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ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА ИЗ ГЕНЕРАЦИЈСКЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ*

–––––––––––––
* Рад је настао у току реализације пројекта Транзиција друштва и привреде

Србије у процесу глобализације и регионализације (1800), у Институту друштвених
наука у Београду, помогнутог од стране Министарства науке и заштите животне сре-
дине Републике Србије.

Предмет рада је интерпретација резултата једног дела емпиријског истра-
живања улоге процеса политичке социјализације у породичном окружењу и његовог
значаја за формирање политичког идентитета и политичке културе појединца.
Истраживање је фокусирано на испитивање ефеката политичке социјализације у
контексту радикалних друштвених промена у Србији деведесетих. Трансфер поли-
тичке културе са старије на млађу генерацију се одвија двојако. Идентификација
адолесцената са друштвеним интересима и заинтересованост за политку и поли-
тичку партиципацију у тесној је вези са културним капиталом породице, који укљу-
чује образовање родитеља, њихово порекло и социјални статус. Од ових карактери-
стика зависи и интензитет политичке атмосфере и политичке културе у породици.
Интензивнија политичка атмосфера директно утиче на стварање активног односа
адолесцената према политици, развија њихову политичку компетентност и ефикас-
ност и партиципативну политичку културу.

Кључне речи: политичка социјализација, политичка култура, транзиција,
трансфер родитељи-адолесценти.

Текст представља сажету интерпретацију резултата једног дела емпи-
ријског истраживања политичког идентитета и породичне социјализације у
контексту трансформације друштва у Србији деведесетих. Истраживачки
задатак и теоријски модели на које се ослања захтевали су примену интер-
генерацијског приступа у проучавању феномена политичке социјализације.
Као основни извор података коришћени су резултати анкетног испитивања
спроведеног на основу посебно конструисаног, стандардизованог обрасца за
адолесценте и родитеље. Анкетирање је обављено у пролеће 2000. године.
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Испитивани су ставови 145 адолесцената и 155 адолесценткиња у трећем и
четвртом разреду средње школе, друштвеног, техничког и природног смера,
на територији Београда. Узорком је обухваћено и 120 очева и 130 мајки истих
тих ученика.

Једна од полазних претпоставки истраживања је да модел породичне
социјализације има централно место у мотивацији младих људи да се заин-
тересују за политику и да партиципирају у друштвеном и политичком живо-
ту. Ова претпоставка се темељи на схватању да је примарна социјална функ-
ција породице да развија осећај за заједницу, пружа информације о могућно-
стима сарадње и партиципације у друштву и да опскрбљује појединца разли-
читим ресурсима (време, новац, знање, искуство). Породица је најзаслужнија
за развијање специфичне политичке културе и етичких начела која стимули-
шу развој социјалне одговорности код млађих чланова. Поред опште атмо-
сфере у породици, за то је одговорна и специфична политичка атмосфера која
има пресудну улогу у процесу политичке социјализације и обликовању поли-
тичког идентиета појединца (Милић, 1984; 1986; 1987; 1988; Milić, Čičkarić,
1997; 1998). Ту атмосферу чине различити фактори посредством којих по-
родица учествује у политичкој социјализацији. Процес обавештавања и сти-
цања информација о политици подразумева читање штампе, гледање инфор-
мативних ТВ програма, слушање радија, и то посебно политичких садржаја.
Политичка комуникација у породици подразумева размењивање информа-
ција, знања и искуства које се односи на одређене политичке теме и садржаје.
Степен информисаности и интензитет политичке комуникације у породици у
доброј мери зависе од заинтересованости родитеља за политику и од нивоа
познавања одређених политичких садржаја. Важан елемент политичке атмос-
фере је и париципативна култура која укључује учешће у друштвеним и поли-
тичким организацијама и удружењима, формалним и неформалним облицима
политичког деловања, односно институционалној и ванинституционалној по-
литици. Овим специфичним механизмима врши се трансфер политичке кул-
туре са старије на млађу генерацију. 

Посредством процеса трансмисије политичких вредности, ставова и по-
нашања са родитеља на децу, у политичкој култури две генерације генеришу
се извесне сличности, али и значајне разлике. Фактори епохе и текући друшт-
вени и политички догађаји значајно утичу на стварање различитих перспек-
тива у односу према политици, политичким схватањима и политичком пона-
шању. Стога је било неопходно да се ово истраживање фокусира на два нивоа
проучавања ефеката политичке социјализације у породици. С једне стране, на
трансфер политичке културе са родитеља на децу, и са друге, на анализу кон-
тинуитета, односно дисконтинуитета у политичкој култури две генерације.

Анализиране су две димензије ефеката политичке социјализације. Прва
је усмерена на когнитивну компоненту која обухвата заинтересованост и
информисаност испитаника о политици, политички релевантно знање и иску-
ство две генерације. Испитиван је степен познавања одређених термина који
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су често у дневнополитичкој употреби. То су релативно нови појмови у
политичкој култури транзицијског друштва (грађанин, људска права, демо-
кратски систем, правна држава, цивилно друштво). Друга димензија обухвата
бихејвиоралну компоненту политичке социјализације у оквиру које је анали-
зирана потреба за политичким активизмом, мотивација за деловањем, однос-
но активистички потенцијал, политичка партиципација која обухвата: гласа-
ње на изборима, учешће у протестима, чланство у партијама, партиципацију у
друштвеним организацијама и удружењима. Посебно је разматран утицај
независних варијабли, полне и образовне структуре испитаника, социјалног
статуса, васпитног стила родитеља и типа организације породичног живота,
на однос испитаника према политици и политичко понашање. 

Да бих илустровала политичку атмосферу каква је владала уочи и за
време извођења теренског дела истраживања наводим речи једног од настав-
ника у средњој школи у којој су анкетирани ученици. "За или против Мило-
шевића, ДОС и сукоби у њему, најновији политички скандали, предмет су
расправа у школским клупама. Деца су толико јасно изражавала своје поли-
тичко опредељење, без икакве сумње непосредно повезано с опредељењем
родитеља, да је могла без грешке да се  'погоди'  ко ће за кога гласати". Кон-
зистентност између владајуће политичке и идеолошке атмосфере и процеса
политичке социјализације у породици који индукује промене у схватањима и
политичком понашању је очигледна. Претпоставка је да је утицај историјских
околности надвладао генеалошке разлике. То се практично манифестује кроз
неуобичајено висок степен социјалног активизма и код старије и код млађе
генерације и посебно кроз велики значај који испитаници придају општем
друштвеном интересу као свом личном циљу. Код обе генерације је уочено
чврсто уверење да је важно да се нешто уради за добробит друштвене зајед-
нице. 

