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ЖЕНЕ, ТРАНЗИЦИЈА 
И ШТРАЈКОВИ У СРБИЈИ2

САЖЕТАК. У раду се социолошки анализирају најважнији узроци, поводи и после-

дице штрајкова жена у Србији у време убрзане транзиције и привати-

зације. Указује се на најважније системске узроке штрајкова, односно

на класну природу транзиције и приватизације. Настало је друштво на

капиталистичкој периферији. Нова капиталистичка класа је кроз си-

стемске законе и приватизацију увећала своју моћ, а на штету припад-

ника радничке класе и средњег слоја, и сељаштва. Последице тога су де-

зиндустријализација, масовна незапосленост, сиромаштво како запо-

слених тако и осталих грађана. У центру анализе су неки од типичних

штрајкова жена у делатностима у којима оне чине већину запослених.

Штрајкови су често прерастали у јавне протесте. Њихова ефикасност

зависила је у великој мери од понашања државних институција заду-

жених за приватизацију и јавног мњења. Број штрајкова је опадао сa

убрзањем приватизације, а растао је број протеста и блокада јавних

простора. Они су били све неефикаснији.
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УВОД

Ис.раживање ш.рајкова у којима су учес.вовале жене, или @иле
већина у њима, вишес.руко је о.ежано. Ре.ки су ш.рајкови које
су 7окре.але само жене. Нема ни 2ос.у7них ем7иријских ис.ра-
живања на ре7резен.а.ивном узорку, који @и у 7рви 7лан ис.и-
цао и 7олну 7ри7а2нос. ш.рајкача. Син2икалне архиве о ш.рај-
ковима, случајно или намерно, оску2евају сличним 7о2ацима.
С.о<а се освр. на ш.рајкове жена у .ранзицији мора усмери.и на
<ло@ални ниво ис.раживања 2руш.вених узрока који су 2о7ри-
нели ш.рајковима жена, а 7о.ом на конкре.не услове у 7ре2узе-
ћима у којима су нас.ајали ш.рајкови. Пра.е се .ранзиција, 7ри-
ва.изација и 7ромене у 7оје2иним 2ела.нос.има и сек.орима
7ривређивања. Посе@но се анализа усмерава на 2ела.нос.и и
7рофесије које су и 7ре .ранзиције 2руш.ва @иле феминизиране.
Ш.о је 7роцена. жена у њима @ио већи .о су о7а2али у<ле2 и ви-
сина зара2а за7ослених у њима. Такве су .р<овина, .екс.илна и
7рехрам@ена ин2ус.рија, услужне 2ела.нос.и (з2равс.во, @ан-
карс.во, о@разовање, социјална заш.и.а) (Жене и мушкарци у Ср�и-
ји, 2011, с.р. 54; РЗС, 2012: с.р. 21). Жене су се и у СФРЈ ређе о2лу-
чивале на ш.рајк и јавне 7ро.ес.е. Ка2а су .о чиниле он2а су
своје зах.еве и акције ра2икализовале (Јоgаn, 1989, с.р. 3–14, Но-
ваковић, 2007, с.р. 38, 39, 48). Биле су у7орне, али и све мање ус-
7ешне како се @лижила 2езин.е<рација 2руш.ва и земље. Перио2
.ранзиције и 7рива.изације у Ср@ији у.ицао је .ако ш.о су у .о
време 2оне.а нова 7равила и ус7ос.ављени нови о2носи моћи,
али, нажалос., на ш.е.у већине за7ослених жена. 

ТРАНЗИЦИЈA И ПРИВАТИЗАЦИЈA У СРБИЈИ 
ПОСЛЕ 2000. ГОДИНЕ

Транзиција у Ср@ији je о.7очела 2оношењем Закона о ра2ним о2-
носима 1988. <о2ине. То је 2онело ра2икалне измене 7равно< и
2руш.вено< сис.ема. Самоу7рављање је 7рак.ично укину.о,
мар<инализовано, а 7ромовисана је „мешови.а 7ривре2а” и за-
ла<ање за економске и 2руш.вене реформе. У сенци „ра.не еко-
номије” и санкција ОУН о@ављена је 7рва фаза .зв. 7рво@и.не
акумулације ка7и.ала. Тзв. „7рину2ни о2мори” @или су с.варни
вен.ил за на<омилане социјалне и 7оли.ичке на7е.ос.и и суко-
@е. Био је .о важан фак.ор фра<мен.ације ра2не сна<е, која се ра-
зликовала и 7о условима 7о2 којима о2лази и враћа се са .их „о2-
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мора” (Новаковић, 1993, с.р. 139–156). Нас.ајала је нова
ка7и.алис.ичка класа, раслојавао се и 7ро7а2ао сре2њи слој, си-
ромашили и мар<инализовали 7ри7а2ници ра2ничке класе.
Промене је 2оживело и сељаш.во. Социјално раслојавање се на-
с.ављало: о7с.ао је значајан слој сељака-ра2ника, нас.али су но-
ви ка7и.алис.и (7а и ла.ифун2ис.и), на чијим имањима су ра-
2или нови најамни ра2ници. На село су 7рис.изали и мно<и
<у@и.ници 7осла из не7ољо7ривре2е. Међу њима значајан је @рој
жена, које су 7ос.але 7омажући чланови 7ољо7ривре2них 2ома-
ћинс.ава. 

После 2.000 <о2ине .ранзиција се у@рзала. Примењен је неоли-
@ерални конце7. развоја, чија је суш.ина @ила наме.ну.а с7оља,
о2 с.ране ММФ, Све.ске @анке и „међунаро2не заје2нице”. Сло@о-
2ан Комазец је закључио 2а су ове инс.и.уције о@авиле „економ-
ски <еноци2” (Комазец, 2004: с.р. 46). Транзиција се најкраће
може назначи.и 7роцесима свео7ш.е ли@ерализације, 2ере<ула-
ције и 7рива.изације. На .ај начин, у сара2њи (@оље рећи 7о2 .у-
.орс.вом) већих сила, ш.и.е се ин.ереси кру7но< <ло@ализова-
но< ка7и.ала и 2омаћих ка7и.алис.а, који имају заје2нички
ин.ерес. Према оцени Сло@о2ана Ан.онића: „У с.рук.урном 7о-
<ле2у .ранзиција је за Ср@ију имала само је2ан <ло@ални исхо2.
Она је .ешко мо<ла заврши.и 2ру<ачије 2о 2а Ср@ија ос.ане
земља 7олу7ериферије све.ско< ка7и.алис.ичко< сис.ема” (Ан-
.онић, 2011, с.р. 112). Је2ан о2 узрока .о<а је и 7риро2а наше еко-
номске и 7оли.ичке ели.е. Оне нас.оје 2а личе, и у .оме ус7е-
вају, на .и7ичну .ранснационалну ка7и.алис.ичку класу
(Antonić, 2012, str. 13).

