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СРБИЈИ
Сажетак: Рад се ба ви ана ли зом рас про стра ње но сти и со цио
демо граф ским ка рак те ри сти ка ма еко ло шког ак ти ви зма у Ср би
ји. По да ци су при ку пље ни у окви ру три ис тра жи вач ка про јек та 
(ан кет но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но на ре пре зен та тив ном узор
ку гра ђа на Ср би је (Н=1952) и две еко ло шки угро же не за јед ни це 
(Пан че во (Н=450) и Бор (Н=350)) и по луструк ту ри са ни ин тер
вјуи са ли де ри ма 44 еко ло шке не вла ди не ор га ни за ци је из Ср би је). 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је еко ло шки ак ти ви зам ре
ла тив но не раз ви јен ка ко на те ри то ри ји це ле Ср би је, та ко и у не
по сред но по го ђе ним за јед ни ца ма. Ти пич ни еко ло шки ак ти ви ста 
је мла ђи му шка рац или же на, ста нов ник/ца гра да, при пад ник/ца 
сред ње кла се, ви со ко обра зо ва на осо ба ко ја је ре ла тив но ма те ри
јал но обез бе ђе на. Ка да је Пан че во у пи та њу, по да ци по ка зу ју да 
со циоеко ном ске ва ри ја бле (ма те ри јал ни и кла сни по ло жај) не по
ка зу ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај што се мо же при пи са ти де
мо кра ти зу ју ћем ефек ту еко ло шких ри зи ка. С дру ге стра не, слу чај 
Бо ра је ати пи чан јер се ни јед на од со циоде мо граф ских ва ри ја бли 
не по ка зу је ста ти стич ки зна чај ном, што се мо же об ја сни ти го
то во пот пу ном еко ном ском за ви сно шћу ста нов ни штва од по сло
ва ња Ру дар ското пи о ни чар ског ба се на Бор (ко ји је ујед но и нај ве
ћи за га ђи вач).

Кључнеречи: еко ло шки ак ти ви зам, со циоде мо граф ски чи ниo ци, 
еко ло шки угро же не за јед ни це, Ср би ја, Бор, Пан че во
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Увод1

Основ у дру штве них по кре та чине по је дин ци, гра ђа ни. Чак 
и оним дру штве ним по кре ти ма, чи ји су покретач ве ли ке, 
про фе си о на ли зо ва не ор га ни за ци је ко је се ба ве за сту па њем 
и ло би ра њем на нај ви шем ни воу, нео п хо дан је из ве стан број 
по др жа ва ла ца ко ји ће пру жа ти ле ги ти ми тет ова квој вр сти 
ак тив но сти, упла ћи ва ти чла на ри не и, с вре ме на на вре ме, 
уче ство ва ти у улич ним про те сти ма и дру гим ма ни фе ста
ци ја ма. Посебан зна чај мо би ли за ци ја по је ди на ца до би ја у 
са мо ни клим по кре ти ма ко ји се, нај ве ћим де лом, осла ња ју 
на во лон тер ски рад ак ти ви ста и енер ги ју ма се не за до вољ
них по је ди на ца. Ка да је реч о про фе си о нал ним ор га ни за ци
ја ма по кре та, по је дин ци су зна чај ни пре све га као ли де ри 
еко ло шких ор га ни за ци ја. Од њи хо вих спо соб но сти, зна ња, 
социјалних ве за и дру гих ре сур са, у ве ли кој ме ри за ви си ак
ци о ни потенцијал ка ко саме ор га низаци је та ко и ши рег по
кре та.

На чел но по сма тра но, мо би ли за ци о на осно ва (ба за ак ти ви
ста) еко ло шког по кре та за ви си од ни за фак то ра. Је дан од 
зна чај них чи ни ла ца сва ка ко пред ста вља раз ви је ност еко ло
шке све сти и вред но сти у јед ном дру штву. Иа ко по сто ји рас
цеп из ме ђу еко ло шких вред но сти и прак се, од но сно усва ја
ње про е ко ло шког по гле да на свет не мо ра ну жно ре зул то
ва ти еко ло шким по на ша њем2, он пред ста вља ва жну осно ву 
еко ло шког ак ти ви зма. Ме ђу тим, иа ко сма тра мо вред но сни 
аспект из у зет но ва жним за ана ли зу ка рак те ри сти ка еко ло
шког ак ти ви зма, у овом ра ду на ме ра нам је да се фо ку си ра но 
ба ви мо по ве за но шћу основ них со ци о де мо граф ских ка рак
те ри сти ка ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, обра зов на и др. 
струк ту ра обе леж ја) са еко ло шким ак ти ви змом. Има ју ћи у 
ви ду овај аспект, не ко ли ко пи та ња ће би ти пред мет на шег 
раз ма тра ња. Пр во ће нас ин те ре со ва ти ко ли ки удео ста нов
ни штва је еко ло шки ак ти ван, на ко ји на чин и у ко јој ме ри. 
За тим ће мо па жњу пре ме сти ти на со циоде мо граф ске ка рак
те ри сти ке еко ло шки ак тив них по је ди на ца на ни воу Ср би је. 
Упо ре до са тим, по сма тра ће мо ка рак те ри сти ке еко ло шких 
ак тив них гра ђа на Бо ра и Пан че ва, ко ји су не по сред ни је по
го ђе ни еко ло шки ри зи ци ма. За ни ма ће нас, из ме ђу оста лог, 

1 Овај текст је на стао као ре зул тат ис тра жи вач ког ра да на про јек ту Иза зо
ви но ве дру штве не ин те гра ци је ко ји ре а ли зу је Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду уз фи нан сиј ску по др
шку Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.

2 Vu ke lić, J. Od vri jed no sti do ak ci je – vo di li pri hva ća nje eko loš kih vri jed no
sti i nor mi eko loš kom ak ti vi zmu, u: Raz voj i oko liš – per spek ti ve odr ži vo sti 
urednik, Ci frić, I. (2013), Fi lo zof ski fa kul tet, Za greb, str. 353368.
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да ли је удео еко ак ти ви ста у ова два гра да, ве ћи, ма њи или 
при бли жно исти у од но су на про сек у Ср би ји, од но сно да 
ли бли зи на и не по сред на угро же ност еко ло шким ри зи ци ма, 
ути че на то ко је ће се ак ти ви ра ти и у ко јој ме ри. У раз ма тра
ње ће мо узе ти и ка рак те ри сти ке ли де ра / ак тив них чла но ва 
еко ло шких ор га ни за ци ја. 

Ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња

По да ци ко ји ће би ти предмет ана ли зе у овом ра ду су при
ку пље ни у окви ру три ис тра жи вач ка про јек та. Пр во је ан
кет но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но про ле ћа 2010. го ди не на 
ре пре зен та тив ном узор ку гра ђа на Ср би је (Н=1952). То ком 
2011. го ди не спро ве де но је ан кет но ис тра жи ва ње на ре пре
зен та тив ном узор ку ста нов ни ка два еко ло шки угро же на гра
да – Пан че ва (Н=450) и Бо ра (Н=350). У овом ис тра жи ва њу 
је ко ри шћен упит ник ко ји омо гу ћа ва по ре ђе ње са по да ци ма 
при ку пље ним на узор ку гра ђа на ре пре зен та тив ном за це лу 
зе мљу. Тре ћи из вор по да та ка ко ји ће мо ко ри сти ти у овом 
ра ду су по лу струк ту ри са ни ин тер вјуи ко ји су ре а ли зо ва ни 
2011. го ди не са пред став ни ци ма 44 еко ло шке не вла ди не ор
га ни за ци је из Ср би је. Узо рак ор га ни за ци ја је фор ми ран кон
сул то ва њем по сто је ћих ре ги ста ра не вла ди них ор га ни за ци ја 
у Ср би ји и ко ри шће њем snowball (гру два снега) тех ни ке 
узор ко ва ња.

