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Ап стракт: Рад пред ста вља ре зул тат екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња, 
а са ци љем са гле да ва ња ста во ва сту де на та и сред њо шко ла ца срп ске на ци-
о нал но сти о пер спек ти ва ма жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји. У пр вом де лу 
ра да реч је о сва ко днев ном жи во ту, ко ји је у усло ви ма ра за ра ња срп ског 
дру штва у по след њој де це ни ји ХХ ве ка по стао ре спек та бил но по ље ис тра-
жи ва ња у дру штве ним на у ка ма. У ра ду су ис пи ти ва ни усло ви и лич ни до-
жи вљај шко ло ва ња мла дих у по страт ном дру штву, док је у дру гом де лу ра-
да би ло ре чи о осе ћа ју (не)без бед но сти услед оте жа них усло ва жи во та на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но при ме ном фо кус-груп не 
тех ни ке. Ре зул та ти ука зу ју на на гла ше ну по тре бу ис пи та ни ка за од ла ском 
из ме ста по ре кла, у мир но доп ске де ло ве Ср би је. Та тен ден ци ја при сут на 
је на ро чи то код ис пи та ни ка из се ла/ен кла ва, ко ји и у се вер ном де лу Ко сов-
ске Ми тро ви це ви де мир но доп ски1 део Ср би је, док ис пи та ни ци из вор но 
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1 Ово не то ли ко мир но доп ски, ко ли ко је ди ни ве ћин ски срп ски део по кра ји не, те је ди-
ну пре о ста лу ур ба ну сре ди ну на се ље ну ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом. Се вер ни 
део Ко сов ске Ми тро ви це је та ко по стао ад ми ни стра тив на и кул тур на пре сто ни ца за 
пре о ста ле Ср бе у по кра ји ни, као и сре ди на све ве ћег ути ца ја и при су ства Ср ба ко ји 
из вор но по ти чу из сре ди на ју жно од ре ке Ибар.
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са се ве ра по кра ји не го во ре о од ла ску2 у Бе о град и оста ле уни вер зи тет ске 
цен тре, а са ци љем бе га од по ли тич ке сва ко дне ви це. Ис тра жи ва ње по ка-
зу је из ра же но не за до вољ ство мла дих сва ко днев ним жи во том, сло бод ним 
вре ме ном, пер спек ти ва ма ко је не ви де, због че га аутор ке ве ру ју да је нео п-
ход но у бу дућ но сти ре а ли зо ва ти ис тра жи ва ња са ве ћим узор ком и при ме-
ном ком пле мен тар них тех ни ка, а са ци љем де таљ ни јег упо зна ва ња на уч не 
јав но сти са ста во ви ма мла дих Ср ба о ка рак те ри сти ка ма жи во та на Ко со ву 
и Ме то хи ји.

Кључ не ре чи: мла ди, сред њо школ ци, сту ден ти, обра зов не ин сти ту ци-
је, пер спек ти ва, без бед ност, Ко со во и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни жи вот по след њих де це ни ја све је за сту пље ни ја те ма ис-
тра жи ва ња у до ма ћој со ци о ло ги ји. Раз ло зи су ин тен зив не дру штве но по-
ли тич ке окол но сти ра за ра ња др жа ве, услед ет нич ких су ко ба са раз ме ра ма 
гра ђан ског ра та у су сед ним ре пу бли ка ма, на кон то га су ко ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји, НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и ус по ста вља ња ме ђу на род ног 
про тек то ра та у ју жној по кра ји ни. Услед ме ђу на род них санк ци ја и изо ла-
ци је, еко ном ског ко лап са и хи пе рин фла ци је у по след њој де це ни ји ХХ ве-
ка до ла зи до уз др ма но сти свих дру штве них ин сти ту ци ја и за јед ни ца, ко је 
су ди рект но ре флек то ва не на сва ко днев ни жи вот обич ног чо ве ка. „Ми кро 
дру штве ни ни во обе ле жа ва при ва ти за ци ја или ‘до ме сти ка ци ја’ – по вла че-
ње дру штве ног жи во та у не фор мал ну сфе ру до ма ћин ства, по ро ди це, су-
сед ства – при мар них гру па и не фор мал них мре жа“.3 У од су ству ста бил ног 
ин сти ту ци о нал ног си сте ма, дру штве ни ак те ри при бе гли су сфе ри при ват-
но сти као је ди ном одр жи вом ре фе рент ном окви ру. Тај тренд за по сле ди-
цу имао је ре тра ди ци о на ли за ци ју, на ци о нал ну хо мо ге ни за ци ју и ре ви та-
ли за ци ју ре ли ги је, ко је су ди рект но ути ца ле на нор ма тив не и вред но сне 
тран сфор ма ци је. 

У та квој дру штве ној ре ал но сти, со ци о ло ги ја сва ко днев ног жи во та до-
би ја свој ле ги ти ми тет и по ста је не за о би ла зна ди сци пли на у со ци о ло шким 

2 У по след њих не ко ли ко го ди на, на се ве ру по кра ји не, сна жно је по ја чан та ко зва ни од лив 
мо зго ва ме ђу мла ди ма ко ји ста са ва ју за уни вер зи тет, али све че шће и уче ни ка из основ-
них шко ла или по ро ди ца чи ја де ца ста са ва ју за основ ну шко лу. Они од ла зе у ја че обра-
зов не/уни вер зи тет ске цен тре, у пр вом ре ду Бе о град. И док се код тих гру па уру шен 
ква ли тет обра зо ва ња на во ди као при мар ни раз лог од ла ска, у ши рој пер спек ти ви оне 
вр ло ја сно по ве зу ју оп шту пе си ми стич ки опи са ну си ту а ци ју са сво јим пла но ви ма да се 
не вра те на Ко со во и Ме то хи ју на кон за вр шет ка об ра зо ва ња.

3 Смиљ ка То ма но вић, Од ра ста ње у Бе о гра ду, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2010, 35.
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ис тра жи ва њи ма ре а ли зо ва ним у по след ње две де це ни је у Ср би ји.4 У тим ис-
тра жи ва њи ма, ме ђу тим, оста је за не ма рен је дан део срп ског дру штва – Ко-
со во и Ме то хи ја.5 Реч је о по кра ји ни чи ји ста нов ни ци су у по след њој де це-
ни ји ХХ ве ка де ли ли суд би ну ста нов ни ка Ср би је ка да је у пи та њу жи вот под 
санк ци ја ма, хи пе рин фла ци јом, оп штом па у пе ри за ци јом и при ли вом ве ли ког 
бро ја из бе глих ли ца са про сто ра Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. У дру гој 
по ло ви ни те де це ни је, ме ђу тим, про жи вља ва ју ис ку ство дру штве них су ко ба, 
НА ТО бом бар до ва ња и ус по ста вља ња ме ђу на род не упра ве. 

Пр ва де це ни ја ХХI ве ка у срп ском дру штву про шла је у зна ку про ду же не 
тран сфор ма ци је дру штва, ко ја се од но си на де ли мич но успе шну при ва ти за-
ци ју „са ни ском про дук тив но шћу и спо рим еко ном ским ра стом, са још увек 
ви со ком не за по сле но шћу и још увек ви со ким уде лом не фор мал не еко но ми-
је“.6 Иста де це ни ја на Ко со ву и Ме то хи ји про те кла је у ин тен зив ним на сто-
ја њи ма Ал ба на ца да про гла се не за ви сност7 од Ср би је и на сто ја њи ма Ср ба 
да се од у пру по страт ној ре ал но сти угро же но сти основ них људ ских пра ва, 
у усло ви ма спо ра дич ног од су ства жи вот них ре сур са8, при ли ва ин тер но ра-
се ље них ли ца из дру гих де ло ва по кра ји не, не мо гућ но сти не сме та ног ра да 
ин сти ту ци ја Ср би је, као и не мо гућ но сти ра да у фир ма ма ко је се ге о граф ски 
на ла зе на те ри то ри ји по кра ји не где је де мо граф ски ве ћин ско ста нов ни штво 
ал бан ско – реч ју, ко лап са ква ли те та жи во та љу ди на свим дру штве ним ни-
во и ма, укљу чу ју ћи и њи хов лич ни, емо тив ни свет. У скла ду са тим, на ме ће 
се ути сак да Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји и да нас про ла зе кроз дру штве ну 
тран сфор ма ци ју ко ја има еле мен те и бло ки ра не и про ду же не тран сфор ма ци је, 
а у окви ру пот скон фликт ног окру же ња, од но сно на се ве ру Ко со ва и Ме то-
хи је – те ри то ри ји ко јој су још увек свој стве ни су ко би ни ског ин тен зи те та. 

У та квим усло ви ма дру штве не и без бед но сне тран фор ма ци је, ста са ле 
су но ве ге не ра ци је мла дих Ср ба. Реч је о дру штве ној гру пи чи је осо би не и  
ста во ве о ко сов ско ме то хиј ском окру же њу са по себ ном па жњом тре ба  

4 О то ме све до че број ни збор ни ци ра до ва и мо но гра фи је, об ја вље не углав ном у из да њи-
ма Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ме ђу 
уред ни ци ма збор ни ка ис ти чу се Сил ва но Бол чић, Сре тен Ву јо вић, Ан ђел ка Ми лић и 
Смиљ ка То ма но вић-Ми хај ло вић.

5 На ве де на те ри то ри ја, под ме ђу на род ним про тек то ра том од ју на 1999. го ди не, пред-
ста вља про стор ни оквир за ис тра жи ва ња ма хом ре а ли зо ва на од стра не ме ђу на род них 
или ал бан ских ауто ра. Срп ски ауто ри огра ни че ни су у ра ду, услед не сло бо де кре та ња 
чи та вом те ри то ри јом по кра ји не и ин тен зив них без бед но сних огра ни че ња са ко ји ма се 
на те ре ну сре ћу, али и уру ше ним по тен ци ја ли ма пре о ста ле срп ске за јед ни це и срп ске 
др жа ве у по кра ји ни. И у та квом окру же њу, ме ђу тим, на ста ли су ра до ви ко ји се од но се 
на те шко ће сва ко днев ног жи во та Ср ба у по кра ји ни.

6 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 36.
7 Што се и до го ди ло 18. фе бру а ра 2008. го ди не.
8 У пр вом ре ду во де и елек трич не енер ги је.
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ис тра жи ти. Ово тим пре што је реч о ге не ра ци ја ма ко је су со ци ја ли зо ва не у  
усло ви ма кон стант них ет нич ких тен зи ја и не ми ра, од су ства си стем ских ин-
сти ту ци ја, вла да ви не пра ва и жи вот них ре сур са ко ји су до ступ ни мла ди ма 
у мир но доп ским дру штви ма9. Осим то га, ро ди тељ ство у на ве де ном окви ру 
у про те клих два де сет го ди на обе ле же но је „огром ним тро ше њем ре сур са, 
ка ко ма те ри јал них та ко и људ ских: енер ги је, вре ме на, емо ци ја, здра вља, оп-
те ре ће но шћу фи нан сиј ским про бле ми ма и осла ња њем на срод нич ке мре же 
по др шке“,10 што је ути ца ло на од ра ста ње но вих ге не ра ци ја и њи хо ве ста во ве 
о соп стве ном окру же њу. То уве ре ње ујед но је би ло основ на иде ја при ли ком 
кон ци пи ра ња ме то до ло ги је у овом ис тра жи ва њу. 