Међу најважније 7осле2ице .ранзиције Ср@ије у@рајају се ма-
совна неза7осленос. и сиромаш.во <рађана. Свака о2 7омену.их
ка.е<орија је хе.еро<ено< сас.ава и између њих 7ос.оје 7рекла-
7ања. По 7равилу, класна 2имензија 2оминира у о@а случаја, а
7о.ом сле2и 7олна, с.аросна, е.нчка, кул.урна и 2ру<а. У 7рвој
2еценији .ранзиције Ср@ије сис.емски је 7рикривана и неза7о-
сленос. и сиромаш.во, иако се оно ин.ензивно 7ро2у@љивало.
После 2000. <о2ине „о.ворена” неза7осленос. и сиромаш.во <ра-
ђана 7ос.але су 7ре2ме. ис.раживања и јавних 7оли.ика. Током
у@рзане 7рива.изације увећавале су се о@е, а ак.уелна све.ска
криза .оме 2аје 7осе@ан 7еча.. Њен у.ицај је мање @и.ан, јер је
криза 2руш.ва у највећој мери 7осле2ица реализовано< конце7-
.а .ранзиције и 7рива.изације. По2аци о о7ш.ем нивоу за7о-
сленос.и у Ср@ији 7о.врђују .езу о карак.еру 7рива.изације и
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.ранзиције. У 7рвој 2еценији 2руш.вено-економско< развоја
(1989–1999. <о2ина) @ез 7осла је ос.ало 659.000 љу2и. Званична
неза7осленос. је 7орасла за 179.000 лица. О2 2000. 2о 2010. <о2ине
у@рзала се .ранзиција. Званично је ос.ало @ез 7осла 900.000, о2
че<а у 7рерађивачкој ин2ус.рији 211.000 ра2ника (Вра.уша, 2012,
с.р. 229, 242, 242). То су само неке о2 најважнијих 7осле2ица
.ранзиције у Ср@ији, коју је Јован Б. Душанић назвао „@ећарска
економија” (Душанић, 2008).

Социо-економске и 2емо<рафске карак.ерис.ике неза7осле-
нос.и су .акве 2а су више неза7ослене жене, 2уже чекају на за-
7ослење, а лакше <у@е већ 7ос.ојеће. Оне су чешће и међу „о@ес-
хра@реним” лицима, која и не .раже 7осао. Мање их је међу
ак.ивним и за7осленим с.ановниш.вом, а више међу неак.ив-
ним и из2ржаваним. Према 7о2ацима Анке.е о ра2ној снази у
2010. <о2ини с.о7а ак.ивнос.и мушкараца с.аријих о2 15 <о2ина
@ила је 56, а жена 39. С.о7а за7осленос.и @ила је 67 и 43, у корис.
мушкараца. Међу 2у<орочно неза7осленима @ило је 14% жена, а
13% мушкараца (Жене и мушкарци у Ср�ији, 2011, с.р. 54 и 57). Пре-
ма 2ру<ом извору 7о2а.ака у 2011. с.о7а за7осленос.и је @ила
35,7 (мушкарци 43,1, жене 28,2), о2носно с.о7а неза7осленос.и
@ила је 23,7, за мушкарце 22,8, а жене 24,9 (РЗС, 2011, с.р. 54). Ре-
зул.а.и 2ру<их ис.раживања 2оказују .езу 2а су чешће @ез 7осла
7ри7а2ници нижих класа и слојева, жене, мање квалификована
лица, 7ри7а2ници мањина и рањивих <ру7а (@олесни, ми<ран.и,
из@е<лице). О2 700.000 инвали2а Ср@ије 2ве .рећине су жене, а
само 13% је имало 7осао (Колин, Чичкарић, 2010, с.р. 77). Ово 2и-
рек.но 2о7риноси њиховом сиромаш.ву.

Прива�изација и �еин�ус�ријализација земље имале су различи.
.ем7о и социо-економске узроке и 7осле2ице. Ус.авом СРЈ и Ре-
7у@лике Ср@ије 2руш.вена својина је ус.у7ила мес.о 7рива.ној,
а Закон о .рансформацији 2руш.вене својине у 2ру<е о@лике
власниш.ва из 1997. <о2ине 7ос.ао је норма.ивни оквир за .о. За-
кон о 7рива.изацији је ишао на руку, 7ре све<а, менаџерима или
с.арим и новим 2ирек.орима. Они су имали 7овлас.ице, уз већ
раширену 7раксу „.унеловања” ка7и.ала (Новаковић, 2013, с.р.
32–33). Прива.изација је о.7очела 7о 7рвом закону, а ра2ници су
7ос.али мали акционари. Овакав о@лик власниш.ва у Ср@ији 2о
2анас ни.и је законски заш.ићен ни.и с.варно .олерисан. Зако-
но2авс.во 7осле 2001. <о2ине само је 2аље 7о<оршало ма.еријал-
ни и 2руш.вени 7оложај за7ослених ра2ника. Основни ме.о2и
7ро2аје су .ен2ер и аукција. Нови ус.ав Ср@ије уо7ш.е не са2ржи
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7ојам „2руш.вена својина” ни.и наво2и о@лике њене заш.и.е.
Закон о 7рива.изацији из 2001. <о2ине, са изменама и 2о7унама
о2 2005, као и овлашћењима А<енције за 7рива.изацију све .о
усмерава 7ро.ив ра2ника. 

Деин2ус.ријализација земље о.7очела је са рас7а2ом Ју<осла-
вије, а ин.ензивирана је .оком .ранзиције. Према налазима
ис.раживања Мио2ра<а З2равковића ниво ин2ус.ријске 7роиз-
во2ње у Ср@ији 2008. <о2ине @ио је као 1972. Број за7ослених у
7рерађивачкој ин2ус.рији се у 7ерио2у 2000–2008. смањио за
37,6% или на 370.000 (Zdravković, 2010, str. 192, 197). Учешће ин2у-
с.рије у БДП је .е <о2ине @ило 18%, 2ок је у Немачкој @ило 29%,
Ирској 42%, Словенији 36%, Чешкој 39% (Savić, 2010, str. 319). Мар-
ко Секуловић је закључио 2а је ов2е реч о 7ре2ин2ус.ријском
2руш.ву (Sekulović, 2010, str. 66). Про7а2али су чи.ави <ра2ови.
Бео<ра2 је @ио најразвијенији ин2ус.ријски <ра2, али је .оком
.ранзиције 2оживео слом. О2 1990. 2о 2007. @рој ин2ус.ријских
ра2ника се смањио за 82,3%, као и у Пиро.у. У Врању их је ос.ало
све<а 2,4%, 4,5% у Новом Са2у, Кра<ујевцу 6,9%, Нишу 7,5%. О2
2000. 2о 2009. <о2ине рас. ин2ус.ријске 7роизво2ње @ио је све<а
0,5%, ш.о је 2алеко иза земаља у .ранзицији (Savić, Bošković, 2011,
str. 97, Savić, 201, str. 319). Ср@ија је заос.ајала и 7о реалном рас.у
БДП за земљама у окружењу. У чи.авом 7ерио2у 1988–2013. <о2и-
на рас. је @ио -1,8%. Чланице ЕУ имале су 7росечан рас. 1,8%. О2
земаља у нашем окружењу најс7орији рас. су имале Хрва.ска,
Босна и Херце<овина и Маке2онија, све<а -0,1% (Šojić, 2014,
str. 244).

