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1. Резиме

1. Резиме
Овај резиме представља кључне резултате истраживања процеса помирења у Босни и
Херцеговина на узорку од 2.606 испитаника који су одговарали на упитник са 78 пита
ња. Различити узорци испитаника из 13 градова, изабрани су да представе врло разли
чите економске, културне, политичке и географске контексте.
Одјељци извјештаја који слиједе објашњавају како треба разумјети нацрт и резул
тате студије и дају даље детаље који ће бити важни за читаоце који се интересују
за ставове у њиховом граду или за ставове међу различитим дијеловима популације у
држави: жене и мушкарци; богатији и сиромашнији, запослени и незапослени; стари
ји и млађи; образованији и слабије образовани; религиознији и мање религиозни; бивши
војници, затвореници у логорима, избјеглице и други цивили за вријеме рата; припадници
конститутивних народа и мањине.
Објављивањем овог извјештаја започиње се период јавних дискусија и консултаци
ја заинтере сованих страна широм земље, које су осмишљене тако да даље испитају
значај резултата студије. Додатни детаљи биће објављени у обимнијој публикацији
2014−2015. године.
Позадина истраживања
Претходна студија са 616 испитаника је показала јаку подршку за процес помирења и
изградње повјерења који укључује велики распон актера у популацији (Wилкес ет ал.,
2012). Ово је било најевидентније међу грађанима који се идентификују као религиозни.
Од 70% до 80% испитаника је вјеровало да је процес окренут будућности важан, док је
40%−50% рекло да је важно бављење прошлошћу земље.
Колико је посвећености процесу помирења присутно широм земље? Који су реални ко
раци према кључним промјенама које грађани подржавају? Да ли би тај образац подршке
био исти и у најсиромашнијим, једнонационалним градовима на периферији државе?
Ово друго истраживање даје до данас најчвршћу истраживачку основу за разумијевање
осјећања у јавности према помирењу у Босни и Херцеговини. Умјесто стављања студије
у оквире оптимизма или песимизма према будућности земље, ово истраживање је осми
шљено тако да ухвати нијансе у ставовима и контекстима који утичу на мишљење јавно
сти о изградњи повјерења.
Кључни резултати
Потврђивање јачине јавне подршке за помирење и изградњу повјерења
у свих 13 градова
Ова друга, већа студија потврдила је подршку за помирење и изградњу повјерења широм
популације, а посебно међу религиозним грађанима. Овог пута, нерелигиозни и мање ре
лигиозни су такође показали већу наклоност активностима које гаје разумијевање међу
конститутивним народима него што је то случај са просјеком у узорку.
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Чак 75,4% укупног узорка је рекло да би озбиљни покушаји да се изграде односи изме
ђу вјерских и етничких група у Босни и Херцеговини имали утицаја на будућност земље
(77% оних који су одговорили на ово питање). Ова велика подршка се понавља кроз број
на питања о помирењу. Знатно мањи проценат испитаника сматра да су иницијативе за
изградњу повјерења и помирење неважне или потпуно неважне.
Поред тога, већина испитаника (60,8%) је одговорила да побољшање економије јесте нај
већи приоритет за земљу, 39,9% вјерује да је политичка промјена најважнија, а само 29%
одговара да је побољшање друштвених односа најважнији приоритет за земљу. Испита
ници су у овом питању могли да бирају једну или више од једне опције.
Испитаници подржавају реалне уступке, јавна улагања и помоћ угроженима
Резултати су показали велику подршку јавности за трошење буџетског новца на обра
зовне активности које унапређују разумијевање, поштовање различитости и помирење
(84,4%), и на признавање и компензацију за жртве рата у њиховим локалним срединама
(71,4%).
Насупрот томе, само половина испитаника вјерује да би формалан процес помирења у
њиховој локалној средини био важан – што је довољно велики број да би био значајан
локалним политичарима, али мањи од броја оних који очекују да њихове локалне среди
не обезбиједе права жртвама и мањинама послије рата. Један број испитаника је изразио
своје вјеровање да њихове локалне власти треба да прошире подршку и заштиту на по
вратнике и друге мањине, али не сматрају да су локалне власти одговарајућа тијела за
промоцију помирења.
Бављење прошлошћу, гледање у будућност
Многе студије о помирењу ограничавају своју пажњу на активности фокусиране на прав
ду и постизање договора у вези са националним наративом о рату. Ово истраживање по
тврђује образац који је постављен у претходној студији: подршка за пројекте за изградњу
разумијевања и оне који су фокусирани на будућност је већа него за експертска испити
вања узрока и искустава рата или за стварање меморијалних центара на мјестима ратних
злочина.
Поред тога, 68,2% је одговорило да је важно или веома важно за процес изградње повје
рења постићи договор у вези са историјским чињеницама које се односе на геноцидни
програм, а 64,7% сматра важним постизање договора око историјских чињеница које по
казују у којој мјери су страдале све стране у сукобу. Много више него што би се очеки
вало, ови бројеви су примјенљиви за градове обухваћене овим испитивањем. С друге
стране, скоро половина узорка је одговорила да су активности помирења које се баве
прошлошћу важне или веома важне за будућност земље.
Ко ужива највише повјерења за унапређење процеса помирења?
И прва и друга студија су наговијестиле значај широког опсега учесника у активностима
помирења, сугеришући дистанцирање од званичног процеса укључивањем само малог
броја припадника политички значајне елите.
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Потврђујући образац који је добијен у првој студији, наставници и личности које пред
стављају све и ниједну националну групу посебно били су најбоље рангирани потенци