Ис тра жи ва њем ста во ва мла дих Ср ба11 – сред њо шко ла ца и сту де на та ко-
ји су по ре клом из свих де ло ва по кра ји не, али су на шко ло ва њу у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, же ле ле смо да ис тра жи мо спе ци фич но сти њи хо вог сва ко днев-
ног жи во та. Фо кус-груп ни ин тер вју сма тра ле смо нај при год ни јом тех ни ком 
ис тра жи ва ња, уве ре не да ће мла ди би ти за ин те ре со ва ни да из ра зе сво је и чу-
ју ми шље ње вр шња ка на те му сва ко днев ног жи во та. Пред ност фо кус-груп-
не тех ни ке ко ја се очи та ва у до би ја њу ре ла тив но ве ли ког бро ја по да та ка у 
крат ком вре мен ском ин тер ва лу у овом ис тра жи ва њу би ла је очи глед на, као 
и те ра пе ут ско деј ство ко је раз го вор на ак ту ел не те ме мо же оста ви ти на уче-
сни ке ди ску си ја. На те ре ну су ре а ли зо ва не две фо кус гру пе, у про сто ри ја-
ма ло кал не ор га ни за ци је ци вил ног сек то ра, ко ја је аде кват на за ту на ме ну.12 
„Уче сни ци фо кус гру па би ли су мла ди ћи и де вој ке, срп ске на ци о нал но сти, 
са Ко со ва и Ме то хи је. Сва ка фо кус гру па је би ла са ста вље на од јед ног бро-
ја уче сни ка из Ко сов ске Ми тро ви це, као је ди не ур ба не сре ди не на Ко со ву  

9 При мер је та ко зва на ге не ра ци ја мо ста ша (Brid ge Ge ne ra tion) – мла ди Ср би ко ји су 
1999. го ди не има ли из ме ђу три и шест го ди на и ко ји су на ли ни ји раз два ја ња две ет-
нич ке за јед ни це, кул ту ре и си сте ма, од ра ста ли без се ћа ња на дру га чи је вре ме, осим 
оно га ко је је ис кљу чи ве ет нич ке мр жње и ет нич ке по де ље но сти, осе ћа ја фи зич ке угро-
же но сти, стал ног при су ства адре на ли на и дик та та ет нич ког по ре кла, са би је ни у бив ши 
ур ба ни про стор од ки ло ме тар и по ква драт ни, за тво ре ни у про стор ној и вре мен ској 
кап су ли.

10 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 36.
11 Овај рад пред ста вља дру ги део ре зул та та обим ни јих фо кус-груп них ди ску си ја во ђе них 

са сред њо школ ци ма и сту ден ти ма у Ко сов ској Ми тро ви ци. Пр ви део ра да об ја вљен је 
под на зи вом „Сва ко днев ни жи вот мла дих на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је (Усме ре ност 
на сло бод но вре ме и ко ри шће ње дру штве них мре жа)“ у ча со пи су Ба шти на, св. 32, 
стр. 279–300. У ме ђу вре ме ну ре а ли зо ва ле смо и ис тра жи ва ње усме ре но ис кљу чи во на 
те му ин тен зи те та ко ри шће ња дру штве не мре же Fa ce bo ok ме ђу мла дим Ср би ма из по-
кра ји не. Ре зул та ти тог ис тра жи ва ња об ја вље ни су под на зи вом „The Im pact of So cial 
Net wor king on Daily Li fe of Ser bian Youth in Post con flict En vi ron ment – A ca se study “ 
у збор ни ку ра до ва In no va ti ve Ma na ge ment and Bu si ness Per for man ce, XI II In ter na ti o nal 
Sympo si um SymOrg 2012, Ju ne 5-9. 2012, Zla ti bor, Ser bia, pp. 440-447.

12 Цен тар за раз вој за јед ни ца.
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и Ме то хи ји у ко јој жи ве Ср би и од уче сни ка ко ји су из ен кла ва, али су тре-
нут но на шко ло ва њу у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну.“13 Раз лог је са гле-
да ва ње евен ту ал не раз ли ке у ста во ви ма ис пи та ни ка ко ји жи ве у по де ље ном 
гра ду, са јед не стра не и се ли ма у пот пу ном ал бан ском окру же њу, са дру ге 
стра не.14 У ра ду смо усме ри ле па жњу на ста во ве мла дих о ква ли те ту обра-
зов них ин сти ту ци ја ко је по ха ђа ју и без бед но сну ди мен зи ју ко ја про жи ма 
све аспек те њи хо вог сва ко днев ног жи во та. Ве ру је мо да је реч о две из у зет но 
зна чај не сфе ре сва ко днев ног жи во та мла дих Ср ба да нас, бу ду ћи да је обра-
зо ва ње и да ље нај по жељ ни ји ка нал дру штве не по кре тљи во сти, а без бед но-
сна си ту а ци ја не за о би ла зна ка ри ка ко ја про жи ма сва ко днев ни жи вот. След-
стве но то ме, ве ру је мо да је ре а ли за ци ја ис тра жи ва ња на те му сва ко днев ног 
жи во та омла ди не у пост кон фликт ном дру штву ве о ма зна чај на за раз у ме ва ње 
оп штих зби ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји.

Спе ци фич но сти сва ко дне ви це мла дих  
на Ко со ву и Ме то хи ји у кон тек сту  

обра зов них ин сти ту ци ја

Зна чај обра зо ва ња у мо дер ним дру штви ма ве ћи је не го ика да. Обра зо ва-
ње је нај те шње по ве за но са про це сом со ци ја ли за ци је и од ра ста ња, а са ци љем 
уво ђе ња мла дих у свет од ра слих. И док вас пи та ње пред ста вља „све сне, ор га-
ни зо ва не и оп ште обра сце раз во ја лич но сти, ко ји су не рас ки ди во по ве за ни са 
про це сом уче ња,“15 обра зо ва ње је си сте мат ско пре но ше ње зна ња са ге не ра ци-
је на ге не ра ци ју мла дих љу ди. Раз вој обра зо ва ња те као је од не ин сти ту ци о нал-
ног и екс лу зи ви стич ког, ка ин сти ту ци о на ли зо ва ном и ма сов ном. По ус по ста-
вља њу гра ђан ског дру штва на За па ду, а услед раз во ја на у ке, до ла зи до раз во ја 
ма сов ног, уско струч ног и пер ма нент ног обра зо ва ња.16 Исто вре ме но, обра зо ва-
ње по ста је зна ча јан ка нал дру штве не по кре тљи во сти, бу ду ћи да је ути ца ло на 
дру штве ни ста тус по је ди на ца и дру штве них гру па. Оно, пре ма Бур дје о вој (Pi-
er re Bo ur di eu) ти по ло ги ји ка пи та ла, спа да у кул тур ни ка пи тал17, уз умет ност, 
жи вот не сти ло ве, ма ни ре и слич не осо би не свој стве не дру штве ним ак те ри ма, 

13 Ива на Ари то но вић, Та тја на Ла за ре вић, „Сва ко днев ни жи вот мла дих на се ве ру Ко со ва 
и Ме то хи је – Усме ре ност на сло бод но вре ме и ко ри шће ње дру штве них мре жа“, Ба-
шти на, св. 32/2012, 281.

14 О ме то до ло ги ји ви ше ви де ти у: Ива на Ари то но вић, Та тја на Ла за ре вић, нав. де ло, 
280–284.

15 Ми лан Трип ко вић, „Обра зо ва ње“, у Со ци о ло шки реч ник (при ре ди ли Аљо ша Ми ми ца 
и Ма ри ја Бог да но вић), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 371.

16 Исто.
17 Pi er re Bo ur di eu, The Lo gic of Prac ti ce, Cam brid ge, Po lity Press, 1990.
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и у об ли ку обра зов них ква ли фи ка ци ја мо же би ти кон вер ти бил но у еко ном ски 
ка пи тал. Обра зо ва ње је и у ди рект ној ве зи са отво ре но шћу дру штва, од но сно 
са „по ве ћа ним уде лом ‘сте че них’ у од но су на ‘при пи са не’ (или на сле ђе не) дру-
штве не по ло жа је“.18 Осим то га, у сва ком дру штву ко је има ду го роч не ци ље ве 
раз во ја, обра зо ва ње осим еко ном ске има ши ре по ли тич ко и дру штве но уте-
ме ље ње. Из то га про ис ти че став да обра зо ва ње има ве ли ки ути цај на раз вој 
дру штва, са јед не стра не и ши ре ње лич них ви ди ка и пси хо ло шко за до вољ ство 
љу ди, са дру ге. Но ви ја со ци о ло шка ис тра жи ва ња у Ср би ји ука зу ју на тен ден-
ци ју за тва ра ња и са мо ре про дук ци је дру штве них сло је ва, на ро чи то у сред њим 
и ви шим сло је ви ма. „Ис тра жи ва ња по ка зу ју да то ком ду жег пе ри о да сред њи 
и ви ши сло је ви усме ра ва ју сво је по том ке на сти ца ње ви со ког обра зо ва ња и 
укљу чи ва ње у ак ти ван дру штве ни жи вот у окви ру кла сно-слој них по зи ци ја 
слич них ро ди тељ ским“.19 

На при ме ру Ко со ва и Ме то хи је у пе ри о ду по страт не тран сфор ма ци је, 
зна чај обра зо ва ња по ста је ам би ва лен тан – исто вре ме но је при су тан тренд 
са мо ре про дук ци је сред њих и ви ших сло је ва, о че му је би ло ре чи, али и тр-
енд сма њи ва ња ква ли те та на ста ве ко ју уче ни ци до би ја ју и мо ти ва ци је јед-
ног бро ја уче ни ка да сти чу но ва зна ња. У ко ло кви јал ном го во ру мо же се 
чу ти о све ни жем кри те ри ју му ко ји на став ни ци од уче ни ка зах те ва ју при ли-
ком про ве ре зна ња, о не а де кват ном зна њу не ких на став ни ка, по про це на ма 
ђа ка, као и не до вољ но аде кват ним усло ви ма за рад у шко ла ма, те го то во 
пот пу ног од су ства вас пит не уло ге пре да ва ча и оста лог школ ског осо бља. 
Ка ко но ве ге не ра ци је Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји шко ле по ха ђа ју у ве о ма 
оте жа ним усло ви ма, за ни ма ли су нас ста во ви мла дих о шко ло ва њу у је ди-
ном ур ба ном окру же њу Ср ба да нас – Ко сов ској Ми тро ви ци. У скла ду са 
тим, пр во пи та ње је гла си ло: „Да ли сте ви же ле ли да се шко лу је те на Ко со-
ву и Ме то хи ји?“ 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Хтео сам По ли циј ску шко лу у Срем ској Ка ме ни-
ци, али су је за тво ри ли.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Хте ла сам Фи ло ло шку гин ма зи ју у Бе о гра ду, али 
сам би ла ја ко ма ла, па ме ро ди те љи ни су по др жа ли у тој иде ји. У инат сви ма 
сам упи са ла дру штве ни смер гим на зи је, иако су ме на го ва ра ли на ма те ма-
тич ки.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ја сам хтео не што у ве зи са ра чу на ри ма, па сам 
до шао у Ко сов ску Ми тро ви цу. За нас из ен кла ва не ма мно го из бо ра – је ди ни 
из бор је овај град.“