 Према оцени Не@ојше По7ова Зрењанин је @ио че.вр.и 7о сна-
зи ин2ус.ријски <ра2 у СФРЈ. Током .ранзиције и 7рива.изације
7ро7а2ао је и <ра2 и већина ин2ус.ријских ра2ника. Њихову 2ра-
му По7ов је 7ра.ио и социолошки о@јашњавао у 2ужем 7ерио2у.
Посе@но се усмерио на су2@ину ра2ника-акционара („Ју<ореме-
2ија”, „Шинвоз”, „БЕК”). Анализирао је њихове @ројне ненасилне
и насилне о@лике о.7ора, а 7осе@но ш.рајкове. Ра2ници „Ју<оре-
ме2ије” (7роизво2ња лекова) 7ос.али су о@разац неус7еле 7ри-
ва.изације и 2оказ ис7ре7ле.енос.и извршне, су2ске и законо-
2авне влас.и на ш.е.у ра2ника. У .ом 7ре2узећу већину
за7ослених и учесника ш.рајкова чиниле су жене. Оне су 7оказа-
ле у7орнос. у ос.варивању својих циљева, која је сламана у2ру-
женим сна<ама ново< власника и 2ржавних ор<ана. На њиховом
7римеру, на микронивоу, 7раћени су сви најважнији 7роцеси 2у-
<о< .рајања у .ранзицији Ср@ије (7равна 2ржава, кору7ција, не-
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7ош.овање власничких и ра2них 7рава и сл.). Је2ан о2 закључака
Н. По7ова јес.е: 

„Иако су се све .ри вла2е након 2000. заклињале у 2емокра.ију и
уз2изале 7рива.ну својину као суш.ински услов ус7ешне .ранзи-
ције, њени 7ре2с.авници ис7ољили су не2о7ус.иву разлику у
вре2новању у7раво 7рива.не својине. Онолико колико су фавори-
зовали кру7није и моћније власнике као ’с.ра.ешке 7ар.нере’, .о-
лико су више 7о.искивали мале и све немоћније акционаре” (По-
7ов, 2011, с.р. 118–119).

О7ш.и освр. на ш.рајкове и 7ро.ес.е за7ослених у време у@р-
зане .ранзиције, .ј. 7осле 2000. <о2ине, наво2и на закључак 2а су
они @или 7овремени, и 2ешавали су се у „.аласима”. Узроци су
сис.емске 7риро2е, о2носно 2е.ерминисани су о2носима моћи
најважнијих учесника. На је2ној с.рани су неза2овољни ра2ни-
ци, а на 2ру<ој економска и 7оли.ичка ели.а. Оне су ин.ересно
с.о7љене и суко@љене са већином најамне ра2не сна<е. То се нај-
@оље ви2и у ш.рајковима, о2носу 7рема зах.евима ш.рајкача и
7осле2ицама 7о ра2нике. Ка2а је осла@ио сис.емски фак.ор, ра.
на 7рос.орима 2ру<их @ивших ре7у@лика, ис.овремено је усле-
2ио и .алас нових ш.рајкова. Ш.рајковали су за7ослени у .екс-
.илној ин2ус.рији, .р<овинским ланцима, з2равс.ву и 7росве.и.
Најважнији зах.еви о2носили су се на неис7лаћене, закаснеле и
ниске зара2е, лоше услове ра2а, .ражење 2а се 7реис7и.а или
чак у@рза 7рива.изација 7оје2иних 7ре2узећа и ус.анова.

 Ш.рајкови у Ср@ији у 7осле2њој 2еценији .ранзиције @или су
мање масовни, мање ефикасни и са мањим @ројем учесника не<о
.оком 2еве2есе.их <о2ина и у време СФРЈ (Новаковић, 2013, с.р.
47). У њиховој ор<анизацији учес.вовало је више син2ика.а, али
је већина ш.рајкова @ила мимо и 7ро.ив 7ос.ојећих син2ика.а.
Ш.рајкови су чес.о 7релазили у јавне 7ро.ес.е, 2емонс.рације и
@лока2е јавних 7рос.ора. Ефикаснос. је зависила о2 значаја <ру-
7е ш.рајкача за о2ржавање 7оли.ичке ели.е и с.ра.ешко< мес.а
ш.рајкача у 2руш.веној 7о2ели ра2а. По 7равилу ели.е су 7о-
7уш.але само ка2 @и на .о @иле 7риморане и .амо <2е @и на .о @и-
ле у7ућене. Фра<мен.ирана ра2ничка класа, 7осе@но у 7ре2у-
зећима и 2ела.нос.има <2е су у већини @иле жене и <2е је
2еценијама @ило 2е7ривиле<ованих, није имала с.варну моћ 2а
.о учини и 2ове2е у 7и.ање смисао 7ос.ојања сис.ема.

У Ср@ији је 7осле2њих 7е. <о2ина 2омаћа криза у2ружена са
2еловањем <ло@алне кризе. Измењено је, или се с7рема, ра2но и
социјално законо2авс.во. Оно је 7римерено неоли@ералном кон-
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це7.у 7рива.изације, а на ш.е.у већине најамне ра2не сна<е.
Посе@но су из<у@љена 7рава жена, како норма.ивно .ако и у
7ракси. Њихова суш.ина је не само „7оли.ика ш.е2ње”, већ
ускраћивање 2ос.и<ну.их 7рава и с.ан2ар2а на лечење, за7о-
шљавање, о@разовање и 7омоћ неза7осленима, немоћнима и @о-
лесним <рађанима (Novaković, 2014). Све је .о 7рошло @ез већих
ш.рајкова и 7ро.ес.а. За њихов нас.анак нео7хо2ан је, 7оре2
ос.ало<, минимум соли2арнос.и и заје2ничких ин.ереса. То<а у
2у@око раслојеном и сиромашном 2руш.ву, <2е се љу2и @оре 2а
о@ез@е2е сре2с.ва за @иолошко 7реживљавање, још нема. 

ЖЕНЕ СРБИЈЕ У ШТРАЈКОВИМА, ПРОТЕСТИМА И БЛОКАДАМА ЈАВНИХ ПРОСТОРА

У нас.авку анализа ш.рајкова жена .оком .ранзиције усмерава
се на ш.рајкове у .р<овини, .екс.илној ин2ус.рији и 7рерађи-
вачкој 7рехрам@еној ин2ус.рији. По.ом се 7ра.е основни 7ово-
2и, узроци и о@лици ш.рајкова и 7ро.ес.а жена за7ослених у
јавним 7ре2узећима и јавном сек.ору. На .ај начин мо<у се са-
<ле2а.и најважније како сличнос.и .ако и разлике међу њима,
7очев о2 узрока, 7ово2а, ефека.а и учес.алос.и ш.рајкова, 2о
различи.о< о2носа 7осло2аваца и влас.и 7рема њима.

