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РАДНИ
РЕЗИМЕ

У

јуну 2014. године, Тим УН у Србији, који су предводили UNESCO, UNFPA и Канцеларија
сталне координаторке УН у Србији, иницирао је нови циклус националних консултација о култури у функцији развоја. Та друга фаза консултација о периоду после 2015.
године реализована је у непосредној сарадњи са Владом Републике Србије, преко
радне групе коју је предводило Министарство спољних послова. Током овог процеса, вођен
је и структурирани дијалог са НВО.
Општи циљ друге фазе консултација о периоду после 2015. године био је интегрисање културе, заједно са њеном улогом као суштинског елемента приступа заснованог на људским
правима, у Развојну агенду.
Србију карактерише етничка и културолошка разноликост, будући да скоро 18% њеног становништва чине припадници националних мањина (међу којима су најбројније мађарска,
бошњачка и ромска национална мањина), а миграциони токови су веома интензивни (интерно расељена лица са Косова1, избеглице српске националности из Хрватске и БиХ, имигранти
из Азије и Африке). Стога је формирање идентитета у Србији комплексно и често контрадикторно. Разумевање тих идентитета ипракси условљених њима неодвојиво је повезано са
разумевањем културне баштине, нормативних оквира и вредносних оријентација.
Србија има институционализовану културну политику и разноврсно културно стваралаштво. Међутим, однос културе и (одрживог) развоја још није шире препознат нити институционализован. Као што је наведено у Националном извештају о спровођењу Конвенције о
заштити и унапређењу разноликости културних израза у Србији (UNESCO, 2005), начела културног развоја дефинисана су Законом о култури (члан 3, тачка 5. односно члан 3, тачка 10).
Та начела обухватају интеграцију културног развоја у социоекономско ткиво, политички дугорочни развој демократског друштва, као и подстицање одрживог развоја културе као саставног дела животне средине. Према бази података Сталне конференције градова и општина,
85 од 145 локалних самоуправа има своје стратегије локалног одрживог развоја, али у тим
документима култура није заступљена на остварив начин. С друге стране, расте број градова

1

Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 и
мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.
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и општина које раде на креирању локалног плана развоја културе или су већ у процесу имплементације (Панчево, Ваљево, Ниш, Ужице, Зрењанин, Пирот, Нови Сад, Врање, Сомбор,
Крагујевац, Шабац).
Методологија консултација осмишљена је тако да омогући прикупљање мишљења и препорука од широког круга релевантних актера. Поред „традиционалних" метода, попут анкета
и дискусија у фокус групи, коришћени су и иновативнији начини истраживања мишљења,
укључујући дискусије према методи „светски кафе" (World Café) и дебате на друштвеним мрежама. Консултације су дотакле бројна важна питања од значаја за однос културе и развоја,
укључујући релевантне актере, ресурсе, јавну политику, креативност и коришћење технологија, али је у средишту било шест специфичних подтема: култура и смањење сиромаштва;
култура и образовање; култура, родна равноправност и оснаживање жена; култура, одрживи градови и урбанизација; култура, животна средина и промене климе; култура, укључивање и помирење. Методологија консултација састојала се од следећих поткомпоненти:
a) истраживање мишљења на репрезентативном узорку становништва Србије узраста
15 година и више,
б) анкета на интернету,
в) консултације на друштвеним медијима (Фејсбук и Твитер),
г) непосредне консултације (дискусије у фокус групама, радионице, сесије према методи „светски кафе", дубински интервјуи).
Ефекат консултација био је изразито позитиван. Као и у претходном циклусу (2013), број одговора добијених преко различитих скупова и инструмената у оквиру консултација био је веома
велики – до краја октобра, остварен је контакт са више од 300.000 појединаца. Поред тога,
ангажовао се значајан број других важних актера: десетине ОЦД (НВО, синдикати), неколико
уметника, предузетника, представника академске заједнице и, што је такође значајно, представника различитих државних институција и тела. Када је реч о потоњима, треба нагласити да
је на питање „културе и развоја" скренута пажња не само људи из институција које се баве
културом, већ и оних који се првенствено баве образовањем, социјалним укључивањем,
урбанизмом, здравством и привредним развојем. Степен спремности различитих актера, а
посебно грађана Србије, да учествују у процесу и искажу своје мишљење био је импресиван.
Најзад, питање културе и развоја је широко промовисано путем медија и друштвених мрежа,
као и у још неким приликама (сесија са представницима Владе Републике Србије, прослава
Дана Уједињених нација, Међународни дан борбе против сиромаштва и др.).
За десет седмица, 18 постова које смо поставили на Фејсбук и Твитер имало је више од
295.000 посета, 1.377 грађана старијих од 15 година интервјуисано је у склопу анкетног
истраживања мишљења, 100 људи је попунило упитник на интернету, у пет дискусија у
фокус групама учествовало је више од 40 људи, на седам радионица окупило се више
од 50 организација и појединаца, пет сесија према методи „светски кафе" привукло је
више од 50 учесника и, најзад, вођено је 17 дубинских интервјуа.
Приликом резимирања свих информација, мишљења и коментара сакупљених током
консултација, издвојено је неколико кључних порука.
1. Када је реч о култури и развоју уопште, неопходно је интегрисати димензију културе у стратегије одрживог развоја и заокружити стратегије културног развоја. Посебно је важно подржати те процесе на локалном нивоу, где се и одвија највећи
део интеракције између различитих актера. Даље, важно је повећати издвајања за
културну политику и на националном и на локалном нивоу, али и диверсификовати
изворе финансијске подршке путем приступа фондовима Европске уније и јачања
јавно-приватних партнерстава. Основну културну инфраструктуру треба унапредити
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и одржавати да би култура имала већу улогу у запошљавању и стицању прихода. Најзад, важно је осмислити међусекторски приступ да би се остваривала плодотоврна
синергија као основа одрживог развоја и веће видљивости културних детерминанти
развоја.
Народ Србије је сугерисао да медији треба да имају веома велику улогу у стварању
и ширењу вредности које обезбеђују социјалну кохезију. С обзиром на то, треба
уложити више труда у сфери медија, пошто грађани Србије овај важан инструмент
културне репродукције доживљавају као примитиван и покоран, а његов утицај на
културне обрасце као негативан.
Што се тиче односа културе и смањења сиромаштва, кључна порука је то да су културне делатности у Србији у порасту, али су им потребне адекватна промоција и подршка да би довеле до позитивних промена у погледу запошљавања и стицања прихода.
Грађани нису сигурни како да се баве тим делатностима или која би културна делатност у Србији пружила чврсту основу за предузетништво. Треба увести програме који
наглашавају предности културних делатности скројених по локалној мери и пружају
смернице за отварање привредних субјеката у тој области. Исто важи за културни туризам, али би се ту могло урадити још више на изградњи одговарајуће инфраструктура, одржавању културне баштине и новог стваралаштва, као и успостављању одговорног планирања и управљања, што су послови који првенствено припадају локалној
управи.
Када је реч о односу културе и образовања, сви актери са којима су обављене консултације кључну улогу образовања виде у формирању и неговању продуктивне и креативне културе. Детаљније дискусије показују да толеранција и недискриминација
представљају вредности којима је потребно констактно посвећивати пажњу и пружати подршку у образовном систему. Проблем је много израженији у области предузетничких вредности и вештина – оне су у Србији веома слабо развијене. Образовни
систем у Србији представља један од кључних институционалних оквира за развој
културе предузетништва и индивидуалних постигнућа. Треба осмислити систематски
приступ развоју образовања у области предузетништва. Поред тога, неопходно је и
повезивање установа културе са установама образовања што ће допринети креирању
како публике тако и будућих културних стваралаца.
Приликом разматрања односа културе и оснаживања жена, процес консултација је
показао да су родне неједнакости и даље присутне и да треба учинити више да се побољша положај жена у Србији. У том погледу, култура представља кључну компоненту за профилисање слике жена у друштву, а медији имају важну улогу у промовисању
те слике. Још једна важна улога културе у оснаживању жена одражава се у чињеници да културне делатности привлаче велики број жена и стварају простор за њихово
боље социјално и економско укључивање.
Консултације о односу културе и одрживих градова показале су да већини актера није
познат појам „одрживи градови и урбанизација". Ипак, познат им је садржај тог појма.
Већина је сагласна да градове треба градити и њима управљати на начин скројен по
мери грађана, да културну баштину и културно стваралаштво треба чувати и одржавати, да пажљивим урбанистичким планирањем треба очувати равноправан приступ
културним манифестацијама, приступ отвореним просторима, као и омогућити здрав
градски живот. За велики део тога, одговорне су локалне власти, посебно када је реч
о улагању у основну инфраструктуру и унапређење културне понуде. Још једно важно
питање јесте подизање свести о слици града и градском животу.
Што се тиче односа културе, животне средине и промена климе, основни закључак
је да грађани и други актери испољавају висок ниво свести о потреби за заштиту животне средине, али низак ниво практичног труда. Да би се у том погледу побољшало
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стање, с једне стране, треба унапредити основну инфраструктуру за рециклажу отпада, а с друге, развијати свест о индивидуалној одговорности за свакодневне еколошки погодне поступке. Када је реч о потоњем, култура је релевантна и у смислу промовисања норми и вредности владавине права (унапређени прописи и чешћа примена
казнених одредби) и у смислу пружања ефикасних инструмената за подизање свести
о питањима животне средине.
7. У погледу односа културе, укључивања и помирења, у Србији су успостављени механизми за заштиту културне различитости и укључивање мањина, али може се учинити више на унапређивању пракси укључивања и смањивању дискриминације. Школе
и образовни програми треба да играју кључну улогу у овоме. Још један од важних
аспеката унапређења толеранције и солидарности у друштву јесте изградња међугенерацијског разумевања и солидарности. Добро је да и млади и старији поштују
вредности значајне за развој, али те вредности се донекле разликују (традиционалне
наспрам модерних) и обе групе би могле да уче једна од друге.
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1. УВОД

С

рбија је изабрана за једну од шест држава за вођење друге фазе консултација о периоду после 2015. године, са акцентом на култури у функцији развоја. Деценије искуства у изради, спровођењу и оцењивању развојних програма у различитим контекстима показале су нам да култура има кључну улогу и као покретач и као носилац
одрживог развоја и да културну динамику треба разматрати у склопу покрета за људска права. Култура је суштински важно средство за одређивање тога како вредности, понашања и
претпоставке утичу на инклузивност, отвореност и кохезију друштава, као и на унапређење
права, здравља и квалитета живота људи.
У јуну 2014. године, Тим УН у Србији, који су предводили UNESCO, UNFPA и Канцеларија сталне координаторке УН у Србији, проширио је сарадњу са националном експертском организацијом Секонс (SeConS) у оквиру спровођења новог циклуса националних консултација о
култури у функцији развоја. Та друга фаза консултација о периоду после 2015. године реализована је у непосредној сарадњи са Владом Републике Србије, преко радне групе коју је
предводило Министарство спољних послова. Током овог процеса, вођен је и структурирани
дијалог са НВО.
Општи циљ друге фазе консултација о периоду после 2015. године био је интегрисање културе, заједно са њеном улогом као суштинског елемента приступа заснованог на људским
правима, у Развојну агенду.
Конкретни циљеви били су:
1. да се низу различитих актера омогући да артикулишу своју општу визију културе у
Србији, у контексту развојних процеса;
2. да се оствари прецизнији увид у то како људи виде културу у шест специфичних тематских области које су дефинисале УН: смањење сиромаштва, образовање, родна
равноправност и оснаживање жена, одрживи градови и урбанизација, животна средина и промене климе;
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3. да се истраже средства за увођење промена које ће неговати културу погодну за развој;
4. да се припреме прагматични предлози о начинима развоја настајуће агенде везане
за рад;
5. да се предложе обједињене препоруке засноване на националним консултацијама
које ће послужити као прилог за извештај Групе УН за развој (UNDG) о исходу резолуције A/Res/68/223, који ће се користити у раду Отворене радне групе УН за циљеве одрживог развоја, као и у изради Извештаја генералног секретара УН о Развојној
агенди после 2015. године, који треба да буде издат у јесен 2014. године.
У средишту била култура, али су током консултација прикупљана и мишљења људи и њихови
практични предлози за израду настајуће агенде везане за рад. Ова „средства реализације"
препозната су као значајна компонента дебате о томе како даље.

ПАРТНЕРИ
Сарадња са Владом Републике Србије у оквиру консултација била је изузетно важна јер
су консултације пружиле прилику за отворен дијалог о важним питањима релевантним
за развојну агенду земље. Резултати консултација треба да пруже прилику и материјал
за концептуализацију државне Стратегије културе, као и за друга важна развојна питања,
попут старења, међугенерацијске солидарности и бољег социјалног укључивања млађих
генерација.
Влада Републике Србије активно је учествовала у процесу, а комуникацију са партнерима
из Владе омогућила је Канцеларија сталне координаторке УН. Учешће Владе одвијало се на
следећи начин:
•

•

Министарство спољних послова (Сектор за мултилатералну сарадњу) са Националном комисијом РС за UNESCO било је водећи национални партнер у овом процесу, заједно са Министарством културе и информисања, Министарством омладине и спорта, Министарством просвете и науке, Министарством пољопривреде
и заштите животне средине, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Републичким заводом за статистику и Заводом за проучавање
културног развитка.
Секонс је припремао и водио дискусију са партнерима из Владе како би у процесу
консултација добио структуриране прилоге, са посебним освртом на питање „КАКО"
и на средства реализације.

На државном нивоу, Секонс је координирао активности са Канцеларијом сталне координаторке УН и двема водећим агенцијама за овај тематски оквир – UNFPA-ом у Сарајеву и
UNESCO-м. Канцеларија сталне координаторке УН била је у саставу ове групе за координацију у складу са својим одговорностима за управљање средствима и администрацију процеса консултација на глобалном плану. Секонс је добио активну подршку целог UNCT у Србији
преко следеће две међуагенцијске радне групе (РГ):
•

•
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Радна група за консултације о периоду после 2015. године/UNDAF-укључује представнике свих агенција активних у Србији и остварује значајно учешће у процесу,
а уз то служи и као главно тело за управљање процесом консултација на националном нивоу. Преко ове групе, UNCT у Србији обезбеђује одговарајуће укључивање резултата консултација о периоду после 2015. године у нови UNDAF за
Србију (2016–2020).
Радна група UNCT за комуникацију укључује представнике оних агенција које имају
контакт особе за комуникацију и пружа подршку свим аспектима процеса консултација везаним за комуникацију (коришћење друштвених медија, организација скупова, ангажовање традиционалних медија и др.).

Тим УН у Србији је изабрао неке од програмских догађаја својих агенција (радионице, скупове за јавност) на којима је Секонс имао могућност да учествује како би се обратио одређеним
групама корисника чији је глас био од значаја за процес консултација.
Када је реч о питању „како", сектор НВО је имао посебну улогу. Представници НВО били су
позвани да изразе прецизније артикулисан глас и мишљења друштвених група које представљају и да значајно допринесу одређивању делотворних средстава за интегрисање културе у
шест аспеката развоја дефинисаних у оквиру за консултације о периоду после 2015. године:
сиромаштво, образовање, родна равноправност, одрживи градови и урбанизација, заштита
животне средине и промене климе, укључивање и помирење. НВО су учествовале у консултацијама преко дебата на друштвеним мрежама, учешћа на радионицама и непосредним
дебатама, као и попуњавањем упитника на интернету.
Међународни партнери (донатори, друге мултилатералне организације) били су укључени у
овај процес преко различитих форума за координацију који су активни у земљи и формирани
у односу на различите теме релевантне за процес консултација. Те форуме су омогућили Канцеларија сталне координаторке УН и UNCT.
Секретаријат УН, који је дао кључне смернице за рад, пружио је велику подршку раду UNCT.
Најважнији документи о полазном стању и смерницама били су документ радног тима система УН „Остваривање будућности коју желимо за све – извештај генералном секретару"
(Realizing the Future We Want for All – Report to the Secretary-General) објављен јуна 2012. године у Њујорку и „Развојна агенда после 2015. године: смернице за дијалоге на државном
нивоу" (Post-2015 Development Agenda: Guidelines for Country Dialogues), објављен јуна 2012.
у Њујорку. Са Секретаријатом УН је остварен велики број позива телефоном и преко Скајпа, а
UNCT је одржао и бројне вебинаре.

Сарадња са Босном и Херцеговином
Процес консултација у Босни и Херцеговини отворен је 3.јула. Организован је у шест темат
ских области:
•
•
•
•
•
•

култура и смањење сиромаштва,
култура и образовање,
култура, родна равноправност и оснаживање жена,
култура, одрживи градови и урбанизација,
култура, животна средина и промене климе и
култура, укључивање и помирење.

Анкета на интернету била је оријентисана ка младима и омладинским фокус групама. Поред
тога, за сваку тематску област организовано је по неколико дискусија у фокус групама да би
се сакупила детаљнија мишљења од различитих релевантних актера. Те консултације су организоване у шест највећих градова у Босни и Херцеговини, у оба ентитета.
Компоненте методологије примењене у Босни и Херцеговини интегрисане су у методологију
процеса консултација у Србији: у анкетном упитнику, у упитнику на интернету и у дискусијама и дебатама.

СИНЕРГИЈА
Фокус актуелних консултација у Србији углавном је одређен резултатима претходне фазе
консултација о периоду после 2015. године. У тој фази, реализоване у оквиру иницијативе
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„Србија какву желимо", велики број људи у Србији поделио је своје мисли и сугестије у погледу развојних приоритета. Током тих пет месеци, у процесу је учествовало више од четврт
милиона људи у Србији. На основу сакупљених прилога, утврђено је девет приоритетних
тема релевантних за период после 2015. године у Србији. Велика већина људи у Србији
залагала се за континуирану борбу против сиромаштва и глади, бригу о најугроженијима,
повећање броја и квалитета радних места, добру управу и поуздане институције, боље
здравствене и образовне услуге, одрживу животну средину, мир и безбедност, равноправност и недискриминацију, боље управљање миграцијама и покретљивошћу становништва, као и за континуирано укључивање јавности у спровођење и праћење нове развојне агенде. Оно што је веома важно и по чему се Србија издваја од других држава у региону јесте то што су људи позвали на развој у култури, уз неговање духа одговорности,
толеранције и социјалне кохезије.
Обједињене препоруке које проистекну из националних и глобалних консултација у 2014.
години послужиће као прилог за извештај Групе УН за развој (UNDG) о исходу резолуције A/
Res/68/223 и о консултацијама о свих шест тема, укључујући „културу и развој", који ће се,
даље, користити у раду Отворене радне групе УН за циљеве одрживог развоја, као и у изради Извештаја генералног секретара УН о Развојној агенди после 2015. године, који треба да
буде издат у јесен 2014. године.
Комплементарни процеси са којима су консултације биле повезане обухватају следеће:
•

•

•

•
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Људска безбедност – Везе између развојних приоритета после 2015. године и концепта људске безбедности биће додатно ојачане у складу са везама успостављеним
у првој фази консултација у Србији. У јесен 2014. године, UNCT ће, заједно са Канцеларијом Фонда УН за људску безбедност (UNHSTF) из Њујорка и више других партнера, обележити 20. годишњицу концепта људске безбедности организацијом низа
догађаја у Србији. Представници Главне јединице за људску безбедност из Њујорка
посетиће Србију и подржати ове активности.
Економски и социјални савет (ECOSOC) – Почетком 2014. године, Влада Републике
Србије се поново прикључила ECOSOC-у након дужег одсуства. Активно се ради на
обезбеђивању адекватног учешћа и, у неким случајевима, председавања састанцима/форумима у оквиру ECOSOC-а. У 2014. години, посебна пажња се посвећује састанцима у вези са урбанизацијом/одрживим градовима, омладинским форумима и
још неким областима. Очекује се да се, активним учешћем Владе у консултацијама о
периоду после 2015. године, везе са тим глобалним процесима адекватно одражавају
у контексту консултација у Србији.
Приступање ЕУ – Србија је у јануару 2014. године званично започела преговоре о
приступању ЕУ. Активности УН у земљи комплементарне су приоритетима приступања ЕУ, а у неким случајевима обухватају приоритете који нису у средишту пажње
правних тековина ЕУ. Консултације о периоду после 2015. године пружају могућност
да УН и ЕУ организују заједничке догађаје и активности којима се подиже свест о
развојним темама од значаја за агенду одрживог развоја земље, као што су млади/
незапосленост, култура, образовање и многе друге. Унапређење статуса Србије у процесу приступања ЕУ донело је и могућности за приступ финансијским средствима ЕУ
за културу, као што је нови програм „Креативна Европа".
Нови UNDAF за Србију и промовисање концепта одрживог развоја – У Србији се
у 2014. години израђује UNDAF. Нови UNDAF, заснован на начелима одрживог развоја, биће израђен у 2014. години и односиће се на период 2016–2020. Током израде
UNDAF-а, UNCT ће код Владе Републике Србије наставити да интензивно заговара израду свеобухватне Националне стратегије одрживог развоја, која би садржала развојну визију земље до 2020. године. Са својим партнерима, UNCT ће Влади ставити
на располагање и важне документе релевантне за концепт одрживог развоја. Кон-

•

•

султације о периоду после 2015. године представљаће и добру прилику да се агенда
одрживог развоја приближи људима у Србији.
Алијанса цивилизација УН – UNCT у Србији ће даље надограђивати и ширити везе
између консултација о периоду после 2015. године и Алијансе цивилизација УН успостављене у другој фази. Очекује се да у 2014. години Дијалог кафе буде организован на једној до две локације у Србији. Дан УН у октобру 2014. године ће традиционално бити посвећен промовисању вредности Алијансе цивилизација УН путем
низа догађаја на којима ће учествовати представници на високом нивоу. На неким
догађајима ће можда учествовати представници из региона, у складу са регионалном
природом Акционог плана Алијансе цивилизација УН (скуп о незапослености младих).
Политика Владе – Консултације о периоду после 2015. године пружиће одличну
прилику за отварање дијалога о важним питањима релевантним за развојну агенду земље. Резултати националних консултација ће пружити могућност и материјал за
концептуализацију државне Стратегије културе (која тренутно не постоји). Биће важно и скренути пажњу на агенду и питања од значаја за старење становништва (што
је релевантно за Србију и за цео подрегион) и, сходно томе, за међугенерацијске и
родне улоге које се развијају.

ЕФЕКАТ
Ефекат консултација био је изразито позитиван. Као и у претходној фази (2013), број одговора добијених путем различитих догађаја и канала комуникације у оквиру консултација
био је веома велики – остварен је контакт са више од 300.000 појединаца. Поред тога,
ангажовао се значајан број других важних актера: бројне ОЦД (НВО, синдикати), неколико уметника, предузетника, представника академске заједнице и, што је такође значајно,
представника различитих државних институција и тела. Када је реч о потоњима, треба
нагласити да је на питање „културе и развоја" скренута пажња не само људи из институција које се баве културом, већ и оних који су првенствено усредсређени на друге теме,
нпр. образовање, социјално укључивање, урбанизам, здравство и привредни развој. Степен спремности различитих актера, а посебно шире јавности у Србији, да учествују у процесу и искажу своје мишљење био је веома упечатљив.
Јасно је да је, у годинама економске кризе и политичке нестабилности, порастао значај културе за свеукупни развој. Путем процеса консултација, успели смо да културу извучемо из
општег „контекста" развоја и уведемо издиференциранији, препознатљивији садржај и процес којим се и лакше управља, и да нагласимо одговорност у културној политици и њен значај за националну привреду.

ИЗВЕШТАЈИ И ПРОИЗВОДИ
Процес и резултати изложени су у два кључна производа. Прво, у овом, главном извештају изложене су све кључне компоненте националних консултација о периоду после 2015. године, са
посебним освртом на културу и развој, методологију и резултате, на дескриптиван, аналитички
и синтетички начин. На основу овог извештаја, биће састављена сажетија и усредсређенија верзија, као завршни извештај који ће бити поднет централи УН у Њујорку. Друго, постоје и други
пратећи извештаји и документи (кратки извештаји са сваког од догађаја у склопу консултација,
кратак извештај о комуникацији преко друштвених мрежа и извештај о анкети на интернету),
као и фотографије и други визуелни и промотивни материјали који су израђени.
Консултације о периоду после 2015. године под називом „Култура и развој" у Србији настоје
да одговоре на три главна питања у свакој од шест подтема дефинисаних у предлогу пројекта:
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1. Шта чини суштину односа између културе и других развојних питања и које су главне
препреке афирмисању културе као мотора развоја?
2. Ко треба да учествује у превазилажењу тих препрека и обезбеђивању већег учешћа
културе у развојним процесима?
3. Како то треба радити и помоћу којих средстава за реализацију?
Да би се изложили процес и резултати, овај извештај је организован у три главна одељка: (1)
опис методологије консултација, (2) опис процеса консултација, (3) опис кључних резултата.
Поред тога, у последњем поглављу су изложени закључци и основне препоруке.
Тим УН у Србији ће резултате консултација о периоду после 2015. године користити и у сврху
израде појединачних планова агенција и припреме новог UNDAF-а.
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2. МЕТОДОЛОГИЈА
И ПРОЦЕС
КОНСУЛТАЦИЈА

У

овом поглављу су изложени инструменти коришћени у процесу консултација, укључујући методолошки приступ и циљне групе учесника. Сходно томе, временска динамика процеса консултација и стратегија за допирање до учесника биће изложене
према различитим инструментима за консултације.