18 Ми лан Трип ко вић, нав. де ло, 372. 
19 Смиљ ка То ма но вић, „Кул тур ни ка пи тал у по ро ди ци: обра зо ва ње и/или шко ло ва ње“, 

у Дру штво ри зи ка: Про ме не, не јед на ко сти и со ци јал ни про бле ми у да на шњој Ср би ји 
(уред ник Сре тен Ву јо вић), ИСИ ФФ, Бе о град, 2008, 411.
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С. В. (сту дент, КМ): „Да. Ја сам се бе фи нан си рам, под ра зу ме ва ло ми се 
да ћу ов де да упи шем фа кул тет.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Хте ла сам Де фек то ло шки фа кул тет у Бе о-
гра ду, али ни је би ло фи нан сиј ских мо гућ но сти, та ко да сам упи са ла Учи тељ-
ски фа кул тет у Ле по са ви ћу.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Хтео сам Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра-
ду, али због не ких при ват них раз ло га ни сам мо гао. Са да ка да очи стим пр ву 
го ди ну на Ме ди ци ни у Ко сов ској Ми тро ви ци, пла ни рам да од дру ге го ди не 
пре ђем у Бе о град.“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ја сам хте ла да сту ди рам у Но вом Са ду, али 
ме ни су ро ди те љи пу сти ли. Жа лим због то га. Би ла бих са мо стал ни ја, осе ти-
ла бих сту дент ски жи вот... Ов де ро ди те љи све кон тро ли шу.“

Из од го во ра ис пи та ни ка ја сно је да је ве ћи на при жељ ки ва ла шко ло ва ње 
у не ком ве ћем уни вер зи тет ском цен тру, за ко ји прет по ста вља ју да пру жа бо-
ље усло ве и жи во та и обра зо ва ња. Ма те ри јал на си ту а ци ја у ко јој се њи хо ве 
по ро ди це на ла зе, или у слу ча ју јед не уче ни це чи ње ни ца да је би ла ма ла за 
шко ло ва ње у Бе о гра ду, го во ри о огра ни че њи ма на ко ја су ис пи та ни ци на-
и ла зи ли при (не)оства ре њу сво јих же ља. Из пер спек ти ве ве ћи не ро ди те ља, 
тим мла дим љу ди ма ни шта не фа ли ни у Ко сов ској Ми тро ви ци – ипак је то 
уни вер зи тет ски град, а де ца су и да ље под њи хо вим над зо ром. Ка ко су сред-
њо школ ци и сту ден ти ну жно у со ци јал но-ма те ри јал но за ви сном по ло жа ју од 
сво јих ро ди те ља, ја сно је за што ни је до шло до ре а ли за ци је же ља за шко ло-
ва њем у не ком дру гом гра ду. Као сле де ће на мет ну ло се пи та ње: „Да ли сте 
због то га што се шко лу је те на Ко со ву и Ме то хи ји за до вољ ни?“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ни су сви про фе со ри аде кват ни. Мно ги су оп-
те ре ће ни без бед но сном си ту а ци јом. У Ср би ји ни ко не би при чао о ба ри ка-
да ма и не би па лио ци га ру на ча су. Ми слим, не па ле сви ци га ре, али су сви 
оп те ре ће ни ба ри ка да ма.“20

Љ. М. (уче ник, КМ): „Уно се нам нер во зу, на ро чи то ка да се ми опу-
сти мо.“

И. Т. (уче ник, Ле шак): „Сви про фе со ри има ју про бле ме и то тре ба 
раз у ме ти.“

20 У тре нут ку ре а ли за ци је фо кус-груп них ди ску си ја, на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је су осам 
ме се ци на сна зи би ле ба ри ка де Ср ба, ко ји су од Јул ске кри зе 2011. го ди не на сто ја ли да 
се вер по кра ји не дис тан ци ра ју од остат ка Ко со ва и Ме то хи је. То је под ра зу ме ва ло и 
рад ну оба ве зу де жур ста ва на ба ри ка да ма за сво рад но ак тив но ста нов ни штво. Та ко се 
ис по ста вља да су про свет ни рад ни ци, пре или на кон ча со ва, у за ви сно сти од сме не ко ју 
по ха ђа ју, де жу ра ли на ба ри ка да ма. На осно ву од го во ра уче ни ка, ис по ста вља се да су 
на ту те му раз го ва ра ли и са уче ни ци ма то ком ча со ва.
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З. Р. (сту дент, При луж је): „За до во љан сам шко ло ва њем у овом гра ду, 
али увек мо же бо ље.“

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Све за ви си од про фе со ра и ква ли те та њи-
хо вог од но са пре ма сту ден ти ма. Ов де се не осе ћам као сту дент. Имам осе ћај 
као да сту ди рам из хо би ја, за то што не мам пре да ва ња сва ке не де ље. Ве ру јем 
да су дру ги уни вер зи те ти озбиљ ни ји.“

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „За до во љан сам сво јим сту дент ским жи-
во том. Ов де ми је мно го бо ље не го да сам остао у се лу. Ипак је ово град, и 
има са др жа ја и за уче ње и за сло бод но вре ме.“

Из од го во ра ис пи та ни ка очи глед но је да они прет по ста вља ју ка ко је 
шко ло ва ње у дру гим уни вер зи тет ским цен три ма у Ср би ји озбиљ ни је, зах тев-
ни је, али и осло бо ђе но при ча о ба ри ка да ма и слич ним те ма ма ко је су ис кљу-
чи во део сва ко дне ви це Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Став сту дент ки ње ко ја 
ка же да као да „сту ди ра из хо би ја“ ука зу је на не кон ти ну и ра ну на ста ву, ко ја 
је по сле ди ца не до стат ка учи о ни ца на фа кул те ту. Са ма чи ње ни ца да ви со ко-
о бра зов на ин сти ту ци ја не рас по ла же основ ним ин фра струк тур ним ре сур-
си ма по пут учи о ни ца или фон да књи га у би бли о те ци, ука зу је на спе ци фич-
но сти шко ло ва ња мла дих на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је већ де сет го ди на. Са 
дру ге стра не, став јед ног од сту де на та из ен кла ве ко ји је за до во љан сво јим 
сту дент ским жи во том у Ко сов ској Ми тро ви ци, ука зу је на про стор ну и ин-
те лек ту ал ну огра ни че ност, са ко јом Ср би у ен кла ва ма жи ве од ју на 1999. 
го ди не. Три на ест го ди на ка сни је ста са ле су ге не ра ци је ко је и не зна ју ка ко 
је то не жи ве ти у не же ље ном/не при ја тељ ском окру же њу, због че га сту ди ра ње 
и жи вот у Ко сов ској Ми тро ви ци, иако по де ље ном гра ду, пред ста вља олак-
ша ње. У том сми слу сред њо школ ци и сту ден ти из се ла/ен кла ва про ла зе кроз 
пе ри од адап та ци је на ур ба ну сре ди ну и ње не осо би не, са чим су мла ди у гра-
ду ро ђе ни и у че му не ви де пред но сти. Ве о ма је ва жно би ло чу ти ста во ве 
ис пи та ни ка о ква ли те ту на ста ве ко ју по ха ђа ју, због че га је сле де ће пи та ње 
гла си ло: „Ка ко би сте опи са ли ква ли тет на ста ве, ко ју по ха ђа те и усло ве у ко-
ји ма се на ста ва од ви ја?“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Код нас на Ме ди цин ском фа кул те ту те о-
риј ска на ста ва је из у зет но ја ка, али у прак тич ном де лу мно го за о ста је мо за 
дру гим уни вер зи те ти ма у Ср би ји. Не ма мо до вољ но прак се.“

С. В. (сту дент, КМ): „Има не ко ли ко про фе со ра ко ји до ђу са мо пред 
ис пит и др же блок на ста ву. То је на ма ве о ма на пор но. Не ма мо кон ти ну и тет 
у ра ду. Са дру ге стра не, за ни мљи во је да не ма мо оба ве зе сва ког да на. Та ко 
нам сло бод но вре ме пре о ста је за дру ге ак тив но сти.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „На Учи тељ ском фа кул те ту не ма прак се 
уоп ште. Укуп но је има ме сец да на, а све оста ло је те о ри ја. Ми слим да је то 
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озби љан не до ста так при ли ком обра зо ва ња за учи те ље или вас пи та че. Ипак 
нам је прак са по треб на.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Си стем на ко ле џу21 је дру га чи ји. Има 
прак се и сва пре да ва ња су та ко кон ци пи ра на да за ми сли мо ка ко не што у 
прак си из гле да. На ча со ви ма из ра жа ва мо сво је ми шље ње о свим те ма ма ко је 
об ра ђу је мо. Про фе со ри су нам до ступ ни сва ко днев но. Пре да ва ња су за ни-
мљи ва, а зна ње ко је до би ја мо при ме њи во у прак си.“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „До бри су нам на став ни ци, на ро чи то ка да 
их упо ре дим са они ма из мо је основ не шко ле у Ве ли кој Хо чи. Ов де про фе-
со ри ви ше зна ју... А зна ју и ђа ци.“

М. Б. (уче ник, КМ): „У Тех нич кој шко ли има мо до бре на став ни ке, на-
ро чи то оне мла ђе. Они ко ји су пред пен зи јом са мо пре да ју и он да за тво ре 
днев ник и оду са ча са.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „У пр ве две го ди не у гим на зи ји, про фе со ри су би-
ли стро жи ји – кри те ри јум је био стро жи ји. У по след ње две го ди не су спу сти-
ли кри те ри јум. У це лој шко ли су спу сти ли кри те ри јум. Ми слим да де ца до-
би ја ју сла би је зна ње у основ ној шко ли, та ко да ни у сред њој шко ли ни ко од 
њих мно го не оче ку је. А у на шој гим на зи ји дру штве ни смер је за не ма рен.... 
А у окви ру тог сме ра, ва жни пред ме ти су за не ма ре ни. Не ма мо ван на став не 
ак тив но сти, а са мо јед на гру па про фе со ра и уче ни ка спре ма при ред бе, ми 
оста ли не ма мо при ли ку да по ка же мо сво је та лен те. И, мно го бо ље ра ди мо 
са мла ђим про фе со ри ма“