Заинтересованост за политику

Према налазима компаративног истраживања о односу младих према
политици у западноевропским земљама последњих двадесет година, заинте-
ресованост за политику највише опада код најмлађе узрастне групе од 15 до
20 година. Број оних који показују одијум према политици и политичарима,
или оних за које је политика мало важна, је порастао са 27% 1983. године, на 
44% 2000. године (Giovani е Politica, IARD, 2001). Већина истраживача
омладине сматра да је такво понашање последица доминације изразито инди-
видуалистичког система вредности, алијенације и потрошачког менталитета у
савременом друштву. Овим разлозима треба додати и недовољно разумевање
политичких садржаја, изразито висок степен неповерења у политичке инсти-
туције и присуство негативних перцепција активности политичара на власти.
Млади најчешће оцењују рад политичара тако што их сматрају корумпира-
ним и себичним појединцима оријентисаним ка бенефицијама и личном
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богаћењу. Супротно овим налазима, млада популација је, како код нас, тако и
у другим транзицијским земљама, показала изузетно висок ниво социјалног
активизма и заинтересованости за турбулентна политичка збивања током
деведесетих година. Будући да је Србија тек ушла у процес транзиције 2000.
године, феномени индивидуализације, монетаризације и конзумеризма ће се
тек имплементирати у доминантни вредносни систем и сходно томе одразити
на пад заинтересованости младих за политику и друштвени активизам.

У једном од ретких истраживања која су се код нас бавила испитива-
њем политичке социјализације у породици, Анђелка Милић конструише по-
себан индекс за мерење политичке атмосфере који је обухватио следеће инди-
каторе: разговоре укућана о политичким темама, информисаност посредст-
вом медија, неговање прича из прошлости које се дотичу значајних друштве-
них догађаја и учешћа укућана у њима, однос родитеља према друштвено-
политичком ангажману, чланство родитеља у партији, друштвено-политичке
функције родитеља, религијску традицију и учешће родитеља у рату (Milić,
1988: 80-83). Највиши дискриминативни ранг су показале варјабле везане за
политичку комуникацију у породици, друштвену и политичку партиципацију
родитеља и чланство родитеља у партији.  За петину младих испитаника био
је карактеристичан висок индекс политичке атмосфере. Овај индекс је стати-
стички био значајно повезан с друштвеним положајем породице, образова-
њем и занимањем оца. Такође је био у корелацији са општом атмосфером у
породици, односно укупном унутрашњом климом која је обухватала емотив-
ни доживљај породице, степен блискости чланова и дружење и комуникацију
међу укућанима.

Друштвени контекст у коме се Србија нашла 2000. године је у великој
мери допринео да искуствена евиденција у овом истраживању поприми спе-
цифична обележја. Напета политичка и економска ситуација у земљи је
снажно утицала на опредељења и ставове испитаника. На основу резултата
добијених у директним одговорима на питање о заинтересованости за поли-
тику, идентификовано је пет различитих група испитаника према степену
заинтересованости и начину на који манифестују свој интерес. 

1. Индиферентни – 15,4% адолесцената и 11,2% родитеља – потпуно
незаинтересовани, не воле политику, избегавају је.

2. Цинични – 17,8% адолесцената и 14,9% родитеља – свесни су значаја
који политика има у друштву, али намерно избегавају да се интересују за њу.

3. Селективно заинтересовани – 20% адолесцената и 23,4% родитеља 
– делимично заинтересовани и то само онда када је у оптицају неко питање
од непосредног интереса за њих.

4. Пасивни посматрачи  – 27,9% адолесцената и 35,2% родитеља – врло
их интересује шта се дешава у друштву, али не желе да се непосредно и акти-
вније ангажују.
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5. Активно заинтересовани – 19,2% адолесцената и 15,3%  родитеља –
потпуно заинтересовани, врло везани за политичке садржаје и активни учес-
ници у политичком животу.

Резултати потврђују да старија и млађа генерација различито перцепира
политику. Родитељи су показали да су више оптерећени актуелним политич-
ким догађајима, више прате текућа збивања, али су пасивнији. Код адоле-
сцената се однос према политици манифестују двојако, или кроз већи отклон
и одбојност према политици и окупираност другим областима и садржајима
друштвеног живота, или кроз натпросечну заинтересованост и већи активи-
стички однос, него што је случај са родитељима. Овакав приступ је у складу
са текућим процесом њиховог одрастања, сазревања и проналажења социјал-
ног идентитета. Илустративан је пример једног ученика Електротехничке
школе који је изјавио: "Нисам заинтересован за политику, пошто имам неке
друге приоритете. Сматрам бављење политиком, као и гледање информа-
тивних ТВ емисија, за губљење времена. Не знам колико је младих заступље-
но у политичком животу. Познато ми је да постоје партије с омладинским
филијалама, али њих суштински нигде нема, нема ефекта њиховог дело-
вања".

Графикон 1. Образовање родитеља и заинтересованост
за политику
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Степен корелације између нивоа образовања родитеља и заинтересо-
ваности испитаника за политку је висок (вид. графикон 1, горе). Родитељи са
вишим и високим образовањем, као и адолесценти који потичу из породица
где су оба или један од родитеља са високом школом, показују веће инте-
ресовање за политику од осталих испитаника. Три пута је више родитеља са
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вишим и високим образовањем од оних са основним, који су активно заин-
тересовани за политику. Међу индиферентнима је највише нижеобразованих
(9%).

Ако погледамо професионалну структуру, социјални статус и порекло
родитеља, за политику су највише заинтересовани стручњаци свих профила,
који припадају средњем слоју и родитељи пореклом из Београда.  Заинтере-
сованост за политку је и у тесној вези са културом и организацијом породич-
ног живота. Породична атмосфера у којој влада већа демократичност односа,
већа субјективна партиципација чланова у одлучивању, где се негује индиви-
дуалност, аутономија и компетитивност, директно је одговорна за стварање
специфичне политичке атмосфере која подстиче интерес за политику.