Култура – дефиниција и концепт
У нашем приступу анализи интеракције између културе и развоја, култура се посматра, у најширем смислу, као начин живота. Посматра се као део друштва, али и као део појединца.
Када кажемо да је „култура за друштво оно што је личност за организам", указујемо на
саму суштину значења културе (Голубовић, 2008). UNESCO-ва дефиниција „нематеријалног
културног наслеђа“2 истиче значај културног наслеђа, док друге дефиниције наглашавају хуманизујућу улогу културе (Marcuse) или структуру симболичке интеракције (Levi Strauss).
„Култура поприма различите облике у времену и простору. Та разноликост отелотворена у јединствености и мноштву идентитета група и заједница које сачињавају човечанство. Као извор размене, иновација и креативности, културна разноликост је једнако неопходна човечанству као и биолошка разноврсност природи. У том смислу, она представља заједничко наслеђе човечанства и треба је препознати и афирмисати у корист данашњих и будућих генерација (...). Културна разноликост проширује спектар могућности
доступних свима; она је један од корена развоја, схваћеног не само као привредни раст,
2

Према Конвенцији UNESCO-а о заштити нематеријалног културног наслеђа (2003), „‘нематеријално културно
наслеђе’ означава праксе, приказе, изразе, знања, вештине – као и инструменте, предмете, артефакте и
културне просторе који су с њима повезани – које заједнице, групе и, у појединим случајевима појединци
препознају као део свог културног наслеђа” и испољава се, између осталог, „у следећим областима: (a)
усменим традицијама и изразима, укључујући и језику као носиоцу нематеријалног културног наслеђа; (б)
извођачким уметностима; (в) друштвеним обичајима, ритуалима и свечаним догађајима; (г) знањима и
обичајима који се тичу природе и свемира; (д) вештинама везаним за традиционалне занате.
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већ и као средство за остваривање интелектуалног, емоционалног, моралног и духовног
постојања које у већој мери испуњава” (UNESCO, 2002). Култура је „састављена од наслеђених образаца значења заједничких људима у одређеним контекстима. Људи социјализацијом развијају заједничко разумевање о томе шта је значајно, а шта није. Та заједничка
разумевања … утичу на то како људи управљају својим свакодневним световима, великим
и малим; обликују начин на који се ствари раде и разумевање о томе зашто их тако треба радити; пружају лупу кроз коју људи тумаче своје друштво" (UNFPA, 2008).
Узимајући у обзир ове различите дефиниције културе и циљеве консултација, осмишљен је
свеобухватан концептуални и методолошки оквир.
У оквиру консултација, култура се посматра као динамичан систем више или мање интегрисаног материјалног и спиритуалног стваралаштва које, с једне стране, омогућава друштву/заједници/групи да остварује своје циљеве, а, с друге, омогућава појединцима да потпуно учествују у њему (друштву/заједници/групи) преко културних пракси
(Golubovic, 2006). Она, поред уметности, обухвата стилове живота, начине заједничког
живота, системе вредности, традицију и веровања (UNESCO, 2003).

Култура и развој
Приступајући култури из перспективе одрживог развоја, радни тим система УН (2012) истакао је
разлике између „монетаризованих" и „немонетаризованих" аспеката културе. Монетарни аспекти културе обухватају културну баштину, културне и стваралачке делатности, одрживи културни
туризам и културну инфраструктуру која може да служи као стратешки инструмент за стицање
прихода, посебно у земљама у развоју. Међутим, развој вођен културом обухвата и низ немонетаризованих користи, као што су већа социјална инклузивност и укорењеност, отпорност, иновације, креативност и предузетништво за појединце и заједнице и коришћење локалних ресурса,
вештина и знања. У том смислу, подршка културним изразима и њихово поштовање доприносе
јачању социјалног капитала заједнице и изградњи поверења у јавне институције. Културни фактори утичу и на стилове живота, индивидуално понашање, обрасце потрошње, вредности везане за
заштиту животне средине и нашу интеракцију са природним окружењем.

КАКО КУЛТУРА ДОПРИНОСИ
РАЗВОЈУ
Делотворније
развојне
интервенције

ОМОГУЋАВА
Култура
+
Развој
ПРОМОВИШЕ

ДОВОДИ ДО

Одрживост

Економских користи

Инклузивност, правичност
и разноликост

Немонетарних
користи

Извор: UNESCO, 2012.
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Култура као покретач развоја у шест области
Полазећи од оквира Резолуције Генералне скупштине УН о култури и развоју, у националним
и глобалним консултацијама о култури и развоју размотрен је допринос културе у следећих
шест подтема:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

култура и смањење сиромаштва,
култура и образовање,
култура, родна равноправност и оснаживање жена,
култура, одрживи градови и урбанизација,
култура, животна средина и промене климе и
култура, укључивање и помирење.

Да би се обезбедила јединствена концептуализација културе (уопштено посматрано и у шест тематских области) за различите врсте консултација, предложена је следећа операционализација:
Табела 2.1 – Димензије
Димензије

Тематски аспекти
Пожељна врста друштва
Култура уопште

Перцепција вредности важних за развој
Средства за остваривање промена ка култури повољној за развој
Економско учешће у културним и стваралачким делатностима
Перцепција локалне културне баштине као дела туристичке понуде
Култура и смањење Вредности везане за социјалну правду и неједнакости
сиромаштва
Културна партиципација и културне праксе маргинализованих група
Локалне културне и развојне политике као средство локалног развоја и смањења
сиромаштва
Културна сензибилисаност образовних система и програма (прилагођеност
мањинама, маргинализованом становништву из забачених подручја)
Вредности повољне за развој и хуманистичке вредности у образовним
програмима (креативност, солидарност, одговорност, предузетничке вештине)
Култура и
Културне и образовне политике, циљеви и средства
образовање
Образовање у области животних вештина/образовање за живот (укључујући
образовање у области сексуалности)
Целоживотно образовање, образовање одраслих везано за потребе тржишта
рада и подстицање понашања повољног за развој
Вредности везане за родне улоге
Родни режими и праксе, укључујући промене родних улога и породичних
Култура, родна
образаца у савременом друштву
равноправност и
оснаживање жена Улога медија и уметности у промовисању родне равноправности
Политике родне равноправности и програми оснаживања жена
Култура, одрживи Културна баштина и одрживи градови и заједнице
градови и
Урбанистичке и развојне политике у градовима
урбанизација
Веровања и вредности везане за очување животне средине
Култура, животна Праксе еколошки одговорног понашања
средина и промене
Поплаве 2014. године
климе
Политике у области животне средине
Култура,
Вредности везане за недискриминацију и социјално укључивање
укључивање и
Политике социјалног укључивања и помирења
помирење
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Важно је истаћи да се нису у свакој компоненти истраживања могле обухватити сви елементи овог оквира, али су били укључени у различите компоненте процеса консултација. Ипак,
устројство инструмента за истраживање мишљења омогућило је поређење важних налаза са
неким од најутицајнијих истраживања о ставовима, као што су Анкета европских друштава
(European Social Survey), Светска анкета о вредностима (World Value Survey) и друга ранија
истраживања у региону.
Сагласно горе поменутим приступима култури и развоју, процес консултација, његов садржај и методологија осмишљени су у складу са специфичним контекстима Србије. Јединствени услови узети у обзир приликом осмишљавања овог процеса консултација изложени су у
даљим одељцима.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕСА
Методологија консултација осмишљена је тако да омогући прикупљање мишљења и препорука од широког круга релевантних актера. Поред „традиционалних" метода, коришћени су
и иновативнији начини истраживања мишљења. Консултације су дотакле бројна важна питања од значаја за однос културе и развоја, укључујући релевантне актере, ресурсе, јавну
политику, креативност и коришћење савремених технологија. Методологија се састојала од
следећих поткомпоненти:
а) истраживање мишљења на репрезентативном узорку становништва Србије узраста
15 година и више,
б) анкета на интернету,
в) консултације преко друштвених медија,
г) непосредне консултације.

Истраживање мишљења на репрезентативном узорку
становништва Србије
Циљеви
Истраживање мишљења представља кључну истраживачку компоненту процеса консултација. Главни циљеви истраживања мишљења су следећи:
•
•
•
•
•
•
•

стећи увид у важне вредносне оријентације (уопштено посматрано и у шест тематских области) становништва Србије;
доћи до сазнања о перцепцијама људи о томе које вредности доприносе развоју;
стећи увид у значајне културне праксе које се одвијају у животу опште популације и
одређених група;
упознати се са перцепцијом људи о друштвеним односима између различитих група;
упознати се са перцепцијом положаја Србије у глобалним процесима и политици;
сазнати како људи доживљавају и вреднују различите политике везане за културу и
развој;
прикупити мишљења људи (у општој популацији и по групама) о начинима и средствима промена.

Узорак
Ова анкета је спроведена на репрезентативном узорку становништва Србије узраста 15 година и више. Изабрали смо репрезентативан узорак да бисмо извели генерализације о том
становништву у целини, на територији Србије.
План узорка је обухватао 1.400 лица. То је вишеетапни узорак, стратификован на основу четири статистичка региона Србије: Београд, Војводина, Шумадија и западна Србија, источна
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и јужна Србија. Овакво устројство и величина узорка омогућавају разврставање према типу
насеља (градско/сеоско), полу, узрасту, образовању, статусу у погледу запослености и др.
Подаци су сакупљени у 38 градова/општина Србије. Дистрибуција општина обезбедила је
адекватну територијалну заступљеност и омогућила разврставање по степену ефеката недавних поплава. Основне дистрибуције показују да је узорак репрезентативан у погледу типа
насеља (градско/сеоско), полу, узрасту, степену образовања и статусу у погледу радне активности. Та дистрибуција, заједно са списком општина, налази се у Анексу 1.

Анкета на интернету
Циљеви
Главни циљ анкете на интернету био је да се омогући испитаницима да дају шира мишљења
о кључним питањима (која су била укључена и у истраживање мишљења) путем отворенијег
инструмента који испитаницима омогућава да слободније квалификују и формулишу своје
ставове.

Узорак
Анкета на интернету спроведена у другој фази консултација о периоду после 2015. године показала је да су учесници у овој врсти анкете углавном млађи људи који живе у граду и имају
донекле виши степен образовања него општа популација. Упитник је постављен на веб портал
УН посвећен консултацијама о периоду после 2015. године (http://www.srbijakakvuzelim.rs/).

Консултације преко друштвених медија
Циљеви
Главни циљ консултација преко друштвених медија био је да се допре до шире популације и
да се омогући веома отворен и флексибилан дијалог о претходно дефинисаним питањима.
Консултације преко друштвених медија реализоване су у облику седмичних дискусија које су
подстакли постови истраживачког тима на Фејсбуку и Твитеру, а модерирао координатор за
друштвене медије. Као и у претходној фази консултација о периоду после 2015. године, различити истраживачки налази и вести коришћени су као главни улазни подаци за дискусију.
Теме су дефинисане у складу са шест тематских области.

Узорак
Као и у случају анкете на интернету, у овај облик консултација било је укључено углавном
млађе градско становништво – корисници друштвених медија. Секонс и UNCT су успели да
делотворно допру до њих у складу са Интерним планом промоције и обраћања становништву
за консултације о периоду после2015. године.

Непосредне консултације
Вођене су две врсте непосредних консултација:
1) групне консултације,
2) дубински интервјуи са представницима различитих група.

Групне консултације
Сврха групних консултација била је да се оствари структуриранија дискусија са одређеним
групама релевантних актера. Након концептуализације културе и развоја и структурираних
дебата по претходно дефинисаним тематским областима, испланиране су следеће групне
консултације:
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1) Три радионице:
а.
са експертима из различитих области релевантних за питања културе и развоја,
б.
са синдикатима, организацијама послодаваца и представницима власти о култури
социјалног дијалога,
в.
са представницима власти, НВО, агенција УН за време стратешког планирања
израде UNDAF-а.
2) Три ФГД:
а.
са младима о теми образовања у области животних вештина/образовања за жи
вот (укључујући образовање у области сексуалности, емоционално сазревање и др.),
б.
са одраслима који су похађали програме образовања одраслих,
в.
са женским ОЦД о родној равноправности и оснаживању жена.
3) Четири сесије према методи „светски кафе"3 у три града (Београд, Нови Сад и Ниш) о
следећим темама:
а.
култура и родна равноправност,
б.
култура, одрживи градови и урбанизација,
в.
култура, животна средина и промене климе и
г.
култура и укључивање/помирење.

Дубински интервјуи са појединцима
Сврха дубинских интервјуа са појединцима била је да се сакупе приче из живота и наративи
о различитим аспектима културе и развоја из перспективе представника одређених референтних категорија. Планирани су интервјуи са:
а. предузетницама,
б. предузетницима ромске националности,
в. младим пољопривредником,
г. представником једне установе културе,
д. уметницима.
Матрица укрштања врста консултација са приоритетним темама
Тип
консултација

Култура
и развој
уопште

Култура и
смањење
сиромаштва

Култура
и образовање

Култура
и родна
равноправ.

Култура и
одрживи
градови

Култура и
животна
средина

Култура и
укључивање

Анкета
(истраживање
мишљења)
Анкета на
интернету
Друштвене
мреже
Дискусија у
фокус групи
Радионица
Светски кафе
Дубински
интервју
Легенда: Обојене ћелије представљају теме обухваћене одређеним типом консултација.
3
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На тим сесијама окупиле су се 3–4 релевантне групе од по 4–5 чланова. Прво је одржана презентација у трајању од 15
минута о процесу консултација, уз кратак увод у одговарајућу тему, а затим дискусија о изабраним темама у трајању од
20 минута у свакој од група. Након тога, свака група је укратко излагала закључке, у трајању од 15 минута. По завршетку
излагања, учесници су мењали групе и настављали дискусију у новим групама још 20 минута. У последњих 10 минута
се формулисао скуп закључака и препорука.

ХРОНОЛОГИЈА ПРОЦЕСА
Консултације су спроведене у два општа облика:

1. Шире консултације
Оне су биле усмерене на општу публику, без претходно дефинисаних циљних група. Коришћена су два главна инструмента: велика анкета спроведене на национално репрезентативном узорку од 1.377 особа и веб платформа (http://www.srbijakakvuzelim.rs) која пласира
информације и сакупља прилоге испитаника преко упитника на интернету и друштвених медија (Фејсбук и Твитер).

2. Циљане консултације
Циљане консултације су претходно дефинисане у погледу унапред одређене циљне групе,
места одржавања консултација, метода консултација и главних питања. Те консултације су
обухватиле различите групе релевантних актера, као што су академска заједница, млади, старији, ОЦД, стручњаци за културу и др. Примењени инструменти обухватају дискусије у фокус
групи, радионице, „светски кафе", јавне дебате и дубинске интервјуе.
Од августа до краја октобра, реализоване су следеће активности консултација:

1)
У августу и септембру, на Фејсбуку и Твитеру постављено је 18 постова у
периоду од седам недеља.
Те постове је видело 295.000 људи, лајковало 1.350 и поделило 115. Лајкови су углавном добијени од мушкараца – 67%, а 33% од жена, и то углавном од људи од 18 до
24 године старости. Више од 95% оних који су лајковали постове имало је од 13 до 44
године, а жене су у просеку биле млађе од мушкараца.
У првој недељи, постови су се углавном односили на тему културе уопште, док су се
постови из следећих шест недеља односили на шест подтема: култура и сиромаштво;
култура и образовање; култура и родна равноправност; култура и одрживи градови;
култура, животна средина и промене климе; култура, укључивање и помирење. Најпосећенији постови били су они о култури, животној средини и променама климе,
као и култури и образовању, и култури и сиромаштву.
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2) У септембру је спроведена општа анкета становништва узраста
15 година и више.
Реализовани узорак се састојао од 1.377 испитаника и представљао реалну структуру циљне популације, што значи да су у узорку у реалном односу били заступљени мушкарци и жене, млади,
средовечни и старији, градско и сеоско становништво, образованији и мање образовани.

3) Отворена је анкета на интернету, која је постављена на адреси www.
srbijakakvuzelim.com и остала активна током целог процеса.
Упитник је до сада попунило укупно 100 учесника, углавном младих, од којих 52% чине
мушкарци, што представља релативно уравнотежен родни однос.

4) Од краја августа до почетка октобра, одржано је пет дискусија у фокус
групама (ДФГ).
У дискусијама у фокус групама учествовало је укупно 40 људи. Вођене су са:
•
•
•
•
•

незапосленима који су похађали програме образовања одраслих (средовечни
мушкарци и жене),
младима о образовању у области животних вештина (половина младићи, половина
девојке, узраста 16–18 година),
стручним радницима у области јавног здравља о здравственим ризицима током масовних културних манифестација,
младима у једном мултикултурном граду о културним потребама и праксама (половина младићи, половина девојке, узраста 18–26 година),
невладиним организацијама које се баве питањима рода и укључивања.

5) Од средине септембра до краја октобра, одржано је седам радионица:
•

•
•
•
•
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припремна радионица са представницима Министарства културе и информисања и
Министарства спољних послова Републике Србије, усредсређена на сарадњу са Владом Републике Србије,
припремна радионица са Канцеларијом сталне координаторке УН и БФПИ у вези са
радионицама са сектором ОЦД,
три тематске радионице са ОЦД у Београду, Новом Саду и Нишу,
радионица са стручњацима из области културе,
радионица са представницима синдиката.

6) У октобру је организовано пет сесија према методи „светски кафе".
По једна сесија према методи „светски кафе" организована је о свакој од следећих тема:
•
•
•
•
•

култура и развој уопште (учесници: представници владе и јавних институција),
култура и родна равноправност (учесници: политичарке, представници власти, привреде, ОЦД),
култура, одрживи градови и урбанизација (учесници: лекари, архитекте, радници у
култури, планери),
култура, животна средина и промене климе (учесници: локални планери, локални
званичници, млади),
култура и укључивање/помирење (учесници: становништво ромске националности,
незапослени, старији).

7) Од краја августа до краја октобра, вођено је 17 дубинских интервјуа са:
•

•

•
•
•
•

четири предузетнице (агенција за рачуноводство, књиговодство, ревизију и пореске консултантске услуге; школа страних језика; привредно друштво за сервисирање
електричних апарата; привредно друштво за међународни транспорт),
четири предузетнице ромске националности (предузетнице и привредна друштва
која се баве купопродајом стоке, рециклажом, фотографским услугама и производњом папирних производа),
два млада пољопривредника,
представником једне установе културе,
три млада уметника,
три пружаоца услуга у сеоском туризму.

Све ове консултације су донеле суштински значајне прилоге за разумевање културе и развоја
у Србији. У следећем одељку, изложени су најважнији аспекти ове теме у Србији, што представља значајан прилог за контекстуализацију даљих резултата истраживања и консултација.
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3. КУЛТУРА И
РАЗВОЈ У СРБИЈИ
РЕЛЕВАНТНОСТ КУЛТУРЕ ЗА РАЗВОЈ У СРБИЈИ

Ј

единствени развојни пут Србије, обележен њеним историјским и географским положајем на раскршћу великих цивилизација (запада и истока), као и развојне тенденције (отворене и окренуте модернизацији наспрам аутархичних и окренутих централизацији), обликује културу Србије на контроверзан начин. Она је изузетно креативна и прогресивна, а истовремено и потенцијално деструктивна и ретроградна. Даље,
Србију карактерише етничка и културолошка разноликост, будући да скоро 18% њеног
становништва чине припадници националних мањина (међу којима су најбројније мађарска, бошњачка и ромска национална мањина), а миграциони токови су веома интензивни
(интерно расељена лица са Косова*, избеглице српске националности из Хрватске и БиХ,
имигранти из Азије и Африке). Стога је формирање идентитета у Србији комплексно и
често контрадикторно. Разумевање тих идентитета и, сходно томе, пракси условљених
њима неодвојиво је повезано са разумевањем културне баштине, нормативних оквира
и вредносних оријентација. Из тих разлога, истраживања у овој области треба да узму у
обзир различите ставове, културне праксе, перцепције „другог", предрасуде и дискриминацију, као и процес културног стваралаштва.
Србија данас има институционализовану културну
политику и разноврсно културно стваралаштво. У
145 градова и општина у Србији функционише близу 550 јавних установа културе. Међутим, важнија
од броја установа је организација културне мреже.
У Србији не постоји урбана целина која нема макар
једну установу културе. Једна од основних карактеристика културне мреже у Србији јесте финансијска
децентрализација. Структура према нивоу финансирања показује да се највећи број институција финансира из локалних буџета градова и општина.

4.7%

3.4%

републичке
установе

91.9%

покрајинске
установе
градске/општинске
установе

Графикон 3.1. Приказ јавне културне мреже према извору финансирања
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Међутим, однос културе и (одрживог) развоја још није шире препознат нити институционализован. Као што је наведено у Националном извештају о спровођењу Конвенције о заштити и
унапређењу разноликости културних израза у Србији4 (UNESCO, 2005), интеграција културног
развоја у социоекономски и политички дугорочни развој демократског друштва, као и подстицање одрживог развоја културе као саставног дела животне средине налазе се међу начелима
културног развоја дефинисаним Законом о култури (члан 3, тачка 5. односно члан 3, тачка 10).
Према бази података Сталне конференције градова и општина, 85 од 145 локалних самоуправа
има стратегије локалног одрживог развоја, али у тим документима култура није заступљена на
остварив начин. Са друге стране, важећи Закон о култури (Службени гласник Републике Србије
72/2009) прописује доношење стратегије развоја културе на републичком нивоу, и у складу
са њом, локалне самоуправе су у обавези да донесу своје локалне планове културног развоја
(члан 7 Закона о култури гласи: Јединица локалне самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури на својој територији, доноси план развоја културе у складу
са законом и Стратегијом, а за који се средства за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе...). Истраживања Завода за проучавање културног развитка5 показало је
да су у пракси све чешћи примери градова и општина који покрећу иницијативу, раде на креирању локалног плана развоја културе или су већ у процесу имплементације (Панчево, Ваљево,
Ниш, Ужице, Зрењанин, Пирот, Нови Сад, Врање, Сомбор, Крагујевац, Шабац). Међутим, рад
на стратешким плановима често нема континуитет и бива запостављен у почетним фазама развоја. Само град Панчево је завршио имплементацију првог петогодишњег стратешког плана, и
тренутно ради на припреми другог. Стратегија на државном нивоу је у фази писања документа.
Међутим, стратешко планирање неопходно је и да дефинише развој на нивоу установа културе.
Изостанак дугорочних планова на свим нивоима директно утиче на одрживи развој културе..

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
Култура је веома важна за грађане Србије из више разлога. Србија, као и цео регион Балкана,
налази се на раскршћу различитих култура и цивилизација. Резултат тога је огромно богатство културне баштине и разноврсног и инспиративног културног стваралаштва. То су препознали и доносиоци одлука у Србији у националним политикама и програмима.
Министарство културе и информисања Републике Србије је 2008. године објавило своје
приоритете за период од 2008. до 2011. године који се, између осталог, заснивају на следећим постулатима: слобода културног и уметничког стваралаштва, поштовање права на
културу; равноправност свих култура на територији Србије; очување културних идентитета и
заштита и промоција разноликости културних
израза; подршка развоју уметничког квалитета
и иновацијама у култури; успостављање модерног, ефикасног, рационалног и креативног
система управљања у култури; јавност деловања. Изабране стратегије у оквиру културне
политике заснивају се на групи међусобно
зависних циљева и то су пре свега промоција
културне разноликости и интеркултурног дијалога и промоција културе као виталног елеНародна библиотека Србије, Фото: Блиц.рс
мента друштва. На ове приоритете надовезују
4
5

https://en.unesco.org/creativity/mr/periodic-reports-available-reports?field_country_reference_target_
id=2594&field_cycle_tid=All
Лазаревић, Александар, ур. 2012. Културни ресурси на нивоу округа Србије. Завод за проучавање
културног развитка. Београд; и Лазаревић, Александар, ур. 2011. Културни ресурси градова Србије. Завод
за проучавање културног развитка. Београд. Анализирани подаци за период 2007-2010
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се и приоритети Министарства културе и информисања које је истакао Министар Иван Тасовац 2013. године: професионализација и јачање капацитета националних институција културе и
транспарентност у раду и доношењу одлука.
И према програму Владе (27. априла 2014. године) приоритетни циљеви Министарства културе
и информисања у 2015. години су: успостављање предвидиве и конзистентне политике у области културе, заштита и очување културног наслеђа, дигитализација културног наслеђа, јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, развој међународне културне сарадње, јачање
слободе и професионализма медија и заштита слободе говора.
Значајан корак за унапређење културе је ратификација Конвенције о заштити и унапређењу
разноликости културних израза (Унеско, 2005) (Службени гласник Републике Србије
42/2009), која је разматрана у Скупштини Републике Србије 29. маја, а званично почела да се
примењује Законом о ратификацији Конвенције 06. јуна 2009. године. Конвенција је посвећена неговању, подстицају и стварању социјалних услова који омогућавају различите креативне
и уметничке изразе. Посебан циљ Конвенције је подршка сарадњи и размени међу земљама
различитих културних и друштвених контекста, као и развој економских аспеката уметности
и стваралаштва који ће коначно довести до унапређења културе. Усвајање Конвенције имало
је веома позитивне резултате у пракси. Потврђивањем ове Конвенције у Парламенту, обезбедили су се услови за примену првог међународног инструмента који регулише питања очувања и развијања културне разноликости, чиме се битно утиче на остваривање фундаменталних слобода и права грађана, гарантованих у националном законодавству Законом о култури
(Службени гласник Републике Србије, 72/2009), Законом о јавном информисању (Службени
гласник Републике Србије, 83/2014), Законом о заштити права и слобода националних мањина (Службени гласник Републике Србије, 1/2003 – Уставна повеља и Службени гласник Републике Србије,72/2009 – др.закон и 97/2013 – одлука УС).
Законодавни систем Републике Србије, потврђивањем Конвенције, добио је снажан правни инструмент који је утицао на правне, политичке и друштвене реформе у области културе. Правни и
политички оквир ове Конвенције дао је и суштински подстицај доношењу новог Закона о култури
(септембар 2009. године, ступио на снагу март 2010). Чланом 3. прописана су начела културног
развоја, а у тачки 4. наведено је начело разноликости културних израза. Садржина Конвенције је
преточена и у члану 6. тачки 10. где је реч о подстицању међународне културне сарадње.
Министарство је за Контакт тачку (Focal point), која је предвиђена члановима 9. и 28. Конвенције,
поред Сектора за међународну сарадњу Министарства, одредило Завод за проучавање културног
развитка, који сарађује са релевантним институцијама и појединцима, и пружа, сакупља и размењује информације које се односе на заштиту и унапређивање разноликости културних израза.
Подршка разноликости културних израза обезбеђена је и редовним годишњим конкурсима Министарства културе и информисања за суфинансирање пројеката у сфери културе и медија. Различити културни и медијски пројекти/програми финансирани су и у склопу уговора о сарадњи
између установа/организација културе и органа управе на различитим нивоима власти. Такође,
при Министарству културе и информисања је 2011. година формирана Радна група за развој креативних индустрија. Пројекти са дугорочним ефектима имали су предност у односу на краткорочне пројекте. У том периоду, реконструисане су установе културе од националног значаја, попут Народне библиотеке Србије, Југословенске кинотеке, и делимично Народног музеја, а мрежа
биоскопа је кроз приватну иницијативу делом дигитализована, што је унапредило већ развијену
јавну културну инфраструктуру.
На Конвенцију се ослањају и други закони у сфери културе. Закон о библиотечко-информационој
делатности из 2011 (Службени гласник РС 52/2011) се у члану 2 ослања на принципе конвенције
и слободни приступ информацијама, на знање и идеје обезбеђујући личну и интелектуалну слободу свим грађанима. Закон о кинематографији (Службени гласник РС 99/2011, 2/2012 - испр. и
46/2014 – одлука УС) истиче културну разноликост као општи интерес у сфери кинематографије
(члан 19, став 12) и подстиче сарадњу и укључивање домаће кинематографије у европско филмско стваралаштво и глобалне токове развоја (члан 11). (извор: Четворогишњи извештај Републике
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Србије у склопу активности у вези са Конвенцијом https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/
files/periodic_report/Serbia_Report_Eform_EN_2013_0.pdf).
Важан сегмент културне размене и мобилности
уметника и уметничких колекција врши се кроз
6%
међународну сарадњу. Након програма Култура
Просечан
2007-2013 у којем је један од учесника била Србија,
буџет за
Министарство културе и информисања је 2014.
културу на
године потписало укључивање Србије у програм
градском
Креативна Европа који омогућава финансирање
нивоу
пројеката за унапређење културе, стваралаштва
и медија. Република Србија је прва земља међу
онима које нису чланице ЕУ која је потписала Споразум о учешћу у овом Програму Европске уније и
успоставила тело за имплементацију на националном нивоу - Деск Креативна Европа Србија у оквиру Министарства културе, као и антене Деска у склопу Фонда за европске послове Аутономне
Покрајине Војводине. Деск пружа подршку свим организацијама и институцијама приликом
конкурисања код међународних фондова. Министарство културе и информисања је крајем
2014. године расписало је и Отворен конкурс за суфинансирање пројеката у области културе
и уметности који су подржани кроз међународне фондове, као нове мера за подршку међународној сарадњи и мобилности уметника.
Завод за проучавање културног развитка у својим истраживањима о културној политици6наводи као основни проблем систем финансирања који се може сагледати кроз неколико нивоа:
Непостојање диверзификованих начина финансирања – и установе и актери цивилног сектора се често ослањају искључиво на буџете градова/општина на чијој се територији налазе.
Локалне самоуправе у просеку издвајају око 6% локалних буџета за све установе културе у
граду/општини, и то су у највећем броју градова једина финансијска средства која култура користи. Та средства су најчешће мала, и у око 60% градова у Србији износе до 8 евра по глави
становника. Ипак, корак напред у односу на овакву праксу је чињеница да установе културе
све чешће конкуришу код многобројних европских и републичких фондова за финансирање
пројеката у култури, што утиче и на повећање издвајања по глави становника. Доказ за то су
већи градови код којих је оваква пракса све израженија.
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Издвајања по глави становника у
највећим градовима Србије
Нови Сад – 35,7 евра, Ниш - 20 евра,
Београд – 19,5 евра ,
Крагујевац – 17,5 eврa