М. Д (уче ник, Ба бин Мост): „Ја сам без гре шке од го ва рао код ри го ро-
зне про фе сор ке и да ла ми је 4, уме сто 5.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Код нас је сра мо та да ка жеш у ко ју шко лу 
идеш. Зо ву нас ШУ ПА – шко ла ум но по ре ме ће них адо ле сце на та. Са ми тра-
жи мо оце не. Ипак, то ком пр ве две го ди не је би ло су пер – про фе со ри су би-
ли стро жи ји. Ви ше це ни мо стро ге про фе со ре. Не ми слим да је кри те ри јум 
опао за то што смо ми ста ри ји. Јед но став но ми слим да се у по след ње две го-
ди не не што де си ло. Про фе со ри су по ста ли опу ште ни ји у ра ду са на ма.“ 

Ста во ви ис пи та ни ка ука зу ју на уве ре ње да до би ја ју ни жи ква ли тет зна-
ња у од но су на вр шња ке из дру гих де ло ва Ср би је, иако се о то ме не из ја-
шња ва ју до слов но. Ипак, не за до вољ ство мо ти ви са но шћу про фе со ра у ра ду 
са њи ма – уче ни ци ма/сту ден ти ма је очи глед но. Сма тра ју да им је прак тич на 
при ме на зна ња по треб на, али и да је нео п ход но да про фе со ри ви ше обра-
те па жњу на пре по зна ва ње та ле на та уче ни ка. Не за до вољ ство ко је из ра жа-
ва ју на де кла ра тив ном је ни воу, на ро чи то ме ђу сту ден ти ма ко ји не по ка зу-
ју ини ци ја ти ву да про ме не та кво ста ње. Ни ко од ис пи та ни ка ни је по ме нуо 

21 Реч је о при ват ној, ме ђу на род ној ви со ко школ ској ин сти ту ци ји.
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ор га ни зо ва ну кри ти ку тре нут ног ста ња у окви ру сту дент ских ор га ни за ци ја 
или пар ла ме на та. Кри тич ност, сме лост и ства ра ла штво као осо би не ко је се 
a pri o ri при пи су ју омла ди ни као дру штве ној гру пи, на Ко со ву и Ме то хи ји 
по су ста ју. Ви ше је реч о не за до вољ ству ко је је ко ло кви јал ног ка рак те ра. 
Бунт сту дент ских ге не ра ци ја с кра ја 1960-их или на при ме ру срп ског дру-
штва 1990-их на Ко со ву и Ме то хи ји је усах нуо22. Ње го ви по јав ни об ли ци у 
ди рект ној су ве зи са ши рим дру штве но по ли тич ким окол но сти ма, због че га 
мо же мо го во ри ти ис кљу чи во о про те сти ма срп ских сту де на та про тив јед-
но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не у про ле ће 2008. го ди не, али 
не и о по бу ни сту де на та про тив не до вољ но аде кват них усло ва за сту ди ра ње. 
Код сред њо шко ла ца тај тренд је та ко ђе при су тан. Но ве ге не ра ци је со ци ја-
ли зо ва не су на па три јар хал ном обра сцу и не кри тич ком при хва та њу ста во ва 
ко је ста ри ји – ро ди те љи и на став ни ци пла си ра ју. Ста са ва ју ћи у про стор ном 
и дру штве ном окви ру чи је ин сти ту ци је функ ци о ни шу ви ше фор мал но не-
го су штин ски, без функ ци о нал них са др жа ја и ме ха ни за ма, дру штве ни жи вот 
свих дру штве них гру па, па и омла ди не од ви ја се у не фор мал ној сфе ри. „Дру-
штво је обе ле же но од су ством и си стем ске и дру штве не ин те гра ци је, а сва-
ко днев ни жи вот је не са мо ‘де ин сти ту ци о на ли зо ван’, већ и ‘бру та ли зо ван’ и 
‘кри ми на ли зо ван’.“23 Та кво ста ње уме сто раз во ју та ле на та во ди ка апа ти ји и 
не за до вољ ству, али и не спрем но сти да се ре ал ност про ме ни на ми кро ни воу. 
У скла ду са тим, сле де ће пи та ње је гла си ло: „Да ли пла ни ра те да са шко ло ва-
њем на ста ви те на Ко со ву и Ме то хи ји или ће те ићи у не ки дру ги уни вер зи-
тет ски цен тар? За што?“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Не пи са но пра ви ло је да је це ње ни ја ди пло-
ма из Бе о гра да, иако ми слим да су на ша пре да ва ња ја ко ква ли тет на. Вла да 
не га ти ван сте ре о тип о на шем уни вер зи те ту. Ве ро ват но због усло ва у ко ји ма 
сту ди ра мо.“

И. М. (уче ни ца, КМ): „Са шко ло ва њем пла ни рам да на ста вим у Бе о-
гра ду. Та мо је ши ри спек тар мо гућ но сти. И усло ви су мно го бо љи. Мо је 
дру га ри це иду у гим на зи ју та мо. По цео дан уче. Рет ко ко има све пе ти це.... 
Ов де ву ков ци ни су на гра ђе ни, ни ко нас не мо ти ви ше да на пре ду је мо. Ви-
ше во де ра чу на о ло шим ђа ци ма... И та кви ма по пра вља ју оце не, а нас ни ко 

22 Пре би се мо гло ре ћи да ни је ни по сто ја ло. За раз ли ку од ал бан ских сту де на та, ко ји су 
у ви ше на вра та у бив шим Ју го сла ви ја ма ор га ни зо ва ли раз не про те сте у ци љу по др шке 
по ли тич ке аген де ко сов ских Ал ба на ца за от це пље ње, срп ски сту ден ти на Ко со ву и Ме-
то хи ји не ма ју ‘тра ди ци ју’ ор га ни зо ва ног бун та/про те ста, свој стве ну ак тив ној уло зи 
мла дих у дру штве но по ли тич ким зби ва њи ма у дру штви ма. Из у зе так су пер фор ман си 
сту де на та При штин ског уни вер зи те та при вре ме но из ме ште ног у Ко сов ској Ми тро-
ви ци, ко ји ма су ис ка за ли свој про тест про тив јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти 
Ко со ва 2008. го ди не.

23 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 34.
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не мо ти ви ше на да љи рад. Ка да нам да ју ло ше оце не, увек ка жу шта све ни-
смо зна ли, али нам ни ко не го во ри шта смо зна ли.“

Љ. М. (уче ник, КМ): „Мно ги мла ди из овог гра да же ле да оду у Бе о град 
ви ше због ноћ ног жи во та не го због шко ле или уче ња. Јед но став но ми сле да 
би жи вот у ве ћем гра ду био за ни мљи ви ји.“ 

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Овај град ви ше ме ни не ма шта да по ну ди. Идем 
одав де.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ов де ви ше не ма по тре бе да не ко бу де до бар ђак. 
Не по сто ји на гра да за уче ни ке ко ји ствар но ра де. За уче ни ке ко ји тре ба да 
иду на так ми че ња, не ор га ни зу ју чак ни сред ства за пу то ва ње. Из дру гих гра-
до ва, оп шти на но вац из два ја за пр ва ме ста на так ми че њи ма.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Упи са ћу Вој ну ака де ми ју у Бе о гра ду, 
због по сла.“

Очи гле дан је став ис пи та ни ка углав ном из Ко сов ске Ми тро ви це да ће 
шко ло ва ње на ста ви ти у Бе о гра ду, уве ре ни да ће у том гра ду до би ти по треб-
но зна ње и пер спек ти ву при ли ком тра же ња по сла. На сла бо сти школ ског 
си сте ма ука зу ју нам од го во ри ис пи та ни ка. Огор че ност због за не ма ре но сти 
на ко ју од лич ни уче ни ци на и ла зе ме ђу про фе со ри ма или ло кал ној за јед ни ци, 
ка да је у пи та њу не мо гућ ност од ла ска на так ми че ње, је очи глед на. Не за до-
вољ ни су опа да њем кри те ри ју ма у до би ја њу но вих зна ња и ве шти на. Иако 
не ко ри сте ту реч, сред њо школ ци су не за дов љни не пе да го шким по ступ ци ма 
сво јих на став ни ка. На при ме ру Ко сов ске Ми тро ви це та ко су очи глед ни ре-
зул та ти про це не ква ли те та обра зов ног си сте ма24, ко ји услед за ста ре ло сти и 
ду го трај не еко ном ске, дру штве не и по ли тич ке кри зе, ни је у ста њу да уче ни-
ци ма обез бе ди сред ства за уче ње и да љи раз вој. На том пу ту у бу дућ ност сви 
ис пи та ни ци оче ку ју ма те ри јал ну по др шку сво јих ро ди те ља. То је очи глед но 
ка ко код ис пи та ни ка из ур ба ног окру же ња, та ко и оних из се ла/ен кла ва, чи-
ји ро ди те љи ула жу све сво је ма те ри јал не ре сур се ка ко би де ци обез бе ди ли 
жи вот у мир но доп ском окру же њу, а са ци љем да та де ца јед но га да на за сну ју 
сво је по ро ди це да ле ко од рат них усло ва жи во та. Узев ши у об зир кон ти ну и-
ра ну не по вољ ну ма те ри јал ну ат мос фе ру у ко јој мно ги ро ди те љи вас пи та ва ју 
сво ју де цу, по ста ви ле смо и пи та ње: „Да ли мо же те све сво је по тре бе, у ма те-
ри јал ном по гле ду, да за до во љи те то ком шко ло ва ња?“

С. В. (сту дент, КМ): „Успе вам да сво је по тре бе за до во љим и чак сво јој 
де вој ци ку пим по не што, за то што па ра лел но сту ди рам и ра дим.“

24 УНИ ЦЕФ, 2001, ви де ти: http://www.see-edu co op.net/edu ca tion_in/pdf/whi te_pap-
yug-ser-srb-t02.pdf
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Ј. К. (сту дент, КМ): „И ја ра дим и сам се бе фи нан си рам. Не мам усло-
ва за тро ше ње мно го нов ца, али бар не оп те ре ћу јем ро ди те ље сво јим прох-
те ви ма.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ве о ма је те шко сту ди ра ти и ра ди ти, али не 
мо же мо од ро ди те ља ви ше оче ки ва ти пот пу ну фи нан сиј ску по др шку.“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „И ја ра дим и сту ди рам. Не до ста је ми сту-
дент ски жи вот, без оста лих оба ве за. Али усло ви су та кви.“