јални учесници у процесу помирења (као важне види их 67,2%, а као веома важне 72,7%).
Политички и религијски лидери су поново оцијењени као важни од стране мањег, али
значајног процента узорка оних који су попунили упитник (48,6% и 54,3%). Иако су ис
питаници били много мање позитивни у вези са потенцијалном улогом који играју по
литичари, били су ипак снажно подржавајући према процесу помирења и изградње по
вјерења у коме се политичари озбиљно баве мишљењима обичних људи (72,7%). Многи
испитаници имају низак ниво повјерења у политичке партије, али препознају да би оне
могле бити дио ефектног процеса помирења.
Испитаници су изразили веће повјерење у друге актере цивилног друштва у овој студији
него што је био случај у претходној. Невладине организације које представљају жртве
и угрожене, као и жене, оцијењене су као важне за процес помирења од стране 63,1% и
57,4%, што је више него што су политичке и вјерске вође оцијењени као важни.
Испитаници више вреднују процес помирења на нивоу цијеле земље
Чак 75,4% испитаника је одговорило да би озбиљан покушај изградње односа између
религијских и етничких група у Босни и Херцеговини имао утицаја на будућност земље.
Процес помирења на локалном нивоу или процес који би укључивао и Србију и Хрватску
био је много мање важан у узорку, премда су оба процеса оцијењена и даље као важна од
стране значајног дијела популације (49,6% и 61% или 50,7% и 62,2% оних који су одго
ворили на питање). У градовима широм земље, важност активности помирења на нивоу
Босне и Херцеговинесаве је оцијењена знатно више него процеси на локалном или реги
оналном, без обзира на то које су политичке партије јаке у тим градовима.
Сличности су истакнутије него географске разлике у свим градовима
Од разлика између испитаника из различитих градова била је значајнија упадљива слич
ност у њиховим одговорима у свих 13 градова. Тамо гдје су одговори везани за градски
ниво били више или мање ентузијастични у односу на национални просјек, та разлика је
често била само блага варијација. Није било града у коме је испитана популација доми
нантно исказала некомпромисно, тврдокорно мишљење, премда је у неким, на примјер,
у Бијељини, значајно више неутралних или негативнијих одговора него што је добијено
на државном нивоу. Важност доласка до договора око историјских чињеница у вези са
геноцидним програмом у 1990-им оцијењена је врло високо и у Бањој Луци (73%) и у
Сребреници (64,8%), као и на државном нивоу. Ових 13 градова укључује и неколико
градова који нису повезани у јавној дискусији са снажном посвећеношћу процесу поми
рења, можда зато што су једнонационални, осиромашени, смјештени на периферији или
зато што су искусили најекстремније форме етничког чишћења у току рата.
Вјеровање у важност процеса изградње односа повјерења и искрености на државном ни
воу између религијских и етничких група било је, међутим, примјетно веће у Сарајеву
(87%) и у Бањој Луци (82%) него, на примјер, у Бијељини (64%). Подршка помирењу ко
ји укључује Хрватску и Србију била је највиша у Мостару (69%), Требињу (70%), Тузли
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(71%) и у Сарајеву (81%), а необично висок ниво подршке за локални процес помирења
у Мостару (55,5%), Стоцу (65,3%) и Сарајеву (84,2%).
Разлике између резултата из сваког од ових градова нису прост одраз било ког поједи
начног фактора: економског, политичког, националног или географског. Резултати не по
државају становиште да ће економски прогрес сам по себи отклонити потребу за проми
шљеним фокусирањем на помирење. У овом извјештају, резултати из сваког од градова
одражавају посебан низ локалних услова, а не јединствени образац или фиксну географ
ску разлику.
Национални и религијски идентитет није виђен као препрека промјенама
Проценат од 44,9% испитаника каже да осјећај националног идентитета њима није ва
жан, а веома мали проценат сматра да он обликује одлуке у њиховим приватним животи
ма, утичући на пријатељства (7,4%). Они који су рекли да њихов национални идентитет
утиче на њихово гласање, међутим, једнако често као и остатак узорка, давали су велико
повјерење у улогу коју треба да имају појединци који представљају све грађане, а не
идентификују се са интересима само једног од конститутивних народа.
Разлике између испитаника који се идентификују са једним од три конститутивна народа
биле су често мале. Конзистентни образац истакнутих разлика раздвајао је религиозније
од мање религиозних испитаника. Испитаници који се идентификују као религиознији
чешће су подржавали јавни процес помирења, као и процес који се бави питањима по
везаним са прошлошћу. Муслимански испитаници су чешће него католички или право
славни подржавали активности помирења које се баве прошлошћу или су фокусиране на
потребе жртава и мањинских група. У исто вријеме, агностици и атеисти су чешће него
просјек узорка подржавали образовне иницијативе и иницијативе за дијалог које су осми
шљене да изграђују разумијевање и помирење широм популације. Ове разлике су стати
стички значајне, али нису толико велике да би ставови према помирењу представљале
велике разлике између конститутивних народа.
Лична историја чини да неке групе унутар популације вреднују помирење
више од других
Дијелови популације који најјаче подржавају активности помирења су пензионери, ратни
ветерани, жене и радници који имају сигуран стални посао.
Више детаља се може наћи испод, указујући на различите тенденције које корелирају са
политичким гласањем (и прилично великим процентом узорка који није гласао на по
сљедњим изборима), са статусом мањине или већине, са ратним искуством, старошћу, и
нивоом образовања.
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2. Основне информације о истраживању
Циљеви истраживања