Графикон 3.2. Проценат градова у Србији према уделу издвајања за културу из локалних буџета

Најмањи удео средстава према намени за програме – у установама највећи део буџета
одлази на плате запослених, затим трошкове одржавања простора, и најмање за програ6

Лазаревић, Александар, ур. 2012. Културни ресурси на нивоу округа Србије. Завод за проучавање
културног развитка. Београд; и Лазаревић, Александар, ур. 2011. Културни ресурси градова Србије. Завод
за проучавање културног развитка. Београд. Анализирани подаци за период 2007-2010
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ме и пројекте намењене публици. Једини градови
који значајно одступају од просека према структури буџета за културу су главни град Београд и
други по величини град у Србији, Нови Сад.
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34.1%
22.3%

57.8%

39.8%

26.1%
Плате
Србија без главног града

Материјални трошкови
Београд-главни град

41.4%

45.7%

12.6%
Програми
Нови Сад-други највећи град

Графикон 3.4. Просечна структура буџета за културу у градовима у Србији
•

•

•
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Непостојање плана и приоритета за инвестиције – буџет за културу у градовима
највећим делом одлази на плате запослених, потом на одржавање објеката и на крају
за програме. За велике инвестиције често нема средстава, због чега је неопходно правити и редовно ажурирати листу приоритета за инфраструктурна улагања и на локалном и националном нивоу. То већ и јесте пракса у неким градовима Србије где се приоритети одређују кроз договор локалних власти и преставника установа културе.
Минимални удео сопствених средстава – уз непостојање алтернативних извора
финансирања, тешкоћа у функционисању културне мреже и понуде је што установе
културе најмањи део буџета обезбеђују кроз зараду, односно сопствене приходе –
у просеку од 5% до 10%. Позоришта и поливалентни центри захваљујући атрактивним садржајима – представама, пројекцијама, концертима, успевају да зараде нешто
више од осталих установа. Разлог остваривања ниских сопствених средстава је слаба
оријентисаност установа културе на тржишно пословање, али и изостанак истраживања потреба и навика грађана. Ипак, тржишни аспекти културе све чешће постају
тема едукативних садржаја за запослене, али и пракса која се остварује кроз сарадњу
са привредним субјектима (спонзорима и донаторима). Такође, истраживања културних пракси и потреба грађана су све бројнија и представљају емпиријску базу културне понуде и политике.
Недовољно развијени механизми конкурса – четвртина градова расписује конкурсе
за стваралаштво у култури. Ова пракса требало би да буде присутна у свим градовима, и сваке године се све већи број локалних управа одлучује да транспарентно
додели средства намењена пројектима у култури, како би се избегло субјективно и
произвољно додељивање финансија. Развијени механизми конкурса су и конкурси
на републичком нивоу (од стране Министарства културе и других министарстава), на
које се јавља велики број актера из свих градова.

Културни развој и савремена продукција своју базу имају и у мрежи културних институција,
и великим делом у организацијама цивилног друштва. Највећу подршку савременом стваралаштву дају културни центри, позоришта, галерије, биоскопи. Међу свим установама културе,
управо су најбројнији културни центри који негују различите облике културног израза.
остало

5.2%

позоришта

4.8%

заводи за ...
архиви
галерије
музеји

2.3%
5.7%
3.4%
11.6%

библиотеке

32.7%

културни центри

34.3%

Графикон 3.5. Структура културне мреже према врсти јавних установа

Треба истаћи да у Србији функционише око 2.000 организација цивилног друштва који доприносе унапређењу културе и савременог стваралаштва.
Табела 3.1 – Број установа културе у Србији
које финансирају органи управе, по доменима
Домен
Културна баштина

Ликовне уметности
Извођачке уметности

Књиге и библиотеке
Аудиовизуелне
уметности
Интердисциплинарни
домен

Установе културе (поддомени)

Број (година)

Локалитети културне баштине (признати)

3093 (2010)

Музеји (организације)

97 (2010)

Архиве (органа управе)

40 (2010)

Јавне уметничке галерије/изложбене сале

200 (2010)

Академије (или универзитети) уметности

24 (2010)

Симфонијски оркестри

4 (2010)

Музичке школе

76 (2010)

Академије (или универзитети) музичке/
позоришне уметности

6 (2010)

Драмска позоришта

41 (2010)

Музичка позоришта/опере

5 (2010)

Плесне и балетске трупе

5 (2010)

Библиотеке

160 (2010)

Радиодифузне организације

442 (2010)

Социокултурни центри/домови културе

196 (2010)

Извор: Council of Europe/ERICarts (2014)

Даље унапређење креативности и културних израза реализовано је унапређењем социјалног
и економског положаја уметника. То подразумева смањење пореза на приходе за уметнике и
културне ствараоце. Уведено је и признавање улагања у културу као расхода у пореском би31

лансу. У протекле четири године, пет струковних удружења у области ликовних уметности добило је статус репрезентативних удружења у култури на националном нивоу. Исход државне
подршке за умрежавање и сарадњу (ОЦД, МСП и др.) испољава се на неколико платформи за
сарадњу и кластера културних делатности.
Поред више билатералних програма и протокола о културној сарадњи потписаних са више
земаља, активности на регионалном и мултилатералном нивоу довеле су и до заједничког
потписивања декларације земаља југоисточне Европе којом је додатно истакнут значај културне разноликости. Један нови канал међународне сарадње и јачања традиционалне сарадње обезбеђен је укључивањем културе и уметности у документе о економској и научно-техничкој сарадњи. Такође, представљање културе Србије у иностранству, повезано са
међународним односима, заузимало је високо место на агенди земље. Један од значајних
догађаја је приступање Србије Центру „Север–југ" Савета Европе 2009. године.
Завод за проучавање културног развитка спровео је више националних истраживања о културној политици, са посебним освртом на културне ресурсе градова и општина. Коначни резултати ће се користити као основа за планирање у култури у будућности, док ће истовремено пружити увид у целокупни систем културе Србије. Полазећи од тога, јединствени локални
културни потенцијали би постали вектор привредног развоја региона Србије, као што је и
наведено у важећем Закону о култури.
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4. РЕЗУЛТАТИ
КОНСУЛТАЦИЈА

Р

езултати представљени у овом поглављу садрже податке добијене из различитих консултација вођених од августа до краја октобра 2014. године. Неки подаци допуштају
генерализације о целокупном становништву Србије старијем од 15 година, док остали пружају дубљи увид у везе између културе и развоја. На основу тога, можемо
формирати релевантне закључке:
•

•

шта људи у Србији мисле о култури и развоју уопште и са 6 предложених аспеката
(смањење сиромаштва, образовање, равноправност полова, одржива урбанизација,
заштита животне средине и социјална укљученост);
како одређени важни актери (државни званичници, организације цивилног друштва,
уметници, менаџери у култури, итд.) схватају улогу културе у развоју и начине да се
ова улога унапреди и учини видљивијом.

Од почетка треба нагласити да се садашњи културни обрасци у Србији, као и у многим другим земљама, формирају у контексту тешке економске кризе и борбе грађана
да саставе крај с крајем. Подаци из истраживања приближни су званичним подацима о
стопи сиромаштва који показују да је 24,6% грађана Србије суочено са ризиком од сиромаштва (Други национални извештај о социјалној инклузији и смањењу сиромаштва у
Републици Србији). Према истраживању, четвртина грађана једва саставља крај с крајем
и има проблеме како да покрије основне трошкове домаћинства, док је још 50% у стању
да обезбеди средства да подмири тек основне потребе.
Сходно томе, половина анкетираних сматра да незапосленост представља велики проблем у
земљи, затим корупција и сиромаштво, што се подудара са претходним низом консултација
када су незапосленост и сиромаштво истакнути како кључна препрека за развој у Србији.
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Кључни проблеми у Србији

14

Незапосленост

5

Корупција
49

9

Сиромаштво
Непристојан рад

10

Неефикасно и некомпетентно
руковођење
13

Остало

Графикон 4.1 Кључни проблеми у Србији по схватању грађана, у %
Напред је размотрено неколико аспеката општег културног оквира који је повољан за
развој. Према дефиницији која се примењује у овом процесу консултација, култура ствара нит која држи друштво на окупу и даје људима алат да пронађу начин да се укључе у то друштво. Култура је важна као област стваралаштва, те за одржавање вредности узајамног поверења, солидарности, поштовања закона, и демократије. Ови скупови
вредности пружају мотивацију за људе да раде, комуницирају, стварају, и поштују друге.
Ово је основа за развој друштва и појединца. У овом одељку представљамо податке из
анкете и групних дискусија које илуструју прихватање наведених вредности. Подаци из
истраживања су дати компаративно за Србију и 29 земаља које су обухваћене Европском
друштвеном анкетом, тако да се види где се Србија налази у европским оквирима.
Низак ниво поверења у друштву је важна препрека за развој јер смањује социјалне интеракције и размене. Сматра се да је поверење предуслов за тржишну економију, али
је оно важан елемент и сваке друштвене трансакције. Подаци из истраживања показују
низак ниво поверења у Србији на сва 3 примењена показатеља - поверење, поштење, и
предусретљивост. Као што предње табеле показују, у поређењу са земљама обухваћеним
Анкетом друштвених токова у Европи, Србија има много нижи ниво просечне вредности
поверења: 4,27 на скали од 0-10, у поређењу са 9,1 за поверење у друге људе, 4,53 у односу на 9,1 за уверење да су други људи праведни и 4.1 у односу на 9.1 за уверење да су
људи обично предусретљиви.
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Табела 4.1 – Уопштено говорећи, да ли бисте рекли да се већини људи може веровати или
да је увек потребан додатни опрез у контактима са људима?
Никад не
можете
бити
превише
опрезни

Србија
Земље
обухваћене
АЕД

Већини
људи се
може
веровати

У%

0
11.1

1
2
3
4
5
12.1 6.4 11.7 9.1 17.4

6.6

4.6

6
8.5

7
9.6

8
6.4

Просек

9
2.8

10
4.9

4.27

7.1 10.6 9.7 19.2 11.2 14.9 11.3 3.0

1.8

9.1

Извори за Анкету европских друштава: hp://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&st
udy=hp%3A%2F%2F129.177.90.83%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FESS6e02.0&mode=documentaon&top=yes

Табела 4.2 – Верујете ли да би већина људи покушала да Вас искористи када би добила
прилику или би покушали да буду праведни?
Већина
људи би
покушала
да ме
искористи

Србија
Земље
обухваћ.
АЕД7

Већина би
настојала
да буде
фер

У%

4

5

Просек

0

1

2

3

6

7

8

9

10

10.5

10.9

7.3

8.7

8.4 19.4

7.3

9.7

7.4

4.4

5.9

4.53

3.6

2.9

5.2

8.3

8.9 20.5 11.8

17.2

14.5

4.3

2.8

9.1

Извор за Анкету европских друштава hp://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&stu
dy=hp%3A%2F%2F129.177.90.83%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FESS6e02.0&mode=documentaon&top=yes

Табела 4.3 - Да ли бисте рекли да је већину времена људи покушавају да буду од помоћи,
или да се углавном брину само за себе?
Људи се
углавном
брину
само за
себе

0
Србија
Земље
обухваћ.
АЕД7

У%

1

2

13,4

12,4 8,4

5,3

4,4

Људи
Просек
углавном
покушавају
да буду од
помоћи

3

4

5

6

7

9,4

8,7

17,2

8,0

7,9

8

9

10

6,3 3,9

4,5

4,1

7,9 11,2 11,1 20,4 12,2 13,5 9,5 2,8

1,8

9,1

Извор за Анкету европских друштава
hp://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=hp%3A%2F%2F129.177.90.83%3A8
0%2Fobj%2FfStudy%2FESS6e02.0&mode=documentaon&top=yes
7

8

Земље укључене у Анкету европских друштава: Албанија, Белгија, Бугарска, Швајцарска, Кипар, Чешка,
Немачка, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Француска, Великој Британији, Мађарска, Ирска, Израел,
Исланд, Италија, Литванија, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Руска Федерација, Шведска,
Словенија, Словачка, Украјина, Косово *.
Земље укључене у Анкету европских друштава: Албанија, Белгија, Бугарска, Швајцарска, Кипар, Чешка,
Немачка, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Француска, Великој Британији, Мађарска, Ирска, Израел,
Исланд, Италија, Литванија, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Руска Федерација, Шведска,
Словенија, Словачка, Украјина, Косово *.
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Током радионице са представницима синдиката наглашено је да је транзиција ка капиталистичком систему донела нове вредности, па чак и трансформисала личности. Људи се не
доживљавају више као вредност и као ресурс, већ као бројеви, тако да се о потребама и проблемима радника више и не расправља. Нови Закон о запошљавању посебно је истакнут као
проблематичан, из два разлога: с једне стране, по њиховом мишљењу, закон је написан без
било какве врсте јавне расправе; са друге, он је неадекватан. Учесници радионице су истакли
да се доносиоци одлука односе неодговорно према својим грађанима, посебно радницима
(запосленима), када верују да један закон може да реши проблем.
"Ми заиста морамо да се бавимо суштином. Није спорно да ми, као друштво, морамо
да повећамо продуктивност, нити је под знаком питања то да морамо да завршимо
своје задатке, или да предузеће мора да успешно послује на тржишту. Ништа од овога није упитно. Али хајде да видимо који су то механизми који могу да иницирају нешто
лепо, позитивно, а не да се на живот примењује друштвени дарвинизам "
(Учесник радионице са синдикатима)

Ако је ниво поверења низак, владавина права постаје кључна за повећање општег поверења
и кохезије у друштву. Што се тиче овог питања, испитаници анкете су показали одређени степен супротстављених уверења у смислу да не подржавају кршење закона, али многи од њих
верују да закон није на њиховој страни, нити да заступа њихове интересе. Скоро половина
испитаника је изразила мишљење да закони нису у њиховом најбољем интересу. Ипак, већина испитаника се понаша у складу са законом. Мање од четвртине испитаника сматра да није
неопходно понашати се у складу са законом, ако је закон неправедан, док мало више њих
верује да је прихватљиво да се закони заобиђу онда када не дају добру основу за решавање
проблема. Мање од 10% испитаника сматра да је прихватљиво кршити закон.
Графикон 4.2 – Ниво сагласности са тврдњама о владавини права
У реду је кршити закон ако је то у нашем
интересу

8.7

Ако се не слажемо са законом, у реду је
кршити закон а при томе само водити
рачуна да не будеш ухваћен

9.3

У реду је избегавати закон чак и ако не
кршимо закон

33.8

Некада је боље игнорисати закон и решити
проблем него чекати законско решење

27.1

Није неопходно поштовати закон који није
правичан

22.5

Закон ретко брани моје интересе, закони
углавном бране интересе оних који желе
да ме контролишу
Закон никада није на мојој страни, закони
ме обично ограничавају и супротни су
мојим интересима

46.5

41.6
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Култура демократије
Демократска култура омогућава партиципативно и проактивно понашање, што је неопходан
услов за укупан развој. У условима ниског општег поверења и спорог преласка на "владавину
права" у Србији, оно што обећава је чињеница да је подршка демократији у Србији у порасту.
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Иако је стопа про-демократски оријентисаних грађана нешто нижа у Србији него у другим
земљама које учествују у Анкети о друштвеним токовима у Европи (7.1 на скали 0-10, у поређењу са 9,1 у земљама учесницама у Анкети - резултат треба да се посматра у контексту
релативно скоре ауторитарне заоставштине), важно је напоменути да већина људи сматра да
владавина демократије представља битан начин управљања државом.
Табела 4.4 – Колико вам је важно да живите у земљи у којој влада демократија?
Уопште
није
важно
0

Изузетно Просек
важно
1

Србија

7.6

3.9

Земље
из АЕД9

1.2

0.4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5 2.6

3.0

11.7

4.2

7.3

9.3

8.6

39.2

7.1

0.8 1.2

1.6

6.3

4.7

8.1

14.6 13.6

47.5

9.1

Извор за Анкету друштвених токова у Европи:
hp://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=hp%3A%2F%2F129.177.90.83%3A8
0%2Fobj%2FfStudy%2FESS4e04.2&mode=documentaon&top=yes

Перцепција степена развоја демократије у Србији је добила мању оцену од земаља ЕСС, али
је ово ипак позитиван налаз јер, када се повеже са бившим тврдњом, она открива високе
тежње испитаника према демократији и тражење виших демократских стандарда у земљи.
Table 4.5 – Колико је ваша земља демократска, уопштено говорећи?
Уопште
није
демократска

У потпуности Просек
демократска

0

1

Србија

10.5

10.5

Земље
из АЕД10

3.7

2.0

2

3

5

6

7

8

9

10

8.0 12.5 9.5

20.7

8.0

7.5

5.0

2.3

5.5

4.2

3.9

14.8

11.4 15.6 17.1 8.8

7.0

7.1

6.1

4

6.4

Извор за Анкету друштвених токова у Европи:
hp://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=hp%3A%2F%2F
129.177.90.83%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FESS4e04.2&mode=documentaon&top=yes
Слободни медији су од виталног значаја за јачање партиципативне и демократске културе и за повећање поверења и солидарности у друштву. Велика већина анкетираних особа препознаје
значај независних медија за унапређење културе демократије.
Међутим, они сматрају да има доста простора за побољшање
медија у смислу промовисања и подршке развоју демократије
и обезбеђивања јачег позитивног утицаја на обликовање културе која подржава развој. У следећем графикону, представљен је
проценат испитаника који се делимично или потпуно слажу са
наведеним изјавама.
9

Земље укључене у Анкету европских друштава: Албанија, Белгија, Бугарска, Швајцарска, Кипар, Чешка,
Немачка, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Француска, Великој Британији, Мађарска, Ирска, Израел,
Исланд, Италија, Литванија, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Руска Федерација, Шведска,
Словенија, Словачка, Украјина, Косово *.
10 Земље укључене у Анкету европских друштава: Албанија, Белгија, Бугарска, Швајцарска, Кипар, Чешка,
Немачка, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Француска, Великој Британији, Мађарска, Ирска, Израел,
Исланд, Италија, Литванија, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Руска Федерација, Шведска,
Словенија, Словачка, Украјина, Косово *.
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Графикон 4.3 – Перцепција медија , % одговора „слажем се“
Већина медија у Србији
поклања довољо пажње

27.3

Већина медија у Србији има
позитиван утицај на културне

28.6

Већина медија у Србији
доприноси ширењу

67.1

Независни медији су
значајни за развој
демократије

72.3

Већина медија у Србији
подржавају културу

51.7
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Политике културног развоја
У овом делу прелазимо са представљања вредносних оријентација важних за стабилност
културе оријентисане ка развоју на конкретнију сферу политика које пружају услове за репродукцију те улоге културе. Анкетирани испитаници виде значај културних политика на оба нивоа планирања и подстицања развоја – и на централном и на локалном. Приликом процене
културних политика, већина људи мисли да власти у Србији раде на пољу очувања културне
баштине и у области развоја културе, али само донекле. Приближно једна трећина мисли да
власти раде довољно на овим областима.
Графикон 4.4 - Да ли власти у Србији раде
довољно на пољу развоја културе?

2

49

Графикон 4.5 - Да власти у Србији раде довољно
на пољу очувања културне баштине?

Не, нимало

11
38

Да, донекле
Да, у
потпуности
Не знам

4

54

Не, нимало

9
33

Да, донекле
Да, у
потпуности
Не знам

Ова слика општег културног оквира указује на признавање културних одредница као веома значајних за развој Србије. У земљи са проблематичном прошлошћу и ниским општим поверењем
на једној страни, и са високом културном разноликости и очуваним културним наслеђем на
другој, изузетно је важно да се култура истакне као средство кохезије и основа за напредак.
Имајући ово у виду, грађани Србије предлажу да медији и јавне институције заузму кључну
улогу. Више напора треба покренути у сфери медија, јер се овај алат, важан за репродукцију културних садржаја, доживљава као примитиван, покоран и сматра се да има негативан
утицај на културне обрасце. Још један важан прилив културних образаца треба да дође од
јавних институција. Њихова пракса нормативних предлога је од кључног значаја за повратак
поверења у друштво.
“Култура је темељ, темељ свих темеља. Национална јавна телевизија треба да
има једну од кључних улога. Образовање треба да буде преуређено тако да буде добра основа знања, етике, морала и естетике. Строги закони треба да се спроводе
38

да би се подржала изградња културе, ако је могуће, до савршенства. Комерцијалну
ТВ треба ограничити у ширењу субкултура (примитивизма). То је само за почетак.“
(Коррисник Фејсбука, мушкарац)

Иван Тасовац, Министар културе и
медија и Ирена Војачкова Солорано,
Стална координаторка Уједињених нација у Србији држе уводну реч на консултацијам са представницима владе,
фото: Вукашин Вељић

Представници културних институција и други грађани деле сличан став о улози културе у развоју. Учесници Ворлд Кафе Сешна, који је организован са представницима владе и других
јавних институција су закључили да култура утиче на развој пре свега изградњом позитивних вредности и културних навика грађана. У том смислу, стратегије за развој културе су од
пресудног значаја. Међутим, поред националне стратегије, нагласак треба више ставити на
развој локалних стратегија. Осим тога, образовни систем и медији имају важну улогу у обликовању горе наведених вредности и навика. Да би се то постигло, секторе који развијају
позитивне вредности треба подржати у њиховом процесу културног стваралаштва без ограничења. Стога, држава треба да подржи креативни сектор кроз пореске олакшице, основно
финансирање и обезбеђење веза са потенцијалним инвеститорима.