Ко ли ко су ста нов ни ци Ср би је еко ло шки ак тив ни?

Раз ма тра ју ћи об ли ке еко ло шког де ла ња и њи хо вих но си
ла ца, Пол Стерн (Paul Stern)3 раз ли ку је, на јед ној стра ни, 
(обич но ма ло број ну али зна чај ну) гру па ци ју по све ће них 
еко ак ти ви ста (ли де ра и чла но ва еко ло шког по кре та). На 
дру гој стра ни се на ла зе по је дин ци ко ји по др жа ва ју иде је 
еко ло шког по кре та (ре ци мо пу тем пот пи си ва ња пе ти ци ја, 
да ва ња нов ча них при ло га, по вре ме ног уче шћа у еко ло шким 
кам па ња ма итд) иа ко ни су у пу ној ме ри укљу че ни у све ње
го ве ак тив но сти. Њих Стерн на зи ва екогра ђа ни ма од но сно 
по др жа ва о ци ма или сим па ти зе ри ма еко ло шког по кре та.

Ка ко би се сте као увид у то ко ли ки је удео еко ло шких ак
ти ви ста, а ко ли ки по др жа ва ла ца еко ло шког по кре та (еко
гра ђа на) и еко ло шки па сив них, кон стру и сан је ин декс еко
ло шког ак ти ви зма4. До би је ни ре зул та ти су по де ље ни на 

3 Stern, P. (2000) To ward a Co he rent The ory of En vi ron men tally Sig ni fi cant 
Be ha vi or, Jo ur nal of So cial Is su es, Vol. 56, No. 3, 2000, pp. 407–424.

4 У ис тра жи ва њу смо еко ло шки ак ти ви зам опе ра ци о на ли зо ва ли пре ко 
уче шћа у сле де ћим ак тив но сти ма: пот пи си ва ње пе ти ци је, уче шће на 
три би на ма са еко ло шком те ма ти ком, уче шће у ма сов ним оку пља њи
ма и еко ло шким про те сти ма, да ва ње фи нан сиј ске по др шке еко ло шким 
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четири ни воа (као што је при ка за но у та бе ли 1). У пр ву гру
пу су свр ста ни они ко ји су из ја ви ли да ни су уче ство ва ли 
ни у јед ној од еко ло шки мо ти ви са них ак тив но сти. Њих смо 
на зва ли еко ло шки па сив ним (не ак тив ним). Оне са ни ским 
ни во ом на ска ли екоак ти ви зма, што зна чи да су тек по не
ки пут уче ство ва ли у по је ди ним ак тив но сти ма, смо на зва ли 
по тен ци јал ним екогра ђа ни ма јер би се, на осно ву прет ход
ног по на ша ња, мо гло оче ки ва ти да бу ду ак тив ни(ји ) и у бу
дућ но сти (по го то во ако по стоји спољ ни под сти цај). У тре
ћој гру пи су се на шли они ис пи та ни ци ко ји су из ја ви ли да су 
се, у пе ри о ду од три го ди не ко је су прет хо ди ле ис тра жи ва
њу, ан га жо ва ли у ве ћем бро ју ак тив но сти. Њих смо на зва ли 
екогра ђа ни ма. Нај зад, по след њу гру пу чи не екоак ти ви сти 
– по је дин ци ко ји ор га ни зу ју, пред во де и ре дов но уче ству ју у 
еко ло шким ак тив но сти ма.

Та бе ла 1 Ин декс еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во, Бор
Су де ћи пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 1, не по сред на 
угро же ност еко ло шким прет ња ма и по сто ја ње јав не све сти 
о то ме, оства ри ли су ути цај на ста нов ни ке Пан че ва и Бо ра, 
ко ји су не што ак тив ни ји на по љу за шти те жи вот не сре ди
не од про се ка за бе ле же ног у Ср би ји. Док је на ни воу це
ле Ср би је го то во две тре ћи не гра ђа на еко ло шки не ак тив но, 
тај број се кре ће око или ис под по ло ви не у Пан че ву и Бо ру. 
Удео “екогра ђа на” је зна чај но ви ши у Пан че ву (16%) и Бо ру 
(14%) у од но су на про сек из ме рен за Ср би ју (4,5%). Та ко ђе, 
ре ла тив но су број ни ји и по све ће ни екоак ти ви сти. Из ве сне 
раз ли ке по сто је и из ме ђу два гра да. Док је у Бо ру не што 
ма њи број ста нов ни ка не ак ти ван (44%) на спрам тач но по
ло ви не Пан че ва ца, и док је по тен ци јал них еко ло шких ак
ти ви ста не што ви ше (40% у Бо ру, на спрам 31% у Пан че ву), 
екогра ђа на и екоак ти ви ста је не што ви ше у Пан че ву (19%) 
у од но су на Бор (16%). Ове раз ли ке се мо гу до ве сти у ве зу 
са ве ћом уче ста ло шћу еко ло шких про те ста и дру гих на чи на 

удруже њимa, кон так ти ра ње пред став ни ка ло кал них или др жав них вла
сти у ци љу ре ша ва ња од ре ђе ног еко ло шког про бле ма. Ин декс еко ло
шког ак ти ви зма смо фор ми ра ли на осно ву са би ра ња од го во ра ис пи та
ни ка на пи та ње ко ли ко су че сто, у по след ње три го ди не, уче ство ва ли у 
на ве де ним. Оце не ис пи та ни ка о уче ста ло сти њи хо вог уче шћа у по ме ну
тим ак тив но сти ма су ишле у ра спо ну од 14 (ни ка да, рет ко, по вре ме но и 
че сто).

Индекс Србија Панчево Бор Тип активизма

Нема 65% 50% 44% Еколошки пасивни

Низак 30% 31% 40% Потенц. екограђани
Средњи 4,5% 16% 14% Екограђани

Висок 0,5% 3% 2% Екоактивисти
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јав ног ис по ља ва ња не за до вољ ства у Пан че ву у од но су на 
Бор, у пе ри о ду на кон 2000. го ди не. 

Бу ду ћи пла но ви ан ке ти ра них по ка зу ју да се у Ср би ји, ка да 
је раз вој еко ло шког ак ти ви зма у пи та њу, без не ка кве спољ не 
ини ци ја ти ве, ве ли ког про бле ма или при ти ска, ни шта бит ни
је не ће про ме ни ти. Та ко, тек сва ки шести ис пи та ник (16%) 
на го ве шта ва мо гућ ност бу ду ћег ан га жо ва ња у овој обла сти, 
док нај ве ћи број (84%) из ја вљу је да ова ква вр ста ак тив но
сти ни је пла ни ра на (чак ни су сма тра ли ни да је нео п ход но 
да да ју по твр дан, дру штве но по же љан од го вор!). Од оних 
ко ји су да ли по зи ти ван од го вор, нај ве ћи број (26%) ви ди се
бе као уче сни ка у ак ци ја ма чи шће ња јав них про сто ра, 17% 
је по ме ну ло уче шће у не ком об ли ку еду ка тив них про гра ма, 
док је 7% ис ка за ло спрем ност да се укљу чи у рад еко ло шких 
ор га ни за ци ја. Јед на тре ћи на ис пи та ни ка ни је на ве ла ко јим 
тач но ак тив но сти ма на ме ра ва да се ба ви у бу дућ но сти. 