Нес�ајање великих �р�овинских ланаца о.7очело је у 7рвој 2еце-
нији .ранзиције. Ра.на 2о<ађања, санкције и о7ре2ељење за 7ри-
ва.изацију 2о7ринеле су @лискос.и ин.ереса 7оли.ичке и еко-
номске ели.е, а на ш.е.у већине ра2ника. Пре2узећа су, 7о
7равилу, <у@ила .ржиш.а и све лошије 7ословала. По.ом је ме-
наџмен., наме.ну. и 7о2 кон.ролом 7оли.ичке влас.и, рас7ар-
чавао 7ре2узећа, о.уђивао имовину и разним о@лицима неле-
<алне 7рива.изације је 7рисвајао. Је2ан о2 највећих ш.рајкова у
.ој 2еценији @ио је у Ју�оекс�ор�у – Бео�ра�. Трајао је 521 2ан
(23. мај 1995–26. ав<ус. 1996) и ус7ешно је окончан. За7ослени се
нису @орили за зара2е и 2о7риносе, већ 7ро.ив неле<алне 7рива-
.изације. Имали су ш.рајкачки о2@ор, 7о2ршку УГС Независнос� а
о.7ор о2 с.ране Самос.ално< син2ика.а Ср@ије. Ш.рајкачи су во-
2или 7равну, ме2ијску, син2икалну и 7оли.ичку @ор@у 7ро.ив
„7а7ирна.е власничке .рансформације” и о.уђивања вре2но<
7ословно< 7рос.ора (Маринковић, 1998, с.р. 165). За разлику о2
.их ш.рајкача за7ослени у РК Бео�ра� 7ос.али су жр.ве сис.ем-
ских и 7оли.ичких 7осле2ица с.аро< и ново< мо2ела 7рива.иза-
ције. Новим законом о 7рива.изацији на7рављен је и ра2икалан
„рез”. Наиме, акције ра2ника акционара су @ез њихово< знања из-
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не.е на @ерзу. Не7ро2а.е акције 7ре2узећа ау.ома.ски су ушле у
Акцијски фон2. Сле2ећи корак @ило је у@рзавање 7ро2аје 7ре2у-
зећа. О2нос 7рема .оме зависио је о2 ак.уелних коалиција на
влас.и и чес.их 7оли.ичких из@ора. 

РК Бео�ра� је о2 7оче.ка 90-их 7ословао у о.ежаним условима.
Из<у@љено .ржиш.е 7роизво2а, 7оки2ани ланци на@авке сиро-
вина и 7ословне сара2ње 2ирек.но су во2или мањој ус7ешнос.и
.р<овинско< ланца. Зара2е су @ивале све ређе ис7лаћиване, али и
сре2с.ва за 7ензионо и социјално оси<урање. Смењивало се 2есе-
.ак с.ечајних у7равника. Сам с.ечај је, 7о 7равилу, .рајао <о2и-
нама и завршавао неус7ехом 7о о7оравак 7ре2узећа и ин.ересе
већине ра2ника. Бројни ш.рајкови за7ослених у РК Бео�ра� нај-
чешће су и<норисани о2 с.ране вла2ајуће ели.е и 7равосу2них
ор<ана. Ш.рајкаче је осуђивала и јавнос., 7осе@но ме2ији, који су
7о2 кон.ролом вла2ајуће ели.е. У с.ечај су ушли још 2002. <о2и-
не. Пословни 7рос.ор је смањен, узур7иран или 7ро2а., @ез
знања и у.ицаја већине за7ослених. До 2001. <о2ине ос.али су @ез
6 7ро2ајних о@јека.а и хо.ела на Зла.и@ору. Процене су 2а је 2о
2007. <о2ине „нес.ало” 40.000 м 7ословно< 7рос.ора (Јањић, 2007).
Го2ине 2007. 7ро2а.е су Верану за 360 милиона евра, @ез икакве
о@авезе 7рема ра2ницима. 

Пролеће и ле.о 2003. <о2ине @или су у Кра<ујевцу време ра2-
ничких ш.рајкова и 7ро.ес.а. Међу њима су @или и за7ослени
Кра�ујевчанке или 2ела из сис.ема РК Бео�ра�. После ш.рајкова
у7озорења @ивши ра2ници су 2003. <о2ине 2аноноћно ш.рајкова-
ли 2ва месеца. Дванаес. ра2ника ш.рајковало је <лађу. Ду<овало
им се 48 личних 2охо2ака, 55 у7ла.а за ПИО и сре2с.ва за соци-
јални 7ро<рам. Борили су се 7ро.ив с.ечаја, а за 7ош.овање
колек.ивно< у<овора који је @ио на снази 7ре ње<а. Он је @ио 7о-
вољнији 7о ра2нике у смислу @оље< социјално< 7ро<рама (Ра2о-
вановић, 2003; Новаковић, 2011, с.р. 76).

Неус7ех ш.рајкача о<ле2а се у чињеници 2а скоро ниш.а о2
.ражено< није ос.варено. А<онија ра2ника и 7ре2узећа се нас.а-
вила. На .о указују информације о ш.рајковима .оком 2003. и
7ро.ес.и ра2ница РК Бео�ра� у ле.о 2009. <о2ине. Основни циљ
ових ра2ника који су 7ро.ес.овали @ио је 2а се с7речи с.ечај.
О@раћали су се 7ремијеру Војиславу Кош.уници, са на2ом 2а с.е-
чај неће о2не.и сва њихова 7о.раживања из ра2но< о2носа. О2
.о<а није @ило ниш.а. У 7ролеће 2009. <о2ине @ивши ра2ници РК
Бео�ра� ра2икализовали су своје 7ро.ес.е. Већина су @иле жене.
Посе2але су на .рамвајске шине у Немањиној улици, ис7ре2
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з<ра2е Вла2е Ср@ије. Ду<овала им се зара2а за 7ре.хо2них 7е. <о-
2ина, више месеци @иле су @ез оверених з2равс.вених књижица,
а 2иви2ен2е о2 акција ника2а им нису ис7лаћене (Блиц, 15. 5.
2009). Грађани су их осуђивали з@о< @лока2е сао@раћаја. О.еране
су с .о< мес.а, уз 7омоћ ор<ана јавно< ре2а и мира. Преселиле су
се у Пионирски 7арк. У ноћи 7ре 2оласка америчко< 7о27ре2се2-
ника, Џозефа Бај2ена, из 7арка их је о.ерала <рађевинска инс7ек-
ција (ц�вијес�и.не�, 19. 5. 2009).