“Сматрамо да би култура требала да буде прожимајућа тема у свим глобалним
развојним циљевима.”
(први заменик премијера и Министар спољних послова Републике
Србије на прослави Дана Уједињених нација)

“Културна промена значи да наше институције постају транспарентније покушавајући да се више ангажују са грађанима и да се полако мењају и менталитет и те
институције које су хијерархијске и веома затворене за грађане. Грађани сада пре39

узимају на себе дужност да држе све наше институције одговорнима, укључујући
и сопствену локалну скупштину. Овај културни помак је процес који укључује све.
Прво постоји потреба да се изгради поверење у ову врсту промене и да она није
нешто што може да се уради одједном. То је нешто на чему је потребно да се доследно ради у наредном периоду. На овај начин, грађани постају све боље упознати
са својом улогом лица која јесу и треба да буду на другој страни скале и да држе
ситуацију у равнотежи.”
(председник скупштине Панчева на прослави Дана УН-а)

"Верујем да је кључни проблем у вредностима. Ако се сложимо које вредности желимо да промовишемо и како се то ефикасно ради, ми ћемо решити неколико проблема одједном. Други проблем је, рекао бих, недостатак спремности за сарадњу
између сектора ...
(Учесник ДФГ)

“Одговор на питање: када ће се наша ситуација променити на боље? Када ми сами
постанемо бољи. Да ли свако од нас заустави возило да повезе стопера; да ли сви
ми помажемо када смо у ситуацији да то урадимо?
(Учесник ДФГ)

Стручњаци културе слично размишљају. Они наглашавају да је културна продукција јединствен развојни ресурс Србије, али та подршка је потребна како би се променила перцепција
културне продукције и њене улоге у развоју. С обзиром да су политике културног развоја
недоследне и да основни оквир и даље недостаје, стручњаци истичу да је потребно да се
финализира израда и спровођење Националне стратегије за културни развој. Штавише, учесници су изразили још већу важност подстицања јавно-приватних партнерстава и локалних
културних политика.
“Недостају нам неинституционализовани културни центри, а они јавни су у лошем
стању.
На пример, постоји јавни културни центар у Крушевцу, који има највећи буџет у Србији од свих локалних културних центара и најмањи број програма. То је зато што
има највећи број запослених.“
(стручњак у области културе и представник НВО у сфери културе)

ПОДТЕМА 1: КУЛТУРА И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА
Постоје најмање три главна начина како култура може допринети смањењу сиромаштва:
а) Подржавајући културне и креативне индустрије кроз које људи којима прети сиромаштво могу да економски ојачају, да добију проактивније учешће и економски обезбеде одрживији приход и средства за живот.
б) Подржавајући креативност људи који би могли да поправе свој положај користећи
сопствена креативна средства у оквиру креативних индустрија, а кроз различите културне и уметничке изразе.
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ц) Приступи развојним програмима који у обзир узимају културу могу повећати ефикасност програма за смањење сиромаштва тако што ефикасно користе своју људску, социјалну и економску димензију.
Према међународним организацијама као што су УНЕСКО и ГАТТ - Општи споразум о тарифама и трговини, културне индустрије комбинују стварање, производњу и дистрибуцију робе и услуга које су културне природе и обично заштићене законом о интелектуалној својини.11
У овом делу ћемо представити резултате консултација у вези са улогом културе у смањењу
сиромаштва, перцепције кључних политика, инструмената и актера важних за овај циљ.

О проблему (ШТА)
Истакнута су четири кључна проблема у вези са овом темом:
1.
2.
3.
4.

Мале прилике за запослење
Дискриминација у вези са запошљавањем
Лош квалитет запослења
Неодрживо, нестабилно запослење

Ови проблеми доприносе повећању сиромаштва и расту социјалних неједнакости. Штавише,
ови проблеми су уско повезани са визијом пожељног друштва међу људима, и са њиховим
очекивањем како би развој требао да изгледа и који тип државе благостања треба да настане
или треба да се промовише кроз развојне процесе.
Резултати консултација показују да вредности једнакости и социјалне правде представљају
важан део културе у Србији. Већина људи у Србији није спремна да прихвати развојне моделе који уводе превисок ниво социјалних неједнакости. Према њиховом мишљењу, правично
друштво је друштво у коме су разлике у стандарду живота релативно мале. Ако узмемо у
обзир ставове грађана Србије према том концепту и различите атрибута који се односи на социјалну правду, можемо видети да људи не криве појединаца због њихове незапослености,
да они верују да људи са веома ниским примањима не уживају одговарајуће бенефиције социјалне заштите, али да је систем социјалне заштите у опасности да постане неефикасан јер
многа лица која немају право на накнаде покушавају да злоупотребе овај систем.
Графикон 4.6 – Ставови у вези са социјалном правдом
Да би друштво било праведно, разлике у
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Као што је раније наведено, 25% анкетираних се бори да саставе крај са крајем (често нису
у стању да покрију основне потребе) и око 50% тврди да су њихови приходи довољни да
покрију основне потребе, али не много осим тога. У таквом окружењу већина испитаника
(61,5%) оцењује политике за смањење сиромаштва и социјалну инклузију као недовољно
ефикасне. Према резултатима испитивања, људи сматрају културу за важан део напора за
смањење сиромаштва на два начина: путем подстицања развоја локалних заједница који ће
привући нове могућности за запошљавање и повећати њихов животни стандард, и тачније,
преко запошљавања у културним индустријама.
Међутим, културне индустрије тренутно имају скроман економски утицај у смислу учешћа у
запошљавању и учешћа у бруто вредности. Наше истраживање је потврдило званичне статистичке податке да је нешто преко 3% испитаника запослено у културним индустријама.
Поред тога, треба имати у виду да литература показује да секундарни утицај културних индустрија на кретања на тржишту рада удвостручује ову цифру на преко 7% (Микић, 2011).
Ипак, охрабрује то што учесници у процесу консултација показују интересовање за развој
културних индустрија. 11% учесника у истраживању је вољно да покрене бизнис у културним
индустријама као самостални предузетници, док би се додатних 17% радије ангажовало у
овој области кроз неки облик кооперативног или друштвеног предузећа. Главни поља за која
су испитаници заинтересовани за покретање бизниса укључују: поље уметности (23%), традиционалне занате (21%), туризам (20%), забаву и рекреацију (15%), маркетинг, медије (10%).
Стање и даљи развој креативних индустрија у Србији били су предмет пројекта Креативна Србија, реализованог од стране Групе за креативну економију, академске експертске
група која се бави анализом релевантних економских, правних и политиколошких питања
развоја креативне економије у Србији
и свету. Студије Групе показују потенцијале и економске аспекте културе у
Србији данас12.
Предузећа
Креативне индустрије у Србији развијају
Предузетници
се према мешовитом економском модеЈавне
лу у оквиру којег јавни и приватни сектор
институције
деле одговорност за развој креативних
Графикон 4.7. Структура актера у креативном
сектору према правном статусу

добара и услуга. Издаваштво, штампани медији, филмска индустрија, биоскопи, маркетинг, дизајн и мода и друге сфере развијају се кроз приватне иницијативе и тржиште, док су јавни буџет и
субвенције извор подршке за музеје, архиве, библиотеке, наслеђе, извођачке уметности. Према
подацима из 2012. године укупан утицај креативних индустрија (директни и индиректни) износио
је 8,85% укупне запослености и између 6% и 9,8% укупне бруто додате вредности. Такође, према
подацима из исте године, у кључним креативним индустријама било је 10.423 активна привредна
субјекта од чега су 4.850 предузећа, 5.046 предузетника и 527 јавне институције и организације.
Укупан број (стално)запослених износио је 79.189 или 4,59% укупног броја запослених. Битно
је нагласити да је запосленост у креативном сектору много већа јер се активности углавном
везују за динамику пројеката, тако да је потреба за сталним запошљавањем мала. Када се
говори о величини активних субјеката, креативни сектор углавном чине или мала предузећа
(49%) или предузетници (48%).
Структура према области деловања актера у главним културним индустријама показује да је према броју привредних актера, али и уделу у укупном броју запослених у културним индустријама,
најбогатија област дизајна и креативних услуга са 2.491 субјектом и 23,2% запослених делатника.
12 Др Гојко Рикаловић Креативна Србија: нови правац развоја. Anonimus said.2011. Београд и Мр Микић,
Христина. Creative industries Serbia. Creative Economy Group. 2014. Београд. Интернет страна Групе: www.
kreativnaekonomija.com . Студије доступне http://www.kreativnaekonomija.com/studije
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Графикон 4.8. Број правних субјеката према областима културних индустрија, 2012
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Графикон 4.9. Удео области културних индустрија у укупном броју запослених, 2012
Предузетници (који имају испод 20.000 евра
годишњи приход)

5.56%

Образовање (само културни и уметнички
предмети у школама)

17.58%
23.18%

Дизајн и креативне услуге
20.23%

Аудиовизуелни и интерактивни медији

17.51%

Издаваштво и штампа
Визуелне уметности и занати
Манифестације и фестивали
Културно и природно наслеђе

5.69%
4.73%
5.63%

Од укупног броја запослених у главним креативним индустријама 45% су креативни професионалци, релативно млади (између 22-44 године), и углавном запослени у приватном сектору
(85%), док 15% ради у јавном сектору. Креативне индустрије укључују и 6.530 високо образованих слободних стручњака и уметника (freelancers), али и 9.800 слободних делатника у
активностима који су подршка креативним индустријама (инжењери, стручњаци у информационим технологијама, копирајтери...)13.
Једна од најразвијенијих културних индустрија у Србији је кинематографија која има и значајну подршку државе. Наиме, у области филма Србија је усвојила Закон о кинематографији
13 Сви подаци преузети из: Мр Микић, Христина. Creative industries Serbia. Creative Economy Group. 2014.
Београд.
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(Службени гласник Републике Србије, бр 99/2011, 2/2012, 46/2014). Такође национална институција, Филмски центар Србије, координира рад националног филмског фонда и доделу
средстава за филмску продукцију. Филмски центар Србије такође има значајну улогу у посредовању између уметника и међународних конкурса и програма едукације, и на тај начин
подржава креативност у свету филма. Важан је актер у прикупљању података о биоскопима,
кинематографији и филмској продукцији у Србији. Још једна подршка филмском стваралаштву у Србији је ратификација Европске конвенције о кинематографској копродукцији 2004.
године, као и, од 2005. године, чланство у Еуримаж (Eurimages) програму, Међународном
филмском фонду Савета Европе (http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp), која доноси напредак и сарадњу у области филмског стваралаштва, презентације, и промоције европског филма и кинематографије. Чланство у Еуримажу је допринело великом броју копродукцијских пројеката као подршка српској кинематографији – од 2005. године 25 филмова је
добило подршку Еуримаж фонда у вредности од више од 5 милиона евра.
Са друге стране, неке културне индустрије имају свој тржишни пут, независно од подршке
државе. Тако су се у последњих 10ак година развили тзв. дизајн инкубатори који значајно
доприносе креативном изразу младих уметника, архитеката, дизајнера и других актера.
На сличан начин и музичка индустрија функционише кроз самоорганизовање. Ипак, музичка индустрија подржана је низом закона у сфери ауторских права и интелектуалне својине,
као и кроз велики број ратификованих међународних докумената (домаћи закони – Закон
о ауторским и сродним правима (Службени гласник Републике Србије 104/2009 и 99/2011);
Закон о оптичким дисковима (Службени гласник Републике Србије 52/2011); Закон о патентима (Службени гласник Републике Србије 99/2011); Закон о жиговима (Службени гласник
Републике Србије 104/2009 и 10/2013)). Државна подршка музичком изразу није институционализована, већ се развој и очување музичког стваралаштва спроводи кроз специјализована и струковна удружења (Унија дискографа Србије, Организација произвођача фонограма
Србије, СОКОЈ – Удружење музичких аутора Србије, Права интерпретатора).
Издавачка делатност је веома заступљена у Србији (годишње се објави око 16.500 наслова). Правно, издавачка делатност је адекватно покривена са неколико закона: Закон о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије 52/11), Закон о
обавезном примерку публикација (Службени гласник Републике Србије 52/11), Закон о издавању публикација (Службени гласник Републике Србије 37/91, 53/93-др.закон, 67/93-др.
закон, 48/94-др.закон, 135/04 и 101/05-др.закон). Када је реч о издавачима, у Србији постоји
неколико удружења од којих је једино репрезентативно Удружење издавача и књижара Србије које је члан и Европске федерације издавача. Удружење броји 115 чланова међу којима
су и најактивније издавачке куће.
Министарство културе и информисања је главно тело за дефинисање политика, стратегија и
законских оквира развоја креативних индустрија, али се и други актери укључују. Тако је Министарство економије подржало оснивање 5 кластера: Филмски кластер, Кластер креативних
индустрија Војводине,Кластер за ревитализацију старих заната - RE:Crafts, Кластер уметничких заната (Сомбор), Кластер дизајнера и штампара (Ниш). Подаци показују да су у Србији
доминантни мали кластери до 25 чланова14. Кластери представљају један од модела прилагођавања савременом тржишту и могу донети напредак и у области креативних индустрија.
Све креативне индустрије представљају потенцијал за смањење сиромаштва јер нуде
могућност (само)запошљавања и повећања животног стандарда.
Када је улога културе у локалном развоју у питању, испитаници су навели различите локалне
културне ресурсе који се могу користити за одрживи развој и унапређење њихових средстава
за живот: људске ресурсе, природне лепоте, фестивале, историју и традицију, споменике, итд.
14
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На питање шта људи виде као обележја, који ресурси заједнице треба да буду признати
од стране шире средине, занимљиво је да су испитаници навели људе (41,4%), као највећу
вредност, затим фестивале (35.4%), храну (31.3.%) и природне ресурсе (29.8%).
Графикон 4.10 – Перцепција битних локалних ресурса
26.4

Историја, традиција

29.8

Природне лепоте

31.3

Добра храна

41.4

Људи (добри, весели, гостољубиви)
Архитектура вредних oбјеката

13

Фестивали (позориште, музика, плес,
сајмови, историјски датуми)

35.4

Споменици

21.9
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45

Као што се и могло очекивати, постоји мала разлика између урбаног и руралног становништва
у погледу горе поменутих избора: урбано становништво мало више истиче значај споменика,
фестивала и архитектуре, док рурални испитаници стављају већи нагласак на природне лепоте, храну и људе.
Графикон 4.11 – Перцепција битних локалних ресурса, по врсти насеобине, у%
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О актерима (КО)
Већина људи мисли да развој културе није само у надлежности власти, већ да различите
групе, укључујући културне стручњаке и уметнике (64,5%), и сви грађани (74%), треба да се
укључе и допринесу оваквом развоју.
45

Привлачење посетилаца омогућава укључивање креативних снага појединаца и организација. Ова чињеница још више добија на значају уколико се зна да у Србији постоји преко
2.000 удружења која се активно укључују у развој културне понуде, па према томе и у изградњу локалних и регионалних идентитета. Поред тога, годишње се организује преко 900
манифестација. У сегменту презентације културних идентитета и традиције базу чини око 100
музеја и музејских збирки и око 2.500 културних добара, од којих је 5 под заштитом Унеска.
Сви наведени потенцијали пружају могућност подизања квалитета живота и смањења сиромаштва, јер ће се укључивањем у промоцију локалних вредности развијати креативна економија.
За 42,6% анкетираних је важно да њихова заједница буде призната због своје културе и културне баштине. Стога је за њих важно брендирање њиховог града или других аспеката њихове заједнице. Потребу да локална самоуправа има активну улогу у подршци културним манифестацијама и заштити културне баштине у њиховим локалним заједницама је препознало
41,5% анкетираних.
Тачније, радионица консултација која је организована са синдикатима показала је да постоји
потреба дда се развије култура активизма која превазилази строге границе различитих група. Учесници су тврдили да, да би синдикати били ефикаснији, као и да би шире друштво
имало више утицаја на промене у земљи, активизам треба да има значајнију улогу у српском
друштвеном организовању и култури. Учесници такође сматрају да сами синдикати треба да
буду активнији у укључивању задруга, невладиних организација, академских заједница, младих, медија и међународних заједница у њиховим тежњама ка промени, и да на тај начин
стварају мреже солидарности и активизма. Иако су учесници показали прилично позитиван
став према напред наведеном исходу, били су и прилично забринути због могућности укључивања медија које су оценили као покорне и уско повезане са владиним интересима. Друштвене мреже су сматрају добром алтернативом.

О начинима унапређења (КАКО И МЕТОДА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ)
Иако су у анкети препознати и наведени различити начини за развој културе као фактора у
повећању запослености и смањење сиромаштва, може се закључити да људи сматрају финансијске инструменте за најважније.
Табела 4.7 – Средства имплементације
Инвестирање у културу
Побољшање дотока културних производа, разноврснија
понуда
Унапређена организација, координација
Промоција и маркетинг
Активније учешће локалних власти
Повишена свест о културним потребама становништва
Укључити више уметника
Остало
Не знам
Укупно

% одговора
28.5
10.5
7.1
5.6
3.8
3.0
2.9
28.7
9.9
100

Када је у питању култура као покретач локалног развоја, испитаници у анкети препознају различите мере које локалне власти могу предузети у промовисању локалне културе. Овог пута
финансијска средства су мањи приоритет од унапређењеа сектора културне индустрије који
се може више развити кроз различите догађаје/ производе и ангажовање већег броја људи.
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Табела 4.8 – Каква треба да буде одговорност локалних власти у промоцији културе
у Вашој заједници (град, општина, село)?
Проширење сектора културне индустрије увођењем разноврнијих
догађаја /производа, укључивањем већег броја људи

% одговора
28,3

Више средстава из локалног буџета намењених култури
Реновација и рестаурација културних објеката
Промоција културе у медијима
Унапређење квалификација људи који воде културне институције

18.3
8.3
3.6
3.2

Образовање лица
Заштита традиције и наслеђа
Побољшање инфраструктуре
Друго
Не знам
Укупно

3.3
1.4
1.3
19.3
13.0
100

Остали облици консултација су произвели додатне, конкретније идеје о упошљаваеу културе
у процесима промоције запошљавања и смањења сиромаштва. Током радионице, представници синдиката су често наглашавали колико је важна култура солидарности и активизма и
произвели неколико идеја о начинима за унапређење солидарности и активизма:
- промовисање ширег друштвеног дијалога о правима и безбедности запослених, који
би подразумевао медије, академске заједнице, невладине организације, итд.
- унапређење сарадње између синдиката, али и са другим друштвеним актерима (организације цивилног друштва, универзитети, задруге, итд.)
- изградња капацитета синдиката да користе друштвене мреже за промоцију и
унапређење транспарентности у медијима
- едукација радника о њиховим правима и мотивисање радника да буду активни
- побољшање међународне сарадње.
КЉУЧНА ПОРУКА: Културне индустрије у Србији добијају све већи значај. Грађани Србије
су склони да се укључе у културне индустрије и то би могло да се користи као начин остварења прихода, покретач развоја и средство за искорењивање сиромаштва. Потребне су
координиране политике подршке да би се постигао раст индустрија културе.

Сведочења
“Заиста, на првом месту је преузимање одговорности, и покретање иницијативе.
Морамо да престанемо да чекамо да апстрактна и патерналистичка државеа некако реши наше проблеме. Ово се посебно осети на локалном нивоу а нарочито када
су у питању културне иницијативе. Иницијативе које чак могу бити продуктивне,
активности које доносе добит. Да бисмо кренули напред, људи морају да се окупе и
да буду пријемчиви, преузму иницијативу, буду отворени једни за друге, и нека процес
стварања иде од одоздо према горе и усмери енергију која данас постоји.... Наравно
да ми, као и држава, треба да учинимо више. Наш приоритет је да обезбедимо да
подржимо приоритете, да је оно у шта улажемо такође у складу са усмеравањем
те енергије. Али то мора да буде напор скоји чине обе стране.“
(заменик премијера и Министар јавне администрације и локалне самоуправе на прослави Дана УН-а)
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“Међутим, ако погледамо уназад ове две године, све ове радње, све ове немогуће радње
које смо у стању да организујемо, оне не мају утицај јер нема солидарности са другим
групама. A све ово је, по мом мишљењу, повезано са свешћу наших људи. Верујем да је
тешко било шта променити ако не научимо људе како да се заузму за своја права.”
(Учесник у радионици са синдикатима)

ПРИМЕРИ НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
FОд традиционалне културе до економске добити
Културно наслеђе је неопходан део креативне индустрије. И на основу овог наслеђа различити
производи се прилагођавају тржишној производњи и на њима је могуће остварити профит.
Један пример тога како се културно наслеђе и традиција могу искористити за економску
добит и уз то представљати начин за излазак из сиромаштва су жене Буњевке. Ове жене из
Војводине су развиле методу традиционалног сликарства и израде разноврсних предмета
од сламе, уз велики успех, што је значајно унапредило њихове животе јер су у прошлости
имале великих потешкоћа да зараде за живот. Данас, за многе од ових жена, израда ових
предмета представља не само додатни извор прихода, него је често њихов једини извор
прихода. У ствари, оне су успеле да створе тржиште и продају производе као што су честитке,
минијатуре од славе, слике од сламе, разноврсне кутије, предмете
за домаћинство, привесци за кључеве, накит итд. Стога, њихов рад
представља јединствен пример тога како оснаживања жена може да
има стваран утицај на рурални развој. Штавише, њихов лични труд и рад
на промовисању њихове технике сламарства и признање сламарства од
стране међународне заједнице, је такође довео до оснивања Светског
конгреса сламарства у Таванкуту у Војводини 2014. године.
Једно од удружења које окупља
”Буњевачко коло” из Суботице.

произвођање

сламарства

ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Креативна индустрија за економски раст
Ако би неко од Вас тражио да напустите посао од једној од највећих ИТ компанија и да се
преселите из Копенхагена у Београд како бисте започели приватни посао, вероватно бисте
одбили. Али то није случај са Бранком, Иваном и Миланом. Они су напустили Микрософтову компанију за развој производа и дошли у Београд за покрену компанију која израђује
игрице за друштвене мреже (игрице које се играју на друштвеним мрежама као што је
Фејсбук). 2010. године су основали “Нордеус” компанију која се специјализовала за развоју
игрица за мобилне телефоне и претраживаче интернета које раде на различитим платформама. Сада, четири године касније, то је једна од компанија са највећим растом у Европи и запошљава више од
120 инжењера, дизајнера игрица, графичких дизајнера и
специјалиста за 3Д са канцеларијама у Београду, Скопљу,
Даблину и Сан Франциску. Током ове четири године, ова
компанија је освојила неколико најзначајнијих награда у
свом пољу укључујући ”Најбољу стартап компанију за игрице” и “најбољу Фејсбук апликацију” у 2011. години и
“Најбољи послодавац у Србији и региону” у 2012. години.
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Постоји неколико ствари које ову компанију чине јединственом у односу на друге компаније. Прво, њени оснивачи су се вратили из иностранства и напустили добро плаћене послове и положаје да би основали ову компанију. Нису отишли у земљу гдје је индистрија
компјутерских игрица већ развијена, него су се вратили у Србију где индустрија игрица
или не постоји или је ограничена на тек мали број малих компанија. Друго, запослили су
младе инжењере и дизајнере игрица из Србије и плаћају их исто колико би зарађивали
да раде за Гугл, Фејсбук или Микрософт. А треће, иако је компанија основана одмах по
избијању економске кризе, никада није претрпела губитке.
Пример Нордеуса показује како креативне индустрије и културе могу да потпомогну развоју нудећи добро плаћене послове. Ови послови не само
да доприносе смањењу незапослености међу високообразованим и квалификованим људима који чине највећи
проценат емиграната из Србије, него и повећавају државне приходе од плаћених пореза што заузврат подстиче
економски развој. Индустрија компјутерских игара, као и
већина других креативних индустрија, није довољно развијена у Србији, али пример Нордеуса, младе компаније
која је за само четири године успела да постане један од
лидера у индустрији компјутерских игара у Европу, показује да инвестирање у културу и креативне индустрије
може значајно да поправи државну економију и реши проблеме који су обично повезани са ниским животним стандардом и сиромаштвом.

ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Умрежавање у креативној индустрији
Нова искра
Дизајн инкубатор Нова искра је врста „рент-а-деск“ бизнис инкубатора намењеног стварању услова за заједнички рад и промоцију младих дизајнера. Инкубатор је почео са
радом у Београду у децембру 2012. године. Инкубатор има око 100 чланова (млади архитеката, дизајнера, костимографа, фотографа, итд.)
Дизајн.рс (Design.rs)
Дизајн.рс је виртуелна платформа за младе дизајнере и визуелне уметнике. Основни
циљ креатора платформе био је успостављање боље комуникације између заједнице и
дизајнера ради стварања простора за размену идеја и информација из области дизајна и
побошања његове видљивости. Платформа има 4.000 регистрованих чланова на порталу
и 11.000 чланова на Фејсбук страници.
Миксер
Миксер организација је мултидисциплинарни платформа за афирмацију културних индустрија Балкана и организатор је највећег регионалног фестивала креативних уметности – Миксер фестивала. Миксер окупља професионалце и ентузијасте који својим различитим пројектима подржавају развој националне и регионалне креативне економије
и олакшавају дијалог између домаћих регионалних и савремених глобалних трендова и
пракси. Платформа омогућава интеракцију дизајнера, архитеката, уметника, предузећа,
независних организација, јавних институција и медија.
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ПОДТЕМА 2: КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ
Постоје два основна водећа начина за повезивање културе и образовања:
a) Образовне стратегије које највише одговарају локалним културама, контекстима и
потребама имају највећу вероватноћу да потспеше друштвену кохезију; UN-ова Декада образовања за одрживи развој је доказала да интеграција културне разноликости
и перспективе међукултурног дијалога у системима учења и образовања омогућава
разој талента, подспешује критично и креативно размишљање и имају утицај на вредоности и обрасце понашања.
b) Образовни системи и програми могу, са друге стране, да промовишу вредности као и
одржив и инклузиван развој.
У овом одељку ћемо представити налазе о томе који су главни проблеми повезани са односом културе и образовања, и ко су главни актери који треба да унапреде улогу културе у
образовању, те како се ово може урадити и којим средствима.

