Председништво, Главни одбор странке, или Скуп-
штина и Влада), одвија исувише беспоштедна, агресивна борба, у којој оне не 
желе да учествују. Традиционални патријархални образац, који је још увек 
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утицајан чинилац у формирању друштвеног карактера у савременој Србији, 
васпитава жену да буде у другом плану, пре сарадница мушкарца, него 
његова савезница. То утиче да су жене понекад неспремне да се суоче са 
изазовима које подразумева преузимање значајнијих функција у странци или 
у органима власти.  

За даље напредовање жена у политици од суштинског је значаја каква 
ситуација влада у самој странци, колико их странка подржава у њиховим 
акцијама да се афирмишу као политичарке или политичке активисткиње. У 
том смислу смо, током анкетног дела истраживања, нашим испитаницима 
поставили питање Да ли је у Вашој странци лакше женама или мушкарцима 
да се афирмишу?  

Као што резултати показују (табела 7), већина испитаника и испитаница 
сматра да је могућност да се жене и мушкарци афирмишу подједнака за оба 
пола (53,8 посто мушкарци и 44,8 посто жене). Дакле, половина испитаника у 
узорку сматра да и мушкарци и жене имају подједнаке шансе да освоје 
простор за деловање и да се афирмишу у својој странци. Међутим, следећи 
одговор по заступљености, код оба пола, јесте тврдња да је у странци лакше 
мушкарцима да се афирмишу. Такав одговор не само да бира 41,4% жена, већ 
и 30,8 посто мушкараца. Да је женама лакше мисли свега 12,8 посто муш-
караца и 10,3 посто жена. Очигледно, бар половина политичке елите, оба 
пола, мисли да је мушкарцима ипак једноставније да се афирмишу у странци, 
него женама. 

 
Табела 7  

Да ли је у Вашој странци лакше женама или мушкарцима 

 да се афирмишу? (%) 

  

 пол 

  мушки женски 

женама 
12,8 10,3 

мушкарцима 
30,8 41,4 

подједнако за оба пола 
53,8 44,8 

не знам 
2,6 3,4 

 

 
С обзиром на мањи број жена у политичким странкама, овакав податак не 

изненађује. Субјективни осећај политичарки, али и мишљење многи поли-
тичара у узорку, представља значајан податак о немогућности жена да поли-
тички напредују. Свака политичка каријера, и жене и мушкарца, почиње у 
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странци и суштински зависи од странке којој политичар/ка припада. Истра-
жујући учешће и утицај жена у парламентима Мађарске и Словеније, Милица 
Антић и Gabriella Ilonszki, такође, изводе закључак да су политичке странке 
чувари капије на политичком путу жена до парламента, и да оне имају 
одлучујући и значајнији утицај на партиципацију жена у институционалној 
политици него што има сам изборни систем” (Антић, Ilonszki 2003:33). 

Разлог због кога жене веома често остају политички активне само у 
оквиру мање групе (одбори странке у локалној средини), можда делимично 
објашњава Џулијет Мичел (Juliet Mitchell). Она у књизи Woman’s Estate, у 
одељку у коме разматра принципе организације женског покрета наводи да 
су основни принципи његове организације: 1) присуство само жена у пок-
рету, 2) доминација насупрот колективизму и 3) мала група (Mitchell, 1971: 
56-60). Први принцип је у сукобу са ставовима популације изван и у самом 
покрету да ослобођење жена није могуће уколико не укључује ослобођење 
мушкараца.

7
 Други принцип, подразумева отпор према класичним принци-

пима организације политичких странака, а веома често и других друштвених 
организација.