Пред ста вље ни по да ци на во де на за кљу чак да је еко ло шки 
ак ти ви зам (по тен ци јал ни и ре а ли зо ва ни) у Ср би ји на ни
ском ни воу са све га 5% екогра ђа на и ак ти ви ста. За кљу чак 
о ни ској гра ђан ској ан га жо ва но сти у овој сфе ри, до дат но 
учвр шћу је по ре ђе ње са ни во и ма еко ло шког ак ти ви зма за
бе ле же ним у ста рим европ ским де мо кра ти ја ма и пост со
ци ја ли стич ким др жа ва ма ко је су по ста ле чла ни це Европ ске 
Уни је. Та ко је, пре ма по да ци ма Wоrld Va lu es Sur veyа при
ку пље ним у пе том та ла су ис тра жи ва ња (20052009. го ди на), 
у рад еко ло шких ор га ни за ци ја укљу че но 16% ан ке ти ра них 
Бри та на ца, 15% Фран цу за, 11% Шве ђа на, 9% Фи на ца, 8% 
По ља ка и 7% Сло ве на ца, на спрам све га 3% ста нов ни ка 
Срби је и Цр не Го ре (пре ма на шим по да ци ма, члан ство у 
еко ло шким ор га ни за ци ја ма се кре ће око 2%).  

Со циоде мо граф ске ка рак те ри сти ке  
еко ло шки ак тив них по је ди на ца

По да ци ис тра жи ва ња, ре а ли зо ва них ве ћим де лом у зе мља ма 
За пад не Евро пе и Аме ри ци, ука зу ју да су нај че шћи но си о ци 
про е ко ло шких вред но сти и од го ва ра ју ћег по на ша ња, обра
зо ва ни мла ди љу ди из ур ба них сре ди на, тзв. екоја пи ји (envi
ron men tal yup pi es)56. Дру гим ре чи ма, со циоде мо граф ске 
ва ри ја бле ко је су у ис тра жи ва њи ма по ка зи ва ле по ве заност 

5 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 68, pp. 798815.

6 Ar cury, T. A. and Chri sti an son, E. H. (1990) En vi ron men tal wor ldvi ew in 
re spon se to en vi ron men tal pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, 
En vi ron ment and Be ha vi or No. 22, pp. 387–407.



128

ЈЕЛИСАВЕТА ВУКЕЛИЋ

са еко ак ти ви змом су: го ди не (мла ђи су ујед но и ак тив ни ји), 
обра зо ва ње (по зи тив но ко ре ли са но са ак ти ви змом), ме сто 
ста но ва ња (ова вр ста де ла ња је пре вас ход но ур ба ни фе но
мен). Ка да је у пи та њу пол, на ла зи ни су кон зи стент ни7, ма да 
се мо же из ве сти уоп ште ни за кљу чак да пол не ма зна чај ни ји 
ути цај на укуп ни ак ти ви зам, док прак ти ко ва ње по је ди них 
ак тив но сти мо же би ти пол но спе ци фич но8. Та ко ђе, на ла
зи ис тра жи ва ња ука зу ју и на то да су при пад ни ци сред ње 
кла се и сту ден ти че шће еко ло шки ак тив ни9. С дру ге стра не, 
истра жи ва ња по ка зу ју да је тзв. „бра он”, ре ак тив но де ло ва
ње, ка рак те ри стич но за не по сред но еко ло шки угро же но и 
де при ви ле го ва но ста нов ни штво, док је „зе ле но”, про ак тив
но ан га жо ва ње типич но за ви ше дру штве не сло је ве10. Има
ју ћи ову раз ли ку у ви ду, оче ку је мо да ће по сто ја ти из ве сне 
со ци о де мо граф ске раз ли ке из ме ђу еко ло шки ак тив них по
је ди на ца на те ри то ри ји чи та ве Ср би је, и оних ко ји де ла ју 
у из у зет но угро же ним под руч ји ма ка кви су Пан че во и Бор. 

1) Пол
На осно ву ди стри бу ци је по ла пре ма ка те го ри ја ма еко ло
шког ак ти ви зма при ка за ној у та бе ли 2, ви ди се да је рас
по де ла по ла ис пи та ни ка у под у зор ку еко ло шки ак тив них 
ујед на че на, од но сно да од го ва ра оче ки ва ној ди стри бу ци ји 
у укуп ној попу ла ци ји. Та ко ђе, при ме ном χ2 те ста на под

7 McStay, J. and Dun lap, R. E. (1983) Ma leFe ma le Dif fe ren ces in Con cern for 
En vi ron men tal Qu a lity, In ter na ti o nal Jo ur nal of Wo men’s Stu di es No. 6, pp. 
291–301, 17; Schahn, J. and Hol zer, E. (1990) Stu di es of in di vi dual en vi ron
men tal con cern: The ro le of know led ge, gen der and bac kgro und va ri a bles, 
En vi ron ment and Be ha vi or No. 22, pp. 767–786; Mo hai, P. (1992) Men, wo
men and the en vi ron ment: An exa mi na ti on of the gen der gap in en vi ron men
tal con cern ac ti vism, So ci ety and Na tu ral Re so ur ces No. 5, pp. 1–19; Stern, 
P. C. and Di etz, T. (1993) Va lue ori en ta ti ons, gen der, and en vi ron men tal con
cern, En vi ron ment and Be ha vi or No. 25, pp. 332–348; Di etz, T., Ka lof, L. 
and Stern, P. C. (2002) Gen der, va lu es, and en vi ron men ta lism, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 83, pp. 353–364; Hun ter, L. M., Hatch, A. and Johnson, A. 
(2004) Crossna ti o nal gen der va ri a tion in en vi ron men tal be ha vi ors, So cial 
Sci en ce Qu ar terly No. 85, pp. 677–694.

8 Stern, P. C. and Di etz, T. (1993) Va lue ori en ta ti ons, gen der, and en vi ron men
tal con cern, En vi ron ment and Be ha vi or No. 25, pp. 332–348.

9 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 68, pp. 798815; Di etz, T., Stern, P. C. and Gu ag na no, G. A. 
(1998) So cial Struc tu ral and So cial Psycho lo gi cal Ba ses of En vi ron men tal 
Con cern, En vi ron ment and Be ha vi or Vol. 30, No. 4, pp. 450471.

10 Ho fric hter, J. and Re if, K. (1990) Evo lu tion of en vi ron men tal at ti tu des in the 
Eu ro pean Com mu nity, Scand. Po lit. Stud. 13(2), pp. 119–146; Pa kul ski, J. 
and Cro ok, S. (1998) The end of the green cul tu ral re vo lu tion?, in: Eb bing of 
the Green Ti de? En vi ron men ta lism, Pu blic Opi nion and the Me dia in Au stra
lia, eds. Pa kul ski, J. and Cro ok, S., pp. 1–20, Ho bart: School of So ci o logy 
and So cial Work, Uni ver sity of Ta sma nia.
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узорак еколошки ак тив них по је ди на ца ни је утвр ђе но по сто
ја ње ста ти стич ки зна чај не по ве за но сти из ме ђу по ла ис пи та
ни ка и еко ло шког ак ти ви зма ни у јед ном од узо ра ка.

Та бе ла 2 Ди стри бу ци ја по ла пре ма ка те го ри ја ма еко ло шког  
ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

Ка да су у пи та њу ли де ри еко ло шких ор га ни за ци ја, ис тра жи
ва њем је утвр ђе но по сто ја ње из ве сних пол них спе ци фич но
сти. На и ме, ли де ри три нај у ти цај ни је еко ло шке ор га ни за ци
је у Ср би ји (Ам ба са до ри одр жи вог раз во ја и за шти те жи вот
не сре ди не, Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је и ЦЕ КОР) су же не, 
док је број му шка ра ца и же на у еко ло шким ор га ни за ци ја
ма, углав ном, ујед на чен. Ис так ну те по зи ци је же на у обла
сти за шти те жи вот не сре ди не, су ге ри шу да, између осталог, 
то за сад ни је по ље мо ћи односно сфе ра ве ћег друштве ног 
утицаја. 