О проблему (ШТА)
Резултати истраживања Завода за проучавање културног развитка, према којима се учешће
културе у школском плану и програму своди на повремене посете установама културе, показују да култура није довољно присутна у школама. Најчешћи садржаји који се посећују су изложбе и позоришне представе, а узраст деце која организовано одлазе на културне програме
је од 5 до 10 година. Након тога посете се проређују или их често уопште нема.
Ипак, развој културних навика и партиципације захтевају снажнију сарадњу између установа
културе и образовања у смислу подстицања креативног израза код деце и младих. Истраживања културних навика средњошколаца и студената, спроведених 2010-2011. године15, показала су да активности из домена културног живота нису омиљени начини провођења слободног времена омладине – свега 0,2% средњошколаца и 3,5% студената у слободно време
посети неку установу културе. Такође, културном продукцијом и креативним изражавањем
се не бави више од 80% припадника обе испитиване групе. То наводи на закључак да школа
треба да има већу улогу у културном активизму младих који се самовољно ретко одлучују на
културне садржаје и уметничко изражавање.
На неопходност бољег повезивања културе и образовања указује и Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (Закон о Влади – Службени гласник Републике Србије
55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – УС и 72/12), где се истиче: Образовне
институције треба да буду на првом месту у усвајању културних вредности. То подразумева побољшање сазнајних и стваралачких потенцијала, културних садржаја у школама
(организовање приредаба, представа, ликовних радионица и изложби, књижевних вечери и
музичких представа), организовање периодичних посета позоришним представама, биоскопима, музејима, уметничким изложбама, споменицима културе, књижевним вечерима,
сајмовима итд. Притом је изузетно значајан мултидисциплинарни приступ, који повезује
креативно стваралаштво са другим предметима, тако да се у основној школи на ликовном црта или ваја оно што се учи о историји или о некој природној појави, а касније се
користе филмови као додатак настави, уз висок ниво интерактивности (у делу Стратегије Очекиване промене у захтевима тржишта рада у другим секторима у Републици Србији
-здравство, образовање, култура, јавна управа итд). У поменуте трендове уметничког образовања и изражавања изузетно важно је укључити институције културе и културне делатнике.
Улога образовног система у одржавању друштвене кохезије у мултиетничкој и мултиконфесионалној Србији је од кључног значаја. Школе су места у којима мултикултурализам треба да
15 Мрђа, Слободан, 2011. Културни живот и потребе средњошколаца у Србији.Завод за проучавање
културног развитка. Београд; и Мрђа, Слободан, 2011. Културни живот и потребе студената у Србији.
Завод за проучавање културног развитка. Београд
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се учи и редовно вежба а уставна права да се поштују у највећој мери. Већина грађана Србије
који су учествовали у Консултацијама за период после 2015. године верују да се вредности
поштовања различитих традиција, поштовања мањинских права и солидарности уче у српским школама (50%, 53% и 59%, у односу на сваку вредност).
Међутим, још један културни образац који је изузетно важан за одрживост и развој је предузетнички дух и индивидуално достигнуће, што испитаници анкете сматрају да је занемарено
(сматра се да су ове вредности признате у школама у само 27%). Овај став су такође подржале и многе друге студије.
Графикон 4.12 - Ставови прем културнм доменима који се развијају у школама у Србији, %
оних који се ‘делимично слажу' и ‘у потпуности слажу’
У школама у Србији се развија култура заштите
културних споменика и развој културних производа
у локалним заједницама

41.2

У школама у Србији се развија култура
креативности и поштовање уметности

45.2

У школама у Србији се развија култура
поштовања традиције и културног наслеђа
свих етничких група

49.5
58.6

У школама у Србији се развија култура
солидарности и доброчинства

52.8

У школама у Србији се развија култура
заштите животне средине
У школама у Србији се развија
култура владавине права

48.9

У школама у Србији се развија
култура поштовања права мањина

53.4

У школама у Србији се развија
култура родне једнакости

50.1

У школама у Србији се развија
култура предузетништв и индивидуалног
достигнућа

26.9
34.4

У школама у Србији се развија култура
толеранције и недискриминације
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Резултати ове анкете показују да анкетирани млађи од 30 година мање подржавају присуство
питања права мањина у школским програмима - око 50% у односу на око 60% оних који су
старији од 30 година.
Ниво образовања учесника у анкети утиче на готово све мерене ставове. Испитаници са вишим нивоима образовања имају више критичан став према питању присуства културе у школама. Иста подела је евидентна у односу на врсту насеобине одакле долазе испитаници, што
је за очекивати јер они који су високо образовани живе углавном у градовима. Стога, грађани
из главног града Београда изражавају нешто више критички став у односу на грађане из друга три региона (Војводина, Западна Србија и Шумадија, источна и јужна Србија).
Главни проблем за неговање културе толеранције и солидарности у српским школама је повезан са ниским нивоом свести људи и образовног система. Испитаници у анкети (њих 38%)
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верује да људе треба едуковати о толеранцији и солидарности и подизати њихову свест.
Међутим, када су у питању предузетничке вредности, испитаницима у анкети је најважније
да се почне од курсева о предузетништву од рано доба (25%) а треба да постоје и практичне
обуке (19%). Подизање свести ученика и њихових наставника, побољшање наставних планова и програма и више наставних часова који стављју нагласак на релевантне вештине (практична обука), постоје три најчешће предлагана начина имплементације за боље образовање
у области заштите животне средине. Подаци су приказани у наредним табелама.
Табела 4.9 - Шта треба да се уради да би се увело више садржаја о култури
толеранције и солидарности у образовном систему?
Образовање људи и подизање свести
Измене образовног система
Едуковати наставни кадар
Побољшати кућни одгој деце
Друго
Укупно

% одговора
38.0
18.7
6.5
4.2
32.6
100

Табела 4.10 - Шта треба да се уради да би се увело више садржаја о култури
предузетништва у образовном систему?
Почети од раних разреда у школи
Увести више часова практичне обуке
Развити науку о предузетништву
Едуковати наставни кадар
Основати мрежу међу предузетницима
Друго
Укупно

% одговора
24.9
19.3
10.6
5.1
4.7
35.4
100

Taбела 4.11 - Шта треба да се уради да би се у образовни систем укључило више садржаја
о културуи заштите животне средине?
Образовати људе и едукаторе, подићи свест
Унапредити план и програм, увести нове предмете
Увести часове практичне обуке, чишћења животне средине
Друго
Укупно

% одговора
38.1
28.8
7.9
25.2
100

Током консултације смо посебну пажњу посветили питању учењу животних вештина за
младе генерације. У ту сврху, организована је дискусија у фокус групи на којој је вођена дискусија о питањима емоционалног сазревања, сексуалних навика и ризика, као и
здравих стилова живота. Закључак је био да млади људи нису добро информисани о питањима везаним за сексуалну активност, здрав начин живота и улазак у емотивне односе. Иако ова сазнања треба да стичу од родитеља и наставног особља, углавном информације траже од вршњака и на интернету. Учесници у дискусији у фокус групи препознају
значај расправе о задатим темама и мисле да би га требало задржати у школи. Поред теоријских предавања, потребно је организовати различите семинаре и радионице тако да
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наставници могу да развију вештине које им касније могу помоћи да те теме приближе
ученицима на интерактивнији начин. Такође, наглашен је значај школског психолога - он/
она треба да буду доступни свим студентима и да их саветују о различитим проблемима
са којима се суочавају током одрастања.
“Верујем да у овом разреду треба да нам кажу што треба и не треба да очекујемо, како то стварно изгледа... Ја мислим да не би имало ефекта да разговарамо
о томе у теорији, али као што сада говоримо, са примерима, то је оно што би
могло да утиче на некога. Говорити о емоционалном сазревању кроз дефиниције
уопште нема смисла. ”
(Учесник у ДФГ са средњешколским студентима)

Још један испитаник у дискусији у фокус групи је говорио на тему доживотног учења. Полазници програма преквалификације Националне службе за запошљавање су се окупили
да би размотрили питање унапређења знања и вештина у складу са захтевима тржишта
рада. Већина учесника је оценило да програми преквалификације имају мало користи.
Они су углавном усмерени на стране језике и компјутерске вештине, које не побољшавају
знатно шансе за њихово запослење. Међутим они истичу побољшање самопоуздања и
социјалних вештина. Оно што би могло бити корисно су тренинзи прилагођени потребама послодаваца (и дизајнирани уз учешће послодаваца). Једина обука коју су испитаници
препознали као корисну у том погледу је обука за кувара.
“Свима је јасно у чему је проблем. Ситуација у земљи је таква да нема посла, нема
индустрије, само трговина, сви нешто тргују, баве се којечим…”
(Уесник у ДФГ о доживотном учењу)

О актерима (КО)
Даља потврда вредности солидарности, предузетништва и заштите животне средине се
може постићи и одржати само ако сви актери који су укључени у образовање и васпитање деце демонстрирају ове вредности у свакодневном животу. Предлози и подстицаји
за унапређење могу потећи из више праваца; међутим, одговорност наставних планова
образовног система је од кључне важности. Ово су грађани Србије препознали. Питање
о томе који главни актери треба да буду признати као носиоци промена у образовном
систему открива заједничку перцепцију свих испитаника. „Образовни систем” и “влада"
се сматрају носиоцима одговорности у више од три четвртине одговора у вези са културом толеранције и културом предузетништва и у више од две трећине у случају културе
очувања животне средине. Породица такође треба да буде призната као важан актер у
сва три случаја, док се медији појављују само у случају вредности везаних за заштиту животне средине, као што је приказано у следећој табели 3.
Табела 4.12 - Ко ово треба да уради? – Толеранција и солидарност
Образовни систем

% одговора
46.1

Влада

29.5

Породица (родитељи)

10.0

Друштво (сви)

7.6

Друго

6.8

Укупно

100
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Табела 4.13 - Ко то треба да уради? – Предузетништво
Образовни систем
Влада
Појединачни стручњаци
Породица(родитељи)
Друштво(сви)
Друго
Укупно

% oдговора
49.8
34.8
3.5
2.4
2.4
7.1
100

Tабела 4.14 - Ко то треба да уради? – Заштита животне средине
Образовни систем
Влада
Друштво (сви)
Породица
Медији
Стручњаци
Друго
Укупно

% oдговора
42.3
23.1
12.0
9.7
4.6
3.1
5.2
100

О начинима побољшања (КАКО И МЕТОДА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ)
Данас се образовање не одвија само у школама. Познато је да се доживотно учење одвија у
мање формалним окружењима и програмима и на интерактивнији начин. То су препознали и
испитаници када су предложили начин имплементације са већим присуством вредности толеранције, предузетништва и заштите животне средине у Србији. Њихово мишљење је такође
издиференцирано, и они не предлажу исти модел имплементације за све три врсте вредности.
Имају ваљане разлоге да се залажу за практичније обуке у смислу предузетништва и више часова у вези са заштитом животне средине. Испитаници сматрају да се вредности толеранције,
предузетништва и заштите животне средине могу промовисати на различите начине. Као и у
случају актера, већина испитаника је груписана око неколико предложених решења. У сва три
случаја, главни предлог је организација обука, праћена предлозима за измену наставног програма. Међутим, у случају изградње предузетничких и еколошких вредности такође је важно
истаћи да су испитаници истакли потребу за практичним искуством у виду стажирања, посета
различитим предузећима, а генерално бољи увид у свакодневни рад предузетника.
Tабела 4.15 - Како то може бити урађено, којим средствима? – Толеранција и солидарност
Обуке
Школски програм
Дискусије, дружење
Измене школског система
Кућни одгој деце
Закони
Медији
Друго
Укупно
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% одговора
27.0
12.8
7.9
6.5
5.7
5.0
4.4
30.7
100

Tабела 4.16 - Како се ово може урадити, којим средствима? – Предузетништво
Обуке
Школски програм
Практично искуство
Измене у образовном систему
Сарадња између школа и послодавца
Улагање у развој
Друго
Укупно

% oдговори
19.9
14.7
13.6
11.7
6.6
5.9
27.6
100

Tабела 4.17 - Како се ово може урадити, којим средствима? – Заштита животне средине
Обуке
Школски програм
Екскурзије и волунтирање у природи
Казне
Друго
Укупно

% одговора
29.5
16.5
15.8
4.8
33.4
100

КЉУЧНА ПОРУКА: Образовни систем у Србији развија вредности торлеранције и солидарности и представља кључни институционални оквир за развој културе предузетништва и
индивидуалног постигнућа. Потребно је развити систематичан приступ развоју образовања за предузетништво.

Сведочења
‘У Србији постоји константан нагласак на недостатку инвестиција који је повезан
са недостатком предузетника. Не можемо очекивати да се предузетнички дух
појави из ничега. Треба да се чини много више да би се ово увело у образовни систем. Деца треба да уче практичне образовне вештине већ у средњој школи..’
(Учесник у радионици за стручњаке)

“Култури је место баш ту, у делу методологије. Ако култура треба да произведе дејство
и да обликује стварне последице, то се врши кроз укључивање у васпитно-образовни процес: јер култура и уметност развијају критичко мишљење. За разлику од других субјеката,
на пример, програмских јединица и приступа, ако радите кроз уметност, развијате ставове критичког мишљења, развијете сензибилитет и рад на сасвим другом нивоу.
(Учесник у ДФГ)

"Имати васпитање које вас учи да породицу ставите на прво место, да знање
стичете кроз учење које вам нико не може
одузети, да се не треба стидети било какве врсте посла, да проводите време у шетњи са пријатељима, да никад не лажете
своје родитеље и не кријете од њих…”
Деца цртају у Народном музеју,
фото: В. Данилов, Новости

(Из онлајн истраживања)
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ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Оснаживање толеранције у школамаs
“Школе без насиља” представљају јединствен пример како се кроз трајне напоре у школама
промовише култура толеранције. Истраживање је показало да је вршњачко насиље у школама велики проблем широм Србије. Не само да је насиље истакнуто, него изгледа да је и
култура насиља, у којој је насиље прихваћено, постала нормална или, у најгорем случају, чак
и слављена. Да би се борили против нормализације културе насиља међу нашим младима,
УНИЦЕФ је покренуо иницијативу и спроводи је у сарадњи са школама у Србији од 2006.
године. Главни циљ овог пројекта је стварање безбедног окружења за децу у
школама, где су она охрабрена да уче, раде и да се развијају у школи без дискриминације и насиља. Кроз истраживања, обуку наставника и ученика, узајамно учење, и јачање сарадње између породице, школе и локалне заједнице,
УНИЦЕФ и његови партнери активно покушавају да остваре тај циљ.

ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Обезбедити инклузивно образовање за децу из мањинских група
Учитељи асистенти који пружају подршку ромској деци и другој деци са посебним образовним потребама представљају добар пример инклузивног образовања у Србији. Формални назив позиције је ”Учитељ асистент за децу из осетљивих група којима је потребна
додатна помоћ” (од којих су већина ромска деца) и даје вртићима и школама прилику
да запосле особу која ће деци пружити додатну подршку у складу са њиховим потребама. Штавише, ова врста подршке је стога врло корисна за наставнике, васпитаче и стручне
сараднике у смислу побољшања њиховог рада са овом групом, и за родитеље тиме што
подржава њихову децу и укључује се у њихово образовање. Од 2012. године ова позиција
је пренесена из програма који финансира ОЕБС у национални буџет. Као резултат тога, ова
позиција је постала стандардизована широм Србије као место у државној служби. Недавна
студија о учинку учитеља асистената је показала да они имају огроман утицај на школски
успех ромске деце. Деца иду у школу и редовно завршавају домаће задатке са више успеха. То је свима доказ да ромска деца нису мање способна да похађају редовну наставу, већ
једноставно имају потешкоћа да решавају задатке на српском језику. Поред тога, ромска
деца и њихови родитељи су сада више охрабрени да се изјасне као Роми.

ПОДТЕМА 3: КУЛТУРА, ЈЕДНАКОСТ МЕЂУ ПОЛОВИМА
И ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
Веза између културе и једнакости полова је многострука, али за сврху консултација за период
после 2015. године, нагласак је стављен на два кључна аспекта:
a) Пројекти везани за културу доприносе оснаживању жена, а њихово активније учешће
у културним и креативним индустријама их оснажује економски, али и у друштвеном
смислу, што значи да жене добијају више моћи у друштву.
b) Промовисање културе различитости, толеранција и поштовање људских права доприноси унапређењу родне равноправности и постепеној промени структуре родних режима који су тренутно одликују неравнотежом у моћи између полова у Србији.
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О проблему (ШТА)
Бројне истраживачке студије показују да родне неједнакости постоје у Србији у скоро свим аспектима јавног живота, те у приватним и интимним односима. Према анкети за период после
2015. године, већина људи у Србији су свесни родних неједнакости у друштву, и 52% испитаника је изјавило да мушкарци и жене нису једнаки. Међутим, перцепције се значајно разликују
између мушкараца и жена. Жене су свесне ових неједнакости много више од мушкараца.
Графикони 4.13 и 4.14 - Да ли су жене и мушкарци у Србији једнаки?
Мушкарци

Жене

11.3

12
28.9

Да

Да
43.2

Не
Не знам

59.1

Не
Не знам

45.4

Ове перцепције су утемељене у стварности, а свакодневни живот је обележен истакнутим
неједнакостима. Истраживање је обухватило питања о подели одговорности у домаћинству
и бригу о породици, а одговори испитаника представљају слику о истакнутим неједнакостима у породичном животу. Наиме, и послове у одржавању домаћинства и бригу о породици
највише воде женски чланови домаћинства, како показују резултати приказани у сљедећем
графикону.
Графикон 4.15 - Ко у Вашем домаћинству обично обавља наведене послове?
Женски чланови
Мушки чланови
Заједно мушкарци и жене
Плаћена лица
Брига за старије/болесне
чланове породице

53.5

Брига за дечју задаћу

63.3

Брига о малој деци

2.5
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Чишћење

22.4

7.5

0.9

16.6

24.7
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Пеглање

92.2

1.33.9 2.6

Прање веша

93.7

0.6 3.82

Прање суђа

89.7

1.4 6 2.9

Кување, припремање оброка

90.9

1.1 5.4 2.6
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У основи перцепције о неједнакости и пракси из свакодневног живота су културни обрасци који
се заснивају на вредностима везаним за родне улоге. Резултати испитивања јавног мњења указују на разлике у вредностима везаним за родне улоге мушкараца и жена и међу генерацијама.
Наредна два графикона показују да младе жене заступају вредности које су могу дефинисати
као либералније као и вредности које су више родно једнаке. Родне разлике у вредносним
оријентацијама су истакнуте у свим генерацијама. Мушкарци су традиционалнији од жена. Оно
што представља додатни разлог за забринутост јесте чињеница да су млађе генерације више
традиционалне од старијих генерација у многим аспектима - у перцепцији жена као политичких
лидера, ставовима према абортусу, образовању дечака и девојчица, и равнотежи моћи у браку.
Млађе генерације показују више сензибилитета према родној равноправности само у односу
на поделу рада у домаћинству и породичном старању. На основу ставова приказаних у наставку, утисак је да су млади мушкарци највише традиционални и конзервативни, док су старије
жене најлибералније, агенти еманципованих вредности.
Графикон 4.16- Ставови о улогама полова – % ‘не слажем се’, млађе генерације (15-30)
жене 15-30

мушкарци 15-30

По правилу мушкарци
су боље политичке вође од жена

71.9

33.2

Абортус треба да буде дозвољен само
када је оправдан из медицинских разлога

47.4
41.2

Неприлично понашање жене је обично
главни разлог сексуалног напаствовања

84

64.1

Девојчице и дечаке траба различито одгајати

58.6

Добро је да су жене и мушкарци једнаки
у браку али је боље да мушкарци имају главну реч

42.1

Већина кућних послова по природи
више одговара жени

40.8

Ако је само један супружник запослен,
то је обично мушкарац
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Графикон 4.17 - Ставови о улози полова – % ‘не слажем се’, ‘старије’ генерације (31-64)
жене 15-30

мушкарци 15-30

По правилу мушкарци
су боље политичке вође од жена

Абортус треба да буде дозвољен само
када је оправдан из медицинских разлога

38.6

Неприлично понашање жене је обично
главни разлог сексуалног напаствовања

57.3
86

64.4

Девојчице и дечаке траба различито одгајати

66.7

Добро је да су жене и мушкарци једнаки
у браку али је боље да мушкарци имају главну реч

44.9

Већина кућних послова по природи
више одговара жени

36.6

Ако је само један супружник запослен,
то је обично мушкарац

35.3
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Опредељење Владе за родну равноправност 39% испитаника доживљава као недовољно,
док 36% позитивно оцењује а 26% не може да процени владине напоре у овој области.
Улога медија и културних индустрија се сматра важном у промовисању родне равноправности. Сходно томе, резултати истраживања су показали да грађани верују да и даље има
простора да се повећа допринос медија, филмова, музике, књижевности у тежњи ка родно
равноправној култури.
Графикон 4.18 – Перцепција улоге медија и културних индустрија у промовисању родне
једнакости

Да ли једнакост полова
подржавају различите сфере културних
индустрија у Србији,као што су
филмови, музика, књижевност?

Да

48

28

24

Не
Не знам

Да ли медији у Србији подржавају
једнакост полова

45.7
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80

Током дискусије у фокус групи о родној равноправности, наглашена је контрадикторна улога културе у оснаживању жена.
Док су учеснице изјавиле да "креативна индустрија пружа
могућности за запошљавање жена", мушкарци учесници су
нагласили могућност негативног утицаја који би то могло
имати на културу. "Потрошачка, комерцијална култура представља жену као објекат" рекао је он. Ово је сагласно тврдњи
из Ворлд Кафе дискусије о родној равноправности у којој је
истицано да медији репродукују стереотипе о женама представљајући их као познате особе а при томе потцењујући њихову креативност односно стварне животне проблеме.

100 120

Нови Пазар, Србија,
фото Ђорђе Новаковић

О заинтересованим странама (КО)
Иако испитаници сматрају да су државни органи кључни актери у промовисању културе
родне равноправности, они такође наводе широк спектар актера који треба да преузму одговорност у овом напору. Штавише, они су рекли да културу родне равноправности треба
да промовишу сви људи, сваки појединац у Србији.
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Taбела 4.18 - Ко треба да промовише културу једнакости?
Државне власти
Приватни сектор
Грађани, људи
Организације цивилног друштва
Медији
Школе
Породица, родитељи
Жене
Мушкарци
Друго
Не знам
Укупно

% oдговора
52.8
3.9
13.8
1.1
3.3
3.8
5.4
2.8
0.4
3.4
9.3
100

Током Ворлд Кафе дискусије о равноправности полова, посебно је наглашена улога образовног система, наставника, родитеља и медија. Ови актери су најодговорнији у процесу
социјализације која је веома родно условљена у Србији, и самим тим, током манифестације је закључено да они треба да преузму већу одговорност и буду одговорнији у вези са
овим питањем.

О заинтересованим странама (КО)
Испитаници виде два главна фактора која треба пажљиво осмислити у циљу побољшања родне равноправности: закон и образовање. Према израженим мишљењима, закони треба да
систематски уведу једнака права и могућности за оба пола у свим областима. Многи говоре
да би, у развоју правног оквира, требали да копирамо добре праксе из земаља са високим
достигнућима у области родне равноправности. Они придају посебан значај спровођењу закона, што је кључни предуслов за родну равноправност и неки заговарају јаче казнене мере
против оних који не поштују те законе.
Улога образовања у том смислу се претежно посматра у облику формалног образовања, али
и као подизање свести у најширем могућем смислу, што утиче на породице и мења обрасце
понашања.
Табела 4.19 – Шта треба урадити у Србији за промоцију родне једнакости?
Да би се побољшао и спроводио правни оквир за родну равноправност
Да се подигне свест о равноправности полова, да се људи едукују да
промене обрасце понашања
Увести ближу сарадњу између заинтересованих страна, нарочито
владе и медија
Да би се спровела позитивна пракса дискриминације у запошљавању,
политичком учешћу и другим областима
Друго
Не знам
Укупно

% одговора
38.9
20.4
1.6
4.6
19.0
15.5
100

Испитаници виде различите начине на које је могуће промовисати културу родне равноправности
у Србији. Најчешће наводе да је важно да се спроведу закони које су реформисани у циљу
промовисања једнаких могућности. Други најчешћи начин је путем образовања, који је
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признат као веома важан канал за социјализацију младих генерација које треба да усвоје нове
вредности, норме и понашање. Медији су такође виђени као важно средство за унапређење
родне равноправности.
Табела 4.20 – Перцепција начина промовисања културе родне једнакости
% одговора
Подизање свести
Образовање
Кроз имплементацију закона

5.1
12.6
29.2

Кроз медије

5.7

Кроз боље прилике за запошљавање жена

2.9

Кроз систем квота, механизме једнакости
Кроз женски активизам
Друго
Не знам
Укупно

6.7
2.6
20.1
15.1
100

Током Ворлд кафе дискусије изнесено је много занимљивих предлога о култури и оснаживању жена. Учесници су предложили да, пре свега, децу њихови родитељи и наставници
одгајају да буду родно осетљиви још од раног доба. Још један важан корак је да подржава
употреба родно осетљивог језика, јер је то први степен у којој се неједнакост манифестује.
Следеће, било би корисно да се промовише родно запошљавање као друштвено одговорно
пословања у случајевима пуне имплементације законских одредби. Битно је нагласити да
је ситуација у установама културе на страни жена, у смислу да оне чине већину запослених,
како показују истраживања Завода за проучавање културног развитка16.
Графикони 4.19-4.21

Структура
запослених у
култури (без
Београда и
Новог Сада)

57.5
%

33.3
%

42.5
%

Структура запослених
у култури
градске установе
Београд
(68% институција)

Структура
запослених
у култури
градске
установе
Нови Сад

66.7
%

37.6
%
62.4
%

Жене
Мушкарци

16 Лазаревић, Александар, ур. 2012. Културни ресурси на нивоу округа Србије. Завод за проучавање културног
развитка. Београд; и Лазаревић, Александар, ур. 2012. Културни ресурси града Београда. У Културне
политике градова Србије. Завод за проучавање културног развитка.Београд; и Лазаревић, Александар,
ур. 2012. Културни ресурси града Новог Сада. У Културне политике градова Србије. Завод за проучавање
културног развитка. Београд. Подаци анализирани за период 2007-2010
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Управо оваква структура запослених у култури могла би да буде подстицај за развој родно сензитивних културних садржаја, као и програма који подстичу на активизам у сфери родних питања.
На крају, још један начин имплементације је шира понуда културних манифестација које
промовишу родну равноправност и права жена.
KЉУЧНА ПОРУКА: Културна продукција је најбољи промотер родне равноправности у Србији.
Међутим, родна равноправност још уверк није у потпуности постигнута. Од највеће важности
треба да буде подржавање културне индустрије у промовисању родне равноправности.