Прива�изација и �ро�а�ање �рехрам�ене ин�ус�рије о2вијали су
се више <о2ина. Пољо7ривре2а и 7рехрам@ена ин2ус.рија уче-
с.вовале су са 40% у с.варању БДП. Њихово 7ро7а2ање значило је
и <у@и.ак ра2них мес.а за мно<е жене. Ов2е се наво2и 7ример
ш.рајкова и 7ро.ес.а ра2ника Раванице из Ћу7рије. Они су веома
значајни за разумевање 7рива.изације у Ср@ији. То је @ила ус-
7ешна фа@рика за 7роизво2њу сла.киша са .ра2ицијом 2у<ом 50
<о2ина. Власниш.во је 100 о2с.о 2руш.вено, а Закон о 7рива.иза-
цији је у7ерен 2ирек.но 7ро.ив ње<а. Свако 7ре2узеће које се не
7рива.изује о2лази у 7рину2ну ликви2ацију. С 7ро2ајом Равани-
ци за7очело се 2001. <о2ине, 7рема 7о2ацима А<енције за 7рива-
.изацију, али она још није завршена. Ра2ници су ре2овно 7рима-
ли зара2е, у7лаћивани су им 2о7риноси за ПИО, 2о@ро су
7ословали и имали 7оверење у своје 7ослово2с.во. Највећи у2ар
на Раваницу извршен је у ле.о 2009. <о2ине о2 с.ране 2ржавних
ор<ана. А<енција за 7рива.изацију им је, овлашћена о2 2005. и за
7ро2ају и за ликви2ацију и с.ечајеве 7ре2узећа, наме.нула 2ва
нова члана У7равно< о2@ора. Је2ан је @ио 2ирек.ор њено< Сек.о-
ра за аукције, а 2ру<и, из Сек.ора за с.ечај и ликви2ацију, 7ос.ао
је 7ре2се2ник У7равно< о2@ора. Трећи члан УО именован је за
в. 2., @ио је на2зорник за.вора у Ћу7рији. Ње<а је А<енција име-
новала као „зас.у7ника 2руш.вено< ка7и.ала”. А<енција је 2о .а-
2а изразила сумњу 2а се за7ослени у Раваници о7иру 7рива.иза-
цији и неовлашћено <аз2ују новцем 7ре2узећа. Веома @рзо
А<енција је 7роменила и начин 7ро2аје, о2 .ен2ерске 7решла је
на аукцијску. У случају неус7еха сле2ила @и 7рину2на ликви2а-
ција Раванице. Ин.ерес већине за7ослених @ио је 2а се 7ре2узеће
не 7ро2аје, или @арем 2а се 7роцени какво власниш.во 7ре2узећа
.ре@а 2а @у2е. Наво2или су суко@ ин.ереса 7омену.их љу2и, 7а и
.о 2а је По7овићев син <лавни сна@2евач сировинама Раванице.
Пово2 за ш.рајкове и 7ро.ес.е @ио је развлашћивање 2о.а2а-
шње< 2ирек.ора фа@рике, и .о .ако ш.о може 2а рас7олаже само
са 5.000 2инара. Ово је значило @лока2у 7ословања, иако је 7ре2у-
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зеће ус7ешно 7ословало, имало 7аре на рачуну и о@ез@еђено .р-
жиш.е. Ра2ници су ос.али @ез зара2е и @или су 7ринуђени 2а о2у
на 7лаћени о2мор. Пре .о<а су 7ро.ес.ом, че.ворос.аним 2е-
монс.рирањем 7ре2 Илићевом кућом, 7ос.и<ли 2а он 2а ос.авку
(Ђукић, 2009; Ђукић, 2009а). Мо<ле су се чу.и и 7ароле: „Раваница
је наша” и „По7овићу униш.ио си Параћинку. Раваницу не 2а-
мо!”

Драма ра2ника Раванице се нас.ављала. После месец 2ана 100
ра2ника је 7ро.ес.вовало у Бео<ра2у 7ре2 А<енцијом за 7рива.и-
зацију. Тражили су враћање овлашћења 2ирек.ору као и 7овра-
.ак на нормално 7ословање 7ре2узећа. Ниш.а о2 наве2ено< им
није @ило ис7уњено. Сре2ином ав<ус.а 2009. <о2ине ра2ници су
се @оље ор<анизовали. Имали су ш.рајкачки о2@ор (све жене,
7ре2вођене 7ре2се2ницом Дра<аном Ми.ровић), 7о2ршку ло-
калне влас.и (<2е су са <ру7ом <рађана имали своје о2@орнике) и
7о2ршку Коор2инационо< о2@ора ра2ничких 7ро.ес.а. Нај7ре су
ш.рајковали у Ћу7рији, а 7осле неколико 2ана 400 ра2ника оку-
7ило се ис7ре2 А<енције за 7рива.изацију. Произво2ње није @и-
ло, а оку7љени ра2ници су у свом исказивању о.7ора усмерено<
на влас. и 7о.енцијалне ку7це, 7ровели 47 2ана. Коначно, ус7ех
је крунисан о2ус.ајањем А<енције о2 наме.ања 7рива.изације.
Али, закон је 7ро.ив ових ра2ника, јер се Ус.авом Ср@ије не 7ри-
знаје 2руш.вена својина. У овом 7осле2њем ш.рајку, ме2ији су
се 7ос.авили 7рема ра2ницима корек.но. Неке о2 о7озиционих
с.ранака су се о<ласиле у њихову корис. (СРС). Најважније о2
све<а @ило је 2а су ра2ници @или соли2арни и с7ремни 2а се су-
7ро.с.аве малверзацијама и 2ржавним ор<анима. Ту је нас.ало и
јез<ро нове ра2ничке соли2арнос.и и нових о@лика ор<анизо-
вања. Пре2сеница ш.рајкачко< о2@ора jе изјавила: „Нисмо 7ро-
.ив 7рива.изације већ 7ро.ив 7ро2авања у @есцење.” Она је
7ојаснила и суш.ину ш.рајка:

„На7омињемо 2а су се ра2ници 7ревасхо2нио @орили за се@е и
своја 7рава, а и за своје руково2с.во у које су имали 7оверење. По-
верење у руково2с.во је нормална 7осле2ица о2носа руково2с.ва
7рема за7осленима, којима је руково2с.во с.ворило услове за ра2,
које је ус7ешно ор<анизовало 7роизво2њу и о@ез@е2ило ре2овну
ис7ла.у зара2а и 2о7риноса за7осленим” (Srećković, 2011, str. 141). 

Пре2узеће још ра2и и о7с.аје, 2ок се не оконча 7ро2аје 7ре-
ос.але 2руш.вене имовине.

Бу�имка из Поже<е је @ила је2на о2 најус7ешнијих фа@рика ју-
<оис.очне Евро7е за 7роизво2њу и 7рера2у воћа, 7оврћа и ме-
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сних 7роизво2а. Го2ине 2008. ку7ио ју је .рочлани конзорцијум,
који је ис.овремено униш.авао 7роизво2њу и кршио ку7о7ро-
2ајни у<овор. А<енција за 7рива.изацију је .о .олерисала, .е је .о
@ио 7ово2 чес.их ш.рајкова и 7ро.ес.а ра2ника. О2 1.200 за7о-
слених након 7ро2аје ос.ало их је 208. Они су у новем@ру 2009.
ш.рајковали 2ве не2еље, а за.им на је2ан са. @локирали цен.ар
<ра2а и И@арску ма<ис.ралу. Власници су им 2у<овали 12 7ла.а,
2о7риносе за ПИО, 7у.не .рошкове, сре2с.ва за @оловања .оком
2ве <о2ине. Тражили су раски2 у<овора о 7рива.изацији. Ш.рај-
кове је 7ре2во2ио СССС, а су7ро.с.ављао му се син2ика. Незави-
снос�. Го2ину 2ана касније, 2ржава је 7ос.ала већински власник
фа@рике. Ра2ници, заје2но са 2ирек.ором, 7окренули су 7роиз-
во2њу. У 2012. <о2ини 60% 7роизво2ње извозили су у ЕУ. Ду<ови
су се <омилали, јер су 7о.раживања ра2ника акционара и @ив-
ших ра2ника износила 6,5 милиона евра, или 7оловину вре2но-
с.и Бу�имке. Нас.авило се са .ражењем ново< ку7ца (Пејовић,
2009; Јанковић 2010; Јанковић, 2003 и Јанковић, 2013).