2) Ста рост 

Као што је ра ни је на по ме ну то, на ла зи раз ли чи тих ис тра жи
ва ња су по ка за ли да су мла ди че шће еко ло шки ак тив ни11. 
Об ја шње ња ве ћег ин те ре со ва ња мла дих љу ди за жи вот ну 
сре ди ну обич но из два ја ју два фак то ра – ефе кат ста ре ња и 
ко хорт ни ефе кат. Пре ма хи по те зи „ста ре ња”, сла би ја ин
те гри са ност мла дих у дру штво, ви шак сло бод ног вре ме на, 
ре ла тив но сла ба дру штве на по зи ци ја са аспек та мо ћи, чи
ни мла де спрем ни јим да се кри тич ки по ста ве пре ма вла да
ју ћим вред но сти ма и не га тив ним по сле ди ца ма уста ље них 
прак си ин ду стриј ских дру шта ва. Са го ди на ма, љу ди по ста ју 
кон зер ва тив ни ји јер су, ге не рал но, чвр шће укљу че ни у дру
штве ни си стем (пла те, кре ди ти, пен зи је, здрав стве но оси гу
ра ње и др.) и за ин те ре со ва ни да одр же status quо, па са мим 

11 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar te rly No. 68, pp. 798815; Di etz, T., Stern, P. C. and Gu ag na no, G. A. 
(1998) So cial Struc tu ral and So cial Psycho lo gi cal Ba ses of En vi ron men tal 
Con cern, En vi ron ment and Be ha vi or Vol. 30, No. 4, pp. 450471.

Пол испитаника Укупно
Женски Мушки

Србија Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 54.5% 45.5% 100%
Неактивни 51.1% 48.9% 100%

Панчево Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 51.4% 48.6% 100%
Неактивни 50.9% 49.1% 100%

Бор Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 53.6% 46.4% 100%
Неактивни 44.6% 55.4% 100%
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тим и ма ње спрем ни да ула зе у су коб са моћ ним ак те ри ма 
(др жа ва, кор по ра ци је) за рад очу ва ња окру же ња12. Дру ги ау
то ри, ве ћи еко ло шки ан га жман мла ђих ге не ра ци ја при пи су ју 
тзв. ко хорт ном ефек ту од но сно раз ли ка ма у со ци ја ли за ци ји 
и ис ку ству ко је по сто ји из ме ђу ге не ра ци ја. Са да шње ге не ра
ци је мла дих ста са ле су у до ба ка да су еко ло шке вред но сти 
по ста ле ши ро ко при хва ће не као ве о ма ва жне, док су кроз 
школ ски си стем и пу тем ме ди ја кон стант но ин фор ми са ни о 
зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не, па су, са мим тим, и њи хо
ви ста во ви о то ме раз ви је ни ји и сна жни ји. То ме би тре ба ло 
до да ти и ве ће ан га жо ва ње мла дих пу тем дру штве них мре жа 
ко је су по ста ле пра ви ра сад ни ци про е ко ло шких вред но сти и 
сред ство при пре ме и ор га ни зо ва ња еко ло шких ак ци ја13. 

Та бе ла 3Ди стри бу ци ја ста ро сти пре ма ка те го ри ја ма еко ло шког 
ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

По да ци при ка за ни у та бе ли 3, по ка зу ју ди стри бу ци је уз ра
ста у ка те го ри ја ма еко ло шког ак ти ви зма. Мо же се ви де ти да 
је про це нат еко ло шки не ак тив них ис пи та ни ка апр ок си ма
тив но ујед на чен кроз ка те го ри је уз ра ста у узор ку, док ме
ђу еко ло шки ак тив ни ма по сто је раз ли ке у узор ку Ср би је и 
Пан че ва, па мла ди ис пи та ни ци (1834 го ди не) чи не ско ро 
по ло ви ну под у зор ка еко ло шки ак тив них ис пи та ни ка, док су 
ста ри је ге не ра ци је под за сту пље не. У узор ку ис пи та ни ка из 
Бо ра се на шло ма ње при пад ни ка нај ста ри је ге не ра ци је, што 
у извесној мери искривљује укуп ну сли ку. 

Ка да су у пи та њу ли де ри и нај ан га жо ва ни ји ак ти ви сти еко
ло шких ор га ни за ци ја, нај за сту пље ни је су мла ђе уз ра сне 
ка те го ри је 1834 го ди не ко је чи не го то во по ло ви ну узор ка 
(48%). При пад ни ци сред ње ге не ра ци ја су укљу че ни у не што 
ма њем бро ју (37 %), док ста ри јих од 55 го ди на има нај ма ње 
(15%).

12 Jo nes, R. E. and Dun lap, R. E. (1992) The so cial ba ses of en vi ron men tal con
cern: Ha ve they chan ged over ti me, Ru ral So ci o logy No. 57, pp. 28–47.

13 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, p. 183.

Узорак Еколошки 
активизам

Млади

1834

Средње 
генерацијe
3554

Старије 
генерације 
55+

Укупно

Србија Неактивни 37 % 35% 28% 100%
Активни 46 % 32% 22% 100%

Панчево Неактивни 33% 30% 37% 100%
Активни 47 % 31% 22% 100%

Бор Неактивни 43 % 42% 15% 100%
Активни 38% 42% 20% 100%
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χ2(2) = 12,76, p < .05
Та бе ла 4 Ста рост, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја

Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 4), по ка зу је да се ди стри бу ци ја 
ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло шки ак тив них ис пи
та ни ка (Ср би ја) ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки
ва не ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја ко ја је до би је на из 
це лог узор ка. Та ко ђе, из та бе ле се ви ди да је ка те го ри ја мла
ђих од 35 го ди на за сту пље ни ја, док су дру ге две ка те го ри је 
под за сту пље не, чи ме се та ко ђе потвђу је прет по став ка да су 
мла ди ти ко ји ће нај ве ро ват ни је би ти еко ло шки ак тив ни.

χ2(2) = 7,585, p < .05 
Та бе ла 4а Ста рост, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Пан че во

И у слу ча ју Пан че ва, χ2 тест (та бе ла 4а) је по ка зао да је ди
стри бу ци ја ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло шки ак
тив них ис пи та ни ка ста ти стич ки зна чај но раз ли чи та од оче
ки ва не ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја ко ја је до би је на 
из це лог узор ка. Та ко ђе, из та бе ле се ви ди да је ка те го ри ја 
мла ђих од 35 го ди на за сту пље ни ја, док су дру ге две ка те го
ри је под за сту пље не, чиме се такође потврђује претпоставка 
да су млади ти који ће највероватније бити еколошки 
активни.

У слу ча ју Бо ра, ре зул тат χ2 те ста (χ2(2) = 0,455, p >.05) 
по ка зу је да не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у по гле
ду ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло
шки ак тив них. Та кви на ла зи на во де на за кљу чак да у спе
цифичном кон тек сту из ра зитих еко ло шких про бле ма и го
то во потпу не еко ном ске за ви сно сти од глав ног за га ђи ва ча 

Посматрани 
Н

Очекивани 
Н

Резидуал

Млади (1834 год.) 320 277,2 42,8
Средња ген. (3554) 218 229,3 11,3
Старије ген. 55+ 146 177,5 31,5
Укупно 684
 

Посматрани 
Н

Очекивани 
Н

Резидуал

Млади (1834 год.) 108 91,6 16,4
Средња ген. (3554) 108 114,5 6,5
Старије ген. 55+ 13 22,9 9,9
Укупно 229
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ко ја је карактери стич на за Бор14, ста рост ис пи та ни ка нема 
зна чај ни ји ути цај на еко ло шко де ла ње. 

3) Обра зо ва ње
Обра зо ва ност се сма тра јед ним од нај кон зи стент ни јих 
предик то ра по ли тич ке па р ти ци па ци је и ак ти ви зма гра ђа
на15. Ре зул та ти ве ћег бро ја ис тра жи ва ња ука зу ју на по зи
ти ван ути цај обра зо ва ња и на еко ло шки ак ти ви зам16. Јед но 
од об ја шње ња ове ве зе се про на ла зи у то ме да обра зо ва ње 
обез бе ђу је при ступ ши ро ком спек тру иде ја и уве ре ња ка да је 
еко ло ги ја у пи та њу. По ред то га, с об зи ром на ком плек сност 
еко ло шких про бле ма, обра зо ва ни ји љу ди има ју пред ност у 
раз у ме ва њу тре нут них еко ло шких при ли ка као и могу ћих 
по сле ди ца за не ма ри ва ња еко ло шких прет њи17. 