Сведочења
‘Ако желимо да побољшамо положај жена у Србији, треба да буде више жена на руководећим положајима и више мушкараца који раде кућне послове.
(Цитирана млада жена из онлајн анкете)

“Да би се жене ослободиле потрошачке културе, од тзв. "културе", од идеје о жени
као о сексуалном објекту, од идеала лепоте и слично. Нажалост, то је мејнстрим
култура, комерцијална култура, уопште не функционише на здрав начин, слабо
функционише. Жена се посматра као објекат и верујем да стварна култура треба
уништити овај стереотип.”
(Учесник ДФГ-а)

“Култура, уметност као средство приближавања питања жена и дискриминације
јавности. Тачније, не у утилитарном смислу, у смуислу какве би користи то могло
донети, него као средство које говори о женама на привлачнији, интензивнији и
емотивнији начин.“
(Учесник ДФГ-а)

"Могу да кажем, из перспективе родитеља једног дечака који је желео да купи
колица са бебом за свог сина, он то много воли, и онда су ми друге маме на игралишту реклео: 'Не, колица за мушко дете' , као зашто би дечак има колица? Он
ће научити своју улогу кроз игру. Тако друштво шаље поруку да мушко дете не би
требало да буде родитељ, не би требало да брине о другима, о томе живом бићу
у колицима …”
(Учесник ДФГ-а)
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ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Женско предузетништво
Култура предузетништва је током последње деценије у сталном успону међу женама.
Повећање броја жена предузетника и развој предузетничких склоности и духа међу женама подржава неколико важних иницијатива. Најистакнутија међу њима је оснивање
Мреже ментора за жене предузетнике, ангажовање амбасадора женског предузетништва и награде „Цвет успеха за жену змаја“, као и годишња награда за најбољу жену
предузетника у извозу. Манифестација „Цвет успеха за жену змаја“ се одржава се 2009.
године и организује се у оквиру Глобалне недеље
предузетништва. До сада је више од 70 жена у
Србији добило ову награду. Ову манифестацију
организује Удружење пословних жена Србије. У
2014. години ову награду је добило 16 жена предузетница у две категорије: Најевропскија женска
компанија и Женско предузеће за најбољи модел
запошљавања.
Исечак снимка са Youtube

ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Виртуална сигурна кућа
Веб сајт Сигурна кућа је портал који пружа корисне информације на једном месту о насиљу над женама. Портал доприноси повећању свести о различитим облицима насиља, пружа информације о разним програмима
и услугама које су на располагању жртвама насиља са
линковима и контактима, представља програме за починиоце, информације о семинаре о изградњи капацитета за НВО, пружаоце услуга, као и за новинаре и друге заинтересове стране. Ова ‘виртуелна сигурна кућа’ је
настала кроз пројекат “Интегрисани одговор на насиље
над женама у Србији” који спроводи УНДП, УН Вомен
и УНИЦЕФ у сарадњи са фондом Б92 и уз финансијску
подршку УН Фонда.
Исечак са wеb стране
“Сигурна кућа”
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ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Удружење за неговање и очување старих и уметничких заната Грлица
Грлица је удружење настало 2005. године удруживањем жена са циљем очувања традиционалног начина ткања пиротског ћилима (који од 2002. године има заштићену географску ознаку порекла Пиротски ћилим са 95 његових шара), али и других техника ручног рада. Удружење је у склопу својих активности покренуло пројекат Задруга за израду
пиротског ћилима и сувенира, који је резултирао оснивањем задруге Дамско срце 2009.
године. Пројекат је био подржан од стране Општине Пирот, Министарства за економију
и регионални развој Републике Србије и USAID-а. Жене из Грлице опремиле су простор,
купиле разбоје, осмислиле програм обуке и данас задруга запошљава више од 10 ћилимарки уз подршку локалне самоуправе. Поред ћилима задруга производи и сувенире и
данас је видљив актер у развоју туризма и заштити културног наслеђа у Пироту.
Грлица и Дамско срце представљају значајан пример најпре активизма појединаца и
партиципације у креативној економији ради очувања баштине, потом стварања идентитета једног града и коначно економског оснаживања жена кроз сферу културе и предузетништва.

ПОДТЕМА 4: КУЛТУРА, ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И УРБАНИЗАЦИЈА
Узбудљив културни живот и квалитет старих урбаних средина од кључног су значаја за одрживе градове. Локалне управе суочене су са изазовом да очувају и обогате те средине у
складу са њиховим природним окружењем. У оквиру концепт-ноте Групе Уједињених нација
за развој (УНДГ) постоји неколико аспеката од кључног значаја у оквиру ове подтеме:
a. Културно-освешћеним политикама у градовима треба промовисати поштовање разноврсности, преношење и континуитет вредности, као и укљученост кроз јачање
учешћа појединаца и заједница у јавном животу и побољшање услова живота за најсиромашније слојеве становништва.
b. Културна инфраструктура и објекти могу се користити као грађански простори за дијалог и социјалну инклузију, и помоћи да се смањи насиље и подстакне кохезија.
c. Културом предвођен поновни развој урбаних комплекса, посебно јавних простора,
треба да се промовише како би се сачувало друштвено ткиво, побољшали економски
приноси, повећала конкурентност, решавале економске и социјалне детерминанте
здравља и дао замах културној разноврсности и креативном изразу. Истовремено,
културно наслеђе се губи алармантном брзином као последица урбанизације, развојних притисака, глобализације и појава повезаних са климатским променама.
d. Промовисање активности одрживог туризма као покретача економског развоја, као и
подршке очувању природе, очувању историјских културних комплекса, као и квалитета живота урбаног становништва,

О проблему (ШТА)
Питање одрживе урбанизације и, уопштеније говорећи, одрживог локалног развоја, од посебног
је значаја у свим земљама са великим регионалним разликама, као што је Србија. Депопулација у
руралним подручјима у регионима Источне и Јужне Србије, претерана миграција према Београду
и неколицини других градова, врше велики притисак на одрживи урбани развој ових градова,
али и на локалне заједницама из којих људи одлазе. Стога, развијање јачих везе са местима где
људи живе и препознавање локалних ресурса и потенцијала, препознато је као важно за одрживе градове и села. Велика већина испитаника у овом анкетном истраживању сматра да осећај
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припадности пребивалишту представља важан предуслов за развој града и локалне заједнице.
Они такође сматрају да је очување културе и традиције корисно за економски развој града или
села. Само мањина испитаника сматра да је неговање специфичности одређеног места (било
града или села) потребно због процеса глобализације. Мање од половине сматра да развој града
или села зависи више од спољних фактора него од локалних потенцијала.
Графикон 4.22 – Перцепција фактора у вези са развојем градова и села
Локално становништво треба да је везано
за место (град/село) где живи, јер је то
важан предуслов за развој тог места

45.2

У ери глобализације, све je мање разлога
да се води брига о јединственим
карактеристикама неког места (града/села)
по којима се то место издваја

76.7

Чување културе и традиције је корисно за
економски развој места (града/села)

21.7

Ниво развоја места (града/села) више зависи од
спољних фактора него од локалних потенцијала

82.1
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Током консултација, често је истицано да је култура начин живота и да културни живот у градовима значајно доприноси квалитету живота. Један од задатака истраживања био је да сакупи културне обичаје људи широм Србије, у великим градовима, малим градовима и чак
у руралним подручјима. Резултати су показали да су људи веома пасивни када се ради о
учествовању у културним догађајима: више од половине (54%) испитаника није присуствовало ниједном културном догађају у 3 месеца која су претходила истраживању. Чак и када јесу
присуствовали таквим догађајима, то су били претежно велики догађаја као што су концерти
или фестивали (истраживање је спроведено током пост-2015 консултација).
Графикон 4.23 - Врсте културних догађаја којима су људи присуствовали у последња 3
месеца

Поп, рок, џез концерти, фестивали као Exit, итд.

2.9

Позоришни, драмски фестивали

6

Музеји, галерије, сликање, скулптуре, изложбе

6.2

Поп, рок, џез концерти, фестивали као Exit, итд.
Позоришни, драмски фестивалиЕтно фестивали...

6.9
13.3

Биоскопи, филмски фестивали
Спортске утакмице, догађаји

23.2
25.3

Књижевни догађаји, промоције књига

34.4

Класична музикаКонцерт народне музике

48.4
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Главни разлог за пасивно културно понашање су, како су сами испитаници навели, недовољно развијене потребе. Међутим, за више од четвртине испитаника који нису посетили ниједан културни догађај у референтном периоду, недостатак новца је наведен као главни разлог, док је за 15% разлог удаљеност.
Графикон 4.24 - Разлози да се НЕ присуствује ниједном културном догађају током последња
3 месеца:
10,8
27,3

Нисам могао/могла себи
то да приуштим
Није ми важно, није ми
потребно

15,6

Културни догађаји и
места су предалеко
Због слабог здравља
15

Друго
31,3

Поред учешћа у културним догађајима, људи који су учествовали у консултацијама су видели
многе друге везе између културе и градова. Култура је виђена као скуп вредности и норми
који омогућује људима да деле исти простор за живот и за интеракцију, и који пружа повољан амбијент, да људи могу да се понашају одговорно у односу на урбане ресурсе и да
чувају градске и природне средине. Иако су свесни међусобне повезаности економских, социјалних, културних и еколошких аспеката градског живота, испитаницима није био познат
термин “одрживи град” у највећем броју случајева (64,2%). Међутим, већина сматра да чување културне баштине треба да има значајно место у развоју града или општине. Већина
испитаника (69%) је препознала и урбанистичко планирање као предуслов за развој града.
По мишљењу 74% испитаника, дивљу градњу треба санкционисати да би се спровео закон и
омогућио планирани развој урбаних насеља.
Скоро половина испитаника (48%) сматра да је могуће ускладити захтеве тржишта и очување
културног наслеђа и разноврсности у градовима Србије. Међутим, више од половине испитаника (51,4%) процењује да органи власти не показују довољну посвећеност очувању културног наслеђа у градовима широм Србије. Испитаници су препознали потребу да се повећа
значај који се придаје култури за развој градова и општина. Препознали су да културни живот
градова треба да буде вредна компонента за обезбеђивање квалитетног живота становницима, као и за доношење значајног прихода граду или општини. Главни изазови се огледају у
потреби да се обезбеди брзо побољшање путне и туристичке инфраструктуре, неадекватних
смештајних капацитета, лоших комуникација и недовољне стручности особља.
Са овим ставом слажу се и запослени у установама културе и туризма, показује истраживање Завода за проучавање културног развитка17. Као главни проблем у градовима наводе
се стање хотела (и њихова категоризација) и неадекватни смештајни капацитети, односно
немогућност смештаја већих туристичких група. Иако последњих година расту смештајни капацитети у приватном сектору, најчешће то нису хотели са већим бројем кревета, него мањи
туристички и угоститељски објекти са неколико соба и сеоска домаћинства.
17 Субашић, Бојана. Миланков, Маријана. Мануела Граф, 2012. Културно богатство региона Јужне и
Источне Србије. Завод за проучавање културног развитка. Београд. Обрада података и анализа за регионе
Војводине и Западне Србије и Шумадије у току.
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Поред смештаја, велики проблем представља и туристичко вођење у градовима и општинама. Наиме, туриста је често у ситуацији да сам упознаје културу места у које је дошао.
Туристички водичи нису лако доступни, промотивни материјал не задовољава у потпуности
знатижељу посетилаца, туристички-инфо центри у неким општинама не постоје. Разлог томе
лежи најчешће у недовољној сарадњи установа културе и туризма који би заједничким активностима могли да повећају атрактивност водича, програма, и промоције и презентације
културних и туристичких садржаја.
Грађани верују да држава не чини довољно да сачува културну баштину у градовима/општинама. Препознали су потребу за очувањем културне баштине и за задовољавањем културних
потреба становништва да повећају своје могућности за учествовање, како у културном тако и
економском смислу.
Веома битан фактор у савременом доживљавању културе представља начин преношења
садржаја или storytelling од којег зависи атрактивност локалитета или добра, локалог наслеђа
и савремене продукције. Управо у том сегменту појединци који добро познају своју локалну
средину могу се укључити у „културно“ представљање свога места и постану аниматори у
туризму. Улога аниматора постаје све значајнија, јер модерни туриста не жели само да „гледа“ културу већ да је што је могуће више доживи. Управо на овај начин појединци (локално
становништво), својим вештинама могу постати значајни део у презентацији и развоју креативне економије свог града.
“Ми овде говоримо о урбаној културу, односно, о томе како знати живети у граду
и користити његове потенцијале, користити отворене просторе, користити институције и све што један град нуди, али на начин да се не угрожавају други људи.
Знати како живети у граду.”
(Учесница “World Café” дискусије о култури и одрживим градовима)

Улица отвореног срца, Београд, Србија, фото Ђорђе Русић

О носиоцима интереса (КО)
По мишљењу испитаника, најважнији носилац интереса који би требало да унесе културу у
темеље развоја града или општине је држава, било на централном или на локалном нивоу.
Препознати су и други носиоци, међу којима су приватне компаније, организације цивилног
друштва, медији, школе, културне институције, као и општа јавност. Већина грађана Србије се
и даље радије ослања на државу него на друге актере, што је приступ ком недостаје сопствено ангажовање у решавању проблема.
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Табела 4.21 - Ко треба да унесе већи значај културе у развој града/општине?
% одговора
Органи државне власти

36,8

Локалне управе

27,4

Приватни сектор

1,2

Грађани, људи

10,8

Организације цивилног друштва

1,6

Медији

4,5

Школе

2,9

Културне установе, стручњаци за културу

4,0

Други

8,4

Не знам

2,4

Укупно

100

У току консултација са невладиним организацијама и стручњацима у области културе и
урбанизације, снажно је наглашено да одрживи градови могу да се развију само уз активно учешће њихових становника. Грађани треба да су коначни актери чија потребе треба да се задовоље током процеса развоја градова. Грађани треба да су они који треба да
уобличе и надзиру политику урбаног развоја и пројекте, као и да непосредно учествују у
активностима у вези са чувањем, заштитом и чишћењем градских простора.
И са становишта одрживог културног развоја градова, неопходно је ослушкивати потребе
локалног становништва кроз редовна истраживања навика, ставова и потреба грађана, како
активне публике тако и потенцијалне. Међутим, таква пракса је веома ретка код актера у култури, и ретко се подржава од стране локалних самоуправа.
Цивилни сектор у култури не само да је релативно велики, него пружа и конкретне производе за задовољавање културних потреба локалног становништва и посетилаца. Велики
број културно-уметничких друштава може дати јединствени доживљај локалне културне баштине јер она преносе локалне вредности кроз песму, игру, ношњу, старе занате
и локалне обичаје. Са друге стране, бројне младе невладине организације које се баве
културом покренуте су иницијативом за организацију фестивала из области савременог
стваралаштва. Фестивали и манифестације су веома значајан елемент промоције како
културне баштине, тако и савременог стваралаштва. Такође, треба имати у виду да модерни фестивали често следе савремене принципе организације догађаја па задовољавају захтеве посетилаца за интерактивношћу, бољом презентацијом која укључује информационе технологије, коришћењем отворених и затворених простора, као и жељу за
уживањем у природним целинама. Поред тога, у самом презентовању садржаја, сарадња
јавног, цивилног, али и приватног сектора може донети иновативну креативну енергију и
промену застарелих начина организације догађаја од стране установа. Ипак, у току разговора са актерима цивилног сектора у култури, најчешће се као највећи проблем истицала
затвореност установа културе за сарадњу. Ту праксу треба променити.

О начинима унапређења (КАКО И НА КОЈИ НАЧИН)
Испитаници су препознали неколико начина на које култура може да се интегрише у развојне
процесе на локалном нивоу: улагања у културу, медијске промоције, образовање и подизање свести, кроз повећање разноврсности и квалитета културних догађаја, бољу сарадњу
између носилаца интереса и кроз правни оквир.
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Табела 4.22 - Како култура може да постане важнији фактор у развоју градова и општина?
Путем финансијске подршке
Медијском промоцијом
Путем образовања и подизања свести
Кроз културне манифестације
Бољом сарадњом различитих актера
Путем закона
Друго
Не знам
Укупно

% одговора
30,0
16,0
4,7
8,5
5,6
2,6
17,2
12,2
100

Мада је већина испитаника препознала значај културне баштине за развој градова и руралних
насеља/подручја, још увек има испитаника (7,9%) који сматрају да чувању културне баштине
треба дати мањи приоритет и да финансијску подршку треба преусмерити на “важније” области развоја. Преостали део узорка препознаје важност финансијске подршке очувању културне
баштине у локалном развоју, а већина сматра да подршка треба да дође локалних буџета.
Табела 4.23 - Да ли је важно да се преусмере средстава за очување културне баштине
града /села?
Да, из локалног буџета
Да, из централног буџета
Да, из донација
Не, има важнијих ствари
Друго
Не знам
Укупно

% одговора
56,2
21,0
9,1
7,9
0,4
5,4
100

Истраживања Завода за проучавање културног развитка на тему културне политике, показала
су да је за бољу промоцију и очување баштине, али и за развој културе неопходна сарадња
на више нивоа:
Међуресорна сарадња – неопходност за даљи развој културе коју су истакли готово сви представници установа јесте сарадња са образовним институцијама која би помогла у стицању културних
навика и обликовању будуће публике за програме установа културе. На тај начин развиле би се и
позитивне вредности и свест о значају, те тако и већој бризи о културном богатству на локалном
и националном нивоу. Такође је потребно повезивање са сектором туризма у циљу боље промоције културног стваралаштва и наслеђа, али и актерима из сфере заштите животне средине
и екологије јер су природне целине и култура неодвојиви. Веома важну улогу у развоју културе,
навика, потреба, али и улогу у промоцији, очувању и заштити елемената културе имају медији
који својим активностима могу унапредити општу слику и бригу о култури једног града, народа
и државе. Ипак, сва истраживања Завода о културној политици и културној партиципацији (20092014) показала су да је улога медија у култури недовољно видљива, те да се своди на извештавање, а неопходно је да њихова едукативна и промотивна функција буде истакнутија.
Међусекторска сарадња – актери цивилног сектора у култури често нису у могућности да обезбеде просторе за свој рад и уметничко изражавање. Јавне установе културе могу бити управо
места развоја креативних индустрија кроз повезивање са креативним појединцима и организацијама. Такође, сарадња са приватним сектором пружила би базу за усавршавање програмске
делатности у култури. Једна од системских мера јесте стимулација корпоративне одговорности.
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Пројекат Urban Incubator Belgrade у Савамалој је добар пример сарадње приватних, јавних, цивилних и међународних актера, који су пре неколико година, иницијативом Goethe
Instituta Београд, уз подршку Града Београда и Градске општине Савски венац, започели
реализацију идеје стварања креативног језгра у самом центру Београда у напуштеним
објектима. Основна идеја пројекта је умрежавање креативних појединаца и организација
у стварању простора за уметничко изражавање и развој креативних индустрија. Данас
простор Савемале, централног дела градског језгра Београда уз реку Саву, карактеришу
бројне креативне радионице, акције, садржаји, пројекти, културни простори, атељеи, атрактивни угоститељски објекти који повезују стваралаштво и услуге, и представља центар
креативне економије.
“По мени, прва асоцијација је култура здравља. То је култура која значи да ви
знате како да водите рачуна о сопственом здрављу. То је оно што други сектори треба да схвате: није здравствени сектор једини који носи терет здравља.... Важно је оснажити људе тако да брину о свом здрављу и то је оно што
и други сектори треба да примене у својим филозофијама”.
( Учесник у “World Café” дискусији о култури и одрживим градовима)

И у току “World Café” дискусије посвећене односу између културе и урбаног развоја, наглашена је потреба за да се има мулти-секторским приступ. У тој дискусији, у којој су
учествовали људи различитих струка (еколози, урбанисти, уметници и лекари), учесници су предложили неколико практичних решења за побољшање урбаног развоја, укључујући и организовање позоришних представа у насељима у којима позориште не може
да се изгради, као и изградњу трим стазе по целом граду. Доступност културе, уз цене
које су прихватљиве за све грађане, било да живе у центру града или у неком удаљеном
селу, заједно са могућошћу да бирају из различитих културних понуда, сматрана је веома
важном.
На расправи са представницима невладиних организација, већи акценат је стављен на подизање свести. Предложен је следећи начин да се то оствари:
•
•
•
•
•

Учешће (грађана у доношењу одлука) је од кључног значаја за одрживи развој, у
погледу како урбанизације тако и заштите животне средине
Сектор невладиних организација (НВО) мора да буде веома активан да би се мобилисала шира јавност
Међународне заједнице и институције треба користити као средство подршке
Јачање свести и образовање су од кључног значаја промену, нарочито у дугорочном
погледу
Треба извршити притисак на медије како би преузели већу одговорност за питања
која су важна за грађане

“Култура је урбанизација сама по себи и може се научити. Простор у ком се она
учи је у усвајању система вредности. Управо због
тога, када говоримо о
урбанизацији, питању јавног простора, говоримо о култури и питању образовања. У том троуглу можемо да говоримо о култури која може да доведе до
одрживих градова. “
(Представник једне НВО)
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KКЉУЧНА ПОРУКА: Културна баштина у Србији је богата, градови имају много могућности
да развијају туризам, али стратешко планирање и управљање треба побољшати.

Уметтнички погледа на урбанизам,
фото: Александар Мијаиловић

Изјаве
“Град, народ, држава која нема такве културне догађаје, може имати све остало,
али ће бити сиромашни”.
(Дубински интервју са чланом локалне управе надлежним за организовање локалног фестивала позоришта младих)
“Када је отворен музеј, то је означило велику промену у селу. У то време, 100
кућа је сарађивало са музејом. Програм је имао за циљ да оживи традиционалне
вредности и смо све увек радили заједно са локалним становништвом. Од реконструкције објеката, преко традиционалних заната, до хране. Музеји на отвореном
треба да покажу слику одређеног времена и начина живота у одређеном региону
који је сасвим другачији од других региона. Желели смо да покажемо најстарији тип
стамбеног објекта, кућу са камином, која потиче из 19. века, а која одсликава врсту становања која је постојала вековима. Сваки од ових музеја на отвореном чува
оно што је локално, шта је историја, што је аутентично, истинито и право. То је
и наш задатак. Да бисмо постали део глобалне заједнице, потребно је да сачувамо
сопствено идентитет”.
(бивши директор, сада консултант музеја на отвореном у Сирогојну, у Србији)

“Верујем да је за сваки град најважније да развије културну политику, да едукује
своје грађане и своју публику и своју децу. Мислим да је управо то најважније, јер ће
та деца, ако их проведемо кроз такве активности, постати важни и драги грађани ове земље “
(Дубински интервју са младим уметником)
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ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Музеј на отвореном “Старо село Сирогојно”
Музеј се простире на 5 хектара са аутентичним историјским кућама са тог подручја, са
карактеристикама обичног живота из 19. века. Добро повезан са оближњим комерцијалним модерним туристичким местом, донео је не само важан приход Сирогојну и суседним селима, запослење за локално становништво, и тржиште за традиционалне производе који се продају унутар и око музеја, него и важан културни живот, са разним догађајима као што су изложбе, концерти и приредбе.
Како је кустос музеја објаснио током консултација: музеј “нам омогућава да сачувамо традиционално знање, али и наш идентитет. Да бисмо се укључили у процесе
модернизације, у ширем региону, ЕУ и глобално, морамо да знамо ко смо били и ко
смо сада. “

ПРИМЕР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ
Етно село “Латковац”
Етно село “Латковац” је породично предузеће за сеоски туризам у централној Србији, у близини града Крушевца. То етно село је изграђено од реконструисаних кућа и пољопривредних објеката породице Кнежевић. Поред своје богате историје, село је јединствено по својој
прелепој околини и нетакнутој природи. Захваљујући чистој планинској води, природним
лековитим изворима и шумском биљу, свежем планинском ваздуху, здравој домаћој храни
и шармантним домаћим пићима, ово јединствено место остаје дубоко у памћењу сваког посетиоца. Етно село се налази у северозападном делу општине Александровац, на 220 км од
Београда, у подножју планина Копаоник, Гоч и Жељин, на надморској висини од 430 метара.
У последњих 20 година село је израсло у признати туристички и културни центар. Током летњих месеци, село је домаћин уметничких колонија и кампова. Пре две године,
житељи су покренули бизнис гајења органске хране. Предузећем управља једна млада
жена, предузетница Сања Кнежевић.

Етно село Латковац, фото: уметничка школа PrimArt
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ПОДТЕМА 5: КУЛТУРА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Вредности и норме које се односе на очување животне средине и на складне односе између
људи и њихове природне средине су у самој суштини одрживог развоја. У оквиру ове подтеме, кроз консултације су обрађени следећи аспекти:
a. Вредности које су од кључног значаја за одговорнију потрошњу и унапређење одрживости животне средине; ове вредности и праксе у вези са учесницима у синергији са
другим научним сазнањима, у циљу јачања отпорности заједница на опасности по животну средину, укључујући природне катастрофе и екстремне временске прилике због
климатских промена, и питање детерминанти здравља везаних за животну средину.
b. Очување и ревитализација културне и природне баштине, чиме се спречава губитак
биодиверзитета и истакнутих културних и природних комплекса и пејзажа;
c. Очување постојећих историјских градова и градских четврти, за разлику од њихове
замене новим зградама, као инструмент одрживости животне средине укључујући и
смањење емисија CO2.
Током праћења процеса приступања Србије ЕУ, напредак у прилагођавању правилима ЕУ у области заштите животне средине оцењен је као најмање успешан. Загађеност ваздуха, прљаве
технологије, мали удео обновљивих извора енергије и лоше управљање отпадом, неки су
од показатеља да Србија заостаје за Европом. Застарело законодавства и неефикасне институције у области заштите животне средине довели су до лоше оцене, да постоји неповољна
основа за културу заштите животне средине. Са друге стране, многа домаћинства у Србији
доживела су или су била сведоци стварне опасности од природних катастрофа изазваних неодговорним понашањем према животној средини, што је подигло свест људи о потреби да
се према природној средини понаша са високим степеном одговорности. Такве вредности
као део културе одрживости могу бити мотиватор за промену и напредак у овој области и на
најбољи могући начин указују на важност културе за одрживи развој.