Ш�рајкови у �екс�илној ин�ус�рији су @или @ројни, а ов2е се из-
2вајају ш.рајкови у 7ре2узећима која су имала различи. својин-
ски с.а.ус. У врањанском Јумку 2о изражаја су 2ошли о2носи
моћи извршне влас.и, за7ослених и ин.ереси нових власника.
Го2ине 2002. <о2ине @ило је за7ослено 8.000 ра2ника а 2011. све<а
1.800. Пре2узеће је је2ино на Балкану имало заокружен 7роцес
7роизво2ње, али је <о2инама 7ро7а2ало. Томе је 2о7ринела и
2ржава. У ле.о 2007. <о2ине 7ре2узеће се нашло у 7роцесу ре-
с.рук.урирања, којим је у7рављала 2ржава. По важећим закони-
ма .акво 7ре2узеће 7рак.ично не може 2а ура2и није2ан 7ослов-
ни 7о.ез @ез са<ласнос.и А<енције за 7рива.изацију. У Јумку је
7ос.ојало више син2ика.а, а већински је @ио АСНС. Посло2авци и
минис.ри чес.о су кршили основна син2икална и љу2ска 7рава
ра2ница у ш.рајку. Минис.ар економије 2онео је решење 2а се
(525 ра2ника) 7реселе у нову 7рива.ну фирму Зам�ер, са чим се
ра2нице нису сложиле .е су з@о< .о<а 7ро.ес.вовале. Минис.ар
им је, у име 2ржаве као власника, слао о.казе за 283 ра2ника!
(Б 92, 9. 11. 2007, Курир, 21.10. 2007). Прива.но о@ез@еђење и ор<ани
јавно< ре2а и мира нису имали разумевања и сурово су се о@рачу-
нали са ш.рајкачицама. Жене су на силу изне.е (са 2еве.о< с7ра-
.а) и из@ачене из 7ословних 7рос.орија. Пре2се2ница ш.рајкач-
ко< о2@ора је изјавила: 
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„... Шеснаес. Тасићевих 7лаћеника је на нај@ру.алнији начин
жене са 2еве.о< с7ра.а вукло за руке и но<е, наносећи им 7овре2е
7о целом .елу, из@ацивши их на7оље” (Глас јавнос�и, 6. 12. 2007). 

О лошем о2носу ки7арско< 7осло2авца (власника 7ре2узећа
Зам�ер) 7рема за7осленима, 7осе@но самохраним мајкама и же-
нама, све2оче 7о2аци 2а су ра2или и на 45 с.е7ени, @ез мо<ућно-
с.и 2а се освеже соком, во2ом или храном. Ако @и .о учинили
сле2ио је раз<овор са шефом и 7ре.ња о.казом. Ра2или су сваки
2ан 7о 12 и више са.и, за зара2у о2 100 2о 150 евра (V. Bailović prir.
i ost., 2011, str. 226, 227).

Јумко је касније 7ро2а. и.алијанском Бене�ону. Држава је свако
ра2но мес.о су@венционисала са 5.000 хиља2а евра, а власник је
о@ећао 2а ће у наре2не .ри <о2ине 2а за7осли 2.700 ра2ника. Пре-
ма каснијим 7о2ацима зара2е су им ниже о2 законом 7ро7иса-
но< минимално< 2охо.ка, у 2012. <о2ини су @иле о2 7.000 2о 12.000
2инара (Буквић, Милошевић, 2013). У ле.о 2013. рачун 7ре2узећа
@ио је @локиран, а 1.000 ра2ника имало је 7равоснажне су2ске о2-
луке за ис7ла.у ранијих зара2а. Та2а је 1.700 ра2ника, уз соли-
2арну ан<ажованос. за7ослених у још 2ва 7о<она, .ражило оверу
з2равс.вених књижица и 17 неис7лаћених личних 2охо2ака. На
њих је насрнуло 2ирек.орово 7рива.но о@ез@еђење .ако, 2а је @и-
ло и 7овређених ра2ника (Ј. С. 2013).

Лесковац је @ио нека2а важан цен.ар .екс.илне ин2ус.рије.
Највећа фа@рика за 7роизво2њу ш.офова „Ле�екс”, униш.ена је.
Држава је фа@рику 2006. <о2ине 7ро2ала, 2а @и 2008. .о 7ониш.и-
ла и наме.нула с.ечај. Земљиш.е на коме је нека2а @ила фа@рика
је национализовно. То је 7рак.ично о@ус.авило с.ечај. А реално,
ра2ници не знају 7о2 којим условима је ком7анија Фалке 2о@ила
земљиш.е за нову фа@рику на рок о2 99 <о2ина. Ра2ници су више
7у.а ш.рајковали и 7ро.ес.вовали з@о< неис7лаћених зара2а (о2
2001. 2о 2003. <о2ине). У 7ролеће 2012. <о2ине 7ро.ес.вовали су
ис7ре2 Привре2но< су2а у Лесковцу јер нису мо<ли 2а на7ла.е
сре2с.ва 7о извршним су2ским 7ресу2ама. Касније су се о@ра.и-
ли Евро7ском су2у за љу2ска 7рава у С.раз@уру. Он је за 220 ра2-
ника наложио Ср@ији ис7ла.у 7о 3.100 евра на име нема.еријал-
не ш.е.е и уз .о ис7ла.у ранијих зара2а. Уку7на сума износи
више о2 2ва милиона евра (Ју�ме�иа.инфо, 26. 4. 2012, Новос�и,
1. 7. 2013).

Међу најра2икалнијим и најмање ефикасним ш.рајкачима на-
шле су се ра2нице ТК Рашка из Ново< Пазара. Овај ком@ина. је <о-
2инама @ио у рес.рук.урирању, с.ечају и на крају је ликви2иран.
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Пре не<о се 7очело са ш.рајком <лађу већ је @ило међу ош.еће-
ним ра2ницима веома ра2икалних 7о.еза. По новом „кани@а-
лизму”, или сечи со7с.вено< 7рс.а, @ио је за7ажен Зоран Була.о-
вић 2009. <о2ине.3 У зиму 2009. <о2ине ра2нице ис.о< 7ре2узећа
су ш.рајковале 57 2ана. У с.вари, @ио је .о јавни 7ро.ес. у 7рос.о-
ријама У2ружења .екс.илних ра2ника. Ш.рајк <лађу 7очео је
3. 2ецем@ра 2009. <о2ине. Гла2овало је 10 жена, а 7 је ос.ало у
ш.рајку <лађу 2о краја ш.рајка (Нићифировић, 2009). Је2ан о2
важнијих зах.ева @ио је 2а им се изнађу сре2с.ва о2 социјално<
7ро<рама. Износила су 5.000 евра за свако< за7ослено<, а „за<у@и-
ла су се” на 7у.у о2 вла2е 2о ра2ница. Време ка2а су ш.рајковале
је @ило ишчекивање и 2о@ијање „@ело< шен<ена”, .ј. 2о@ијања ви-
за за <рађане Ср@ије за улазак у земље чланице ЕУ. Локална и ре-
7у@личка влас. је ш.рајкачице 2анима и<норисала. На њих су за-
@оравили и локални и 2ру<и ме2ији. Тек се крајем 2ецем@ра на
елек.ронским <ласилима, @ојажљиво и ш.уро, извеш.авало о
7ро.ес.у и ш.рајку ових ра2ница. У @езнађу и очају ра2нице су се
7окушале колек.ивно с7али.и, везујући се за 7линске @оце. Муа-
мера Јаку7овић и 2анас носи .рајне 7осле2ице из .о<а ш.рајка.
Након .о< очајничко< 7о.еза о@ра.ио им се ак.уелни минис.ар
ра2а, Расим Љајић, који 2о@ро 7ознаје си.уацију у Новом Пазару.
Тих месеци је формирао и СДПС, с.ранку која 2еклара.ивно ш.и-
.и 7рава ра2ника. У име вла2е о@ећао је ш.рајкачицама 7ронала-
жење сре2с.ва социјално< 7ро<рама. За2о@ио је њихово 7овере-
ње и ус7ео је 2а их у@е2и 2а ш.рајк окончају, .ако ш.о је свакој
ра2ници уручио је2нокра.ну 7омоћ у износу о2 20.000 2инара.