Степен заинтересованости за политичке садржаје зависи и од момент0
када дете у породици стиче прилику да се први пут сретне са коментарима и
разговорима о политици и од интензитета и учесталости тих разговора. Мање
од две трећине адолесцентата је одговорило да се први пут сусреће са
политичким терминима у интервалу од 12-15 године, док четвртина мисли да
је то било и раније, од 6-11 године. У специфичним историјским околностима
у каквима се налазила Србија током деведесетих (распад Југославије, ратови,
санкције, бомбардовање, избеглиштво), деца су знатно раније од својих врш-
њака у стабилним развијеним друштвима, била приморана да, како у кући,
тако и у школи, стичу прва сазнања о политици. То су најчешће биле инфор-
мације са негативним садржајем. Према сведочењима многих наставника у
школама, комуникација деце, већ од 12 година па навише, посебно у првој
половини деведесетих, док су трајали ратови у Босни и Хрватској, обиловала
је политичким и идеолошким садржајима непримереним том узрасту. Они су
најчешће били националистики и ксенофобично обојени, преплављени вели-
ким бројем предрасуда које су деца стицала најпре у породици, а затим кроз
ратно-хушкачку пропаганду у медијама.

У раној адолесценцији деца више уче од родитеља, али у касној адоле-
сценцији родитељи и сами прихватају одређене промене у ставовима и миш-
љењу, које су проузроковане интерактивним дејством у процесу социјали-
зације, од властите деце. Импликативно је запажање једног адолесцента из
Пете београдске гимназије: "Моја политичка или друштвена свест почела је
да се буди тек с неких 16 година. Дотад сам, слушајући шта то моји роди-
тељи причају или како размишљају, углавном следио њихово мишљење, мада
нисам знао шта следим. А морам признати да су и они неко време били део
масе коју је неко погрешно водио. И онда се некако с буђењем моје свести
десио апсолутни преврат и код њих". Овде је, с једне стране, наглашен утицај
родитељског искуства на ставове и однос деце према политици, а са друге
стране, повратни утицај социјализацијског искуства деце на ставове и миш-
љење родитеља. Евидентно је да се у транзицији друштва одвијају два пара-
лелна процеса. Социјализација младих и ресоцијализација старијих генера-
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ција. И родитељи и деца су континуирано мењали своје ставове под утицајем
промена у друштву.

Информисаност и политичка комуникација

Информисаност је један од важних предуслова за политичку компе-
тентност и ефикасност, односно за стицање знања и искуства неопходног за
способност да се политички расуђује и делује. Обавештеност је у тесној вези
са заинтересованошћу за политику, али зависи и од других фактора, персо-
налне (пол, образовање), социјалне (доступност медија) и политичке природе
(утицај актуелних политичких догађаја). Чак око две трећине адолесцената и
знатно више од половине родитеља сматра да су углавном недовољно или
потпуно неинформисани о политици и друштвеној ситуацији. Мање од четвр-
тине родитеља и 16.5% адолесцената располаже са довољно информација о
свему што се дешава у политичком и друштвеном животу код нас и у свету.
Овде треба напоменути да је у време реализације истраживања 2000. године
владала велика "медијска хајка" и политичка репресија (посебно је РТС
злоупотребљен за прљаву идеолошку и ратну пропаганду током деведесетих
година), да је постојао злогласни закон о медијама и да су се чак дешавала и
убиства новинара и политичара. Посредством већине гласила, сем појединих
опозиционих (Радио Б92, Radio Index, Vreme, Danas) грађани нису могли да
се објективно информишу о тренутним догађајима.

Испитаници који показују већи интерес за политичке теме, показују и
бољу обавештеност о актуелним друштвеним и политичким догађаима.
Степен заинтересованости и информисаности расте са старошћу. Родитељи
показују веће занимање и бољу обавештеност од адолесцената, али је међу
њима мање активно заинтересованих. Родитељи са високом и вишом школом
се у већем броју изјашњавају да су добро информисани (11%), док је четвр-
тина делимично информисана о политичким темама. Најмање су заинтере-
совани и најслабије су обавештени припадници нижих слојева, радници,
испитаници са основном школом и чешће мајке него очеви. 

Због специфичних околности у медијској сфери, радио је био знатно
слушанији од других медија и то одређене београдске станице. Око 14% адо-
лесцената и трећине родитеља информације стиче путем гледања ТВ инфор-
мативних програма, око петине адолесцената и скоро четвртина родитеља пу-
тем дневне и недељне штампе, док скоро половина адолесцената и преко тре-
ћине родитеља путем радио информативних програма. Када је реч о инфор-
мисаности преко Интернета, резултати су поражавајући. Иако млада генера-
ција треба да буде прави весник технолошког прогреса, свега 5,7% испитаних
адолесцената се обавештавало преко светске електронске мреже. Број корис-
ника нових технологија у стицању информација и знања је код нас још увек
веома мали, у поређењу са земљама у окружењу (једино још Белорусија и
Русија имају мањи број корисника Интернета). Парадоксално је да је Интер-
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нет најнедоступнији вид обавештавања омладине која би требало да пред-
ставља надолазећу  "Интернет генерацију".

Учестали разговори о дневној политици у породици могу да изазову
двојаку реакцију код деце. Најчешће се догађа да они појачају интерес и раз-
вију сензибилност за политику међу члановима породице али, дешава се да
могу да испровоцирају и одређену дозу одијума према политичким садржа-
јима. Код нас је током деведесетих најчешће био присутан модел интезивне
политичке комуникације, како у породици, тако и ван ње, који је добрим
делом одређивао политичке ставове и понашање млађих чланова. Добијени
резултати истраживања документују изузетно висок степен политичке кому-
никације у породицама испитаника. Скоро две трећине адолесцената и роди-
теља је одговорило да врло често разговара с укућанима о политичким тема-
ма. Ако ове резултате упоредимо с налазима истраживања политичке кому-
никације у породици међу младима осамдесетих година, видећемо да тада чак
до 70% омладинаца никад није разговарало с родитељима и у кругу породице
о политичким темама (Joksimović, Milić, Marić, Popadić, 1988:119). Када се
друштво налази на историјској прекретници неминовно је да се одвија интен-
зивна политизација свакодневног живота.  Политички догађаји постају толи-
ко згуснути и обилују тешким последицама да их је тешко избећи. Политика
улази у све домове и потискује друге садржаје. Да је овај феномен у знатној
мери угрозио квалитет интеперсоналних односа у породици, доказују конста-
тације испитаника да се у породици подједнако разговарало и о политици и о
породичним проблемима (доношење значајних одлука, лична расположења,
односи са људима изван породице). Такав интензиван политички дискурс у
породици је морао да се одрази на мотивацију чланова да се заинтересују за
политику. То најбоље илуструје запажање једног ученика у Другој београд-
ској гимназији, када је покушао да објасни однос према политици свог нај-
бољег друга: "Миланов отац је (смеје се) зависник од вести. Зато се он, за
разлику од већине вршњака, може сврстати у категорију заинтересованих
младих који колико-толико познају нашу политичку сцену и имају неки суд о
њој".