По да ци при ка за ни у та бе ли 5, по ка зу ју да је у узор ци ма 
ре пре зен та тив ним за Ср би ју и за Пан че во, при сут на ве ћа 
за сту пље ност ви со ко о бра зо ва них и оних са гим на зи јом у 
ка те го ри ји еко ло шки ак тив них у од но су на еко ло шки не ак
тив не, као и зна чај но ма ње оних са основ ном шко лом, у од
но су на еко ло шки не ак тив не. Тре ба на по ме ну ти да је реч о 
сте че ном оба зо ва њу, те да је ме ђу гим на зи јал ци ма, зна ча јан 
удео бу ду ћих и ак ту ел них сту де на та, што го во ри у при лог 
ве ћег еко ло шког ан га жо ва ња ове ка те го ри је мла дих. По да ци 
при ку пље ни ис тра жи ва њем у Бо ру, не ука зу ју на зна чај ни је 
раз ли ке у сте пе ну обра зо ва ња еко ло шки ак тив них и не ак
тив них ис пи та ни ка, тј. не по твр ђу ју прет ход но уо че не пра
вил но сти. Слич но као и у слу ча ју ста ро сти, очи глед но да у 
Бо ру ши ре дру штве не окол но сти ко је огра ни ча ва ју де ла ње 
свих дру штве них гру па, ути чу на то да се, у до вољ ној ме
ри, не мо гу ис по љи ти со циоде мо граф ске раз ли ке у по гле ду 
афи ни те та и спрем но сти да се ан га жу је на за шти ти жи вотне 

14 На и ме, ве ћи на ста нов ни ка Бо ра је еко ном ски за ви сна од Ру дар ското пи
о ни чар ског ба се на Бор, ко ји је основ ни по кре тач ло кал не еко но ми је али 
и кључ ни за га ђи вач.

15 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Par ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 
Po li ti cal Pa r ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.

16 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar te rly No. 44, pp. 181–197; Ar cury, T. A. and Chri sti an
son, E. H. (1990) En vi ron men tal wo rl dvi ew in re spon se to en vi ron men tal 
pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, En vi ron ment and Be ha vi or 
No. 22, pp. 387–407.

17 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, pp. 181–197; Ar cury, T. A. and Chri sti an
son, E. H. (1990) En vi ron men tal wor ldvi ew in re spon se to en vi ron men tal 
pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, En vi ron ment and Be ha vi or 
No. 22, pp. 387–407.
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сре ди не. Ова кве за кључ ке по твр ђу је и ре зул тат χ2 те ста 
(χ2(4) = 1,490, p >.05) ко ји по ка зу је да у Бо ру не по сто ји ста
ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу до стиг ну тог сте пе на 
обра зо ва ња и еко ло шког ак ти ви зма. 

Та бе ла 5 Ди стри бу ци ја струч не спре ме пре ма ка те го ри ја ма  
еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

χ2(4) = 54,77, p < .01
Та бе ла 6 Обра зо ва ње, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја

Ре зул тат χ2 те ста, при ка зан у та бе ли 6, по ка зу је да се ди
стри бу ци ја обра зов них ка те го ри ја у под у зор ку еко ло шки 
ак тив них ис пи та ни ка у Ср би ји ста ти стич ки зна чај но раз
ли ку је од оче ки ва не ди стри бу ци је пре ма обра зо ва њу ко ја је 
из ра чу на та на осно ву це лог узор ка. По сма тра но пре ма сте
пе ну струч не спре ме, у од но су на оче ки ва не фре квен ци је 
нат про сеч но су за сту пље ни они са за вр ше ном гим на зи јом 
и они са фа кул тет ским обра зо ва њем, ма ги сте ри ју мом или 
док то ра том. С дру ге стра не, ис пи та ни ци ко ји су до сти гли 
са мо основ но или сред ње обра зо ва ње су под за сту пље ни у 
од но су на оче ки ва ну ди стри бу ци ју. На ла зи ти ме по твр ђу ју 
прет по став ку да је еко ло шки ак ти ви зам (осим у си ту а ци ја
ма не по сред не угро же но сти), не што у шта се, нај пре, упу
шта ју ви со ко о бра зо ва ни по је дин ци. 

      χ2(4) = 12,63, p < .05 
Та бе ла 6а Обра зо ва ње, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Пан че во

Степен 
стручне 
спреме

Еколошки 
активизам

ОШ и 
мање

Средња 
школа

Гимназија Виша 
школа

Факултет 
и више

Укупно

Србија Неактивни 19% 53% 10% 9% 9% 100%
Активни 10% 43% 19% 10% 18% 100%

Панчево Неактивни 20% 51% 10% 10% 9% 100%
Активни 7% 47% 17% 12% 17% 100%

Бор Неактивни 16% 60% 6% 9% 9% 100%
Активни 10% 61% 7% 9% 13% 100%

 

Посматрани 
Н

Очекивани Н Резидуал

ОШ и мање 69 108,0 39,0
Средња 
школа

296 339,0 43,0

Гимназија 127 88,2 38,8
Виша школа 65 60,5 4,5
Факултет 123 84,3 38,7
Укупно 680
 

Посматрани
Н

Очекивани Н Резидуал

ОШ и мање 15 30,0 15,0
Средња
школа

109 113,0 4,0

Гимназија 38 30 8,0
Виша школа 28 26 2
Факултет и
више

39 30 9

Укупно 229
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Ка ко по ка зу ју по да ци при ка за ни у та бе ли 6а, и у слу ча ју 
Пан че ва, по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу 
сте пе на обра зо ва ња и еко ло шког ак ти ви зма. Узо рак по ка зу је 
слич не ка рак те ри сти ке као и узо рак Ср би је, од но сно да ви
ше обра зо ва ње и еко ло шки ак ти ви зам иду за јед но. Иа ко је 
Пан че во нео спор но еко ло шки угро же на за јед ни ца, слич ни 
обра сци по на ша ња са укуп ном по пу ла ци јом Ср би је се мо
гу ту ма чи ти ре ла тив но до бром по зи ци јом Пан че ва на спрам 
Бо ра (бли зи на пре сто ни це) ко ја чи ни да ста нов ни ци овог 
гра да ни су у пот пу но сти мар ги на ли зо ва ни, ужи ва ју пред но
сти бли зи не глав ног гра да; као и ти ме што ни су у тој мери 
еко ном ски за ви сни од нај ве ћег за га ђи ва ча, Ју жне зо не, па 
има ју не што ши ри ма не вар ски про стор. 

Ка да су у пи та њу ак ти ви сти ор га ни за ци ја ци вил ног дру
штва, јед но ра ни је ис тра жи ва ње је по ка за ло да је обра зов ни 
ни во чла но ва не вла ди них ор га ни за ци ја знат но ви ши од про
се ка из ме ре ног за укуп но ста нов ни штво Ср би је18. Ме ђу на
шим ис пи та ни ци ма, ни су се на шли они ко ји су има ли ма ње 
од за вр ше не сред ње шко ле. Са за вр ше ном сред њом струч
ном спре мом тех нич ког усме ре ња је би ло све га 8% ис пи
та ни ка, а са гим на зи јом 12%. Оних са ви шом шко лом има 
8%, фа кул тет ски обра зо ва них 55%, а са ма ги сте ри ју мом или 
док то ра том чак 17%. Дру гим ре чи ма, по је дин ци ак тив но 
укљу че ни у де ло ва ње еко ло шких ор га ни за ци ја су нај че шће 
ви со ког обра зо ва ња.