За раз ли ку од од го во ра сту де на та, сви сред њо школ ци би ли су по ма ло 
из не на ђе ни пи та њем. Го то во јед но гла сно су из ја ви ли да ро ди те љи обез бе-
ђу ју све што је по треб но за шко ло ва ње, све док они – де ца до бро уче. Раз лог 
тре ба тра жи ти у кла сном по ре клу уче ни ка, бу ду ћи да су ис пи та ни ци из Ко-
сов ске Ми тро ви це при пад ни ци сред њег сло ја. За раз ли ку од њих, уче ни ци из 
ен кла ва ма хом по ти чу из се љач ко-рад нич ког сло ја, али је за ла га ње ро ди те ља 
за обез бе ђи ва ње одр жи ве бу дућ но сти за сво ју де цу очи глед на. Из од го во ра 
уче ни ка на зи ре се и за кљу чак да ро ди те љи са сво јом де цом – адо ле сцен ти ма 
не раз го ва ра ју о фи нан сиј ској си ту а ци ји. То ука зу је и на па тер на ли стич ки 
од нос ко ји ро ди те љи има ју са сво јом де цом, што је ре зул тат пер ми сив ног 
вас пит ног мо де ла у де тињ ству. Из од го во ра ис пи та ни ка мо же мо за кљу чи ти 
да је вред ност обра зо ва ња за њих ин стру мен тал на ви ше не го ин хе рент на. 
Обра зо ва ње се по сма тра као пут ка же ље ном про фе си о нал ном и ма те ри-
јал ном ста ту су, ви ше не го као вред ност по се би. И док се ин стру мен тал на 
вред ност обра зо ва ња при пи су је фор мал ном шко ло ва њу ко је је ка рак те ри-
стич ни је за рад нич ке по ро ди це у Ср би ји, а ин хе рент на вред ност по ко јој је 
обра зо ва ње зна чај но са мо по се би, на Ко со ву и Ме то хи ји пре о вла да ва пр ва 
вред ност. Од го во ре мо же мо тра жи ти у де це ниј ском оси ро ма ше њу сред њег 
и ви шег сло ја, ко је је би ло пра ће но на глим по гор ша њем без бед но сне си ту-
а ци је. Оту да је же ље ни про фе си о нал ни и ма те ри јал ни ста тус ме ђу мла ди-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји, ду бо ко ин стру мен та ли зо ван же љом за жи во том 
у мир но доп ском окру же њу. Та ко је со цио-кул ту ра ре про дук ци ја сло ја кроз 
обра зо ва ње при сут на, али ни је ну жно по ве за на са на ста вља њем по ро дич не 
про фе си о нал не тра ди ци је, већ са те жњом за дис ло ци ра њем од не же ље ног 
без бед но сног окру же ња.25

25 Ипак, та те жња је вр ло че сто под стак ну та упра во са ро ди тељ ске стра не, на ро чи то 
код ра ни је по ме ну те та ко зва не ге не ра ци је мо ста ша. Та ге не ра ци ја мла дих, ста са ла 
про стор но и вре мен ски огра ни че на, уз од су ство по зи тив ног ре пе ра, има про блем да 
пре по зна, од но сно раз ви је по тре бу за про ме ном ме ста бо рав ка ра ди ква ли тет ни јих 
усло ва жи во та. Шта ви ше, код те ге не ра ци је се вр ло че сто пре по зна је вр ло раз ви јен и 
си сте мат ски от пор пре ма сва кој дру гој сре ди ни осим њи хо ве. То се вр ло до бро мо же 
ви де ти и на при ме ру че стих ме ђу соб них об ра чу на та ко зва них бан ди ти неј џе ра из Зве-
ча на и се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це. Док су на јед ној стра ни чвр сто ује ди ње ни 
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Лич ни осе ћај без бед но сти 

У ис тра жи ва њи ма сва ко днев ног жи во та свих дру штве них гру па на Ко-
со ву и Ме то хи ји у по след њих пет на ест го ди на, без бед но сна си ту а ци ја не-
за о би ла зна је (под)те ма. Дру штве но по ли тич ке окол но сти у усло ви ма пост-
со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је би ле су ве о ма не по вољ не за омла ди ну у 
Ср би ји. „Чак се твр ди (чи ни се с пу ним пра вом) да је на ве де на дру штве на 
гру па и нај ве ћи гу бит ник ка та стро фал них дру штве них до га ђа ња (рат, санк-
ци је, еко ном ска и све у куп на дру штве на кри за – ста ње ‘ра зо ре ног дру штва’). 
Та тврд ња се мо же сма тра ти не у пит ном.“26 За раз ли ку од сво јих вр шња ка 
у дру гим де ло ви ма срп ског дру штва, мла ди на Ко со ву и Ме то хи ји и да ље 
жи ве у ат мос фе ри сва ко днев ног стра ха од но вих по те за ал бан ске за јед ни це. 
То се на ро чи то од но си на мла де Ср бе у ен кла ва ма. Сто га је пр во пи та ње у 
сег мен ту о лич ном осе ћа ју без бед но сти, гла си ло: „Да ли се осе ћа те без бед но 
на Ко со ву и Ме то хи ји?“

С. В. (сту дент, КМ): „Уоп ште се не осе ћам без бед но, јер нас ни шта не 
одва ја од Ал ба на ца са ју га. По сле мар тов ских не ми ра 2004. го ди не знам да 
то мо же да се по но ви. Ипак, ја пла ни рам да ов де осну јем по ро ди цу и оста-
нем, јер не ве ру јем да бих у дру гим де ло ви ма Ср би је био до бро при хва ћен.“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Си ту а ци ја је та ква да су пла но ви крат ко-
роч ни. Ни ко не мо же на ду же ста зе да пла ни ра.“

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Не осе ћам се без бед но. Баш ју че су се ис пред 
мо је згра де Ал бан ци и Ср би по би ли у сред да на. Ал бан ци су из Бо шњач ке 
ма ха ле до шли ду бље на се вер са мо да би се по би ли са Ср би ма.“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Бо ље се у Ко сов ској Ми тро ви ци осе ћам 
не го до ле, у ен кла ва ма. Ипак, чу ла сам да су се у гра ду по ја ви ле бан де ко је 
на па да ју же не по ула зи ма. Због то га се пла шим да уве че до ка сно оста јем у 
гра ду. На се ве ру има ви ше љу ди, Ср ба. У ен кла ва ма их је мно го ма ње. Ов де 
има мо ауто и мо же мо лак ше да по бег не мо, ако нас Ал бан ци на пад ну. И ка да 
оде мо у ал бан ске про дав ни це, они су љу ба зни и го во ре срп ски, али је ипак 
не при ја тан осе ћај.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ов де има мо пут ка Зве ча ну, а та мо смо са свих 
стра на окру же ни. У При луж ју су Ал бан ци са гра ди ли мост, ко ји ни је по сто јао 

про тив за јед нич ког не при ја те ља, нај че шће при пад ни ка дру ге ет нич ке гру пе, исто вре-
ме но су ја сно по де ље ни по свом ло кал ном ге о граф ском по ре клу, ма кар се ра ди ло о 
две ге о граф ски и дру штве но пот пу но по ве за не оп шти не, ка кве су Се вер на Ко сов ска 
Ми тро ви ца и Зве чан.

26 Ду шан Мо јић, „Рад не стра те ги је град ске и се о ске омла ди не у Ср би ји“, у Дру штве на 
тран сфор ма ци ја и стра те ги је дру штве них гру па: Сва ко дне ви ца Ср би је на по чет ку тре-
ћег ми ле ни ју ма (при ре ди ла Ан ђел ка Ми лић), ИСИ ФФ, Бе о град, 2004, 221.
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од 1999. го ди не. И пла ни ра ју да про ла зе кроз це ло При луж је и би ће још не-
бе збед ни је. Ми смо штрај ко ва ли, али ако ми за тво ри мо тај мост, они ће на ма 
за тво ри ти мост ко ји нас по ве зу је са Ко сов ском Ми тро ви цом. Пре ћут но су нас 
усло ви ли да се не бу ни мо.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ме ни су ком ши је Ал бан ци. Они про-
ла зе кроз се ло сло бод но, до ба цу ју де вој ка ма вр ло не при стој не ко мен та ре. 
Ка да сам у се лу уоп ште не из ла зим из ку ће. Осим то га, ов де не ма за ко на. 
Мно го је лак ше из вр ши ти на си ље и про ћи не ка жње но.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „У су бо ту, 17. мар та ове го ди не ишла сам 
ком би јем за Гра ча ни цу и на пу ту су нас Ал бан ци, клин ци, га ђа ли ка ме њем.“ 

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ка да чу јем реч без бед ност од мах по ми слим 
на Ал бан це.“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ка да год се осе тим не бе збед но на се ве ру 
Ко со ва, по ми слим на Ср бе по ен кла ва ма. Та ко се те шим, јер знам да ти Ср-
би жи ве мно го те же.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ево ка ко је без бед но за нас ко ји по ха ђа мо шко-
лу у Зве ча ну. Уђеш у ауто бус, стиг неш у Зве чан, а ис пред шко ле те са че ка 
де сет мо ма ка ко ји те ис пи ту ју: ‘Где си био си ноћ, да ни си члан не ке бан де?’ 
А про фе со ри их са мо за о би ђу и пра ве се лу ди, као да не ви де шта се ис пред 
шко ле де ша ва. Ако се не ко по био у Ми тро ви ци, а до ђе у шко лу у Зве чан, они 
га во де ко зна где...... То ра де увек ка да се де си не ки про блем у Ми тро ви ци. 
А чак не но се ни ка пе, ни ти се тру де да са кри ју свој иден ти тет. Мој друг из 
Зве ча на че ти ри го ди не из стра ха ни је до шао у Ми тро ви цу, упра во због те 
не тр пе љи во сти на ре ла ци ји Ми тров ча ни – Зве чан ци.“

М. Б. (уче ник, КМ): „ То је исти на. Мој друг се из тих раз ло га ис пи сао 
из шко ле у Зве ча ну.“ 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Они из Зве ча на на ма из Ми тро ви це не до зво ља-
ва ју да иде мо на ба зен. Та ко да ле ти не иде мо у Зве чан. Од ка ко знам за се бе, 
знам за ту че из ме ђу Зве ча на ца и Ми тров ча на или Ми тров ча на ко ји на ви ја ју 
за Пар ти зан и Цр ве ну зве зду. КМ firm27 је гру па глу па ка, ко ја се оку пи ла и 
ту ку дру ге мом ке по гра ду. По ти чу из ло ших по ро ди ца, не ма ју основ но вас-
пи та ње или има ју са мо јед ног ро ди те ља....“

Од го во ри ис пи та ни ка ја сно ука зу ју на осе ћај не бе збед но сти у свом окру-
же њу. Док сту ден ти, ме ђу тим, го во ре да их реч без бед ност асо ци ра на Ал бан-
це, код сред њо шко ла ца се по ја вљу је тренд на ви јач ких гру па и ани мо зи те та по 
осно ву ме ста по ре кла, а не ет нич ке при пад но сти. На се ве ру по кра ји не то је ани-
мо зи тет ме ђу сред њо школ ци ма из две су сед не оп шти не – Ко сов ска Ми тро ви-
ца и Зве чан. Реч је о ге не ра ци ја ма сред њо шко ла ца ко је се и не се ћа ју жи во та 