Генерацијска и полна хијерархија су главне осе око којих се врши пола-
ризација и генеришу неједнакости у друштву. То потврђују и одговори испи-
таника, који изјављајују да врло често долази до генерацијских разлика у
мишљењима. За мање од половине адолесцената то је честа, а за четвртину
редовна свакодневна појава. Сукоб мишљења и борба око старе и нове поли-
тичке парадигме се интезивно води у породицама. Око четвртине адолесце-
ната редовно или често разговара о политици с вршњацима, а 27% са настав-
ницима у школи. Најбоља илустрација интензивне политизације свакоднев-
ног живота је одговор једног ученика у Трговачкој школи: "С друговима раз-
говарам о политиц кад се деси "нешто несвакидашње". О Аркановом уби-
ству, на пример, расправљали смо данима. О Европском првенству у фудбалу
– недељама".
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Познавање политичких садржаја

Иако је утврђено да је у неким породицама политичка комуникација
врло развијена, генерално и старија и млађа генерација показује осредње поз-
навање општих политичких појмова. Млађа генерација је нешто више медиј-
ски писмена, што у извесној мери утиче и на степен политичке писмености.
Термини који су коришћени за испитивање знања о политици су универзал-
ни, али треба имати у виду чињеницу да ни родитељи, ни деца, нису у могућ-
ности да се адекватно упознају са њиховим садржајем, како у породици, тако
у школи, на радном месту, у медијима, у политичким институцијама. Степен
прихватања и усвајања нових политичких садржаја зависи пре свега од заин-
тересованости за политку, затим од степена образовања испитаника и њихове
припадности одређеном друштвеном слоју.

Када описују појам грађанина/ке, познају само одређена права, али не и
обавезе према држави и друштву које се везују за овај концепт. Најчешће се
овај термин дефинише као право да се изрази "свест о одређеним политичким
интересима", да се "спроведе цивилна контрола власти" да се "делује у разли-
читим удружењима и организацијама". Када је реч о дужностима, најчешће се
наводи обавеза да се гласа на изборима, али помиње се и "поштовање зако-
на", "плаћање пореза" или "поштовање приватне имовине". Учешће на избо-
рима се више перцепира као обавеза, а мање као грађанско право и могућност
артикулисања сопственог интереса. Поједини испитаници су концепт грађа-
нина везивали за "патриотизам" или "певање националне химне", што говори
о њиховом уском, више идеолошки усмереном схватању појма грађанина.

Међу онима који поседују одређено знање о људским правима, она се
најчешће тумаче као политичка права и то "право слободе говора", "право
удруживања" "право протестовања", "медијске слободе". У нешто мањем
обиму људска права се перцепирају као социјална права и то као "право на
живот", "право на сигурност", "право на мининмални животни стандард",
"право на социјалну једнакост", "право на расне, етничке и религијске разли-
ке". Најређе се корпус људских права везује за економска права, где се у
првом реду помињу "право на запослење", "право на економску једнакост
жена", "једнаке могућности запошљавања", "једнаке плате" и  "лична имовин-
ска права". 

Испитаници најчешће дефинишу појам демократије као тип друштве-
ног и политичког система, али се она оцењује или као врло позитивна или као
врло негативна творевина, у зависности од идеолошке оријентације. Гене-
рално посматрано, запажања су више оптимистички оријентисана. Када се
перцепира у позитивном смислу, демократија се најчешће одређује као "си-
стем који се заснива на политичкој толеранцији", "већа друштвена солидар-
ност" и "веће поштовање људских права и грађанских слобода", "већа отво-
реност према свету", "смањење етничке и националне мржње", "појединац
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може да контролише политичке елите и политичке одлуке". Друштвену и
економску једнакост и бољи квалитет живота испитаници ређе доживљавају
као вредности које се везују за демократски друштвени систем. Када се
процењује у негативном смислу, што је присутно код најскептичнијих испи-
таника, демократија се дефинише као "нешто мало бољи систем од социјали-
стичког" или као "најгори постојећи систем" или "демократија је пуна лице-
мерства и лази". Било је и оних реалних који су тврдили "није добар систем,
али бољег нема" или оних који су на духовит начин представили демократију
као "систем у коме се политика води у рукавицама". 

Готово половина испитаника погрешно тумачи термин правна држава.
Она се најчешће дефинише као "институција која располаже силом" и која
"употребом силе обезбеђује спровођење уставних закона и прописа". Овакво
схватање државе није само последица незнања већ и деценијске политичке
културе засноване на поданичком менталитету, традиционализму и страху од
државе према којој се увек гајио одређени одијум. Свега петина испитаника
под овим концептом подразумева државу "која правним нормама саму себе
ограничава" или "законима се контролише држава у односу на грађанско дру-
штво". Петина тумачи правну државу као "владавину права", а чак 15% није у
стању да дефинише овај појам.

Тумачење концепта цивилно друштво је конфузно и у више од поло-
вине исказа везује се за појмове као што су грађанска права, независно суд-
ство, слобода штампе, независни синдикати, алтернативно образовање, разни
облици невладиних организација. Код трећине испитаника цивилно друштво
је еквивалент за легалност и друштвену једнакост. Објашњења иду и до врло
реалистичних попут исказа: "спонтано удруживање људи на бази њихових
заједничких углавном не-политичких интереса", "самоорганозвоање и само-
регулација", "артикулација различитих интереса кроз чланство у неким доб-
ровољним организацијама, удружењима, покретима", "децентрализација, ре-
гионализација и јачање локалне самоуправе", "цивилно друштво чине одго-
ворни грађани који учествују активно у политичком животу". Једна трећина
испитаника није знала да дефинише концепт цивилног друштва што није
неочекивано, обзиром да се и млађа и старија генерација сусреће по први пут
са овим терминима који припадају корпусу партиципативне политичке
културе својствене развијеним друштвима.