4) Кла сни по ло жај
Кла сна при пад ност пред ста вља је дан од фак то ра че сто ко
ри шће них за об ја шње ње опа же них раз ли ка у прак ти ко ва њу 
гра ђан ског ак ти ви зма19. При пад ни ци сред ње кла се су, пре
ма на ла зи ма ис тра жи ва ња, они ко ји ће се нај пре ан га жо ва ти 
у ак тив но сти ма но вих дру штве них по кре та ка кав је еко ло
шки20 . Пре ма ту ма че њу при сту па „но ве сред ње кла се”, еко
ло шки ак ти ви сти се знат но че шће ре гру ту ју из ре до ва „дру
штве них и кул тур них спе ци ја ли ста” – на став ни ка, со ци
јал них рад ни ка, но ви на ра, умет ни ка, про фе си о на ла ца ко ји 
оба вља ју кре а тив не или по сло ве ори јен ти са не на пру жа ње 
јав них услу га; као и струч ња ка из обла сти при род них на у ка 
(еко ло зи, би о ло зи и други). Ове гру пе су, због сво је про фе
си је, со ци јал но сме ште не та ко да се не по сред но су оча ва ју са 

18 La zić, M. (2005) Pro me ne i ot po ri, Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 87.
19 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Pa r ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 

Po li ti cal Pa r ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.
20 Han ni gan, J. A. (1995) En vi ron men tal So ci o logy: A So cial Con struc ti o nist 

Pe r spec ti ve, Lon don & New York: Ro u tled ge; Han ni gan, J. A. (2006) En vi
ron men tal So ci o logy 2nd Edi tion, Lon don & New York: Ro u tled ge.



135

ЈЕЛИСАВЕТА ВУКЕЛИЋ

вик ти ми за ци јом не моћ них и не га тив ним по сле ди ца ма ин
ду стриј ског раз во ја. На ова кво при мар но ис ку ство се не рет
ко на до ве зу ју пост ма те ри јал не вред но сне ори јен та ци је, што 
ову кла су чи ни по тен ци јал но по себ но гра ђан ски ан га жо ва
ном21. Уз то, при пад ни ци ове кла се рас по ла жу ма те ри јал ним 
ре сур си ма, зна њи ма и ве шти на ма нео п ход ним за гра ђан ски 
ак ти ви зам. Ал те р на тив на об ја шње ња твр де да при пад ни ци 
но ве сред ње кла се ни су то ли ко ин спи ри са ни ал тру и стич
ним мо ти ви ма, ко ли ко су ори јен ти са ни на оства ри ва ње соп
стве них ин те ре са (пре све га обез бе ђи ва ње по сла тј. пла та 
и до дат них хо но ра ра), што им омо гу ћа ва рад у не вла ди ном 
сек то ру22. Иа ко је у ис тра жи ва њу кла сни по ло жај ис пи та
ни ка утвр ђен са мо на осно ву њи хо ве са мо о про це не, и ин
стру мент ни је до вољ но пре ци зан да у окви ру сред ње кла
се де тек ту је при пад ни ке „но ве сред ње кла се”, при ку пље ни 
по да ци ће ипак би ти до вољ ни да нам омо гу ће да ис пи та мо 
при ро ду ве зе из ме ђу кла сне при пад но сти и еко ло шког ак ти
ви зма. Прет по ста вља се да ће при пад ни ци сред ње кла се би
ти еко ло шки ак тив ни ји од при пад ни ка ви ше и ни же кла се, 
јер рас по ла жу од ре ђе ним ре сур си ма (ма те ри јал ни ре сур си, 
зна ње) нео п ход ним за гра ђан ску пар ти ци па ци ју (за раз ли ку 
од при пад ни ка ни жих сло је ва), а услед свог спе ци фич ног 
по ло жа ја из ло же ни ји су еко ло шким ри зи ци ма (у од но су на 
при пад ни ке ви ших кла са).

По да ци из та бе ле 7 по ка зу ју да су у струк ту ри еко ло шки 
ак тив них у узор ку ре пре зен та тив ном за Ср би ју, не што за
ступљени ји при пад ни ци сред ње и ви ше кла се, а ма ње при
сут ни при пад ни ци ни же кла се у од но су на под у зо рак еко ло
шки не ак тив них. Дру гим ре чи ма, кла сни по ло жај еко ло шки 
ак тив них је у про се ку ви ши у од но су на еко ло шки не ак тив
не. У слу ча ју Пан че ва, ме ђу еко ло шки ак тив ни ма је не што 
ви ше ис пи та ни ка ко ји се бе свр ста ва ју у сред њу кла су, док 
је ма њи удео оних ко ји при па да ју ви шој и ни жој кла си. Ме
ђу тим, χ2 те стом је утвр ђе но да уо че не раз ли ке ни су ста ти
стич ки зна чај не. Слу чај Бо ра је по но во ати пи чан. Пре све га, 
није дан ис пи та ник се ни је де кла ри сао као при пад ник ви ше 
кла се. Ме ђу еко ло шки ак тив ним ис пи та ни ци ма не што је ма
ње оних из сред ње кла се и ви ше оних ко ји при па да ју ни
жој кла си у по ре ђе њу са еко ло шки не а к тив ним. Ме ђу тим, 

21 Han ni gan, J. A. (1995) En vi ron men tal So ci o logy: A So cial Con struc ti o nist 
Per spec ti ve, Lon don & New York: Ro u tled ge; Han ni gan, J. A. (2006) En vi
ron men tal So ci o logy 2nd Edi tion, Lon don & New York: Ro u tled ge.

22 Ko vach, I. and  Ku ce ro va, E. (2009) The So cial Con text of Pro ject Pro li fe
ra tion – the Ri se of a Pro ject Class, Jo ur nal of En vi ron men tal Po licy and 
Plan ning No. 11/3, pp. 203221.
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χ2 тест је по ка зао да при ме ће не раз ли ке ни су ста ти стич ки 
зна чај не. 

Та бе ла 7 Ди стри бу ци ја кла сне при пад но сти пре ма ка те го ри ја ма 
еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

               χ2(2) = 8.65, p < .05 
Та бе ла 8 Кла сна при пад ност,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 8) ука зу је да се ди стри бу ци ја кла
сне при пад но сти у под у зор ку еко ло шки ак тив них ис пи та
ни ка са те ри то ри је Ср би је ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је 
од оче ки ва не ди стри бу ци је кла сне при пад но сти ко ја је до
би је на на осно ву це лог узор ка, и да се еко ло шки ак ти ви сти 
нат про сеч но ре гру ту ју из сред њих сло је ва. Ова кав за кљу
чак пот кре пљу ју и по да ци до би је ни у по лу струк ту ри са ним 
ин тер вју и ма са пред став ни ци ма еко ло шких ор га ни за ци ја, 
ко ји у 88% слу ча је ва се бе сме шта ју у сред њу кла су, док се 
у ни жу кла су свр ста ва све га 12% ис пи та ни ка (ма да се из 
ин тер вјуа мо гло ви де ти да су, у ве ћи ни слу ча је ва, ова кви од
го во ри би ли иро нич ног ка рак те ра јер су ис пи та ни ци би ли 
не за до вољ ни сво јим ма те ри јал ним по ло жа јем у по ре ђе њу 
са ви со ком струч ном спре мом ко ју су сте кли). Ни ко се ни је 
из ја снио као при пад ник ви ше кла се.

4) Ма те ри јал ни по ло жај
По је дин ци ко ји има ју ви ша при ма ња, у мо гућ но сти су да ве
ћи део свог (сло бод ног) вре ме на по све те ак тив но сти ма ко је 
не но се ди рект не ма те ри јал не на гра де као што је, при ме ра 
ра ди, во лон тер ски рад у до бро твор ним ор га ни за ци ја ма. 

У ис тра жи ва њу је ма те ри јал ни по ло жај, као и кла сна при
пад ност, од ре ђен на осно ву са мо про це не ис пи та ни ка. 