Ово истраживање дио је истраживачког пројекта чији је циљ да идентификује и објасни
основе за нијансираније разумијевање природе ставова и утицаја различитих фактора на
ставове о помирењу. По томе се оно и разликује од истраживања која се наручују да ис
питају ставове о одређеној политици или да укажу на степен подршке за одређени циљ.
Истраживање је проведено након низа консултација са представницима академске зајед
нице, цивилног друштва, те политичара, у вези са помирењем и изградњом повјерења,
те ставовима људи према ова два процеса. Нека од питања која су била у фокусу наше
истраживачке пажње су сљедећа:
● Да ли постоји раскорак између јавног интересовања за помирење и приступа рели
гијских и политичких вођа и медија? Ако постоји, зашто постоји?
● Да ли постоји јасно разумијевање у вези са тим шта процес помирења подразуми
јева код религијских и секуларних група у Босни и Херцеговини? Да ли је ово боље
посматрати као предмет неслагања или конфузије? Да ли је то у сјенци политичких
дебата о будућности и изгледу устава ове земље? Да ли становништво вјерује да је
помирење вриједно труда и већег јавног залагања?
● Који су преферирани оквири размишљања о бољој будућности за земљу? Политич
ка или економска промјена? Помирење? Мир? Правда? Опоравак друштва? Ствара
ње повјерења јавности или креирање нових односа између различитих заједница?
Стварање нових разлога за повјерење јавности у политичке лидере, медије и рели
гијске личности? Веће прихватање разлика или веће прихватање сличности међу
разликама у популацији? Како се разумије, ако се уопште разумије, да је заједничко
суочавање са прошлошћу повезано са заједничком визијом будућности?
● Шта се очекује од политичара у овом процесу, а шта од новинара?
● Да ли је укључивање религије од помоћи или је препрека у активностима помире
ња? Да ли су грађани заинтересовани да прихвате различитости или су више забри
нути и желе да избјегну негативне посљедице које се повезују са подјелама?
● Да ли подршку помирењу најјасније пружа образована и релативно добростојећа
елита која живи у великим градовима? Какво је стање мишљења у мањим, сирома
шнијим, релативно моноетничким градовима?
Анкетни упитник садржи низ питања о друштвеним односима, јавној сфери, политици,
благостању, образовању и личним перспективама. Осмишљен је тако да остави простора
за нове перспективе о стању јавног интереса за помирење као процеса који је сачињен од
разноврсних активности, а не тако да само испита ставове јавности о појединим идејама
и механизмима. Од испитаника се тражило да наведу да ли као приоритет виде политич
ке, економске или друштвене промјене: није се претпостављало да се јасно подразумије
ва потреба за одређеним промјенама.
Истраживање се надовезује на низ претходних студија које се фокусирају на поједине
аспекте процеса помирења, ставове различитих дијелова популације и на улогу религије



9

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење
у јавном животу Босне и Херцеговине. Детаљи о тим активностима налазе се у библио
графији.
Резултати истраживање ће бити предмет јавних дискусија широм земље 2014. године, а
пун опсег одговора који помажу у даљем разјашњавању значења резултата истраживања
биће укључени у академске публикације којима се завршава ова фаза истраживања.