Када се од испитаника тражило да опишу тренутну ситуацију у земљи,
већина и адолесцената и родитеља је показала песимистички и критички
однос према стварности. Нагомилано незадовољство, апатија, резигнираност,
али и бес и огорченост због постојеће ситуације, провејавају из готово сваког
исказа. Летимичан увид у одговоре пружа праву слику о перцепцији друшт-
вене стварности од стране испитаника.

– Ученик Графичке школе, 18 година: "Живимо као пацови у рупи, у
земљи без будућности".
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– Ученик Електротехничке школе, 18 година: "Ја не видим своју
будућност у Србији. Овде је немогуће имати нормалан живот. Систем вред-
ности је тотално поремећен. Мој отац је инжењер електронике, ради у
Електронској индустрији и прима плату 1100 динара (35 немачких марака).
Моја мајка је лекар у Дому здравља и прима 2500 динара (85 немачких
марака). Ми једва састављаљмо крај с крајем. Не могу ни да помислим да
сутра треба да се оженим и да имам дете. Ја не могу себи да приуштим ни
један нормалан излазак у град са девојком за викенд".  

– Ученица Друге београдске гимназије, 18 година: "Ја се надам да ће се
ситуација у Србији побољшати после нових избора. Мислим да ће изборе
Милошевић сигурно изгубити и да ће нам после тога бити бар мало боље.
Тешко да нам може бити горе. Уколико Милошевић ипак на неки начин, кра-
ђом или било како другачије добије на овим изборима, ја ћу са својом поро-
дицом отићи код рођака у Немачку".  

– Ученик Трговачке школе, 17 година: "За младе људе у Србији нор-
мално стање је бити депресиван. Лежемо у 4 ујутру, спавамо цео дан, у шко-
лу идемо на скраћене часове или уопште не идемо. Одрасли нас управо уче да
нема никакве сврхе бити озбиљан и одговоран човек".

– Ученик Електротехничке школе, 18 година: "У овом друштву ако си
криминалац ти си успешан, ти си сооl. Политика је овде као лудило и ја
нисам заинтересован за то. Треба да прође још доста времена да се нешто
промени. У међувремену Срби ће да хибернирају као медведи. У таквом ста-
њу танатос је јачи од ероса, зато је овде овако мрачно. То је наша реал-
ност".

– Ученица Медицинске школе, 17 година: "Ја бих желела да живим
овде где сам рођена, али ми то није много привлачно. Нико ми не гарантује
да ћу сутра моћи да се запослим. Па и да нађем посао, зар треба да радим за
100 марака месечно? Зар сам се због тога школовала? То није оно што ја
желим. Вероватно ћу отићи на Нови Зеланд".

– Отац ученице Медицинске шкиоле: "Проблем је што већина сугра-
ђана не жели да прихвати било какве промене, већ сматра да све што је ново
није добро".

– Мајка ученика Пете београдске гимназије: "Мој син мисли да ја тра-
ћим своје време радећи сваки дан до касно у ноћ на докторату. Он има право.
Плата за мој посао наставника на универзитету је 100$ и касни по неколико
месеци."

– Ученик  Електротехничке школе, 17 година: "Рад је представљен као
зло и наопако, на цени је само онај ко не ради, него састанчи, пијанчи, вози
скуп аутомобил и окружен је спонзорушама...".

– Ученик Пете београдске гимназије, 18 година: "Народом који се увек
више "пржио" на цара Душана него на Светог Саву, или на Милоша Обилића
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пре него на Доситеја Обрадовића или Вука Караџића врло је једноставно
манипулисати".

– Ученик Графичке школе, 18 година: "Ово данашње стање друштва
приписао бих невероватном кукавичлуку и себичлуку старије генерације, јер
су ти који су ћутали и гледали, ти који су могли нешто рећи, а никад ништа
нису рекли, углавном припадали генерацији од 40 до 60 година, и  сматрам да
су одговорни пред својом децом".

– Ученик Електротехничке школе, 18 година: "Наша генерација је успе-
ла да сачува здрав разум и поред свих околности у којима се налазила и само
је треба мотивисати да преузме мисионарску улогу у оваквом друштву. То је
генерација која није имала прилике, нити јој је било дозвољено да своје ста-
вове, визије износи на светлост дана. Уколико би преузела извесне друштвене
полуге моћи можда би и ово друштво имало светлу будућност". 

– Ученица Пете београдске гимназије, 18 година: "Свеопшта је себич-
ност старије генерације. Маторци себе стављају у први план, а младима се
нико не бави. Кад на све додамо безнадежност у којој се млади налазе, па и
њихову неактивност, онда је то једно мртво море. Необично је да старија
генерација априори не подржава младу, којој је самопоуздање потребно, а
које никад није имала, јер су све њихове идеје у старту биле гушене".

– Ученица Медицинске школе, 18 година: "Постоје људи који су зау-
зели стабилна места, имају моћ и не дају младима да граде будућност по
сопственој мери. Говорим о генерацији наших дедова и баба. Они пате од
комплекса свемоћи. Уништили су будућност генерацији наших мајки и очева
и сада уништавају насу. Све то зарад неких својих идеја, које би требало не-
куд да воде, а заправо су нас довеле у стање безнађа. И мисле да свет и даље
функционише онако како су га они видели у младости. Не желе да отворе очи
и пусте нас да градимо будућност. Зато, ето мојој генерацији једино преос-
таје да побегне из властите земље".

– Мајка ученице Медицинске школе: "Волела бих да могу да заборавим
претходних десет година. Најпре бих да заборавим '93. годину, невезано за
све ратове и хаосе, већ за немаштину. У тих неколико месеци сам накупила
мржњу и бес, што дефинитивно није добро осећање, али мржњу и бес према
људима који су потпуно инертни. Бомбардовање као потпуно непотребно
искуство доживљавам као једну велику рупу у времену".

Политички активизам

Политичка партиципација као облик политичког понашања је најодго-
ворнија за стврање појединца као политичког бића, за развој политичке ком-
петентности и ефикасности, за формирање политичког и идеолошког погледа
на свет и коначно на заокруживање његовог политичког идентитета и поли-
тичке културе. Склоност ка политичком деловању је великим делом повезана
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са поверењем које грађани исказују према постојећем политичком систему. У
развијеним демократским друштвима они који највише верују у легитимитет
постојећег система, највише су и склони да сматрају да је политичка актив-
ност за њих важна и да могу својим деловањем да утичу на извесне корекције
у политичким процесима. Политички неактивни грађани, који чак и не гла-
сају, исказују изразито неповерење према политичким институцијама, док
трећој групи припадају појединци који гаје известан степен поверења у друш-
твени систем, али сматрају да они лично немају утицај на друштвена кретања.
Њима недостаје политичко самопоуздање и друштвена рефлексивност.