27 Ло кал на на ви јач ка гру па. 
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у ет нич ки хе те ро ге ном окру же њу, јер су од ра ста ли у усло ви ма по де ље но сти 
се ве ра од дру гих де ло ва по кра ји не. Ат мос фе ра без бед но сног ри зи ка, аку му ли-
ра не не га тив не енер ги је и оп штег не за до вољ ства ста нов ни ка срп ског на ро да 
усло ви ла је на гли по раст на сил нич ког по на ша ња код адо ле сце на та. Бес не мо гу 
да усме ре на Ал бан це ко ји су узрок свих про бле ма, али мо гу на при пад ни ке кон-
ку рент не на ви јач ке гру пе. При мет на је, ме ђу тим, за не ма ре ност тог про бле ма 
ме ђу ста ри ји ма – ро ди те љи ма, на став ни ци ма и пред став ни ци ма ло кал не са мо у-
пра ве. Оп те ре ће ни мно го озбиљ ни јим про бле ми ма од ту ча на ви ја ча, пред став ни-
ци ста ри је ге не ра ци је пре пу шта ју адо ле сцен ти ма да са ми ре ше кон флик те, јер 
се ани мо зи тет ме ђу при пад ни ци ма исте ет нич ке гру пе не сма тра про бле мом. 
Сле де ће пи та ње сег мен та о осе ћа ју без бед но сти, гла си ло је: „Да ли се у не ким 
ме сти ма осе ћа те без бед ни је у од но су на оста ле де ло ве Ко со ва и Ме то хи је?“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ја се у Ле по са ви ћу, Ле шку, Бањ ској осе ћам без-
бед ни је. Ипак су то ме ста где уоп ште не ма Ал ба на ца.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ја се мно го без бед ни је осе ћам на се ве ру 
Ко со ва. Ми слим да Ср би одав де не схва та ју ка ко је то жи ве ти у ен кла ви.“ 

Ј. К. (сту дент, КМ): „Не ма ме ста на Ко со ву и Ме то хи ји где се Ср би 
мо гу осе ћа ти сло бод но. При јат ни је је би ти окру жен Ср би ма, што је слу чај 
на се ве ру по кра ји не, али то ни је га ран ци ја да при штин ске вла сти не ће по-
сла ти РО СУ по ли ци ју да хап си Ср бе по се ве ру за то што не ки Ал ба нац твр ди 
да је тај Ср бин крив за не што – би ло шта.“

Од го во ри ис пи та ни ка ука зу ју на не ко ли ко зна чај них по ка за те ља. Мла ди 
Ср би из ен кла ва ве ру ју да Ср би са се ве ра по кра ји не уоп ште не схва та ју ко ли-
ко је те шко жи ве ти у пот пу ном ал бан ском окру же њу, без сло бо де кре та ња и 
без основ них жи вот них ре сур са по пут во де и стру је. Мла ди са се ве ра пак, ве-
ру ју да је без бед ни је на крај њем се ве ру по кра ји не где Ал ба на ца не ма уоп ште, 
али су све сни мо гућ но сти да пред став ни ци при штин ских вла сти мо гу сва ког 
да на по сла ти по ли ци ју ко ја ће по ку ша ти да хап си Ср бе или да пре у зме кон-
тро лу над ре сур си ма ко ји су у срп ској над ле жно сти, по пут је зе ра Га зи во де 
ко је снаб де ва во дом не са мо се вер по кра ји не, већ и тер мо е лек тра ну „Ко со во 
а“ и „Ко со во б“ у Оби ли ћу, ко ја је у пот пу ној ал бан ској над ле жно сти. Ту је 
и тра фо ста ни ца „Ва лач“, ко ја снаб де ва стру јом се вер по кра ји не и за хва љу ју-
ћи ко јој Ср би елек трич ну енер ги ју пла ћа ју Елек тро при вре ди Ср би је28, а не 
ал бан ском снаб де ва чу, што је слу чај у ен кла ва ма. Ту су и ад ми ни стра тив ни  

28 Део ста нов ни штва се вер ног де ла по кра ји не по чео је да пла ћа те ра чу не, на кон што 
је Елек тро при вре да Ср би је у по кра ји ни, по сле де це ни је од су ства на плат ног си сте ма 
за утро ше ну елек трич ну енер ги ју по но во ус по ста ви ла на плат ни си стем. Ипак, ка ко је 
ста нов ни штво оста ло по ла ри зо ва но на ве ћу гру пу ко ја и да ље не пла ћа и знат ну ма њи-
ну ко ја пла ћа, број оних ко ји пла ћа ју стру ју дра стич но је опао.
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пре ла зи на се ве ру по кра ји не ко ји ни су под кон тро лом зва нич не При шти-
не. Су шти на је у то ме да су мла ди Ср би са се ве ра по кра ји не ду бо ко све-
сни чи ње ни це да ће Ал бан ци, пре или ка сни је, пред у зе ти кон крет не ме ре 
ста вља ња под кон тро лу се ве ра, а да ће они би ти све до ци тих по те за. Оту да 
се жи вот на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, од Јул ске кри зе 2011. го ди не мо же 
опи са ти као сва ко днев но иш че ки ва ње еска ла ци је су ко ба са Ал бан ци ма или 
пред став ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це ин стру мен та ли зо ва не кроз КФОР 
или ЕУЛЕКС по ли ци ју. 

Сле де ће пи та ње гла си ло је: „Да ли од ла зи те у дру ге де ло ве Ко со ва и 
Ме то хи је?“

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Идем у При шти ну са ма мом, и го во ри мо ал бан ски.“
В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ишла сам у При шти ну, у ку по ви ну. При-

ча ла сам срп ски, та мо те ни ко не гле да. Би ла сам у ен кла ва ма, јер имам та мо 
род би ну. Ја имам КМ та бли це, али не идем ви ше од ка ко од у зи ма ју но ве срп-
ске та бли це. У Пле ме ти ни сам има ла свој ка ра те клуб, али ви ше не смем. Јед-
ном ме је Ал ба нац по ли ца јац у Ву чи тр ну за у ста вио и тра жио број те ле фо на 
да иде мо на ка фу за јед но. Тру ди ла сам се да по бег нем што пре и из бег нем 
су коб. Да ла сам му по гре шан број те ле фо на.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ал бан ци се ни пре ма сво јим же на ма не 
обра ћа ју са по што ва њем. До ба цу ју на ули ци, аеро дро му... Ка да ви де Срп ки-
њу, је два че ка ју да до ба цу ју.“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ја идем ку ћи.“
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Не идем, јер не мам по тре бе.“
М. Б. (уче ник, КМ): „Ишао сам у При луж је са фол кло ром.“
М. А. (уче ник, Кли на): „Идем и у ју жни део Ми тро ви це. Имам дру га ре 

Ал бан це та мо. Упо знао сам их на не ким се ми на ри ма... При ча мо на ен гле-
ском, не пред ста вљам се као Ср бин. Иде мо у не ки ка фић... Је дан Ал ба нац из 
При шти не је био на се ве ру са мном, исто смо на ен гле ском при ча ли.“

Ши ром по кра ји не углав ном пу ту ју мла ди из ен кла ва, ко ји су на то за-
пра во при мо ра ни. Мла ди са се ве ра од ла зе у ен кла ве по вре ме но, углав ном 
код ро ђа ка. Тр го ви на је тре ћи раз лог од ла ска у При шти ну или дру ге гра-
до ве, услед уве ре ња да ће се иста ро ба ку пи ти по ни жим це на ма. При шти-
на је, ме ђу тим, нај ве ћи град у по кра ји ни. Ма ње су шан се да ће Ср би има ти 
без бед но сне про бле ме у том гра ду, не го у оста лим ме сти ма ши ром по кра ји-
не. Мо бил ност Ср ба ве о ма је огра ни че на и три на ест го ди на на кон су ко ба, 
а уко ли ко до од ла за ка у дру га ме ста и до ђе, ра ди се о опро ба ним ви до ви ма 
тран спор та – Ср би пу ту ју ком би пре во зом чи ји су вла сни ци Ср би. Чи тав 
жи вот Ср ба и Ал ба на ца у по кра ји ни је па ра ле лан, што се очи та ва и на при-
ме ру пре во за. С тим у ве зи, ја сно је да без бед но сна си ту а ци ја и да ље има 
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при мар ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. За раз-
ли ку од ста ри јих, мла ди се мир но доп ског окру же ња и не се ћа ју јер су у тим 
го ди на ма би ли ја ко ма ли. Оту да је же ља за од ла ском у дру ге де ло ве Ср би је 
са свим ра зу мљи ва. 

Пер цеп ци ја бу дућ но сти – из ме ђу же ља  
и ре ал но сти 

То ком фо кус-груп них ди ску си ја, сред њо школ ци ма и сту ден ти ма смо 
по ста вља ле пи та ња о обра зов ном си сте му и без бед но сној си ту а ци ји, као 
зна чај ним чи ни о ци ма њи хо ве сва ко дне ви це. Ка ко су ис пи та ни ци из не ли 
раз ли чи те ста во ве о обра зо ва њу, прет по ста ви ле смо да ће пер цеп ци ја бу-
дућ но сти би ти раз ли чи та, та ко ђе. Пр во пи та ње у том сег мен ту раз го во ра 
гла си ло је: „Ка ко за ми шља те сво ју бу дућ ност?“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Во ле ла бих да ди пло ми рам и за по слим се у 
стру ци. Си гур но оста јем на Ко со ву. И во ле ла бих да ра дим у ен кла ви. До-
при не ла бих раз во ју ло кал не за јед ни це, као што већ је сам у Пле ме ти ни ка-
ра те клу бом. Има ла сам ве ли ки од зив. Чак су до во ди ли де цу у Ми тро ви цу на 
тре нин ге, док су мо гли.“

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Не до ле у ен кла ви ни ка ко. Или ћу оста ти 
у Ко сов ској Ми тро ви ци или идем у Ср би ју.“

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Не ов де, то је си гур но. Во ле ла бих да жи-
вим би ло где осим ов де.“

Б. Т. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Пр во да ди пло ми рам и да про бам да 
на ђем по сао. Идем на ста жи ра ње у Кра гу је вац – би ло би су пер да ме за др же.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „За са да пла ни рам бу дућ ност ов де. Али 
не пла ни рам да оста нем у Ср би ји. Швед ска ми се сви ђа. У сво је се ло се де-
фи ни тив но не ћу вра ти ти. Ро ди те љи не ће на пу шта ти Ко со во и Ме то хи ју, те-
шко је да се при ла го де. Али во ле ли би да нас ша љу да ље.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ми слим да је на шим ро ди те љи ма циљ да 
оде мо са Ко со ва.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Во ле ла бих ствар но да оста нем и на ђе мо 
по сао у ен кла ви.“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Наш ло го на ма тур ским ма ји ца ма је био: Ми смо 
ва ша бу дућ ност, је л вас страх? А хте ли смо да бу де: Још јед на ге не ра ци ја не-
за по сле них.“ 