Кључни термини
„Помирење“ и „изградња повјерења“
Широм свијета се државе суочавају са проблемима који су повезани са друштвеним и
политичким подјелама – ово није проблем који проистиче само из прошлости карактери
стичне за само једну државу.
Термини „помирење“ и „изградња повјерења“ нису одабрани да би сугерисали да је по
требно одређено идеалистично рјешење или агенда за проблеме Босне и Херцеговине
нити да сугерише да се ова земља суочава са јасно идентификованим низом проблема
који су произашли из рата или из комунистичког система који је претходио.
Значење термина „помирење“ је нејасно и спорно. Термин има пуно критичара, између
осталог због тога што се 1) идентификује са амнестијом злочинаца; 2) може се користити
тако да сугерише фокусирање на актере са једнаким удјелом у конфликту који се међу
њима може разријешити, избјегавајући морална питања о чињењу злочина против чо
вјечности; 3) имплицира фокус на симболична окупљања која укључују дио злочинаца и
жртава, умјесто реалности и потреба шире популације; 4) његово значење у смислу кон
кретног процеса је нејасно дјелимично због тога што различита религијска литература
и религијске заједнице представљају помирење као циљ или као императив, умјесто као
процес (Philpott, 2012).
Помирење се овдје користи као термин који имплицира активности, праксе и процесе
који укључују изградњу односа, како „хоризонталних“, у широј популацији, тако и „вер
тикалних односа“, захтијевајући питања о перцепцији потребе за одговорношћу међу
представницима и популацијама које они настоје да представљају. За разлику од „тран
зиционе правде“, „помирење“ не претпоставља да ће посебан судски механизам или фо
кусирање на низ злочинаца и жртви водити ка промјенама у друштвеном и политичком
развоју земље. За разлику од „изградње мира“, „помирење“ не имплицира да је примарни
проблем са којим се суочава Босна и Херцеговина пријетња по друштвени и политички
мир. Истраживање се бави неким могућим ограничењима коришћења термина „помире
ње“ као оквиром кроз питања која испитују ставове према све четири горенаведене тачке.
„Помирењу“ се у серији питања придружује „изградња повјерења“, како би се испитаници
натјерали да узму у обзир двије практичне димензије процеса помирења: актери и заједни
це у које они имају повјерења, и актери и заједнице у које они имају низак ниво повјерења.
Један од најкориснијих доприноса литератури о посљератној Босни и Херцеговини (Сто
вер анд Wеинстеин, 2004) користи „друштвени опоравак“ као алтернативни термин, на
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основу тога што се потреба за опоравком друштва спремније прихвата него термин „по
мирење“. У нашем претходном испитивању, оба термина су отприлике једнако оцијењена
од стране испитаника. Ово истраживање укључује низ питања која испитују потребу за
друштвеном, политичком и економском промјеном.
„Конститутивни народи“, „националне мањине“ и „национални идентитет“
Научна литература о националном идентитету у Босни и Херцеговини одражава живу
интелектуалну расправу упркос врло исполитизованој јавној дебати на ову тему. Ово ис
траживање је осмишљено тако да одражава отворени начин описивања сопственог иден
титета од стране испитаника и представља највеће истраживање на ову тему до данас ко
је омогућава контекстуализовано представљање националних идентитета у различитим
регионима, религијским групама и економским класама.
Истраживање је дало испитаницима могућност да назначе да ли се идентификују са јед
ним од конститутивних народа у Босни и Херцеговини или да дефинишу свој идентитет
користећи термине које сами преферирају. Такође, укључена су питања која испитаници
ма дају опсег у оквиру кога могу да назначе да ли је овај идентитет значајан за њихове
јавне, политичке и приватне животне изборе.
Једно питање се, такође, бави тиме да ли се испитаници идентификују као дио мањине.
Према Уставу, грађани који су дио бошњачког, хрватског или српског народа нису мањине
чак и ако живе у мјестима у којима је њихова национална група малобројна. Испитаници
било ког поријекла су могли слободно да изаберу да се идентификују као дио мањине.
„Религиозан“ и „нерелигиозан“
Ово представља највеће истраживање која се тиче религије у овој земљи обављено од
1980-их, када је студија спроведена на преко 4000 испитаника (студија заснована на ре
зултатима је објављена у посебном ограниченом издању за вријеме рата: Бакић, 1994).
Овај упитник је укључивао питања о начинима на који испитаници описују себе у од
носу на религијске и нерелигијске идентитете, како описују колико често присуствују
религијским активностима (ако уопште присуствују) и какав је њихов став према рели
гијском вјеровању. Дат је распон опција који је омогућавао испитаницима да назначе да
ли су дефинитивно религиозни, агностици или атеис ти или нешто између. Испитаници
у овом истраживању су могли, такође, да опишу себе као духовне, а не као религиозне.
Резултате не треба посматрати као покушај подјеле становништва на „религиозне“ и „не
религиозне“ или „традиционално религиозне“ и „либералне“. Анкета није постављала
питање испитаницима да ли се противе свештенству и другим религијским актерима који
су укључени у активности помирења, нити да ли се противе атеистима и нерелигиозним
актерима у процесу помирења.
Приликом описивања укључености „религиозних“ актера у активности помирења, анке
та је правила разлику између „религијских вођа“ и „искрених вјерника лаик а који имају
активну друштвену улогу“. Појам „искрених вјерника лаика“ се може разумјети на много
различитих начина, а такође предмет неслагања може бити и питање ко је све укључен у
категорију „вјерских вођа“. Ово истраживање није имало за циљ да дефинише одређене
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приступе религији нити да сугерише да се религија мора искористити у активностима
помирења због било које посебне хипотезе о религији и секуларизму.