Међутим, ова типологија није примењива на ауторитарна, репресивна
или транзицијска друштва, где је често поверење које грађани исказују у
легитимитет система у обрнутој корелацији са степеном њихове политичке
ефикасности и партиципације. На пример, резултати истраживања политич-
ког идентитета омладине у Пољској потврђују да најнижи степен политизо-
ваности и највећи степен подршке владајућем ауторитарном систему показују
деца из руралних средина, чије су породице нижег образовног и социјалног
статуса, док су деца која потичу из породица средње класе више политички
активна и знатно мање подржавају постојећи режим (Fratczak-Rudnicka,
1991). До сличних резултата дошло се и у истраживању студентске попула-
ције код нас, где је установљено да су најактивнији чланови, организатори и
протагонисти студентког протеста против режима Слободана Милошевића
1996/97, били млади људи који потичу из породица средње класе, где су ро-
дитељи урбаног порекла, високог образовања, стручњаци и интелектуалци
(Milić, Čičkarić, Jojić, 1997; Milić, Čičkarić, 1998).

Партиципативна оријентација у политичком понашању је условљена
концептом грађанина који варира у зависности од припадања одређеној дру-
штвеној класи. Паприпадници одређене класе имају и одређени концепт по-
литичке социјализације. Док ниже класе грађанина виде као пасивног чинио-
ца политичког система, више класе чешће сматрају да грађанин треба да се
активно ангажује кроз политичку партиципацију. Норме партиципативног
политичког понашања се преносе са родитеља на децу. Деца из породица које
припадају средњој класи су више подстицана унутар породице да креирају и
да искажу сопствено мишљење, макар то значило и неслагање са мишљењем
одраслих (Flanagan, 1998). Ово је посебно карактеристично за развијена, де-
мократска друштва, где већ постоји одређени континуитет у активном поли-
тичкој партиципацији међу генерацијама које припадају средњој вишој класи.

Будући да је политичка култура скуп представа о политичком поретку,
поједини аутори наглашавају да се пример политичке културе заједнице која
почива на органском јединству друштва и државе, управо може наћи у Срби-
jи (Podunavac, 1998:30). За разлику од политичке културе развијених демо-
кратских друштава англосаксонског или континенталног типа, у Србији није
још увек извршен процес рационализације и модернизације политичког
живота. Као и читаво друштво и политичка култура је у транзицији и прате је
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идентични ефекти процеса ретрадиционализације и репатријархализације. За
виталност политичких и друштвених институција од великог значаја је
постојање здравог и динамичног цивилног друштва које обухвата разне врсте
добровољних асоцијација, организација, клубова, синдикате, црквене и хума-
нитарне организације. Ниво друштвеног капитала једне земље мери се степе-
ном социјалног поверења у друштвене институције, ангажманом у грађан-
ском животу, повезаношћу са заједницом, чланством у владиним и невлади-
ним организацијама и гласањем на изборима. То су кључни елементи цивил-
ног живота кроз које се остварује непосредан политички интерес и задовоља-
вају социјалне потребе појединца или одређене друштвене групе. Међутим,
цивилно друштво добрим делом почива и на породичној организацији, јер
помоћу ње појединци бивају интегрисани у друштво, стичу норме и обрасце
понашања, одређене вредности и знање које се преносе са генерације на
генерацију.

Мотивација за политичко деловање у првом реду зависи од процене
сопствене спремности за акцију и веровања у могућност да се том акцијом
могу остварити одређене промене у друштвеном животу. Ове категорије, пак,
почивају на располагању одређеним политичким знањем и искуством, одно-
сно специфичним политичким вредностима и ставовима. Други мотивациони
фактор политичког деловања је однос према владајућем политичком систему,
који је најчешће обојен цинизмом, скептицизмом, негативизмом и критичким
ставом према политици као делатности и политичарима као главним акте-
рима на политичкој сцени. Утицај родитеља на ове процесе је више него зна-
чајан, јер се одређене партиципаторске норме и стандарди политичког пона-
шања преносе и на потомство.

Преко половине анкетираних и родитеља и адолесцената су исказали
позитиван став према политичком деловању. У време реализације истражи-
вања активистички потенцијал становништва је био у константном успону.
Деловање покрета Отпор, опозиционих партија, медија и невладиних органи-
зација подстицало је мотивацију грађана за друштвеним ангажманом, те се
могло очекивати да ће већина испитаника бити позитивно оријентисана
према политичком деловању, које се у првом реду схватало као допринос у
смењивању ауторитарног режима Слободана Милошевића. Око трећине при-
падника обе старосне групе је исказало неспремност да се политички акти-
вира и изразити песимизам у погледу могућности да се њховим политичким
ангажовањем нешто промени у друштву.

Однос родитеља према друштвеном и политичком ангажману један од
најважнијих фактора у политичкој социјализацији (Braungart, 1975; 1984;
1994; Милић, 1984; 1986; 1988; Sherkat, Blocker, 1994). Доказано је да уколио
родитељи показују афинитет према активном  политичком деловању, повећаа
се могућност да и деца заступају исти такав однос. Међутим, то не значи да
негативан однос родитеља према политичком ангажману нужно проузрокује
и исти такав однос детета према том питању. Према резултатима овог истра-
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ивања политички активизам је повезан са социо-економским обележима по-
родице. Средњошколци чији родитељи имају високо или више образовање,
који припадају вишим слојевима и стручњаци су и интелектуалци, чешће
прихватају активизам, док адолесценти који потичу из радничких породица
најчешће сматрају да се "не треба мешати у политику" и "да је то губитак вре-
мена". Тип породичне организације и општа атмосфера у породици су такође
значајни фактори активистичког односа према политичком деловању. Сред-
њошколци који живе у породицама у којима влада већа демократичност и
једнакост (вид. графикон 2, доле), с јаче израженом аутономијом појединца и
већим учешћем у одлучивању, показују позитивнији однос према политичком
деловању (10%-16%). С друге стране, испитаници из традиционалистички
уређених породица, где се ретко учествује у доношењу одлука и где је ауто-
номија појединца ограничена, ређе прихватају активну политичку партици-
пацију (4%-8%)