Еколошки 
активизам

Виша класа Средња Нижа Укупно

Србија Неактивни 4,5% 48,5% 47% 100%
Активни 7% 54% 39% 100%

Панчево Неактивни 0,9% 51,9% 47,2% 100%
Активни 0,4% 59% 40,6% 100%

Бор Неактивни 0% 52,5% 47,5% 100%
Активни 0% 48% 52% 100%

 

Посмарана 
Н

Очекивана 
Н

Резидуал

Виша 
класа

3 4.0 1.0

Средња 416 377.9 38.1
Нижа 265 302.1 37.1
Укупно 684
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Та бе ла 9 Ди стри бу ци ја ма те ри јал ног по ло жа ја23 пре ма  
ка те го ри ја ма еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

По да ци из та бе ле 9 по ка зу ју да је не што ма ње од по ло ви не 
еко ло шки ак тив них ис пи та ни ка (45%) из Ср би је у мо гућ
но сти да за до во љи са мо основ не по тре бе, око јед не пе ти не 
је два са ста вља крај са кра јем, док 37% еко ло шки ак тив них 
по је ди на ца има до вољ но сред ста ва за при сто јан жи вот, па и 
за по не ку лук су зну по тре бу, док је зна чај но ма ње оних ко ји 
се бе сма тра ју имућ ним (1%). С дру ге стра не, ме ђу еко ло
шки не ак тив ним по је дин ци ма, пре ко 3/4 ис пи та ни ка се бе 
свр ста ва ме ђу оне ко ји те шко жи ве, док пре о ста ла 1/4, пре
ма соп стве ној про це ни, има мо гућ ност да за до во љи и не ке 
по тре бе ви шег ре да. У слу ча ју Пан че ва, при ме ћу је се да је 
ме ђу еко ло шки ак тив ни м ви ше оних ко ји се би мо гу да при
у ште основ не и ви ше по тре бе, у по ре ђе њу са еко ло шки не
ак тив ни ма. Уко ли ко би се си ту а ци ја у Пан че ву упо ре ди ла са 
про се ком из ра чу на тим за це лу Ср би ју, мо гао би се из ву ћи 
за кљу чак да се у еко ло шки угро же ним сре ди на ма, скло ни ји 
да се еко ло шки ак ти ви ра ју и они ко ји има ју тек то ли ко да 
за до во ље нај о снов ни је по тре бе, док је у оним сре ди на ма где 
су еко ло шки усло ви по вољ ни ји, еко ло шки ак ти ви зам не што 
чи ме се ба ве они са „ду бљим џе пом”. Ме ђу тим, ре зул та ти 
χ2 те ста не по ка зу ју да су при ме ће не раз ли ке ста ти стич ки 
зна чај не.

Бор по но во пред ста вља спе ци фи чан слу чај. По да ци при ка
за ни у та бе ли 9 ука зу ју да се ма те ри јал но ста ње при пад ни
ка ка те го ри ја еко ло шки ак тив них и еко ло шки не ак тив них 
зна чај ни је не раз ли ку је, што по твр ђу ју и ре зул та ти χ2 те
ста. Ова кви на ла зи нас на во де на за кљу чак сли чан прет ход
ни ма, да у зна чај но огра ни че ним усло ви ма за ис по ља ва ње 

23 Пи та ње је би ло фор му ли са но на сле де ћи на чин: Ка ко би сте опи са ли ма
те ри јал но ста ње сво је по ро ди це? По ну ђе ни су би ли сле де ћи од го во ри: 
1.Че сто нам не до ста је нов ца за ку по ви ну основ них ства ри; 2. Има мо 
до вољ но нов ца са мо за основ не ства ри (хра на, ра чу ни, хи ги је на, основ
на оде ћа,...); 3. Има мо до вољ но нов ца и за дру ге ства ри осим основ них 
(пу то ва ња, из ле ти, при ват ни ча со ви, из ла сци,...); 4. Мо же мо се би све да 
при у шти мо, па и за и ста ску пе ства ри.  

Еколошки 
активизам

Ни 
основне 
потребе

Основне 
потребе

Основне 
и више 
потребе

Луксузне 
потребе

Укупно

Србија
Неактивни

24.2% 52.2% 22.1% 1.4% 100.0%

Активни
16.5% 45.1% 37.3% 1.0% 100.0%

Панчево
Неактивни

29.6% 49.5% 19% 1.9% 100.0%

Активни
16.6% 55% 26.6% 1.7% 100.0%

Бор
Неактивни

23.2% 54.2% 22.5% 0% 100.0%

Активни
21.4% 54.4% 23.3% 1.0% 100.0%
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еколошког ак ти ви зма, ма те ри јал но ста ње по је ди на ца не 
игра зна чај ни ју уло гу. 

                χ2(3) = 34,69, p < .00
Та бе ла 10 Ма те ри јал ни по ло жај,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 10) ука зу је да се ди стри бу ци ја ма
те ри јал ног по ло жа ја у под у зор ку еко ло шки ак тив них ис пи
та ни ка у Ср би ји ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки
ва не ди стри бу ци је према материјалном положају ко ја је до
би је на на осно ву це лог узор ка. По да ци при ка за ни у та бе ли 
10 та ко ђе по ка зу ју да се еко ло шки ак ти ви сти нат про сеч но 
ре гру ту ју из ре до ва оних по је ди на ца ко ји твр де да има ју на
ми ре не основ не по тре бе, и да мо гу се би по вре ме но да при у
ште за до во ље ње и по ко је лук су зне по тре бе. С дру ге стра не, 
ма ње их има ме ђу они ма ко ји је два спа ја ју крај са кра јем 
(чи ме се по твр ђу је по зна та те за да је еко лошки активизам 
по сао за оне „пу ног сто ма ка”), али и ма ње ме ђу они ма ко ји 
жи ве лук су зно (ко ји нај че шће не ма ју не по сре дан до дир са 
ви дљи вим еко ло шким ри зи ци ма). 

По да ци из ин тер вјуа оба вље них са пред став ни ци ма еко ло
шких ор га ни за ци ја по твр ђу ју ове на ла зе, та ко што ве ћи на 
(58%) твр ди да има до вољ но сред ста ва и за дру ге ства ри 
осим основ них. Јед на де се ти на ис пи та ни ка те шко спа ја крај 
са кра јем, док јед на тре ћи на успе ва да под ми ри са мо нај
о снов ни је по тре бе. С дру ге стра не, ни је дан од ис пи та ни
ка ни је из ја вио да мо же се би да при у шти ску пе, лук су зне 
ствари. 

5) Ме сто ста но ва ња 

Ве ћи број ис тра жи ва ња спро ве де них на За па ду је до шао до 
за кључ ка да жи вот у град ским сре ди на ма сто ји у по зи тив ној 
ве зи са еко ло шким ак ти ви змом24. Јед но од об ја шње ња ове 

24 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo ra
tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce Quar
terly No. 68, pp. 798815; Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The 
so cial ba ses of en vi ron men tal con cern: A re vi ew of hypot he ses, explanati ons 
and em pi ri cal evi den ce, The Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, pp. 181–197.

Посматрана 
Н

Очекивана 
Н

Резидуал

Ни 
основне 
потребе

113 146,4 33,4

Само 
основне

308 339,5 31,5

Основне 
и понека 
луксузна

255 188,2 66,8

Луксузне 
потребе

7 9,0 2,0

Укупно 683
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по ве за но сти је да, с об зи ром да жи ви у за га ђе ни јој сре ди ни, 
ур ба на по пу ла ци ја је сте све сни ја еко ло шких про бле ма не го 
што је то слу чај са ста нов ни ци ма се о ских под руч ја25 . По
ред то га, раз лог се мо же по тра жи ти и у чи ње ни ци да  се ста
нов ни ци гра до ва че шће по ли тич ки ан га жу ју од ста нов ни ка 
ру рал них обла сти, из ме ђу оста лог, и због бо љих инфра
структур них мо гућ но сти ко је пружају ур ба не сре ди не26.