О проблему (ШТА)
Према резултатима истраживања, већина грађана Србије има доследно позитивне ставове према заштити животне средине. Три четвртине верује да мешање људи у природу обично доводи
до катастрофалних последица. Већина (82%) не верује да природа може да издржи утицај људи
и задржи своју природну равнотежу. У ствари, скоро три четвртине испитаника би такође било
спремно да издвоји део својих прихода за сврхе спречавања загађивања животне средине.
Графикон 4.25 - Ниво слагања са енвиронменталистичким вредностима.
Предодређено је да људски род влада
природом

24,3

Равнотежа у природи је довољно јака да се
носи са утицајем модерних индустријских
земаља

17,5

Мешање људи у природне законе најчешће
доводи до катастрофалних последица

75,5

Приближавамо се граничном броју становника
који ова планета Земља може да издржи

39,1

Дао бих део свог дохотка kaд бих био сигуран
да ће се тај новац искористити за спречавање
загађивања животне средине
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На скоро све мерене ставове утичу ниво образовања, материјални положај и регион пребивалишта испитаника. Иако већина грађана показују висок ниво еколошке свести, боље образовани и економски боље стојећи грађани показују још већи ниво свести о важности заштите
животне средине. Ова чињеница указује да образовање има кључну улогу у подизању свести. Изненађујуће, испитаници из урбаних насеља имају вишу свест о заштити животне средине него они из сеоских насеља, а од свих највишу свест имају Београђани. Међутим, немају
баш многи од њих прилику или навику да се понашају еколошки прихватљиво на примарном
нивоу. Само 22% грађана Србије редовно одлаже и рециклира отпад.
Графикон 4.26 - Колико често одлажете стакло, лименке, пластику или новине за рециклирање?
10,8
27,3

Нисам могао/могла себи
то да приуштим
Није ми важно, није ми
потребно

15,6

Културни догађаји и
места су предалеко
Због слабог здравља
15

Друго
31,3

Поплаве у Србији и свест о природним опасностима
Није изненађујуће, после недавних катастрофалних поплава које су погодиле велике делове
Србије у пролеће 2014. године, грађани су свесни природних ризика које доносе глобалне
климатске промене - 86% анкетираних верује да долазе глобалне климатске промене, а 92%
примећују климатске промене у свом региону.
Графикон 4.27 - Да ли верујете да долазе Графикон 4.28 - Да ли примећујете климатске
промене у свом региону (тј. чешће суше и
глобалне климатске промене?
поплаве, блаже зиме, веће температурне
екстреме, итд.)?
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Верујем

53

Примећујем
Не
примећујем

Не верујем
86

Нисам
сигуран

92

Нисам
сигуран

Постоји статистички значајна веза између образовања и региона становања, са једне стране, и нивоа информисаности о природним ризицима и заштити животне средине, са друге
стране, што значи да су образованији грађани, нарочито у Београду, боље информисани о
природним ризицима и заштити животне средине него људи из других крајева. Они су истовремено и већи критичари када се ради о реаговању Србије на природне ризике, као и о
реакцији Владе током недавних поплава у Србији (у мају 2014. године).
Испитаници су такође имали прилику да процене какав је, по њиховом мишљењу, био ниво
свести о могућем ризику од природних непогода код различитих носилаца интереса пре него
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што су се поплаве десиле. Као резултат тога, они су изјавили да мисле да су само грађани
Србије имали значајну свест о овим ризицима, 51%, док су представници на локалном и националном нивоу били далеко мање свесни ових ризика, 29 односно 35%.
Графикон 4.31 - Мишљење грађана о високом нивоу свести о ризицима од природних непогода
пре поплава, који су показали различити актери
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Око 11% домаћинстава у нашем узорку погођено је недавним поплавама у Србији. Испитаници
из ових домаћинстава не сматрају да су боље информисани о климатским променама и
њиховим последицама него остатак узорка или грађани Србије уопште. Међутим, они су више
критиковали информисаност о ризику коју су показали различити актери пре поплава него
они који нису имали искуство са поплавама: 72% њих сматра да локални органи власти нису
показују висок ниво свести о ризицима од природних непогода пре поплава, док је та цифра
за Владу Србије била 61%, а за грађане Србије 41%. Одговарајуће цифре међу грађанима који
нису били директно погођени поплавама биле су 51%, 47% и 37%. Ипак, резултати који се
односе на перцепцију проблема и његово привремено решење нису се значајно разликовали
између испитаника погођених поплавом и осталог испитаног становништва. Виши ниво
свести међу људима, више одговорности, активности институција и шире казнене мере
су предуслови потребни за побољшање у области заштите животне средине и спречавања
ризика од природних непогода. То су потврдили и испитаници у анкетном истраживању, као
што је приказано у наредне две табеле.

Црква у поплави, Ваљево, фото: Воја Радован
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Табела 4.24 - Шта треба урадити у Србији да би се предупредили ризици који
долазе из климатских промена?
Едуковати људе и подићи њихову свест
Унапредити систем раног упозоравања и управљања ризицима од
природних непогода
Одезбедити више финансијских средстава
Ангажовати надлежне стручњаке и институције
Друго
Укупно

% одговора
35,5
31,0
6,5
4,1
22,9
100

Tабела 4.25 - Шта треба урадити да се развије еколошки прихватљивија
култура у Србији?
Едуковати, информисати и јачати свест
Чешће мењати закон и кажњавати
Побољшати управљање отпадом и рециклирање
Друго
Укупно

% одговора
43,1
23,8
9,7
23,4
100

О носиоцима интереса (КО)
Што се тиче обима проблема са заштитом животне средине и ризика од природних непогода, сматра
се да главна одговорност лежи на онима који контролишу велике ресурсе (финансијске, људске и
политичке). Владу и друге јавне институције испитаници препознају као кључне актере за развој
и спровођење политика заштите животне средине и спречавања ризика од природних непогода.
Међутим, испитаници такође исправно наглашавају одговорност свих грађана у том погледу.
Табела 4.26 - Ко то треба да уради? – Ризици од климатских промена
Влада, држава, институције
Друштво, сви
Медији
Локалне власти
Друго
Укупно

Ученици уметничке школе у органској башти у етно селу
Латковац, Србија, фото уметничка школа PrimArt
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% одговора
56,0
21,1
7,7
6,9
8,3
100

Tабела 4.27 - Ко то треба да уради? – Животна средина
% одговора
Влада, институције
Сви (држава и грађани)
Друштво, грађани
Медији
Школе
Друго
Укупно

43,7
11,7
9,6
8,7
7,6
18,7
100

О начинима унапређења (КАКО И НА КОЈИ НАЧИН)
Опсежне дискусије о проблему климатских промена и управљању ризиком у вези са њима,
вођене за време и после поплава, повећале су ниво знања и свести у Србији уопште. Сходно
томе, испитаници у овом анкетном истраживању наглашавају подизања свести кроз медијске
кампање и друге јавне догађаје као главно средство за спровођење политика заштите животне средине и спречавање ризика од природних непогода, али и истичу потребу за већим
улагањем у ове области и побољшањем инфраструктуре за спречавање ризика.
Табела 4.28 - Како то може да се уради,
на који начин? - ризици од климатских промена
Промотивне кампање у медијима
Подизање свести (обуке, јавне расправе, дискусије)
Више финансијских улагања
Превенција, да људи боље воде бригу о природи
Градити и одржавати одговарајућу инфраструктуру
Друго
Укупно

% одговора
19,5
16,2
14,0
8,7
7,6
38,7
100

Tабела 4.29 - Како то може да се уради,
на који начин? – Животна средина
Променити закон, пратити спровођење и чешће кажњавати
Јавне кампање, подизање свести
Финансијска улагања
Путем медија
Друго
Укупно

% одговора
26,1
20,7
18,3
11,3
23,6
100

Резултати истраживања су потврђени током “World Café” дискусије о култури и заштити животне средине. Учесници дискусије наглашавају важност заштите животне средине и негативне последице загађивања. Верују да је кључ за решавање овог проблема у подизању свести,
образовању у школама и кроз васпитање, али и у санкционисању оних који крше правила.
Затим, учесници су указали на потребну да локалне управе и НВО сарађују како би изградили
инфраструктуру за рециклирање отпада. Поред тога, треба организовати више културних манифестација у циљу промовисања заштите животне средине.
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KЉУЧНЕ ПОРУКЕ:
1. Култура обезбеђује ефикасне алатке за подизање еколошке свести. Постоји огроман
простор за уметничку креативност у апеловању за бољу заштиту животне средине.
2. У Србији је свест о ризицима који прате климатске промене порасла; грађани се у том
погледу понашају одговорније него централне и, поготово, локалне институције. Више
треба учинити да се ојачају капацитети централне и локалних управа за смањивање ризика од природних катастрофа и превенцију.

Изјаве
“Ширина културе нам омогућава да нађемо сопствени пут за решавање сопственог проблема. Најважније је митивисати људи кроз различите акције да се баве
животном средином, а култура нам даје практичне алатке за то”.
(Учесник у “World Café” дискусији о култури и животној средини)

ПОДТЕМА 6: КУЛТУРА, ИНКЛУЗИЈА И ПОМИРЕЊЕ
У контексту глобализације и других динамичних друштвених промена присутне су бројне
тензије које могу да представљају изазов за идентитете народа и културну разноликост. Дијалог између култура и вера од пресудног је значаја за стварање инклузивнијих, стабилнијих и
отпорнијих друштава.
a) Рехабилитација културног наслеђа и културних делатности може да помогне конфликтом погођеним заједницама да поврате осећај достојанства и нормалности.
b) Гарантовање културних права, приступ културним добрима и услугама, слободно
учешће у културном животу, слобода уметничког изражавања и недискриминација
у приступу свим развојним услугама од пресудног су значаја за стварање инклузивних и правичних друштава. Подстицање суделовања у културном животу доприноси
промоцији активног грађанства.
Као што је раније наведено, Србија је земља знатне етничке и верске разноликости.
Готово 18% становништва припада националним мањинама, а у земљи су присутне
све веће вероисповести. С обзиром на то, култура толеранције и инклузије је веома важна за кохезију те мултиетничке заједнице и за обезбеђивање сигурности свим
грађанима.

Ромски клуб у
Прокупљу,
фото: Секонс
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Џамија у
Новом Пазару,
фото: УНДП

О проблему (ШТА)
Од 2001. до 2005. године, тадашња савезна влада Србије и Црне Горе потписала је 51 конвенцију о мањинама. Министарство културе и информисања је подржало низ културних
пројеката и програма националних заједница из целе Србије. Сви ти програми су направљени уз подршку и помоћ националних савета који представљају националне мањине. Поред
тога, фестивале етничких култура подржало је Министарство културе и информисања, као и
Покрајински секретаријат за образовање и културу Војводине (као догађаје високог степена
видљивости). (Савет Европе/ERICarts (2014)).
На територији Србије постоји 19 Националних савета националних мањина, а Закон о Националним саветима националних мањина донет је 2009. године (Службени гласник Републике Србије 72/2009), а допуњен 2014. године (Службени гласник Републике Србије 20/2014).
Овим Законом простор за доношење културне политике се значајно проширио, те је националним саветима и њиховима представницима дата могућност да својим деловањем на
подручју културе обухвате и рад библиотека, галерија, музеја, архива, споменика културе и
позоришта. Такође, овим Законом Савети имају могућност да одређују које су установе и манифестације од националног значаја, а све у циљу очувања свог националног идентитета и
ширења и развоја културе. Национални савети према Закону могу оснивати нове установе и
удружења која испуњавају културне потребе припадника националних мањина. У циљу очувања и развоја културе национални савети имају дужност да се старају о културним добрима,
и да дистрибуирају културне садржаје. Све наведене могућности и дужности дефинисане су
и у Закону о култури (члан 5) (Службени гласник Републике Србије 72/2009). Такође, према
члану 17 Закона о националним саветима националних мањина, национални савети имају
учешће у управљању установа културе чији је оснивач Република, аутономна покрајина или
локална самоуправа, за које национални савет утврди да су од посебног значаја за очување
идентитета националне мањине. У том случају национални савети именују једног члана управног одбора установа, дају мишљење о предложеним члановима управног одбора установе и дају мишљење о избору директора установе.
У оквиру Министарства културе и информисања Републике Србије о оставаривању права на
културну посебност националних мањина брине Сектор за заштиту културног наслеђа и Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије. На овај начин су национални савети националних мањина постали партнери Министарства културе и информисања и активно
учествују у доношењу коначног предлога одлуке о суфинансирању у свакој конкурсној процедури. Такође, од 2007. године Министарство културе и информисања расписује Конкурс за
суфинансирање пројеката/програма у области културног стваралаштва националних мањина
и етничких заједница.
Закон о култури (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009) предвиђа формирање Националног савета за културу, стручног и саветодавног тела, који обезбеђују сталну стручну
подршку у очувању, развоју и ширењу културе. Чланови Савета се бирају из реда угледних
и афирмисаних уметника и стручњака у култури на период од 5 година (члан 15 и члан 16).
Међу 19 чланова Савета које бира Народна скупштина, налазе се и два представника националних мањина које предлажу национални савети. Такође, национални савети националних
мањина могу предложити свог представника у Савету за културу, који, без права одлучивања,
може учествовати у његовом раду када се разматрају питања од значаја за културу националне мањине.
Министарство културе и информисања Републике Србије је великим делом у свом раду посвећено развоју интеркултурног дијалога.
Пријепољска порука потписана је од стране министара надлежних за културу Србије, Црне
Горе и Босне и Херцеговине, 2009. године као израз заједничке воље да се заштите и унапреде културне различитости земаља потписница. Овај документ је у директној вези са наче79

лима Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза18 и другим релевантним међународним документима. Циљ Поруке се пре свега односи на интеркултурни
и међурелигијски дијалог и на културну политику која негује мир, разумевање и толеранцију.
Бела књига о интеркултурном дијалогу посвећена је неговању културне разноликости
прихватањем и неговањем плурализма, толеранције и интеркултурног дијалога као основних алата за постизање свеопштег друштвеног разумевања. Уз Конвенцију о заштити и
унапређењу разноликости културних израза представља инструмент који гарантује право
на уметничко изражавање сваком појединцу. У 2007-ој години, години председавања Србије Саветом Европе, Министарство културе и информисања је учествовало у активностима
у вези са Белом књигом о интеркултурном дијалогу, између осталог, и кроз организацију
неформалне Регионалне конференције министара за културу посвећеној њеној промоцији у
Београду 2007. године. У 2008-ој години, години интеркултуралног дијалога, Министарство
културе и информисања је спровело и програм на ову тему са специјалном Радном групом
за промоцију културне разноликости и интеркултуралног дијалога, сачињеној од познатих
уметника и стручњака у области интеркултуралног дијалога. У процесу рада Групе, позване
су институције, организације и појединци да учествују у мапирању и афирмацији пројеката
и процеса интеркултурног дијалога у Србији. На тај начин, позвана је јавност да укаже на
пројекте и активности у свим културним и уметничким областима које се баве интеркултурним дијалогом. Одабрани програми потврдили су приоритете европских културних политика
у активностима културне и уметничке продукције у Србији.
Република Србија је са још 14 земаља Европе учесник програма за смањење дискриминације
и инклузију ромске популације – Декада Рома 2005-2015. У години српског председавања Декадом, Министарство културе и информисања покренуло је програм који се састоји од низа
активности, мера и пројеката. Декада Рома је најважнији не само друштвени, економски и политички, већ и културни процес чији је циљ побољшање квалитета живота Рома. У складу са
својим надлежностима, Министарство културе је започео реализацију овог програма у децембру 2008. године, са циљем унапређења културних и информационих капацитета ромске заједнице. Препознајући значај успостављања модела праћења и информисања о Декади Рома,
Министарство културе подржава пројекат обука представника ромске заједнице у бројним градовима широм Србије. Овај дугорочни пројекат је интегративан и инклузиван по природи.
Међутим, и поред добре воље и намера, и даље има сукоба на националној основи, нарочито током и после спортских догађаја и одређених политичких одлука. То се види у одговорима испитаника. Већина њих (47%) сматра да се људска права у Србији само делимично поштују, а 10,5% (што је више од половине националних мањина) тврди да њихов језик
ствара препреку у извесним ситуацијама. Ови статистички подаци су детаљније приказани на
следећа два графикона.
Графикон 4.32 - По вашем мишљењу, колико се данас у вашој земљи поштују људска права?
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Министарство културе и информисања и Завод за проучавање културног развитка надлежни су за праћење
спровођења Конвенције UNESCO-а о заштити и унапређењу разноликости културних израза из 2005. године.

Графикон 4.33 – Да ли мислите да ваш језик ствара препреку у било којим ситуацијама, као
што је приступ образовању или могућности запошљавања?
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Испитаници такође препознају да у Србији има неких друштвених група које живе лошије од
већине становништва. Опште виђење испитаника је да су забринути за добробит одређених
рањивих група у Србији. Анкета је показала да су грађани најзабринутији за децу (83%), за
болесне и немоћне (83%), за сиромашне (82%) и за незапослене (78%).

Графикон 4.34 – Колико сте забринути за услове живота следећих група у Србији?
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Мада су забринути за одређене групе и препознају дискриминацију у својој средини,
испитаници истовремено изражавају дискриминаторске ставове према неким друштвеним
групама, наиме наркоманима, алкохоличарима, хомосексуалцима и Албанцима.
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Графикон 4.35 – Која од следећих лица не бисте волели да живе у вашем суседству?
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Што се тиче културе инклузије и борбе против дискриминације, посвећена је посебна пажња
инклузији младих и старих и међугенерацијској солидарности. Налази из интернет анкете доводе до закључка да и млађе и старије генерације могу допринети развоју и да обе генерације са собом носе вредности које би могле да генеришу интензивнији развој. Динамичност,
мобилност, спремност на промену и политички и грађански активизам међу младима с једне
стране и вера у дух заједништва и солидарности и посвећеност раду међу старима на другој
страни, могу заједно допринети развоју. Осим тога, то се не сматра задатком за државу или
за само једно министарство, већ за друштво у целини. То је једини начин за увођење вредности развоја у друштво.
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„Оно што доприноси развоју јесте основно образовање, знање језика, знање посебних вештина, предузетнички дух, емпатија, критика, и посебно бих истакао осећај
за естетику који може да разликује уметност од кича. Кроз нове медије и интернет они (млади) добијају информације много лакше од старијих генерација, па могу
да буду много оперативнији у свим сферама.“
(интернет анкета)

„Ако сам добро схватио, старије генерације се нису толико факусирале на материјалну страну ствари, цениле су неке добре аспекте комунизма, ако могу тако да
кажем. Исто тако, пошто знају историју, нису заборавили шта се у историји десило и како се изражавала солидарност.“
(интернет анкета)

Као и код претходних тема, и овде се образовање и подизање свести препознају као неопходни предуслови за побољшање инклузије, заједно са унапређењем закона и кажњавања.
Табела 4.30 – Шта у будућности треба урадити у Србији против дискриминације и за
заштиту права свих група и појединац
Образовање и подизање свести
Унапређење закона и кажњавања
Друго
Укупно

% одговора
33,3
25,7
41,0
100

О заинтересованим странама (КО)
Приликом разматрања ко треба да учествује у изградњи толерантне и инклузивне заједнице, донекле забрињава налаз из анкете да су људи много више наглашавали улогу и
одговорност државе, органа власти, судова и политичара него улогу грађана или школа и
породица у борби против дискриминације и промовисању инклузије, као што то показују
подаци у следећој табели.
Табела 4.31 – Ко би требало то да ради? – Борба против дискриминације
Држава, органи власти, судови, политичари
Свако
Школе
Друштво, људи
Породице (родитељи)
Медији
Други
Укупно

% одговора
53,2
11,1
8,7
8,6
6,1
6,0
6,3
100

Иако грађани као кључне актере за инклузију мањинских и осетљивих група виде државу
и њене органе, битно је напоменути да Министарство културе и информисања Републике Србије својим мерама већ предузима кораке и подстиче неговање културних израза
свих појединаца и група на простору Србије. Једна од мера је конкурс за суфинансирање
пројеката у области културне делатности националних мањина у Републици Србији, али
и суфинансирање пројеката у области културне делатности особа са инвалидитетом, који
се реализује сваке године.
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О начинима за унапређење (КАКО и методологија)
Начин да се подржи интеркултурни дијалог и инклузија мањинских група јесте да се јачају
хуманистичке вредности и сузбијају екстремистичке и дискриминаторске праксе. Ово друго
претпоставља и културну детерминанту, а то је поштовање владавине права. То су испитаници препознали, као што је приказано у следећој табели. Сумирање одговора који помињу закон на једној страни, и одговора који истичу информисање и образовање на другој, показује
да су испитаници практично нагласили потребу за равнотежом између спровођења закона и
образовања и подизања свести.
Табела 4.32 – Како се то може урадити, којим средствима?
– Борба против дискриминације
Унапређењем законодавства
Пружањем информација
Спровођењем закона
Образовањем
Медијским кампањама
Другим
Укупно

% одговора
23,4
11,5
8,9
8,5
5,7
42,0
100

КЉУЧНА ПОРУКА: У Србији постоје механизми успостављени за заштиту културне разноликости и инклузије мањина, али би се могло урадити више да се унапреде праксе инклузије и смањи дискриминација.

Изјаве испитаника
„Старије генерације су биле боље, јединственије, дружељубивије, слободније и
изнад свега честите. Али сада ово једноставно није добро окружење, окружење
у којем су људи блиски, људи са којима можете да комуницирате и мењате неке
ствари... У данашње време свако само гледа како може да профитира. Људи почињу да личе на хијене које само хоће свој комад меса. Раније сте могли да се
ослоните на људе.“
(из интернет анкете)

„Уколико желимо да повећамо толеранцију и да се боримо против дискриминације,
грађани Србије треба више да путују, да упознају друге људе и уче о другим
културама.“
(коментар из анкете, студент)

„Да би се у будућности смањила дискриминација, деца треба да у раном узрасту
упознају друге културе.“
(коментар из анкете, запослена средовечна жена из Војводине)

„Заиста сам се изненадио. После толико година рада на тој теми, да ... на
факултету на којем се образују учитељи и васпитачи не постоји предмет, не
постоји наставна јединица која би помогла људима који ће сутра радити са децом,
да им помогну да препознају насиље и да на њега реагују. Упркос чињеници да
постоје правила, процедуре, јасан правни оквир за такве ствари.“
(Учесник у ДФГ)
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5. ЗАКЉУЧЦИ