Методологија истраживања и опис узорка
Истраживање о процесу помирења у Босни и Херцеговини рађено је у оквиру пројек
та: „Улога вјерских заједница у процесу помирења у Босни и Херцеговини“ („Тхе роле
оф религиоус цоммунитиес ин тхе рецонцилиатион процесс ин Босниа анд Херзегови
на“) Универзитета у Единбургу и Центра за емпиријска истраживања религије у Босни и
Херцеговини. Истраживање представља наставак пројекта из 2012. године под називом
„Помирење и изградња повјерења у Босни и Херцеговини, Испитивање јавних ставова
у четири града и региона: Бања Лука, Бугојно, Мостар и Сарајево“ (Wilkes et al., 2012).
Узорак
Истраживањем смо обухватили 13 градова: Сарајево, Мостар, Бања Лука, Столац, Јај
це, Тузла, Сребреница, Ливно, Бијељина, Брчко, Требиње, Бихаћ и Теслић. Градови су
одабрани са циљем да подједнако буду заступљени сви региони, затим градови свих ве
личина, моноетничког и мјешовитог састава становништва, и градови са доминантним
бошњачким, хрватским, и српским становништвом.
Број испитаника по градовима био је планиран тако да у Сарајеву, Бањој Луци и Мостару
буде испитано по тристо испитаника, у Требињу, Бихаћу и Теслићу по сто испитаника, а
осталим градовима било је по двјесто испитаника. Што се тиче величине града, 50% ис
питаника живи у великим градовима (број становника преко 80.000), 35% живи у малим
(број становника испод 25.000) док је 15% испитаника у граду средње величине.
Приликом избора градова у којима се спровело истраживање водило се рачуна и о положа
ју у односу на околне државе, тако је у узорку 62% испитаника из градова у унутрашњости
земље, док се 38% градова налази у пограничном подручју. Од градова у којима се вршило
анкетирање, 59% припада Федерацији, 34% Републици Српској и 7% Дистрикту.
Укрштањем варијабли „мјесто рођења“ и „мјесто попуњавања анкете“, добили смо пода
так да је 60% испитаника попунило анкету у мјесту у којем је рођено, 16% испитаника је
из оближњег града (до 60 км), 17% испитаника је рођено у неком граду у Босни и Хер
цеговини који је даљи од 60 км од мјеста у коме сада живи, 5% испитаника је рођено у
неком граду бивше СФРЈ и 2% у некој од земаља Европске уније.
Креирање упитника
Упитник је формиран од стране истраживачког тима и садржи питања која се односе на
опште податке испитаника, питања повезана с вјерском припадношћу и вјеровањем, пи
тања односа према помирењу и статуса у периоду рата на територији Босне и Херцего
вине. Питања су била затвореног типа, с могућношћу да се одабере једна од понуђених
опција или да се не одговори на питање. Број варијабли је 78. Упитник је штампан у три
језичке варијанте − на босанском, хрватском и српском језику.
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Вријеме спровођења испитивања
Истраживање на терену трајало је од 1. априла до 1. јула 2013. године, а највећи број ан
кета попуњен је у мају, послије чега су услиједили унос и обрада података у СПСС про
граму.
Пол/род
Истраживање је урађено на узорку од 2.606 испитаника, од чега је 1.281 испитаник му
шког пола (49%) и 1.316 испитаника женског пола (51%).
Национални идентитет и већински/мањински статус
У настојању да се постигне баланс у узорку када је у питању национална припадност
испитаника, којим би они који су у мањинском статусу на одређеној територији били
видљиви, анкетари су одлазили у дијелове града у којима је било више концентрисано
становништво које припада мањинској популацији једног од три конститутивна народа
на одређеној територији. Стога узорак у нашем истраживању не прати пропорционално
националну припадност становништва. Укрштањем варијабли „национална припадност“
и „град анкетирања“, у узорку је 66% испитаника који по националној припадности при
падају већини у свом граду, а 34% испитаника припада нацији која је у том граду у ма
њинском статусу. На питање како се изјашњавате у националном смислу, 37% испитани
ка је рекло да су Бошњак/ Бошњакиња; 32% су Србин/Српкиња, 24% су Хрват/Хрватица.
Број испитаника који су се изјаснили као припадници хрватског народа већи је од удјела
припадника овог народа у општој популацији, ради методолошких разлога. Остали при
падају некој националној мањини или се нису желели изјаснити.
Религија
С обзиром на узорак истраживања, нужно је имати на уму кључне налазе који указују на
улогу религије у друштвеним односима. Босна и Херцеговина има, за европске прили
ке, врло религиозно друштво, 72% испитаника је истакло да је религиозно, од тога је за
36,7% вјера врло важан дио живота, за 35,3% је важан, док је изричито нерелигиозних
10,5%. Истраживање је показало да велики дио популације у Босни и Херцеговини вје
рује у Бога − око 79%, што је знатно изнад европског просјека (који је нешто изнад 50%,
према резултатима Еуробарометер Полл 2010). Од преосталих 21%, 9% је оних који вје
рују да нека врста духа или животне силе постоји (нису сигурни је ли то Бог). Надаље,
3% људи сумња (можда Бог постоји, а можда не), 3% је атеиста који не вјерују ни у Бога
нити у какву врсту духовне силе или натприродног, а око 3% кажу да о томе нису разми
шљали (3% је и оних који нису жељели одговорити на ово питање).
Ако погледамо исказану вјеру у Бога у односу на активност у својој цркви или вјерској