8
 И трећи принцип организације, који је веома важан за женску 

политичку акцију, бар у првој фази, јесте ангажовање у малим групама. Јер, 
мале групе омогућавају прелаз од личног ка политичком и уједно их повезују. 
Ово је веома значајно за жене, с обзиром да су традиционално навикнуте на 
заједницу (породицу), и често неспремне, за разлику од мушкараца, за актив-
но индивидуално учешће у јавној сфери. Везаност за личне односе и уже 
групе, која карактерише „женску политичку културу", подстиче жене да избе-
гавају ангажман у великим политичким аренама и безличним структурама, ма 
колико високог ранга оне биле. 

Слоган „лично је политичко” је један од најважнијих који су женске 
организације у Србији промовисале током деведесетих година, симболично 
повезујући две расцепљене области женског живота, приватну и јавну. Жене 
које су чланице политичких странки, или оне које обављају високе јавне 
––––––––––––– 

7
 Жене су се у покрету могле еманциповати, али да ли се то исто десило и мушкар-

цима изван покрета, и да ли су и они добили одговарајуће друштвене смернице на који 
начин да то учине? „Међутим, разлог за присуство само жена је то што су оне потлачени 
пол, и иако, сви желе ослобођење за све, и мушкарце и жене, да то не би била само 
утопија, у првој фази је потребно назначити и организовати се око „специфичних” 
потлачености (жена, и осталих „маргиналних” група у друштву) „ (Mitchell, 1971:59). 

8
 Политика Женског покрета инсистира на развијању колективизма, насупрот 

егоизму лидерства (постојању центра и главноговорника). Одсуство лидера и хијерархије, 
женама које су од детињства навикле да живе у „мушком свету”, […]примарно окренуте 
ка потребама мушкараца и конкурентне према другим женама – било да су у питању 
мушкарци или најчистија судопера у комшилуку. Радећи заједно са другим женама у 
уједињеној борби омогућиће превазилажење изолације и конкуренције – а колективни рад 
јесте део тог процеса; отпор према лидерству је отпор према мушко-женским или женско-
женским конкурентским односима, који су као такви присутни у друштву које је 
изазвано” (Mitchell, 1971:59). 
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функције у друштву, суочавају се са два начина на која могу учествовати у 
јавној сфери: један да се инсистира да примат има њихов лични живот, и 
други да се поунутри „мушки стил” политичког понашања када приступе 
политичкој странци. Тада жене веома често губе интересовање за „лично” и 
односе у друштву посматрају инсистирајући на тзв. објективности (читај 
безличности). Тај расцеп жене изгледа да теже превазилазе него мушкарци, и 
то можда може бити објашњење зашто многе жене показују мањак храбрости 
да се отисну „на политичку пучину” (тј. да се упусте у високу политику), већ 
се задржавају у „приобаљу” (тј. на локалном нивоу). 

Каква су искуства у Србији, нарочито после 2000, по том питању? У фус-
ноти 6 овог рада изнели смо податке који показују да је, нарочито после уво-
ђења квота за изборне листе на свим нивоима, 2004. године, дошло до 
удвостручавања заступљености жена у скупштинским телима, од општине, до 
републике. Какав је, међутим, доживљај овог процеса код самих његових 
актера, тј. припадника наше политичке елите? У табели 8 приказани су 
одговори на питање да ли су, и на којим нивоима, жене успеле да повећају 
своју заступљеност после 2000. године? 
Видимо да већина политичара и политичарки тачно запажа да су жене 

повећале заступљеност у Скупштини Републике Србије (њих 74,28 посто). 

 
Табела 8  

Да ли сматрате да су политичарке успеле да повећају своју заступљеност у периоду 

после 2000. године? (можете заокружити више одговора) ( у %) 

 

 пол 

   мушки  женски 

 

у органима странке 79,5 51,6 

у Скупштини Србије 82,0 64,5 

у Влади 

20,51 9,7 

у покрајинско/локалној 

самоуправи 
30,8 38,7 

 
Ипак, бар трећина наших политичарки није заокружила овај одговор. 