Та бе ла 11 Ди стри бу ци ја ме ста ста но ва ња пре ма ка те го ри ја ма 
еколо шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

Као што се на осно ву по да та ка пред ста вље них у та бе ли 11. 
мо же ви де ти, го то во 3/4 еко ло шки ак тив них по је ди на ца на 
ни воу це ле зе мље до ла зи из град ских сре ди на у по ре ђе њу са 
по ло ви ном (52%) ме ђу еко ло шки не ак тив ним. При мет на је 
и ве ћа за сту пље ност еко ло шки ак тив них ме ђу ис пи та ни ци
ма ко ји жи ве у ур ба ним де ло ви ма Пан че ва и Бо ра.

χ2(1) = 50,74, p < .01
Та бе ла 12 Ме сто ста но ва ња,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Срби ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 12) по ка зу је да се ди стри бу ци ја 
ка те го ри је ме ста ста но ва ња у под у зор ку еко ло шки ак тив
них ис пи та ни ка ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки ва
не ди стри бу ци је ме ста ста но ва ња ко ја је до би је на из це лог 
узор ка. Ме ђу еко ло шки ак тив ним по је дин ци ма че шће су за
сту пље ни они ко ји жи ве у град ским сре ди на ма, чи ме се још 
јед ном по ка зу је тач ном тврд ња да је еко ло шки ак ти ви зам, 
као об лик по ли тич ког де ло ва ња, ур ба ни фе но мен.

χ2(1) = 6,972, p < .01 

25 Исто.
26 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Par ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 

Po li ti cal Par ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.

Еколошки 
активизам

Урбано Рурално Укупно

Србија Неактивни 52% 48% 100%
Активни 73,5% 26,5% 100%

Панчево Неактивни 65,7% 34,3% 100%
Активни 80,8% 19,2% 100%

Бор Неактивни 68,3% 31,7% 100%
Активни 76,2% 23,8% 100%

 

Посматрана Н Очекивана Н Резидуал
Урбано 468 379,8 88,2
Рурално 169 257,2 88,2
Укупно 637
 

Посматрана Н Очекивано Н Резидуал
Рурално 44 61,7 17.7
Урбано 185 167,3 17,7
Укупно 229
 

Та бе ла 12а Ме сто ста но ва ња, под у зо рак еко ло шки ак тив них,  
Пан че во
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При ме на χ2 те ста на под у зор ку еко ло шки ак тив них гра ђа на 
Пан че ва је по ка за ла да се ди стри бу ци ја пре ма ме сту ста но
ва ња ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки ва не. Као што 
се мо же ви де ти на осно ву по да та ка при ка за них у та бе ли 12а, 
уну тар под узор ка еко ло шки ак тив них Пан че ва ца, ви ше од 
оче ки ва ног су при сут ни ста нов ни ци град ских сре ди на. У 
слу ча ју Бо ра (χ2(1) = 0,893, p > .05) ни је утвр ђе но по сто ја
ње ста ти стич ки зна чај них раз ли ка, та ко да се ни фак тор ме
ста ста но ва ња ни је по ка зао ва жним за еко ло шко де ло ва ње у 
овом гра ду.

Ка да су у пи та њу ли де ри еко ло шких ор га ни за ци ја, не рас по
ла же мо по да ци ма о ме сту њи хо вог пре би ва ли шта, већ са мо 
ин фор ма ци ја ма о ло ка ци ји ор га ни за ци ја. Све ор га ни за ци је, 
ко је су се на шле у на шем узор ку, су сме ште не у ур ба ним 
сре ди на ма што, та ко ђе, го во ри у при лог то ме да су ур ба
не сре ди не, у од но су на ру рал на под руч ја, услед раз гра на те 
ин фра струк ту ре и бли зи не цен та ра од лу чи ва ња, по го ди ни ји 
про стор за гра ђан ско (еко ло шко) де ло ва ње. 

***

На осно ву пред ста вље них ре зул та та ис тра жи ва ња мо же се 
за кљу чи ти да је у Ср би ји ти пич ни еко ло шки ак ти ви ста мла
ђи му шка рац или же на, ви со ког обра зо ва ња, со лид ног ма те
ри јал ног по ло жа ја, при пад ник/ца сред ње кла се ко ји жи ви у 
град ској сре ди ни. Ова сли ка по ста је још на гла ше ни ја ка да 
се у об зир узме со ци о де мо граф ска струк ту ра ли де ра и ак
тив них чла но ва еко ло шких ор га ни за ци ја, ко је ма хом чи не 
упра во мла ди, ви со ко о бра зо ва ни струч ња ци (или, евен ту
ал но, сту ден ти) из обла сти при род них на у ка, при пад ни ци 
сред ње кла се ко ји су ре ла тив но ма те ри јал но обез бе ђе ни и 
ак тив ни у ур ба ним сре ди на ма.

Иа ко се сма тра по себ но еко ло шки угро же ном сре ди ном, 
со циоде мо граф ске ка рак те ри сти ке еко ло шки ак тив них 
Пан че ва ца, су до не кле слич не про се ку Ср би је, са том раз
ли ком да се ма те ри јал ни и кла сни по ло жај не по ка зу ју 
као ва жни за еко ло шки ак ти ви зам, што се мо же ту ма чи ти 
„демократизујућим” ефек том27 за га ђе ња – од но сно, чи ње
ни цом да се у си ту а ци ја ма не по сред не еко ло шке опа сно
сти, ак ти ви зам ја вља не за ви сно од со ци јал нома те ри јал ног 
по ло жа ја по го ђе ног ста нов ни штва. Слу чај Бо ра је по себ но 
за ни мљив јер нијед на од прет по став ки „не ра ди”. Спе ци
фич но сти еко ло шког ак ти ви зма у овом гра ду по ста ју ја сни
је ка да се у об зир узме чи ње ни ца да је гра ђан ско де ло ва ње 

27 Bek, U. (2001) Ri zič no druš tvo. U su sret no voj mo der ni, Be o grad: Fi lip 
Višnjić.
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у ве ли кој ме ри огра ни че но еко ном ском за ви сно шћу чи та вог 
гра да од Ру дар ското пи о ни чар ског ба се на Бор.
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WHO ARE THE ENVIRONMENTAL ACTIVISTS AND 
LEADERS OF THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT IN 

SERBIA

Abstract

The paper analyzes the prevalence and sociodemographic characteristics 
of environmental activism in Serbia. Analysis of the data collected in 
three research projects (survey conducted on a representative sample 
for Serbia (N = 1952) and two environmentally vulnerable communities 
(Pancevo (N = 450) and Bor (N = 350)) and semistructured interviews 
with 44 leaders of environmental nongovernmental organizations from 
Serbia) is focused on answering three questions: 1. What is the extent 
to which environmental activism is developed in Serbia, in general, 
and environmentally vulnerable communities, in particular? 2. What 
are the main sociodemographic characteristics of environmentally 
active individuals in Serbia?; 3. What are the main sociodemographic 
differences between environmental activists in the environmentally 
affected communities and those who are active in the other areas? 
The research results show that environmental activism is relatively 
underdeveloped in Serbia in general, as well as in the directly affected 
communities. A typical environmental activist is a young man or 
woman, city dweller, member of the middle class and a highly educated 
person who is in a relatively secure financial position. When it comes 
to Pancevo, the data show that socioeconomic variables (financial and 
class status) do not have a statistically significant effect. This could 
be attributed to the “democratising” effect of environmental risks. On 
the other hand, the case of Bor is rather atypical since none of socio
demographic variables shows statistical significance, which can be 
explained with almost total economic dependence of the operations of 

RTB Bor (which is also the largest polluter).

Keywords: environmental activism, sociodemographic factors,  
environmentally vulnerable communities, Serbia, Bor, Pancevo