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Се бе ви дим у Бе о гра ду. Мо ји би ме по-
др жа ли, јер не мо гу ви ше да пре жи вља ва ју сва до га ђа ња у ен кла ви. Не ви дим 
се бе ви ше на Ко со ву и Ме то хи ји.“
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Љ. М. (уче ник, КМ): „Увек имам та тин за нат, ко ји мо гу да на сле дим.... 
Мој та та је сто лар. Осе ћам си гур ност и ве ру јем у сво ју бу дућ ност.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Мо ји ро ди те љи не би мо гли да за ми сле жи вот 
у Ср би ји. Све па ре ула же мо у ку ћу у Кра ље ву, а не пла ни ра мо та мо да жи ви-
мо. Би ли смо из бе гли це у Ср би ји од 1999. до 2006. го ди не и то у Шу ма ди ји 
и ис точ ној Ср би ји. Жи ве ли смо у Ве ли кој Пла ни, Кра ље ву и Ву ков чу код 
Не го ти на. Мо ра ли смо да се се ли мо, јер мо јим ро ди те љи ма ни су од го ва ра ли 
усло ви ра да. Ка да то ис ку ство узмем у об зир, на Ко со ву ми је мно го бо ље. 
Та мо су ме зва ли Шип тар са Ко со ва. Отво ре но су ми вр шња ци го во ри ли, а 
на став ни ци су ме иг но ри са ли. Мно го ме је нер ви ра ло што нас по ве зу ју са 
ов ца ма и пла ни на ма, а ја сам из се ла рав ног као теп си ја. Чим у Ср би ји ка жеш 
ода кле си, од мах о те би ло ше ми сле. У Не го ти ну су нас при хва ти ли Ср би, 
за то што су они на ци о нал на ма њи на та мо. Вла си има ју и сво ју за ста ву. Пр-
во сам ишао у шко лу на вла шком је зи ку, па сам про ме нио шко лу. У Ву ков чу 
уоп ште не ма Ср ба. Ма, би ло је стра шно.“ 

И. Х. (уче ни ца, КМ): „Ја не под но сим љу де из Но вог Па за ра, мно го су 
нас ло ше при хва ти ли 1999. го ди не ка да са мо би ли ра се ље на ли ца.“

Ја сно је да су мла ди раз ми шља ли о сво јој бу дућ но сти. Док јед ни го-
во ре о сво јој бу дућ но сти у гра ду по пут Бе о гра да, дру ги пак се бе не ви де 
ниг де, осим на Ко со ву и Ме то хи ји. Ве ру је мо да то има ди рект не ве зе са 
тра у ма тич ним ис ку стви ма у ен кла ви са Ал бан ци ма или пак са Ср би ма у 
цен трал ној Ср би ји, док су би ли ин тер но ра се ље на ли ца, али и са ра ни је 
по ме ну тим от по ром пре ма дру гој сре ди ни, услед про стор но огра ни че ног 
од ра ста ња на ре ла тив но сло бод ној ет нич кој те ри то ри ји, пре све га мла дих 
из се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це и Зве ча на. До тог за кључ ка до шле 
смо због ис кљу чи вих ста во ва ис пи та ни ка ко ји ин си сти ра ју или на од ла-
ску, или остан ку у по кра ји ни. Ни је дан ис пи та ник ни је се дво у мио по том 
пи та њу. Сле де ће пи та ње је гла си ло: „Ка ко ви ди те сво ју пер спек ти ву на 
Ко со ву и Ме то хи ји?“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ја пла ни рам сту ди је у Бе о гра ду, иако ми слим да 
је од вра тан град. Љу ди су та мо хлад ни. Ми слим да је цен тар кул ту ре у Но-
вом Са ду. За ми шљам сту ди је у Бе о гра ду због бо љих усло ва, али не бих мо гла 
та мо да за ми слим жи вот. Мо ја дру га ри ца та мо жи ви и ка же: ‘Не же лим да 
ми жи вот про ђе том бр зи ном.’ Ни ме ни се бр зи на не до па да. По сле фак са 
бих во ле ла да се вра тим ов де и за сну јем по ро ди цу.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Мој отац је ин же њер хе ми је, а не ра ди 
ниг де. Ма ма та ко ђе. У ен кла ви гле да ју са мо стра нач ку или ро ђач ку при пад-
ност, ка да је по сао у пи та њу. Во лео бих да одем у Не мач ку, та мо це не ле ка-
ре са Бал ка на.“
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В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ја се бе не ви дим ниг де осим на Ко со ву. Ов-
де је мој на род и све ми је ов де. Ми слим да би ме у Ср би ји дис кри ми ни са ли.“

Ста во ви сред њо шко ла ца и сту де на та обо је ни су и сте ре о ти пи ма о жи-
во ту у цен трал ној Ср би ји. Мла ди ве ру ју да би би ли дис кри ми ни са ни и на-
зи ва ни по грд ним име ни ма, ис кљу чи во због свог по ре кла и сна жног осе ћа ја 
на мет ну те суб ми сив но сти ста нов ни ка ко ји по ти чу са Ко со ва и Ме то хи је, у 
од но су на цен трал ну Ср би ју, пре све га Бе о град. И док јед ни о то ме го во ре 
на осно ву лич ног ис ку ства, дру ги пре но се ис ку ства при ја те ља или род би-
не, про ду бљу ју ћи сте ре о ти пе и пред ра су де о гра ђа ни ма цен трал не Ср би је, 
због че га се од ре ђе ње мој на род од но си ис кљу чи во на Ср бе из по кра ји не. 
То по сред но ука зу је на ани мо зи тет и не по ве ре ње ка ко пре ма Ал бан ци ма 
у по кра ји ни, та ко и не ким дру гим Ср би ма ко ји не раз у ме ју те жи ну жи во та 
у не при ја тељ ском окру же њу. Сле де ће пи та ње је гла си ло: „Шта би мо гло да 
ути че на по бољ ша ње ва ше пер спек ти ве на Ко со ву и Ме то хи ји?“

Сви углас: „Сло бо да и за кон.“
И. Т. (уче ни ца, КМ): „Чи тав си стем вред но сти би ов де тре ба ло да се 

про ме ни. Љу ди су за мр зе ли сво ју зе мљу.“
М. В. (уче ни ца, КМ): „Ни је то про блем са мо ов де, це ло дру штво је у 

ло шој по зи ци ји. Ни је ми ја сно ка ко не ко мо же да оде из сво је зе мље. А од 
овог гра да су сви ди гли ру ке, не ви де бу дућ ност.“ 

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Да се сма њи број Ал ба на ца и то за 150%.“
Б. Т. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Ако на ђем по сао, оста јем ов де. У 

Но вом Бр ду не мам пре воз, дру штво, ни те ле фон. Али у Ми тро ви ци и Гра ча-
ни ци бих мо гла да ра дим.“

М. Х. (уче ни ца, КМ): „Не по сто ји то што мо же да се де си, па да ја по-
же лим да оста нем на Ко со ву.“

Чи ње ни ца да су у обе фо кус-груп не ди ску си је уче сни ци углас по ви ка ли 
„сло бо да и за кон“ као оп шти од го вор на пи та ње о мо гућ но сти ма по бољ ша-
ња пер спек ти ве жи во та у по кра ји ни, го во ри о од су ству ја ких ин сти ту ци ја 
си сте ма у по кра ји ни. Чи та вих три на ест го ди на Ср би жи ве у усло ви ма пре-
кла па ња ме ђу на род ног, срп ског и та ко зва ног ко сов ског си сте ма, пред ко јим 
у по след ње вре ме уз ми чу и ме ђу на род не ин сти ту ци је. На сто ја ња зва нич не 
При шти не да кри ми на ли зу је Ср бе са се ве ра по кра ји не и срп ске ин сти ту ци-
је при ка же као не ле гал не, до дат но про ду бљу је при вре ме ност сва ко дне ви це 
Ср ба на се ве ру по кра ји не. Оту да од го вор о сло бо ди и за ко ну као основ ним 
усло ви ма за по бољ ша ње пер спек ти ве мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји 
не из не на ђу је. Са гла сно то ме, сле де ће пи та ње је гла си ло: „Хо ће те ли оста ти 
или оти ћи са Ко со ва и Ме то хи је? За што?“



Ивана Аритоновић / Татјана Лазаревић358

М. Б (уче ник, КМ): „Оста јем.“
А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Мо гао бих да оста нем у Ми тро ви ци. У 

ен кла ву се ни ка ко не вра ћам. Сма тра ју ме на ци о нал ном ма њи ном. Не ћу да 
ме у мо јој зе мљи не ко сма тра ма њи ном.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „У ен кла ва ма мо же мо са мо да се уна за ди мо, 
ни шта дру го.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Не ма шан се да та мо оста нем. Не ма мо 
МТС мре жу. Ако хо ћу да из ва дим ко сов ска до ку мен та, мо рам да во дим не-
ко га ко зна ал бан ски, да би слу жбе ни ци би ли љу ба зни ји...“

Од укуп ног бро ја уче ни ка, осмо ро је из ја ви ло да ће оти ћи у Бе о град 
због сту ди ја. Сту ден ти, ко ји су већ на сту ди ја ма у Ко сов ској Ми тров ци 
из ја ви ли су да се бе мо гу за ми сли ти на се ве ру по кра ји не, уко ли ко на ђу по-
сао. Ти од го во ри ука зу ју на свест о сте пе ну не за по сле но сти и не за вид ној 
еко ном ској си ту а ци ји у ко јој се на ла зи чи та во срп ско дру штво. Рад но ме-
сто ја вља се као им пе ра тив у до но ше њу од лу ке о ме сту ста но ва ња. След-
стве но то ме, сту ден ти не бе же од иде је остан ка у по кра ји ни, за раз ли ку 
од сред њо шко ла ца ко ји при жељ ку ју бу дућ ност у ве ћим уни вер зи тет ским 
цен три ма. Ка ко смо и на кон фо кус-груп них ди ску си ја пра ти ле обра зов на 
по стиг ну ћа ис пи та ни ка, ис по ста ви ло се да је че тво ро од укуп но два де сет-
че тво ро ис пи та них од сеп тем бра и ок то бра 2012. го ди не на шко ло ва њу 
у Бе о гра ду, јед на ис пи та ни ца је у ино стран ству на сту ди ја ма, док се јед-
на сред њо школ ка ин тен зив но при пре ма та ко ђе за од ла зак у ино стран ство 
на шко ло ва ње. Ка ко је реч о тре ћи ни свих ис пи та них, ја сна је мо ти ва ци ја 
за про ме ном ме ста шко ло ва ња и жи во та у бу дућ но сти. По след ње пи та ње 
гла си ло је: „Шта би мо гло да про ме ни ваш став о оста ја њу или од ла ску са 
Ко со ва и Ме то хи је?“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ма ги ја... У овом гра ду бих про ме нио пу но то-
га, али имам до бро дру штво. И леп је град, има пу но до брих љу ди. Жи вот 
ов де је баш леп... Љу ди су љу ба зни... А ме њао бих ба ри ка де и све што не мо гу 
да про ме ним. Осим то га, љу ди ко ји жи ве у Ми тро ви ци ка да им је до сад но 
мо гу да про ше та ју до Ма лог Зве ча на или Ру да ра, а ми смо огра ни че ни на 
шет њу од тач ке а до тач ке б.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ов де ми је бо љи дан не го у Ба би ном 
Мо сту, идем на ба скет, учим....“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Те шко ми је би ло ка да сам ов де до шао. 
Сам се би сам и отац и мај ка, та ко да имам ве ли ку од го вор ност. А ов де је до-
бро дру штво. А у ен кла ви не мам дру штво, те же је. Ако хо ћу у Бе о град, не 
мо гу тек та ко, за то што имам пре воз са мо утор ком и че тврт ком.“
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Ни ко од ис пи та ни ка ни је дао пре ци зан од го вор на пи та ње. Шта ви ше 
пи та њем као да су би ли из не на ђе ни, због че га су углав ном по но ви ли прет-
ход не од го во ре. Из то га мо же мо за кљу чи ти да мла ди ни су оп ти ми сти по 
пи та њу по бољ ша ња дру штве но по ли тич ких окол но сти у ко рист Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Не мо гућ ност ства ра ња сли ке о бо љој бу дућ но сти мо же 
ука за ти на од су ство ви зи је ко ја се при пи су је омла ди ни као дру штве ној гру-
пи, а услед ку му ла тив ног деј ства без бед но сних ри зи ка у окви ру ко јих ста-
са ва ју ге не ра ци је Ср ба у пост кон фликт ним дру штве ним усло ви ма. То је у 
скла ду са уве ре њем да је фун да мен тал но од ре ђе ње жи во та срп ског на ро да 
на Ко со ву и Ме то хи ји при вре ме ност. Та при вре ме ност, ме ђу тим, тра је пу них 
три на ест го ди на и не на зи ре се њен крај. У скла ду са тим, не мо гућ ност мла-
дих да се бе про јек ту је у све тли ју бу дућ ност са свим је оче ки ва на.