Оне, очигледно мисле да повећање заступљености жена није довољно и да у 
суштинском смислу није поштована намера законодавца да квота од 30 посто 
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жена треба да буде не само на изборним листама, већ и у парламенту. Из 
истог разлога, вероватно, мањина жена (38,7 посто) сматра да је повећана 
заступљеност жена у покрајинској и локалној самоуправи, иако је она, према 
подацима које смо навели у првој глави, реално повећана са 7 посто на 20 
посто. Занимљиво је да и мушкарци и жене из наше политичке елите тачно 
процењују да није дошло до повећања заступљености жена у Влади Србије 
(укупно њих 15,7 посто). И заиста, заступљеност жена у влади која је била 
актуелна у тренутку истраживања (друга влада Војислава Коштунице) била је 
идентична (16,0 посто) заступљености жена у последњој влади под 
Милошевићевим режимом (друга влада Мирка Марјановића). Чак и у овом 
тренутку, у влади Мирка Цветковића нема више жена-министара (18,5 посто) 
него што их је било у прелазној влади Миломира Минића (2000-2001; 20,0 
посто).  

Немамо тачне податке једино за заступљеност жена у страначким 
органима, и ту се морамо ослонити на суд наших испитаника. Видимо да 
огромна већина мушкараца из нашег узорка (79,5 посто) тврди да је дошло до 
повећане заступљености жена у страначким органима. Тај утисак више имају 
мушкарци, него жене (79,5 посто политичара и 51,6 посто политичарки), што 
је разлика од читавих 27,9 посто. Жене ређе од мушкараца сматрају да су 
успеле значајније да продру у водећу структуру политичке странке вероватно 
зато што су и даље незадовољне пропорцијом места која им тамо припадају. 
У неким истраживањима која су се бавила степеном демократичности 
политичких странака закључено је да су политичке странке код нас, претежно 
ауторитарне оријентације са јаким језгром и лидером странке. То је један од 
разлога због кога би се могло рећи да би чак и већа присутност жена у 
органима странке могла бити само фасадне природе, и да сама по себи ипак 
не би била довољан показатељ демократизације нашег страначког живота. 

 
Закључно разматрање 

  
Ставови политичке елите о утицају политичарки у друштву показују да, 

између мушкараца и жена – припадника елите, постоје сличности и разлике у 
перцепцији овог утицаја. Основна хипотеза истраживања била је да жене још 
увек немају довољно могућности да се доказују у политици, премда су 
њихово учешће и утицај у политичком животу Србије, у односу на ранији 
период, ипак значајнији. Ова хипотеза је у потпуности потврђена, премда су 
ставови о разлозима зашто је то тако различити између мушкараца и жена, 
али и жена међусобно.  

Жене које су се успеле пробити у политички врх сматрају да постоје 
системски разлози који онемогућавају жене да се политички ангажују, док 
знатно мањи удео мшкараца дели то уверење. Са исказом Жене се системски 
обесхрабрују да се баве политиком потпуно и делимично се слаже 60,0 посто 
жена, а само 33,3 посто мушкараца. Изгледа да жене због веће диспилино-
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ваности и бољег поштовања страначке хијерахије заузврат добијају и могућ-
ност бољег коришћења неформалног утицаја у политици, него мушкарци. Чак 
76,9 посто мушкараца и 66,7 посто жена слаже са исказом да Жене боље 
користе неформални утицај него мушкарци у политици. Тврдња Жене немају 
довољно времена да се посвете политици с обзиром на свакодневне поро-
дичне обавезе такође наилази на сличан степен слагања жена и мушкараца 
(66,6 посто код жена и 79,5 посто од мушкараца). И жене и мушкарци се 
очигледно слажу да женска свакодневица садржи превише обавеза да би 
жене, под садашњим степеном оптерећења, могле активније и у ширем обиму 
учествовати у политичком животу.  