заједници, занимљиво је примијетити да је само 24% оних који вјерују да Бог постоји
редовно активно у својој мјесној цркви или џемату. Затим, 26% људи који вјерују у Бога
понекад је активно, а чак 40% њих није активно, него у цркву или џамију иду ријетко.
Такође, можемо примијетити да је од 2.606 испитаника, 151 испитаник изјавио да вјерује
у Бога, али уопште не иде ни у цркву ни у џамију, што је око 7,5% узорка. Дакле, наше ис
траживање показује да у Босни и Херцеговини можемо јасно примијетити сегмент попу
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лације који ’вјерује, а не припада’ (белиевинг wитхоут белонгинг) ниједној вјерској зајед
ници у пуном смислу (што није нужно у корелацији с њиховом етничком припадношћу).
Истраживање биљежи и обрнути феномен: међу онима који не вјерују да постоји Бог, ни
ти било каква врста духовне силе или нешто натприродно – дакле, међу атеис тима – има
оних који понекад, иако ријетко, посјећују цркву или џамију, код оних који сумњају да
Бог постоји чак 47% ријетко, али ипак, иде у џамију или цркву, а од тог броја њих 11% су
понекад активни у својој вјерској заједници. Осим што је овим истраживањем констато
вано да је у Босни и Херцеговини присутно ’вјеровање без припадања’, регистрован је и
феномен ’припадања (цркви или вјерској заједници) без вјеровања’, што укључује невје
ру у Бога или пак озбиљну сумњу да Бог уопште постоји.
Везано за припадност религијским традицијама, узорак чини 35,0% муслимана/мусли
манки, 30,7% православаца/православки, 23,8% католика/католикиња, 1,9% агностика,
3,4% атеиста, 1,5% припадника других цркава и вјерских заједница, и 2,7% оних који ни
су жељели одговорити на ово питање. Ово показује да је наш узорак обухватио нешто ви
ше католика/католикиња него што их по свим доступним подацима има у цјелокупној по
пулацији земље, ради методолошких разлога. Скоро једна четвртина, 22,5% испитаника,
изјаснили су да се сматрају мањином у религијском смислу на подручју гдје живе, 69,8%
према томе је већина, а више од 200 испитаника, 7,7%, није се хтјело изјаснити о овоме.
И не мање важно – 80,9% испитаника је навело да у њиховим ужим породицама сви
чланови припадају истој религијској традицији, за разлику од 17,5% оних који живе у
„мјешовитим породицама“, што указује на приличну религијску хомогеност с обзиром
на породични живот.
Укрштањем варијабли „вјерска припадност“ и „хомогеност породице“, долазимо до по
датка да међу Бошњацима има најмање вјерски мјешовитих породица. У ужој породици
Бошњака има 11% оних чији чланови не припадају истој религијској традицији. У ужој
породици код Срба је 13%, а код Хрвата 22%. У ужој породици припадника националних
мањина, 44% не припада истој религијској традицији, а највише је то случај код оних
који се алтернативно изјашњавају на питање националне припадности − 58%, њихове
породице су претежно религијски мјешовите. Значајан је податак да 64% оних који нису
жељели да се изјасне поводом своје националне припадности имају религијски мјешо
вите породице. Проценат од 31% испитаника који нису хтјели да одговоре на питање о
породичној хомогености нису одговорили ни на питање о националној припадности.
Проценат од 29% Срба није хтјело да каже да ли имају мјешовите породице, 26% Бо
шњака и 10% Хрвата.
У ужој породици припадника агностика и атеис та 53% и 59% не припада истој религиј
ској традицији, а највише је то случај код оних који су изабрали да кажу „друго“ за пи
тање религијске припадности (78%). Међу онима који нису хтјели да наведу религијску
припадност има више оних из мјешовитих породица. Највише њих није одговорило ни да
ли им је породица мјешовита. Међу онима који нису жељели да наведу религијску при
падност већина има мјешовите породице, 54%, а 46% не. Међу онима који нису одгово
рили на питање о вјерској хомогености породице 31% је православаца, 21% муслимана,
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7% католика, 5% атеиста и 5% других, те 26% оних који нису одговорили ни на питање о
вјерској припадности.
Проценат од 65% испитаних нису припадници мањине и у ужој породици сви су припад
ници исте религијске традиције, 18% су припадници мањине и у ужој породици су сви
припадници исте религијске традиције. Проценат од 15% испитаника се не осјећа при
падницима вјерске мањине и у ужа породица им је мјешовита, а 7% се осјећа национал
ном мањином и имају мјешовите породице. Овде је статистички значајно да међу онима
који се осјећају као вјерска мањина има за 13% више оних чије су породице мјешовите
него међу онима који се не осјећају као вјерска мањина. Разлика је 9% ако изолујемо само
припаднике традиционалних цркава.
Старост
Највећа група испитаника припада старосној категорији од 18 до 30 година (38%), након
чега по бројности слиједе старији испитаници (изнад 51 године), којих је 25%. Ово се
може објаснити чињеницом да су анкете провођене у градским срединама на јавним мје
стима, гдје се окупља омладина. Осим тога, исто би се могло објаснити и могућношћу да
су млађе и старије особе биле спремније сарађивати са анкетарима и попунити упитник
који је због обима захтијевао доста времена. Додатно, испитаника у распону од 31 до 40
година било је 19%, од 41 до 50 година 14%, док је 6% млађе од 18 година.