н

ационалне консултације о култури и развоју у Србији после 2015. године успешно
су завршене. Консултовано је преко 300.000 људи и вођен је дијалог о важности
културе за развој. Осим тога, препознат је потенцијал културе, као важног стуба
одрживог развоја, да повеже сфере животне средине, друштва и економије. Многи
испитаници су искористили прилику да изразе своје мишљење о утицају културе на развој и
њеној вези са смањењем сиромаштва, образовањем, урбаним развојем и другим важним
темама.
Захваљујући посвећености и снажној координацији Канцеларије сталног координатора УН
у Србији, уз сарадњу других агенција УН и под надзором канцеларије UNESCO у Сарајеву
и Фонда Уједињених нација за популацију (UNFPA), процес консултација је спроведен
са великим успехом и довео је до бројних занимљивих увида у то како култура ступа у
интеракцију са другим питањима развоја.
Консултације су пружиле не само вредна сазнања о различитим аспектима односа између
културе и развоја већ су и пружиле прилику да разни актери размене искуства и стекну
сазнања о међусобним виђењима и улогама у изградњи и очувању културе. Једно од главних
запажања тог процеса јесте да постоји потреба за међусекторским приступом. Културне
установе и културни радници треба да се укључе и консултују у креирању политика у другим
секторима, укључујући образовање, урбанизам, запошљавање и сличне области. Током целог
процеса консултација нарочито је наглашавана веза између културе и образовања.
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ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ
Да би се повећала улога културе у развоју, Србији је потребна доследнија културна политика
и веома видљив институционални оквир. Закон о култури се углавном оцењује као добар, али
оклевање да се доврши и усвоји Национална стратегија развоја културе и слабо стратешко
планирање на локалном нивоу додатно ометају афирмисање културе као покретача развоја.
Још један општи фактор важан за унапређење улоге културе у одрживом развоју финансијске
је природе: не само непосредно, путем заштите културног наслеђа и грантова за савремене
уметнике, већ и посредно, путем изградње и ревитализације инфраструктуре битне за раст
културног туризма.
Заједничка перцепција улоге културе у развоју коју су показали
учесници у консултацијама јесте перцепција стварања
вредности и изградње консензуса. Међутим, поред тих
„нематеријалних облика“ културе, актери који су дубље
укључени у културне праксе веома су свесни економског
значаја културних делатности, и као послодаваца и као
стваралаца профита.
Народ Србије је сугерисао да медији треба да играју огромну
улогу у стварању и ширењу вредности које обезбеђују
друштвену кохезију. У вези са тим треба покренути више
активности у медијској сфери, јер то важно средство културне
репродукције грађани Србије виде као примитивно и
поданичко и да има негативан утицај на културне моделе.
Културни развој претпоставља укључивање идеја, комуникацију
и креативну активност многих појединаца и актера: стога систем
Музеј савремен уметности
који подржава ту креативност треба да буде децентрализован
у Београду у фази
и отворен за разне иницијативе. Административно гледано, на
реконструкције,
централном нивоу треба утврдити само основни оквир система, фото: Александар Мијаиловић
општи закон, функционисање неколико основних културних
установа и обезбеђење основних финансијских стимулација.
Већи део активности и управљања треба да се одвија на локалном нивоу. Зато локалне
управе треба да преузму проактивнију улогу у целом том процесу, посебно у обликовању
конкретне понуде и изградњи културних навика грађана.
Што се тиче односа између културе и смањења сиромаштва, из процеса консултација изведена
су два главна закључка. Као и 2013. године, испитаници су нагласили да су два кључна
проблема у Србији сиромаштво и незапосленост и да већина домаћинстава има проблема да
састави крај са крајем. У времену све већих економских неједнакости и сиромаштва, наслеђене
егалитарне вредности обележава опадање поверења и солидарности и неразвијена култура
социјалног дијалога, што доводи до изолације људи и индивидуализације одговорности
за њихову добробит. Ипак, указује се на унапређење у области културних делатности и
културног туризма ради економског просперитета. Културне делатности бележе раст, али
ипак су недовољно признат сектор у Србији. Грађани Србије изражавају заинтересованост
да се баве културним делатностима, што значи да би адекватна промоција и подржавање
тог сектора могли да доведу до позитивне промене у смислу запошљавања и остваривања
прихода. Према налазима анкете, грађани нису сигурни како да се баве делатностима или
који сектор културних делатности у Србији може пружити чврсту базу за предузетништво.
Исто важи и за културни туризам, али ту треба уложити још више напора у изградњу
одговарајуће инфраструктуре, очување културног наслеђа и покретање нових активности и
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пројеката, уз истовремено успостављање одговорног планирања и управљања, што су све
задаци првенствено за локалне управе.
Што се тиче односа културе и образовања, сви консултовани актери запажају пресудну улогу
образовања у формирању и неговању продуктивне и креативне културе. Већина грађана
сматра да систем образовања у Србији развија вредности толеранције и солидарности,
али ипак многи и даље имају предрасуде и дискриминаторске ставове према одређеним
друштвеним групама (хомосексуалцима, неким етничким групама, итд). Дубљи разговори
откривају да су толеранција и борба против дискриминације вредности које изискују
сталну пажњу и подршку у оквиру система образовања. Тај проблем је још већи што се
тиче предузетничких вредности и вештина – оне су веома слабо развијене у Србији. Систем
образовања у Србији пресудан је институционални оквир за развој културе предузетништва
и индивидуалних постигнућа. Сарадња са образовним институцијама која би помогла у стицању културних навика и обликовању публике за програме установа културе неопходна је
за даљи развој културе. Тренутно сарадња између установа културе и образовања постоји
у неколико градова само на локалном нивоу, али неопходно је да дође до системског повезивања културе и образовања са јасним моделима сарадње.Осим тога, треба развијати
систематски приступ развоју образовања у области предузетништва.
Када се разматра однос између културе и оснаживања жена, процес консултација је открио
да је већина грађана, представника установа, чланова НВО и других актера свесна важности
родне равноправности. Међутим, жене су свесније од мушкараца да и даље постоји родна
неравноправност и да треба учинити више како би се побољшао положај жена у Србији. У
том погледу, култура је кључна компонента за профилисање слике жена у друштву. Овде
је важно напоменути да медији треба да одиграју важну улогу у промовисању те слике. Још
једна важна улога културе у оснаживању жена јесте улога културних делатности које могу да
привуку много жена и имају позитиван утицај на њихову друштвену и економску инклузију.
Консултације о односу између културе и одрживих градова показала је да већина актера
није добро упозната са концептом „одрживих градова и урбанизације“. Ипак, треба поменути
да су свесни садржаја тог концепта и онога што он означава. Већина њих мисли да градове
треба градити и водити „по мери грађана“, да треба очувати и одржавати културно наслеђе и
културну продукцију, да пажљив урбанизам треба да очува равноправан приступ културним
догађајима, приступ отвореним просторима и да обезбеђује здрав урбани живот. Према
речима испитаника, то је претежно одговорност локалних органа, нарочито када се ради
о улагањима у основну инфраструктуру и у унапређење културне понуде. Треба урадити
више и на подизању свести о слици града и урбаном животу. Такође, један од проблема који
кочи концепт „одрживих градова и урбанизације“ јесте и изостанак већег броја локалних
стратегија за развој културе и слаба међусекторска сарадња.
Што се тиче односа између културе, животне средине и климатских промена, главни налаз је
да грађани и други актери испољавају високу свест о потреби за заштитом животне средине,
али слабе активности у пракси. С једне стране, они истичу да постоји недостатак основне
инфраструктуре за рециклирање отпада, док је с друге стране слаб осећај појединачне
одговорности за свакодневне праксе које повољно утичу на животну средину. Поред
побошљаних закона и чешће примене казнених мера, и култура може да игра важну улогу у
обезбеђењу ефикасних средстава за подизање нивоа свести о животној средини. Постоји
знатан простор за уметничку креативност у залагању за бољу заштиту животне средине.
Не изненађује да се после поплава из 2014. године у Србији повећала свест о климатским
променама и природним ризицима. Међутим, грађани сматрају да систем за спречавање
ризика није добро функционисао и да локални и централни органи власти треба да преузму
одговорност за његово унапређење. Они знају да и грађани сносе свој део одговорности и да
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су се неки понашали погрешно и повећали ризик, али сматрају да су главни проблем улагања
у инфраструктуру у циљу успешног управљања ризицима. И подизање свести је препознато
као исто толико важан сегмент у оквиру ове теме.
Када је реч о односу између културе и инклузије и помирења, већина грађана сматра да
се људска права само делимично поштују у Србији и забринути су за услове живота неких
друштвених група, пре свега деце, болесних и особа са инвалидитетом, сиромашних и незапослених. У Србији постоје успостављени механизми за заштиту културне разноликости и инклузију мањина, али би се могло урадити више на унапређењу пракси инклузије и смањењу
дискриминације, посебно ако знамо да и сами грађани још увек имају дискриминаторске
ставове према неким друштвеним групама. Једна од важних стратегија за унапређење толеранције и солидарности у друштву јесте грађење међугенерацијског разумевања, сарадње
и солидарности. Мада и млади и стари поседују вредности важне за развој, то су донекле
различите вредности (традиционалне наспрам савремених) па би обе групе могле да уче једна од друге.

ПРЕПОРУКЕ
1. Први скуп препорука се односи на обезбеђивање адекватног политичког оквира
за афирмацију културе као покретача развоја. Будући да држава има одговарајући
законодавни оквир и да је ратификовала кључне међународне конвенције које културну политику Србије укључују у међународну мрежу, најважнији корак, који често
наглашавају и консултовани актери, јесте да се доврши и усвоји Национална стратегија развоја културе. Међутим, још је важније да локалне управе осмисле сопствене
стратегије и развију свака свој административни оквир за управљање локалном политиком културе.
2. Следећа препорука односи се на потребу за међусекторским приступом култури и
њеној улози у развоју. С једне стране, стратегија за развој културе треба да се позабави свим главним питањима која се традиционално везују за друге секторе (здравство, запошљавање, социјална заштита, заштита животне средине, итд) који су важни
за добробит грађана и кохезију заједница. С друге стране, још је важније инсистирати да стратегије у другим секторима треба да укључе питање културе у своје програме, и приликом анализирања ситуације у земљи и приликом предлагања мера
политике. Међу креаторима политике треба повећати свест о важности културе за
развој у свим сферама како би се обезбедило уграђивање културе у све развојне
стратегије. Стога је пресудно важно успоставити редовну институционалну сарадњу
међу секторима. То треба урадити не само путем редовних састанака владе већ и
путем оперативнијих тела као што су радне групе или чак и виртуелне радне групе.
Нарочито сарадња између сектора културе и образовања треба да буде посебно
снажна и треба направити трајна решења, како на националном тако и на локалном
нивоу, као што су сталне радне групе и редовни састанци руководилаца сектора.
3. Наредни важан корак је финансијска подршка. Без обзира на повећану оријентацију
према тржишту и остваривању прихода, култури ће увек бити потребно стабилно
финансирање главних установа и активности које чине окосницу тог система.
Није могуће артикулисати и водити одрживу културну политику, па макар и
децентрализовану, уколико главним инструментима за спровођење политике
недостају основна финансијска средства и обезбеђивање стимулација за дуже
активности других актера у тој области.
У време светске економске кризе, националне и локалне установе треба да
размотре друге изворе финансирања поред националног буџета. У том погледу, у
предстојећим годинама све већу важност имаће фондови ЕУ, па треба унапредити
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4.

5.

6.

7.

капацитете националних и локалних управа за коришћење тих фондова. У том правцу
треба подстицати установе културе да конкуришу за међународне пројекте и тако изналазе алтернативне изворе финансирања, самостално или кроз сарадњу са цивилним сектором. Још једна опција за финансирање културе која је недовољно развијена
у Србији јесте јавно-приватно партнерство (кроз спонзорства и донације). Веома
корисне би биле добро осмишљене и мудро усмерене кампање за оснаживање
таквих партнерстава. Поред тога треба размотрити и могућности да се буџетски
приход остварен кроз културне делатности враћа у већем обиму у финансирање
културе, посебно на локалном нивоу. У циљу праћења савремених светских токова у културној сфери (стратешко планирање, пројектно финансирање, истраживања
публике, дигитализација, мултимедијалне поставке, и друге активности) потребно је
увести праксу перманентног стручног усавршавања запослених у установама културе.
Постоје бројне могућности за искорењивање сиромаштва и за економски раст кроз
развој културних делатности и културног туризма. Те концепте треба промовисати
међу разним циљним групама. Прво, то обухвата креаторе политике и носиоце
одлучивања који би требало да стекну више знања о разноврсним активностима
у сфери културних делатности и о економској вредности културне продукције.
Друго, професионалци и активисти у области културе требало би да науче више о
економским аспектима и могућој тржишној валоризацији свог рада и ангажмана. И,
на крају, шира јавност би требало да сазна више о могућностима запошљавања у
креативном сектору и то треба да почне од раног узраста, у школама, што значи да
је нарочито важно образовање школских наставника у том погледу. Организације
цивилног друштва активне у том сектору могле би да организују, а Министарство
културе и информисања да подржи, координисану кампању за повећање видљивости
и разумевање креативних делатности. Организације цивилног друштва активне у
културним делатностима требало би подржати у обраћању појединачним актерима
на терену и стварању локалних мрежа културне делатности. И на крају, да би се
те иницијативе покренуле, влада и међународна заједница донатора треба да
размотре програме који би истакли предности културних делатности прилагођених
локалним условима и дали смернице за покретање пословања у тој области.
Систем образовања је пресудан за рано формирање вредности повољних за културно
одржив развој. Треба развијати вредности које се односе на сва три стуба одрживог
развоја, то јест, толеранцију, солидарност, борбу против дискриминације, заштиту
животне средине, здраве начине живота, склоност ка предузетништву, индивидуално
постигнуће, критичке ставове, креативност и тако даље. У редовним школским
програмима нарочито недостају вредности неопходне за јачање предузетништва.
Зато је потребна и промена наставних планова и изградња капацитета наставника.
Поред тога, неопходно је и повезивање установа културе са установама образовања
што ће допринети креирању како публике тако и будућих културних стваралаца.
Култура је од посебне вредности за оснаживање жена у друштву, како као средство
за подстицање родне равноправности и изградњу афирмативне слике жена с једне
стране, тако и као област могућности за запошљавање с друге стране. Зато је веома
важно користити културна средства да се додатно унапређује родна равноправност
и на нивоу подизања свести и у стварању стварних животних прилика. И опет, посебну улогу у том погледу играју медији, тако што стварају позитивну слику жена и
примењују родно осетљив језик.
Култура је изузетно важна за одрживе градове, али се концепти културе и урбанизације/града преклапају у многим областима, што потом омета могућност за ефикасније планирање коришћења културе за развој градова. Неопходно је јасно дефинисати шта су културне компоненте урбаног живота, каква је њихова улога у развоју
града, како се могу финансирати и како се њима може управљати. Осим евидентне
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(и обично потцењене) улоге уметности и културног наслеђа у стварању бренда једног града, треба разликовати и друге важне улоге културе и увести их у урбанизам:
вредности поверења и толеранције, здравих начина живота, међугенерацијске солидарности, мултикултурализма, различитих облика уметничке креативности, итд. Поред вредности треба обезбедити инфраструктуру и финансијску подршку, нарочито од стране локалних власти, ради одрживог развоја урбаног простора и урбаних
заједница.
8. Однос између културе и заштите животне средине и управљања природним ризицима је двостран: с једне стране, културно наслеђе треба пажљиво штитити од природних ризика и користити заједно са заштићеним подручјима природе као основу за
еколошки одржив развој региона, док с друге стране уметничка продукција пружа занимљива средства за подизање свести о заштити животне средине и управљању природним ризицима на свим нивоима, од грађана до доносиоца одлука. Из тих разлога, заштита и промоција природних подручја као културног наслеђа је од кључног
значаја. То изискује не само промотивне кампање, већ и улагања у инфраструктуру и
адекватно управљање тим подручјима. Сарадња између чувара животне средине,
удружења креативних делатности и појединаца може такође да доведе до стварања креативних средстава за подизање свести шире јавности о важности питања
заштите животне средине за сигуран живот и одржив развој.
9. На сличан начин, култура треба да се много више користи као средство за промовисање вредности поверења, солидарности и инклузије. Најбољи начин да деца развијају толеранцију и избегавају дискриминацију јесте да уче о другим културама.
То се може остварити разним уметничким путевима, али и путовањем и упознавањем других култура и њиховог наслеђа. Развијање демократских вредности највише се може постићи на часовима Грађанског васпитања, Српског језика и књижевности, Музичке уметности, Ликовне културе, Историје, Социологије и Географије где
би се путем метода групног рада, а не фронталног начина рада, односно путем радионица и дискусија код ученика јачале демократске вредносне оријентације, а ученици би имали слободу изражавања и одлучивања. Такође, на овај начин би ученици развили свест о својим правима и обавезама, уважавали би разлике међу својим
пријатељима, чиме би формирали основне демократске вредности толеранцију и поштовање различитости. Са друге стране, на овим часовима би се путем радионица
чувала и традиција, јер би се ученици упознавали са идентитетима свих народа и
етничких група који живе на територији Србије, али и шире. Ове вредности и праксе
треба уградити у редовне образовне програме, али школе треба да сарађују и са организацијама креативних делатности и појединачним уметницима на промовисању
позитивних вредности међу ученицима. На нивоу основне школе, оваква иновација
би требало да буде одговорност локалних управа; стога треба унапредити и њихов
капацитет да разумеју важну улогу културе у том погледу.
10. И на крају, још једном треба поменути важну улогу медија у формирању културних модела. Све време током консултација, учесници су често и у различитим контекстима наглашавали улогу медија, обично кад год је поменуто подизање свести
(родна равноправност, толеранција и борба против дискриминације, урбани живот,
заштита животне средине и спречавање природних ризика). Пошто је дата генерална оцена да медији развијају примитивну и поданичку културу, требало би уложити
огроман напор да се промени та пракса. Треба организовати радионице и обуке за
новинаре и уреднике на којима би се детаљно обрађивала улога културе у различитим аспектима развоја. Поред тога, могли би се осмислити пројекти за подршку
промоцији културе развоја. И коначно, већи део рада на промоцији и подизању
свести требало би усмерити ка друштвеним мрежама, где би се могла успоставити
здрава конкуренција традиционалним медијима.
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АНЕКС
АНЕКС 1 Опис узорка анкете
Узорак по регионима и општинама:

Нр,

Регион

Општина

Бр. Регион

Општина

1 Београд

Нови Београд

20 Шумадија и Западна Србија

Чачак

2 Београд

Савски Венац

21 Шумадија и Западна Србија

Крагујевац

3 Београд

Обреновац

22 Шумадија и Западна Србија

Баточина

4 Београд

Лазаревац

23 Шумадија и Западна Србија

Крушевац

5 Београд

Земун

24 Шумадија и Западна Србија

Мионица

6 Београд

Звездара

25 Шумадија и Западна Србија

Нови Пазар

7 Београд

Врачар

26 Шумадија и Западна Србија

Рашка

8 Војводина

Житиште

27 Јужна и Источна Србија

В.Градиште

9 Војводина

Зрењанин

28 Јужна и Источна Србија

Пожаревац

10 Војводина

Нови Сад

29 Јужна и Источна Србија

Велика Плана

11 Војводина

Инђија

30 Јужна и Источна Србија

Зајечар

12 Војводина

Кикинда

31 Јужна и Источна Србија

Сурдулица

13 Војводина

Суботица

32 Јужна и Источна Србија

Бујановац

14 Војводина

Сента

33 Јужна и Источна Србија

Лесковац

15 Војводина

Бела Црква

34 Јужна и Источна Србија

Ћуприја

16 Војводина

Рума

35 Јужна и Источна Србија

Ниш – Пантелеј

17 Војводина

Србобран

36 Јужна и Источна Србија

Ниш - Медијана

Шумадија и
18 Западна Србија

Шабац

37 Јужна и Источна Србија

Пирот

Шумадија и
19 Западна Србија

Богатић

38 Јужна и Источна Србија

Бабушница

Основне дистрибуције показују да је узорак репрезентативан за популацију Србије.
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Табела А1.1 - Пол
Пол
Женски
Мушки
Укупно

%
53,3
46,7
100

Табела А1.2 - Старост
Старост
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Укупно

%
3,0
10,7
10,1
10,4
7,7
6,9
8,3
7,9
9,6
9,7
6,2
3,9
5,5
100

Табела А1.3 - Образовање
Образовање
Без завршене основне школе
Завршена основна школа
Завршена средња стручна школа за радничка занимања (1-2 године)
Завршена средња стручна школа за квалификоване раднике (3-5 година)
Завршена средња струковна школа
Завршена општа гимназија
Завршена средња школа за децу ометену у развоју
Завршена виша школа
Завршен факултет
Укупно

%
2,0
14,6
2,0
13,0
30,0
8,6
0,6
9,3
18,3
100

Табела А1.4 - Активност
Занимање
Предузетник, пријављен као самозапослен
Формално запослен
Неформално (само)запослен
Пољопривредник
Помаже члановима породице у породичном предузећу
Незапослен
Пензионер
Студент/ученик
Домаћин/домаћица
Друго неактивно лице
Укупно

%
1,8
28,4
5,2
2,1
0,4
20,9
23,4
10,5
6,3
1,0
100

У узорку је такође 5% присилних миграната (ИРЛ или избеглица), као и 11% домаћинстава
погођених поплавама 2014. године.
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АНЕКС 2 Видљивост и визуелна презентација
Током друге фазе националних консултација за период после 2015. фокусираних на културу и
развој, мноштво различитих промотивних материјала је израђено и подељено: једна брошура, roll up банери, фотографије и тематске слике са консултација, изјаве и цитати, званични
постови за интернет портал и друштвене мреже.
Циљ брошуре био је да се промовише иницијатива “Србија какву желим – култура и развој”
и да се објасни сам процес консултација.
Roll up банери су представили визуелни идентитет иницијативе “Србија какву желим - култура и развој” и били су у позадини на свим јавним дешавањима и консултацијама. Постојала
су 2 roll up банера, један на српском и други на енглеском језику.
Видео материјал са консултација. Током консултација, више видео снимака је направљено
током прославе Дана Уједињених нација и дешавања са БФПИ. Ови снимци су важна база
са доказима како експерти, доносиоци одлука и људи који су активни у стварању културних
садржаја (уметници и глумци) виде улогу културе у развоју. Сви видео снимци су доступни на
следећим Youtube каналима: United Nations day, RTV 2, KCN::1, Belle Amie.
Фотографије. Цео процес консултација је забележен на фотографијама са састанака, фокусних група, дискусија, радионица и других дешавања у градовима и селима по Србији. Јавности је доступно више од 100 фотографија објављених путем интернет портала, друштвених
мрежа и медија.
Изјаве и цитати. Консултације су представљале изврсну прилику да се још једном сакупе живописне изјаве и цитати српског народа о њиховим размишљањима и ставовима о томе како виде
културу у развојном процесу и међуоднос културе са сиромаштвом, образовањем, родном равноправношћу, одрживим градовима и урбанизацијом, заштитом животне средине и климатским
променама и социјалном укљученошћу и помирењем. Најзанимљивији цитати су представљени
у овом извештају. Поред њих се такође могу наћи искази са консултација са експертима, доносиоцима одлука и уметницима. Изјаве и цитати су такође коришћени као илустрације налаза консултација и дељени су путем друштвених мрежа, интернет портала и извештаја.
Званични постови за интернет портал и друштвене мреже. Више од 25 званичних постова
припремљено је током процеса консултација – најављивање дешавања, дељење информација, промовисање линка за онлајн анкету, праћење тока и напретка консултација или извештавање о завршеним догађајима. Званични постови су објављивани путем интернет портала и друштвених мрежа и илустровани фотографијама са одговарајућим описима.

Визуелна презентација
Сви визуелни материјали са националних консултација “Србија какву желим” могу се видети путем следећег Dropbox линка19: https://www,dropbox,com/home/6-Culture%20i%20
Development/Srbija
Фолдер садржи материјале са:
1. Консултација са представницима цивилног друштва у Новом Саду
• Материјали укључују: 2 фотографије
2. Консултација са представницима државних институција у виду радионице “World
Cafe” у Београду

19

На овом линку који је обезбедио Њујорк такође се налазе детаљне информације које се тичу описа слика,
као и њихових аутора.
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• Материјали укључују: 17 фотографија
3. Консултација са организаторима музичког фестивала “Гуча” и здравственим радницима током и после фестивала
• Материјали укључују: 3 фотографије
4. Консултација са организаторима Омладинског позоришног фестивала и младим глумцима у Новом Пазару
• Материјали укључују: 7 фотографија
5. Дизајн (елементи брендирања и дизајна)
• Материјали укључују: 3 банера “Србије какву желим” и 1 флајер
6. Инфографике са прелиминарним резултатима
• Материјали укључују: 11 инфографика
7. Пројекти у вези са ромском мањинском заједницом
• Материјали укључују: 6 фотографија
8. Тематске фотографије са консултација
• Материјали укључују: 17 фотографија (Уметнички поглед на урбанизам;
Уметност нас спаја; Уметничка четврт, Шпанска кућа; Бициклизмом против
климатске промене; Родна равноправност и породични живот; Зелена
архитектура, паметна зграда; Зелена пијаца, органска храна; Инвестирање
у културу, обнова Народног музеја; Стари српски занати; Једна клупа –
различита искуства; Мир и пријатељство; Понос, Београд; Рециклирање као
средство против сиромаштва; Рекреација изван граница града; Дрво јагоде;
Традиционални домаћи производи; Тренирање у природи)
9. Прослава Дана Уједињених нација у Србији
•

Материјали укључују: 10 видео записа са прославе Дана Уједињених нација
(Интервју са Симонидом Станковић, етнографом; Интервју са фотографом
Бранком Старчевићем; Интервју са представницима локалних власти; Мики
Манојловић – отварање прославе Дана Уједињених нација 2014. године у Миксер
Хоусе-у; Интервју са госпођом Кори Удовички; Интервју са господином Ивицом
Дачићем; Видео порука Бан Ки-Муна; Ана Ивановић, национални амбасадор
УНИЦЕФ-а за Србију; Прослава Дана Уједињених нација 2014. – званични говори;
Мурал прославе Дана Уједињених нација у Србији 2014.)
10. Видео записи
•

94

Материјали укључују: 1 видео запис (Примарт за СрКЖ)

Прослава Дана Уједињених нација
Дана 24. октобра тим Уједињених нација у Србији прославио је 69. годишњицу
ступања на снагу Повеље Уједињених нација из 1945.
године у Mikser House-у, у Београду. УН су такође обележиле почетак прославе поводом 70 година УН чија
је чланица оснивач била бивша Југославија.

Домаћини прославе били су господин Ивица Дачић,
први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије, Ирена Војачкова – Солорано, стални координатор
УН-а у Србији и господин Питер Н. Дју, представник генералног секретара и
шеф Канцеларије УН-а у Београду.
Тема овогодишњег Дана Уједињених нација у Србији је била посвећена промовисању значаја културе за развојне процесе у земљи.
“Сматрам да друштво као што је српско не може да постоји и не може да
се развија на одржив начин уколико нема толеранције, поштовања диверзитета и разлика, уколико нема висок степен поштовања људских права и уколико нема дијалога, односно договора свих чинилаца у друштву. И
наравно, култура је саставни део Глобалних миленијумских циљева и Развојне агенде. Културне
вредности требало да буду спадају у највиши ниво
вредности једног друштва, модерног друштва.
Зато управо и расправа о једном одрживом развоју треба да укључи у то и културу”, рекао је господин Дачић.
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Као део прославе, у складу са акцентом на култури и развоју, представљено је више уметничких дела, од изложбе фотографија “Random People” Бранка Старчевића до уличних графити
уметника “C6H6 KIDS” из Панчева који су на лицу места осликали мурал на тему “Србија какву
желим”, као и Младих балканских уметника.
Видео снимак стварања мурала може се видети овде.
Youtube снимци екрана са изложбе “Random People” Бранка Старчевића у Mixer House-у

Познати српски глумац и филмски продуцент Мики Манојловић и национални амбасадор
UNICEF-а за Србију Ана Ивановић придружили су се прослави и пренели специјалне поруке
поводом Дана Уједињених нација. Видео порука Ане Ивановић може се преузети овде.
Након завршетка главног дела прославе, господин Ивица Дачић, локални доносиоци одлука,
уметници и експерти дали су кратке интервјуе о свом погледу на однос између културе и развоја. Сви интервјуи могу се видети овде
Цео догађај је преношен путем уживо путем Web TV-а. Створен је и живи Twitter зид на овом
догађају, путем кога су гости могли да поделе своја размишљања на тему Прославе Дана Уједињених нација и УН уопште, као и културе и развоја.
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