Графикон 2. Тип породичне организације и однос адолесцената
према политичком деловању
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У позадини односа према социјалном и политичком ангажману налази
се питање процене могућности властитог утицаја на доношење значајних
одлука, како у породици, тако и у широј околини и друштву. Учешће у одлу-
чивању у породици подстиче социјалну одговорност, поверење у институције
друштва и систем као целину, те представља предиспозицију за политичко
деловање. Самопоуздање и поверење у властиту моћ да се утиче на друшт-
вена збивања представља базичну предпоставку политичке ефикасности и
политичке комнпетенције. Сумарно посматрано, већина испитаника је одго-
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ворила да највише утицаја има у својој породици (адолесценти 3,8, а роди-
тељи 4,1), а онда у кругу пријатеља (3,3/2,8), на послу (2,5), у удружењима и
организацијама (1,9) и у друштву (1,9/1,7).

Политичка ефикаснот и компетенција добрим делом зависе и од иден-
тификације испитаника с владајућим политичким системом, а она је изразито
ниска код обе гнереације. Образованији родитељи и они који заузимају више
социјалне положаје чешће су склони да тврде да је њихов утицај у удруже-
њима и радним организацијама већи. Показало се и да модел породичне орга-
низације који укључује виши степен субјективне партиципације у доношењу
одлука представља значајан механизам за успостављање веће политичке ком-
петенције и ефикасности. Адолесценти који потичу из породица с развијени-
јом аутономијом, где се стимулише индивидуалност и компетиција, чешће
сматрају да је њихов утицај у друштвеним организацијам и удружењима
већи. 

Партиципација у протестима и гласачка култура

Неформална политика, која између осталог укључује и протесте у ло-
калној средини, најчешћи је вид политичког деловања, посебно млађе генера-
ције. Међутим, друштвени протести су били најзаступљенији облик политич-
ког понашања и старијих грађана Србије крајем осамдесетих и током деведе-
сетих година. Најпре су то били режимски митинзи "антибироктатске рево-
луције" на Косову, у Војводини, по Србији, као подршка Милошевићевој
ратној политици. Касније су се јавиле прве антирежимске демонстрације сту-
дената и опозиције 1991. године. Највећи грађански протест се збио 1996/97.
године због крађе на локалним изборима, а након бомбардовања 1999. Годи-
не, протести грађана су континуирано текли све до петооктобарских промена.

Ако погледамо протестну историју родитеља, одмах упада у очи под-
атак да је изузетно велики број учествовао у протестима током деведесетих.
Око трећине је редовно, преко 40% је понекад партиципирало, а око четврти-
не није никад узело учешћа у оваквим манифестацијама. Протестно оријен-
тисани родитељи су углавном они који су средње и високо и више образовани
и углавном се изјашњавају да припадају вишим друштвеним слојевима. Ови
испитаници су у већем проценту склони да тврде да је њихова политичка
делатност корисна за спровођење друштвених промена. Већина и родитеља и
адолесцената подржава протесте средњошколаца и активности организације
Отпор (53%/61%). Чак око четвртине анкетираних средњошколаца се изјас-
нило да учествује у активностима Отпора (дистрибуира пропагандни матери-
јал и "врбује" нове чланове). Свега 9% родитеља не дозвољава деци да се
придруже оваквим манифестацијама. Већина и родитеља и адолесцената
(57%/55%) подржава и штрајк просветних радника који је у то време био
актуелан у основним и средњим школама. За протестну културу адолесцената
није од пресудног значаја однос родитеља према овом виду политичког дело-
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вања. Наглашено протестно пнашање је последица деловања историјских и
политичких околности и фактора епохе на политичку социјализацију поје-
динца, те се протести  у Србији деведесетих с правом тумаче као значајни
агенси политичке социјализације и млађе и старије генерације.

Излазак и гласање на изборима је још један од начина да се измери
политичка заинтересованост и повезаност са политиком. Гласање на избори-
ма је и вид учешћа у процесу доношења одлука, те се њиме подстиче друшт-
вена одговорност и компетенција. Гласањем се, такође, промовише грађанска
свест и развија гласачка култура у каснијим животним фазама, што помаже
одржавању демократске процедуре у друштву. Резултати многих истражи-
вања у развијеним, демократским друштвима показују да се породичне тра-
диције у гласању и изборним оријентацијама преносе и на потомство. У
Србији је на изборима 1996. године свега 23% младих искористило своје гла-
сачко право. Међутим, у овом истраживању адолесценти су се у преко 70%
случајева изјаснили да ће гласати, што је изразито велики број, и у поређењу
са другим транзицијским друштвима. Свега 7% је апстинената, док је њих
23% неодлучно. Овде треба опет узети у обзир утицај ситуационих фактора,
политичке ситуације, потребе за променом система и велике кампање опо-
зиционих партија и невладиних организација и медија за што већу излазност
на гласача на биралишта.

Однос родитеља према гласању је сличан. Око две трећине је планира-
ло да гласа, док је 13% апстинената и око петине неодлучних. Око трећине и
родитеља и адолесцената су оптимисти и сматрају да је то ефикасно средство
у борби за промене. Реалисти и прагматично настројени сматрају да је то
њихова грађанска дужност и да "ако се не гласа не може се ни критиковати
власт". Сваки једанаести родитељ и осми адолесцент гласање на изборима
тумачи као њихово грађанско право. Они који су се изјаснили да неће гласати
на изборима су песимисти и по питању исхода избора и по питању властитог
учешћа у промена у друштву. Најчешће су наводили да се "гласањем ништа
неће променити" ( 35% родитеља и 29% адолесцената) или да "им ниједна
странка не одговара" (23% родитељи и 26% адолесценти). 

Значајни предикатори гласачког понашања средњошколаца су углав-
ном образовање и социјални статус родитеља, а затим и тип породичне орга-
низације. Међу средњошколцима који гласају предњаче они који потичу из
породица чији су односи уређени по принципу веће једнакости и демокра-
тичности (22,6%), као и они чије породице стимулишу индивидуализам, ауто-
номију и такмичарски дух (20%). Средњошколци чији родитељи увек гласају,
такође одлучују да гласају на изборима 2000. године (40%).