Графикон 2.1 Године испитаника
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Породица и економски статус
Брачни статус испитаника је сљедећи: 45% су ожењени и удати; 44% нису још у браку, 4%
је разведено, 5% су удовци и удовице и 2% је осталих. Број чланова домаћинства у којем
испитаници живе је најчешће четири или пет (43%), потом два или три (39%), више од
пет је за 10% испитаника и 8% испитаника живе сами.
Радни статус испитаника указује да је 35% у сталном радном односу, док је 13% хоно
рарно и повремено запослено. Број незапослених у нашем узорку је 834 испитаника, што
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чини 32%. У узорку има 8% студената који не раде и 7% пензионера. Мјесечни приходи
испитаника највише се крећу у категорији од 500 КМ до 1.000 КМ (42%). Мање од 500
КМ има 25%, док је између 1.000 КМ и 2.000 КМ 23% испитаника. Мјесечна примања
виша од 2.000 КМ има 10% испитаника.
Образовање
Највиши степен образовања за највећи број испитаника је завршена средња школа (54%),
док је 31% испитаника са завршеном вишом школом и факултетом. Са завршеном основ
ном школом је 9%, са магистеријем и докторатом 3% испитаника, а само 1% испитаника
је без формалног образовања. Највише образовање, завршена виша школа или факултет,
имали смо у узорку Хрвата (38%), потом Срба (28%) и Бошњака (27%).
Ратно искуство
Анкета је испитивала ратно искуство испитаника, кроз шест понуђених опција: војник,
цивил, избјеглица, затвореник у логору, ништа од наведног и „не желим одговорити“.
Испитаници су могли да одаберу један од понуђених одговора који описује њихово иску
ство или да не одговоре на питање. Највише је у узорку било избјеглица (36,8%), потом
цивила (26,2%), испитаника који су одабрали „ништа од наведеног“ 21%, војника 13,1%,
испитаника који су одабрали „не желим одговорити“ 6,6%, те затвореника у логору 2,1%.
Највећи број испитаника који је одговорио „ништа од наведеног“ је млађи од 18 година,
што указује да нису били још рођени те да немају искуство рата.
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3. Ставови о помирењу и изградњи повјерења:
детаљи резултата
У истраживању је дат низ питања о изградњи односа повјерења, поштовања и разумије
вања, о изградњи повјерења и о процесу помирења и стављају их у конкретне животне
ситуације. Ту имамо три групе питања:
● прво, основна питања о стању нације и личном задовољству,
● потом питања о томе које се теме чине најважнијим за активности помирења,
● и, коначно, питања о томе на које актере се може највише ослонити како би се про
цес помирења унаприједио.
Ови резултати потврђују наше раније резултате о томе да јавност преферира процесе ко
ји су оријентисани на будућност прије него на прошлост, и о преферирању процеса који
укључују широк опсег неполитичких актера прије него политичких гестова помирења
које спроводе етаблирани политички актери. Испитаници су, такође, изразили став да је
суочавање са прошлошћу приоритет за сљедећи корак у процесу помирења и гдје су на
значили да политички актери могу изградити повјерење кроз прихватање промјена. Бро
јеви, такође, остављају простора за разноликости у интерпретацији, на примјер, у вези са
тим који тачно ниво посвећености конкретним историјским и политичким догађајима су
назначили испитаници, и то у контексту активности оријентисаних на будућност, којима
се приступа са највише ентузијазма.
Питања 19. и 20: Задовољство у животу и потреба за промјеном у држави
Важне претпоставке за процјене испитаника у вези са потребама за грађењем повјерења
и помирењем су испитане кроз низ питања о потреби за промјеном у држави и о преду
словима за ту промјену. Када су упитани о задовољству животом у Босни и Херцеговини,
76,4% испитаника је изјавило да су незадоовљни, док је 21,7% потврдило своје задовољ
ство. Проценат од 60,8% испитаника је потврдило да је економска промјена потребна да
би живот у држави постао бољи, доста мањи проценат (39,9%) потврдио је да је поли
тичка промјена потребна да би се поправио живот у Босни и Херцеговини, и значајно
мање – 28,7% –назначило је да је потребна друштвена промјена да би се поправио живот
у Босни и Херцеговини.
Питање 21: Утицај активности помирења
Испитаници су упитани да назначе да ли би озбиљни покушаји изградње односа повје
рења и искрености утицали на Босну и Херцеговину. Од цијелог узорка, 75,4% је рекло
да вјерује да би имали утицаја. Када им је постављено исто питање у вези са њиховим
градом и околним регионом, 49,6% цијелог узорка је рекло да вјерује да би имали утица
ја (50,7% од оних који су одговорили на питање). Овај одговор не корелира директно са
одговорима на нека каснија питања у истраживању која се фокусирају на локалне кора
ке ка помирењу, гдје је, како ће се видјети, већи проценат испитаника истакао да би ови
кораци били важни. На ширем регионалном нивоу, укључујући БиХ, Србију и Хрватску,
61% узорка (62,2% оних који су одговорили на питање) сматра да би имали утицаја. При
ближно 2%−3% узорка није дало одговор на ово питање.