Про�ес�и за�ослених у �анкама 7ос.ају масовнији 7оче.ком
у@рзавања 7рива.изације и у њеној завршној фази. Међу ели.ом
(7о економској моћи), 2еценијама су се налазили за7ослени у
@анкарс.ву и оси<уравајућим 2руш.вима. Највећи у2арац на њи-
хов 7оложај @ила је о2лука влас.и, 2оне.а 7оче.ком 2002. <о2ине,
7о2 7ри.иском Све.ске моне.арне @анке, 2а се че.ири највеће
2омаће @анке ликви2ирају (Ју�о�анка, Бео�анка, Бео�ра�ска �анка и
Инвес��анка). Сло@о2ан Комазец је 7роценио 2а 2ржава може 2а
за2ржи @анкарско јез<ро „ако жели кон.ролисан, а не 2ивљи 7ро-
цес 7рива.изације” (Комазец, 2004, с.р. 384). Њихово мес.о на .р-

3 Пре2узеће је @ило у с.ечају и 2у<овима, није ра2ило а ра2ницима се 2у<ова-
ло за личне 2охо.ке о2 1993. 2о 2007. <о2ине. За@арика2ирали су се и .ражи-
ли ис7ла.у .их сре2с.ава као и 7ре.варање 2у<ова у 2ржавно власниш.во,
2оку7 с.ажа за оне ра2нице којима не2ос.аје још 7е. <о2ина 2о 7ензије и со-
цијални 7ро<рам (Максимовић, 24. 04. 2009, Пресс).
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жиш.у заузеле су с.ране @анке, које 2анас рас7олажу са 80% @ан-
карско< .ржиш.а. У време ка2а су о.ишле 7о2 с.ечај за7ослени су
јавно 7ро.ес.овали. Неки су изашли на улице, а 2ру<и су се за@а-
рика2ирали у 7рос.оријама @анака (Цвијановић, 2002). Био је .о
7рави кон.рас. у о2носу на ш.рајкачице из .екс.илно< и 2ру<о<
7ривре2но< сек.ора (7о о2ећи, о.7ремнинама, мес.у оку7љања и
касније< ра2но< и 2ру<о< з@рињавања). Према син2икалним 7о-
2ацима @ез 7осла је ос.ало 8.500 ра2ника/ца. Је2ан @рој је 7решао
у 7рива.не фирме, <2е су @иле у о@авези 2а се 7овинују новим
7равилима која се о2носе на ра2 и ра2ни о2нос. Занимљиви су, са
анали.ичко< ас7ек.а, и 7ро.ес.и ра2ника у Развојној �анци Војво-
�ине (RTV, 19. 12. 2012). У њој су се 7реламали ин.ереси 2ржаве, ве-
ћинских власника и за7ослених. Прави 7ово2 за јавне 7ро.ес.е и
ш.рајкове @анкарских служ@еника @ила је о2лука Вла2е 2а @анка
о2е у с.ечај. У<лавном се @ор@а во2ила око висине социјално<
7ро<рама и за2ржавања или 7реузимања вишка за7ослених.

Ш.рајкови жена у јавним ус.ановама и 7ре2узећима за@еле-
жени су у 7рвој 2еценији .ранзиције. По @роју учесника, учес.а-
лос.и ш.рајкова и њиховој ефикаснос.и они су @или 2алеко ређи
у о2носу на ш.рајкове у 7ривре2и. Пре 2.000. <о2ине за@ележени
су ш.рајкови за7ослених у з2равс.ву, 7равосуђу, социјалној за-
ш.и.и и о@разовању. Ови 7осле2њи су све чешће 7рерас.али у
јавне 7ро.ес.е, али са малим ефек.има. Нова влас., 7осле 2000.
<о2ине, имала је више сре2с.ава и начина 2а се о@рачуна са .а-
квим ш.рајкачима. Нај7ре је нас.у7ио (само 7риви2ни) 7ерио2
социјално< мира, а он2а је усле2ило неколико „.аласа” с.арих и
нових ш.рајкача. По .оме се из2вајају ш.рајкови и 7ро.ес.и 2004.
и они ор<анизовани 7осле 2010. <о2ине. Са <ло@алном кризом у
Ср@ији је нас.у7ило за.ишје, осека ш.рајкова и јавних 7ро.ес.а
ра2ника и служ@еника.

Такозваном сре2њем слоју 7ри7а2ају за7ослени у з�равс�ву,
о�разовању, социјалној заш�и�и. Они су имали више ш.рајкова и
син2ика.а. Ш.рајковали су најчешће само за своје уске <ру7не
ин.ересе (7о.7исивање колек.ивно< у<овора, рас. коефицијена-
.а и зара2а, @ољи услови ра2а). У свакој о2 .их 2ела.нос.и 7ро2и-
рао је и ин.ерес 7рива.но< ка7и.ала, ш.о је 2ржава .олерисала и
7о2с.ицала. За7ослени у о@разовању су након 2000. <о2ине више
7у.а с.у7али у ш.рајк. Први који су исказали неза2овољс.во з@о<
начина на који нова влас. 2елује @или су за�ослени на универзи�е-
�у, а �осле и у сре�њим и основним школама. По о@иму и .рајању
ш.рајка из2вајају се ш.рајкови ор<анизовани .оком 2007, крајем
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2010. и 7оче.ком 2011. <о2ине. Први је @ио рела.ивно ус7ешан,
2о@ро 7ри7ремљен и вођен о2 с.ране више син2ика.а. Пре 7о-
че.ка ш.рајка о@ез@еђена је 7о2ршка син2ика.а из све.а, али и
2омаћих ме2ија. За7ослени су у 7рви 7лан ис.акли рас. основи-
це зара2а за 20%, је2нокра.ну 7омоћ за 7ре2аваче у износу о2
5.000, а за ненас.авно осо@ље 8.000 2инара. Ш.рајк је .рајао .ри
не2еље, уз 7ош.овање минимума ра2а (Новаковић, 2011:174).
После2њи се о2носи на време ка2а је реформа „7о Болоњи” већ
@ила 7римењена. За7ослени у 7росве.и скоро 2а нису уо7ш.е на
.о реа<овали. Они су месецима ш.рајковали, зах.евајући на .ај
начин 7овећање својих зара2а. Син2икално разје2ињени, 7оли-
.ички фра<мен.ирани, о2 ме2ија и јавнос.и ана.емисани, има-
ли су веома мале шансе 2а ос.варе своје зах.еве. Они су инсис.и-
рали на рас.у зара2а о2 25% (2ру<а варијана.а 18%), ис7ла.и
ју@иларних на<ра2а 7ензионисаним коле<ама, 7о.7исивању
Про.окола о зара2ама и учешћу у 2оношењу закона о о@разовању
(Новаковић, 2011а, с.р. 31). Ш.рајк су окончали, не 7ос.и<нувши
никакав 2о<овор, 7оражени и још више разје2ињени.