За кљу чак

Сва ко днев ни жи вот омла ди не на Ко со ву и Ме то хи ји ве о ма је ин спи-
ра тив но по ље ис тра жи ва ња. Реч је о ге не ра ци ја ма ко је су вас пи та ва не по 
по сту ла ти ма си сте ма ко ји ви ше не по сто ји и ко је, осим де кла ра тив не си-
гур но сти по ро дич ног до ма, не ма ју си гур ност у оста лим дру штве ним сфе-
ра ма. Сна жне по сле ди це ко је је од ра ста ње под санк ци ја ма и дру штве ним 
су ко би ма оста ви ло на омла ди ну, од ре ди ле су смер ње ног ин те лек ту ал ног, 
емо ци о нал ног и дру штве ног раз во ја. Тим окол но сти ма од ре ђен је и њен 
нор ма тив но-вред но сни си стем. Мла ди на Ко со ву и Ме то хи ји од ра сли су 
не са мо у окол но сти ма про ду же не дру штве не тран сфор ма ци је, већ и у 
усло ви ма су ко ба ни ског ин тен зи те та и кон стант ним на сто ја њи ма ко сов-
ских Ал ба на ца да Ср бе ин те гри шу у окви ре но вих ко сов ских ин ти ту ци-
ја. Има ју ћи то у ви ду, сма тра ле смо зна чај ним ис тра жи ти ка рак те ри сти-
ке сва ко дне ви це мла дих, при ме ном фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех ни ке. 
Иако су на те ре ну ре а ли зо ва не две фо кус-гру пе ди ску си је, до шле смо до 
ре ла тив но ве ли ког бро ја по да та ка, бу ду ћи да су ис пи та ни ци сво је ста во ве 
из ра жа ва ли не дво сми сле но. 

Су мор на сва ко дне ви ца, са др жа на у дра стич но сма ње ном бро ју јед ног 
кон сти ту тив ног на ро да, при си ље ног да иза фи зич ких, пси хо ло шких и дру-
штве них бо дљи ка вих жи ца ду же од де це ни ју ‘жи во та ри’ раз би јен у ма ле ло-
кал не за јед ни це, са би је не у си вим, оси ро ма ше ним, де ур ба ни зо ва ним и ску че-
ним фи зич ким ен те ри је ри ма и екс те ри је ри ма, сва ко дне ви ца ко ја при ка зу је 
‘тра го ве’ јед ног уру ше ног си сте ма и ко лапс ко лек тив ног по тен ци ја ла пре о-
ста ле за јед ни це, нај ја че је ре флек то ва на на њен под мла дак. Мла ди Ср би су у 
та квој сва ко дне ви ци нај ви ше из гу би ли у из ви то пе ре ном обра зов ном си сте-
му, а не рет ко и у дис функ ци о нал ним по ро ди ца ма. Под кри ла ти цом „де ца 
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су нам до бра где жи ве“, ин сти ту ци је и по је дин ци у по кра ји ни, чи ја је уло га 
да вас пи та ва ју и обра зу ју мла де ге не ра ци је као да су по су ста ли под ин тен-
зив ним без бед но сним ри зи ци ма и соп стве ним при ват ним про бле ми ма. Од 
без вољ но сти и бес циљ но сти мла дих Ср ба, ко ји би да оста ну у свом кра ју, у 
стра ху од не при ја те ља тик иза жи ца, до кон крет не же ље и пла на да по бег ну 
из си ви ла, оних ам би ци о зни јих, тек овом сле ду не до ста ју мла ди Ср би, ко ји 
би све сно, сво јом по кре тач ком енер ги јом и сна гом, ме ња ли сво је ло кал не 
за јед ни це и пла ни ра ли ква ли тет ну бу дућ ност у њи ма. У њи хо вом осе ћа њу 
лич не не бе збед но сти, све вре ме се пре пли ће страх да ће их угро зи ти „не при-
ја тељ ска“ ет нич ка за јед ни ца, „не при ја тељ ски на стро је на ме ђу на род на за јед-
ни ца“, али и соп ствен не у ре ђен и уру шен дру штве ни си стем. У фру стра ци ји 
да се мо ра ју „чу ва ти увек, сву где и сва ког“, у та квом обра зов ном си сте му, 
ста са ле су но ве по сле рат не ге не ра ци је мла дих Ср ба, ко је оте жа но ко му ни-
ци ра ју и не га тив но, не по вер љи во, бо ја жљи во или агре сив но се од но се пре-
ма но ви на ма. Асер тив на ко му ни ка ци ја им је че сто не по зна ни ца, а ет нич ки 
иден ти тет уте ме љен на фол кло ру, ре ли ги ји и ет нич ким сте ре о ти пи ма је сте 
од ред ни ца и пу то каз за бу дућ ност.

Ко нач но, мла ди Ср би ју жно и се вер но од ре ке Ибар раз ли чи то до жи-
вља ва ју сво ју су мор ну ре ал ност и ис по ља ва ју ве шти не и осе ћа ња. Мла ди 
Ср би из ен кла ва има ју по ја чан осе ћај те ско бе и суб ми сив но сти, због ску че-
но сти свог фи зич ког про сто ра. Адап ти бил ни ји су на не же ље ну ре ал ност због 
ве ћин ске за јед ни це у чи јем окру же њу жи ве. Њи хо ва же ља за од ла ском из ен-
кла ва је очи глед на, јер у њи ма не ви де бу ду ћи на пре дак и ја сно на гла ша ва ју 
„ап со лут ни не до ста так ква ли тет ног жи во та.“ Мла ди Ср би се вер но од ре ке 
Ибар, пре све га у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це и Зве ча ну, су сло бод-
ни ји, али и агре сив ни ји, че сто анар хич ни ји, ко лек ти ви стич ки ори јен ти са ни. 
Лак ше ко му ни ци ра ју. Про вод у ка фи ћи ма, на жур ка ма и сла вљи ма је јед на 
од оми ље ни јих те ма, а Ко сов ску Ми тро ви цу и Зве чан сма тра ју сво јим гра-
до ви ма, ко је во ле упр кос ма на ма. Ко сов ска Ми тро ви ца и Зве чан оми ље не су 
сре ди не, због ве ли ког бро ја мла дих љу ди на ма лом про сто ру. За мла де ју жно 
од Ибра, и до дат но, за то што су у тим сре ди на ма „сло бод ни“. Сла жу се и да 
се од ра сли уоп ште но ма ло њи ма ба ве, али да се на се ве ру по кра ји не осе ћа ју 
мно го ја че, због ве ли ког бро ја Ср ба и мла де по пу ла ци је на ма лом про сто ру.

Сте кле смо ути сак да су ди ску си је на њих има ле и те ра пе ут ско деј ство, 
бу ду ћи да су о не ким пи та њи ма пр ви пут та да раз ми шља ли и раз го ва ра ли. 
Ста во ви вр шња ка та ко ђе су би ли ва жни, на ро чи то ме ђу сред њо школ ци ма. 
Ва жно је би ло чу ти шта вр шња ци ми сле о та ко озбиљ ним те ма ма. Иако екс-
пло ра тив ног ка рак те ра, ово ис тра жи ва ње на ве ло нас је на за кљу чак о нео-
п ход но сти ре а ли за ци је слич них ис тра жи ва ња на ве ћем узор ку, ка ко би смо 
бо ље раз у ме ли по сле ди це ши рих дру штве но по ли тич ких деј ста ва ре флек то-
ва них на сва ко дне ви цу омла ди не. 
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EVERYdAY LIFE OF YOUTH IN THE NORTH OF 
KOSOVO ANd mETOHIA

(Orientation toward the Specificity of Educational  
System and Security Situations) 

Summary

This paper represents the result of explorative research with the aim to look into 
the attitudes of students and secondary-school pupils of Serbian nationality on the life 
perspectives in Kosovo and Metohia. In the first part of the paper the authors talked on 
everyday life, which in the conditions of Serbian society destruction in the last decade of 
the 20th century, had become a respectable field within social sciences. The authors see 
the everyday life of youths as attractive and priority theme to be researched, should rele-
vant conclusions on the perspectives of youths life in post-conflict surrounding were de-
sired. In this paper conditions and personal experience of education in post-war society 
were researched, whereas in the second part it was talked on the feeling of (non)security 
due to life conditions in Kosovo and Metohia. The research was carried out by the use of 
focus-group technique. Among the respondents there was an emphasised need to leave 
from the origin place in the peaceful parts of Serbia. That tendency is more present with 
the respondents from villages/enclaves, which are to see the northern Kosovska Mitro-
vica as peaceful part of Serbia as well, whereas the respondents originally from the north 
of the province are speaking on the leaving to Belgrade and other university centres with 
the aim to escape from political everyday life. The research also shows the prominent 
dissatisfaction of the young Serbs with everyday life, spare time, perspectives which are 
not to be seen, due to which the authors believe it is necessary to carry out the research 
with greater sample and by the use of complementary techniques in the future, and with 
the aim of more thorough acquaintance of scientific publicity with the attitudes of young 
Serbs on the life characteristics in Kosovo and Metohia. 

Key words: youths, secondary-school pupils, students, educational institutions, 
perspective, security, Kosovo and Metohia.
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