Друштвено и политичко организовање

Учешће у политичким и друштвеним организацијама и асоцијацијама
један од најзначајних индикатора партиципативне политичке културе. На
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основу добијених резултата може се закључити да формална политичка пар-
тиципација, у политичким организацијама, удружењима и синдикалним орга-
низацијама, не окупира велики интерес анкетираних учесника. Партиципаци-
ја у спортским клубовима, религијским, културним, уметничким и хумани-
тарним удружењима, је нешто већа, али још увек на ниском нивоу. Ова појава
се може тумачити као последица изразито великог неповерења у политичке и
друштвене институције у транзицијском друштву и одсуства друштвене одго-
ворности, друштвене солидарности и традиције организовања грађана. Један
од узрока је свакако и патерналистички однос према држави и друштву, али и
изразито меркантилистичка оријентација, што је карактеристично за сва дру-
штва која пролазе кроз процес трансформације. Са наглим порастом потро-
шачког менталитета расте и потреба за све већим приходима, тако да економ-
ска активност постаје главни мотив деловања, док се социјалне и политичке
делатности потискују у други план. Ово се посебно односи на млађу попула-
цију. Према резултатима компаративног истрживања учешћа младих у поли-
тици у западној и источној Европи, тренутно је индекс партиципације најни-
жи у земљама југоисточне Европе, где чак 93% младих не учествује ни у как-
вим облицима политичког организовања (Hearpfer, Wallace, Spannring, 2002).

Око 4 % родитеља је у чланству неке од политичких странака, док око
3% обавља неку функцију унутар партијске организације. Ови испитанци
углавном имају средње и високо образовање, најчешће су руководиоци или
стручњаци и припадају средњем друштвеном слоју. Они чешће од осталих
испитаника сматрају да политичко деловање представља користан начин да
се изведу друштвене промене и у највећем броју се изјашњавају да ће гласати
на предстојећим изборима. Када је реч о другим видовима организовања, си-
туација је другачија. Највише адолесцената је навело спортске (19%), а затим
културне, уметничке и забавне активности (12%). Код родитеља су религиј-
ске (6%) и спортске активности (6%) најприсутније. Хуманитарним радом се
бави изузетно мали број испитаника (2 - 4%), што је и очекивано, јер то није
делатност која има традицију у цивилном ангажману на овим просторима
(вид. графикон 3, доле).

Резултати би нас могли навести на закључак да је друштвено организо-
вање врста политичког понашања која није довољно стимулисана у породич-
ном окружењу. Међутим, пажљивијим увидом у однос родитеља и адолесце-
ната према организовању, може се уочити да родитељи који располажу тра-
дицијом учествовања у друштвеним организацијама и удружењима, успевају
да то наслеђе пренесу на потомство. Адолесценти који потичу из породица
где су родитељи укључени у рад друштвених организација и удружења, по-
казују већи интерес за таквом врстом ангажовања. 
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Графикон 3. Учешће у друштвеним организацијама и удружењима
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Основни разлози због којих већина испитаника не партиципира у орга-
низацијама и удружењима се могу поделити у две групе. Прву групу чини
неповерење у функционисање читавог политичког система, неповерење у
институције, неповерење у друштвене организације и удружења, и коначно
неповерење у личну способност да се политички делује и утиче на друштвене
промене. Другу групу чине разлози као што су недовољна информисаност
(око 20%), недостатак интереса за политику (око 40%) и оријентација на
задовољење индивидуалних и егзистенцијалних потреба породице.

Интересантно је да испитаници који заступају активистички однос
према политичком деловању, учествују редовно у протестима и гласају, ипак
не учествују у раду организација и удружења. Формална политичка партици-
пација кроз инсистуције је увек привлачила мањи број интересената. С друге
стране, недостатак традиције организовања на локалном нивоу ради заштите
заједничких интереса, кочница је развоја партиципативне културе. Ово потвр-
ђује и налаз да испитаници као најснажнији мотив за социјално организовање
наводе разлоге личне и психолошке природе.То су жеља да се лично изразе,
да напредују, да стекну нова сазнања и да реше неке своје личне проблеме.
Могућност комуникације и могућност да се стекну нови пријатељи наводи од
8.7% до 10% испитаника. Тек сваки девети родитељ и адолесцент сматрају да
је сврха организовања да се неком помогне или реши неки значајни друштве-
ни проблем.
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Закључак

Наведени подаци недвосмислено сугеришу да се трансфер партиципа-
тивне културе са старије на млађу генерацију, односно са родитља на децу,
одвија двојако. Директно, кроз пренос образаца протестног и гласачког пона-
шања и индиректно, кроз општу и политичку атмосферу у породици. Струк-
тура породичних односа с већом субјективном партиципацијом чланова,
аутономијом и демократичнијим понашањем, интензивнијом политичком
комуникацијом, активистичким односом према политици и вишим степеном
политичке компетенције и ефикасности родитеља, представља плодну среди-
ну за интензивнији развој партиципативне политичке културе код потомства.
Други закључак би се могао односити на природу политичке партиципације.
За наше друштво карактеристичан је висок степен атомизације односа, како у
породици, тако и ван ње. Затварање у уско породично окружење, фамилија-
ризација и развијање социјалних мрежа ради решавања егзистенцијалних
проблема, резултирали су маргинализацијом политичких потреба појединца.
У Србији као изразито фамилијаристичком друштву, које није склоно спон-
таној социјабилности и добровољном удруживању и где је степен неповерења
људи према другима и према друштвеним институцијама изразито велики,
још увек не постоји адекватан социјални капитал који би омогућио развој
партиципативне политичке културе. Такво стање корене има пре свега у кул-
тури коју одликује претерана зависност од државе, редукција предузетничке
енергије и изостанак склоности ка компромису и сарадњи. То су фактори који
коче развој активног политичког понашања које се у социолошкој теорији
најчешће назива друштвена рефлексивност. 
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POLITICAL CULTURE FROM GENERATIONAL
PERSPECTIVE

The article is based on interpretation of partial results of empirical research on the
role of political socialization in the family and its imlications on political identity formation
process. The research focuses on political socialization effects in the context of social
trasition in Serbia. The process of identification with social interests and political involve-
ment of adolescents are in close relation with cultural capital in the family – education,
social status and background of parents. Political atmosphere in the family and parents'
political culture are also influenced by those factors. Intensive political atmosphere has
significant impact on adolescents' active involvement in politics, developing their political
competency, political efficacy and participative political culture. 

Key words: Political socialization, political culture, transition, parents-offspring
transfer.