Врху 2руш.вене 7ирами2е међу за7осленим женама 7ри7а2а-
ју оне у јавним �ре�узећима и �ржавној у�рави. У јавним 7ре2узећи-
ма 7осле2њих 2есе. <о2ина наме.ну. је 7роцес рес.рук.урира-
ња и 7ро2аје. Било је више ор<анизованих ш.рајкова, и највише
су се завршавали ус7ешно, 7осе@но у Телекому и ЕПС-у (Новако-
вић, 2011: с.р. 175, 178). У 2ржавним ор<анима за7ослене су жене
са највишим 7римањима, и које уз .о мо<у 2а рачунају на изве-
сну ра2ну и социјалну си<урнос.. Из .о< разло<а су међу ш.рајка-
чима у 2ржавним 7ре2узећима је2ино @иле жене са нижим ква-
лификацијама и оне које су рас7оређене на нижим 7оложајима
(у 7ореској у7рави, у ка.ас.ру, на 7ример).

ЗАКЉУЧАК Ш.рајкови у 7ре2узећима и 2ела.нос.има у којима су жене чи-
ниле већину за7ослених @или су мање ефикасни у о2носу на оне
који су @или ор<анизовани 7ре .ранзиције у нас и на ш.рајкове
који су се ор<анизовали у развијеном све.у. Приро2а зах.ева и
с.е7ен њихове ис7уњенос.и зависио је о2 времена 7окре.ања
ш.рајка, начина на који се .о чинило и о7ш.их 2руш.вених окол-
нос.и. Мисли се, 7ре све<а, на класну с.рук.уру 2руш.ва, .ем7о
.ранзиције и 7рива.изације. После 2000. <о2ине у Ср@ији су
ш.рајкови жена @или ређи, а чес.о су 7релазили у о.ворене јавне
7ро.ес.е. Ш.о је 7оложај 7ре2узећа @ио важнији за о2ржање (о7-
с.анак) 7оли.ичке ели.е на влас.и .о је и суко@ са ш.рајкачима
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@ио краћи а ш.рајк ефикаснији. Најмање су @или ефикасни
ш.рајкови .екс.илних ра2ница, а најефикаснијима су се 7оказа-
ли у јавним служ@ама и 7ре2узећима. 

У ра2у су наве2ени 7римери различи.о< о.7ора ш.рајкача у
7ре2узећима у 2руш.веној својини. Пре2очени су различи.и ви-
2ови о.7ора за7ослених у 7ре2узећима, 7очевши о2 оних која су
о.7очела 7рива.изацију, о@авила је неус7ешно, @ила у рес.рук-
.урирању, с.ечају и чекала нову 7рива.изацију. Про.ив се@е, ка-
ко је време о2мицало, ш.рајкачи су имали све моћнију и ор<ани-
зованију „2омаћу” ка7и.алис.ичку класу али и све.ске цен.ре
финансијске моћи. С.о<а су њихови ш.рајкови и 7ро.ес.и @ива-
ли све неефикаснији, сла@о 7о2ржавани о2 с.ране 2ру<их ра2ни-
ка и <рађана. Влас. и 7осло2авци, свакако у с7рези, веома лако су
се са њима о@рачунавали и и<норисали већину њихових зах.ева,
захваљујући ош.ром 7рис.у7у и 7римени физичке силе.
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SUMMARY WOMEN, TRANSITION AND STRIKES IN SERBIA

The author, in a sociological way, describes and analyzes the con-
cepts of transition, privatization and strikes in Serbia, particularly the
place of women in it. It examines the most important economic and
social causes and consequences of these phenomena. The main
hypothesis is: women’s strikes in the Serbian transition are less effi-
cient than strikes and public protests of women in the developed
world and the second Yugoslavia. A strike is a class conflict, in which
the workers are fighting for their social and economic rights, threat-
ened by the capitalist class. Elites in government and state authorities
protect the interests of big capital at the detriment of the interests of
the majority of workers. Exploring women’s strikes in transition
reveals the nature of the social and political system. Their strikes in
enterprises, the blocking of public spaces and public protests are sys-
temic, ie. class determined. As the transition was very fast, the
resistance of the strikers was inefficient, and the protests of women
became an expression of desperation against the loss of jobs and basic
resources for lifehood. 

 In short, this research is about the main causes, the organizational
forms and the consequences of strikes in which the majority were
women. For this purpose, the author chose to describe an array of
strikes in the industries and the companies where women are most
employed. The choice of strikes in the economic sector is not acciden-
tal, but a consequence of the fact that the women there were the most
vulnerable. Women in public institutions and companies had much
higher financial and social position. They are less likely to strike and
publicly protested. After 2000, these strikes were more successful
than worker’s strikes in textile, food processing, manufacturing and
trade. Relationship between the government and the public towards
them was tainted by self-interest and selective.

The main criterion for the selection of companies and institutions
in which women stroke was the type of property. Specifically, the
paper explores the women’s strikes not initiated by privatization. The
second type are those that are initiated by the privatization law of
1997, and carried out under the new law in 2001. The third is about
privatized enterprises and workers seeking annulment of that. The
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fourth about companies sold to domestic and foreign capitalists, and
workers forced to lose their jobs and wages. Fifth strikers from the
company in which the interests of the state associated with share-
holders and together oppose workers who have shares in the
company. The sixth category of strikers were those in the public serv-
ices and institutions that were effective after 2000. With the
acceleration of privatization in the red came people who lost a new
job, or those who were employed in the banking sector and in public
enterprises. There were employees of the elite strata of women,
which resulted in greater success of the strikes and protests. Among
the most persistent and least effective strikers were women from the
failed textile sector, trade and privatized companies that were
deliberately destroyed.

The most important requirements of women in the strikes were
payment of salaries, the funding of social programs, the payment of
pension and disability insurance, the certification of health cards, the
resumption of production, the rights of small shareholders, the
annulment of privatization, government assistance in finding the
owner and corruption etc. Strikes were „on the tiny”, ie. without any
form of solidarity in the companies, business and the local and wider
environment. Dissatisfied workers were organized spontaneously,
with the help of old and new unions. They often protested and
blocked public spaces, theirplants, their workplace, within the com-
pany and in the streets, squares, public roads, in front of the courts,
agencies, and local and national institutions. Strikes and protests by
women belonging to the lower layers of the hierarchy of economic,
educational and political power were inefficient. Against them were
entrepreneurs, government and public opinion. Number of well
organized strikes, from classical forms to hunger strikes (and inciner-
ation, mutilation of their own bodies as a form of protest) were far less
than successful.

In the end, it is concluded that unemployment, poverty and job loss
during the transition Serbia was systematically determined, a conse-
quence of the „shock” privatization of the neoliberal model and the
concept of transition. This has led to socio-economic decline, further
stratification and impoverishment of workers, especially women.
Their resistance to it, strikes and public protests, were mostly unsuc-
cessful in the second decade of transition. In relation to women
strikes in the developed capitalist world, it can be said that they were
inefficient.

KEY WORDS: women, strikes, transition, privatization, unemployment, poverty.