За напредовање жена у политици од суштинског је значаја каква ситуа-
ција влада у њиховој странци, колико их странка подржава у њиховим акци-
јама да се афирмишу као политичарке. Анализа утицајности жена у поли-
тичким странкама, међутим, показује да женама готово двоструко чешће него 
мушкарцима нису усвајани предлози у страначким органима, или су усвајани 
ретко. Објашњење би могло бити да је то резултат недовољне активности 
жена у подношењу предлога у странкама, али и да у странкама постоји 
потцењивање предлога који долазе од жена. Ако се предлози жена по правилу 
не усвајају, то би могао да буде кључни разлог зашто су жене демотивисане 
да активније учествују у раду страначких органа. 

Истраживање је показало да су чак и жене које су високо котиране у 
политичком животу Србије и које су активне по родном питању, на неки 
начин жртве стереотипа о томе чиме треба да се баве жене, а чиме не. Њихова 
концентрација на питања родне равноправности, а запостављање привредних 
проблема, може бити искоришћена да би биле оптужене за унапређивање 
искључиво парцијалних (групних) интереса и небригу за најважније опште 
интересе. У том смислу, промена стереотипних модела понашања очигледно 
да је нужна не само код мушких припадника политичке елите, већ и код 
самих жена. 

Политичарке такође сматрају, као што показује наше истраживање, да 
допринос жена политици зависи и од става самих жена, да ли су самопоуз-
дане, да ли верују да су за одређене ствари једнако способне колико и муш-
карци. Анализа открива да жене, будући да су веома активне, често доспевају 
до виших политичких положаја на локалном нивоу (у локалним одборима 
странке или у општинским телима). Али, од даљег напредовања оне често и 
саме одустају, руковођене уверењем да се на вишим нивоима у хијерархији 
(Председништво, Главни одбор странке, или Скупштина и Влада), одвија 
исувише беспоштедна, агресивна борба, у којој оне не желе да учествују. 
Традиционални патријархални образац, који је још увек утицајан чинилац у 
формирању друштвеног карактера у савременој Србији, васпитава жену да 
буде у другом плану, пре сарадница мушкарца, него његова савезница. То 
утиче да су жене понекад неспремне да се суоче са изазовима које подра-
зумева преузимање значајнијих функција у странци или у органима власти.  



Ана Вуковић,  Ставови српске политичке елите о женама у политици    
 

 
362 

Можемо да закључимо да данас у политичком животу у Србији постоје 
две врсте фактора (препрека) за веће учешће жена у политици: 1) системски 
фактор и 2) психолошки фактор. Традиционалистичка политичка култура, 
која је једнако заступљена и међу женама као и међу мушкрацима, један је од 
кључних разлога нижег учешћа жена у политичком (јавном) животу. Други 
фактор је психолошке природе. Наиме, иако је женама у начелу омогућено да 
се јавно и политички ангажују оне саме имају психолошке баријере да 
активно партиципирају у политици. Разлог је то што су жене социјализоване 
да се брину о породици и приватном животу и њихове активности се не усме-
равају ка јавној сфери. Због двојности приватно/јавно жене се у политици не 
осећају на свом терену, већ су стално на својеврсном тесту карактера, спо-
собности и знања. 
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The aim of this article is to determine the influence of women in Serbian politics on 

the basis of attitudes of members of the Serbian parliament. The core of this paper is a 
survey carried out among both male and female members of the Serbian parliament. Our 
results show that there are two kinds of factors (obstacles) for greater participation of 
women in modern Serbian politics: 1) the system factor and 2) the psychological factor. 
Gender inequality is still present in Serbian society, and it is particularly influenced by 
traditional conceptions about gender relations and differences. The second factor is 
psychological. Although women can generally take part in public life and be engaged in 
politics, they themselves have psychological barriers which prevent them to take an active 
part in politics. The reason for this is the fact that women are taught to focus themselves on 
family and their private lives and their activities are not directed toward the public sphere. 
The duality between private and public aspects makes women feel awkward, as if they were 
put on some kind of trial of character, capacity and knowledge. 
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