17

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење
Питање 22: Да ли рад на помирењу треба да се фокусира на конститутивне народе?
На питање да ли таква иницијатива треба да се фокусира на односе између три конститу
тивна народа у Босни и Херцеговини, 84,5% је рекло „да“, 9,7% „не“, 2,7% „друго“ (при
чему је најчешћи одговор био „конститутивни народи и мањине“ са 1,3%) и 3,9% није
одговорило.
Питање 23: Да ли иницијативе треба да се фокусирају на историјско понашање
влада?
За иницијативе изградње повјерења, колико су важне теме које се односе на прошле вла
сти, 52,1% потврђује да је ово или „важно“ или „веома важно“, 13,5% је означило да „то
није важно“, а 17,1% сматра да су ова питања „сметња“ (12,5% је назначило да би више
вољели да не одговоре, а 4,8% није одговорило на питање).
Питање 24: На која питања треба да се фокусира рад на изградњи повјерења?
Од испитаника се тражило да одговоре на серију од десет питања у вези са тим шта би
чинило одговарајући фокус за иницијативе које граде однос заснован на повјерењу.
Приступ процесу изградње повјерења који је оцијењен као важнији од других од стране
већине испитаника дао би подстицај ученицима да разговарају о својим заједничким оче
кивањима од будућности:

Графикон 3.1.1 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ОХРАБРИВАЊЕ И ПОТЈЕЦАЊЕ ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ
УЗРАСТА ДА РАЗГОВАРАЈУ О ТОМЕ КОЈА СУ ИМ ЗАЈЕДНИЧКА
ОЧЕКИВАЊА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ БУДУЋНОСТ
50

0%
Јако је важно

Важно је

32

50%
И јесте и није важно

Није важно

13

4 3

100%
Уопште није важно

Наредни најфаворизованији приступ процесу изградње повјерења би осигурао да се по
литички лидери озбиљно позабаве народом који представљају:

Графикон 3.1.2 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ОСИГУРАЊЕ ДА СЕ ПОЛИТИЧКИ ЛИДЕРИ ОЗБИЉНО
АНГАЖУЈУ ОКО ЉУДИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ

48

0%
Јако је важно

18

Важно је

29

50%
И јесте и није важно

Није важно

14

4 5

100%
Уопште није важно
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Одговори су значајно мање позитивни у вези са процесом који је заснован на озбиљном
сусрету између важних политичких личности:
Графикон 3.1.3 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ОЗБИЉАН СУСРЕТ ИЗМЕЂУ ЛИЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ
ЖИВОТУ ДАНАС

22

0%
Јако је важно

29

Важно је

27

50%
И јесте и није важно

Није важно

10

13

100%
Уопште није важно

Испитаници су на ова питања конзистентно давали више подршке процесима који би по
ставили основу за повјерење путем дијалога и дискусије прије него путем пресуда, мишље
ња експерата или исповијести од стране личности које су биле на власти током 1990-их.
Упитани о важности процеса који омогућује грађанима да разумију перспективе једни
других и изградњу међусобног разумијевања, солидна већина је видјела ово као „значај
но“ или „веома значајно“, а веома мали број је назначио да је ово или неважно или пот
пуно неважно:

Графикон 3.1.4 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ОМОГУЋАВАЊЕ ГРАЂАНИМА ДА РАЗУМИЈУ РАЗЛИЧИТЕ
ПОГЛЕДЕ НА ОВУ ТЕМУ И ДА БОЉЕ МЕЂУСОБНО РАЗУМИЈУ ЈЕДНИ ДРУГЕ

36
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Јако је важно

39

17

50%

Важно је

6 3

100%

И јесте и није важно

Није важно

Уопште није важно

Исто се односи и на допринос од људи који могу да разумију перспективе других:

Графикон 3.1.5

Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ДОПИРНОС ЉУДИ КОЈИ МОГУ ДА РАЗУМИЈУ РАЗЛИЧИТЕ
СТАВОВЕ И ПОГЛЕДЕ ЉУДИ - ЧЛАНОВЕ ДРУГИХ ЗАЈЕДНИЦА

36

0%
Јако је важно



Важно је
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6 3

100%
Уопште није важно
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Када се тражило да процијене потенцијални допринос религиозних особа са искреном и
личном вјером, испитаници су дали одговоре који се могу повољно упоредити са очеки
вањима која се полажу на политичаре:
Графикон 3.1.6 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ДОПРИНОС ЉУДИ КОЈИ СУ ИСКРЕНИ ВЈЕРНИЦИ И ИМАЈУ
ИСКРЕНУ ЛИЧНУ ВЈЕРУ

30
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Јако је важно

Важно је
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50%
И јесте и није важно

23

Није важно

9

5

100%
Уопште није важно

Било је мање потврда важности заснивања процеса помирења на установљењу истине о
догађајима за вријеме рата, такође, проценат испитаника који су назначили да је ово мало
важно или уопште није важно је био већи него код питања о процесу који је фокусиран
на дискусију о будућим односима. Међутим, број испитаника који је назначио да је ово
важно или веома важно био је и даље конзистентно између 44% и 52%.
Од испитаника је тражено да кажу колико је важно да се политички и војни лидери изја
сне о њиховим поступцима у вријеме рата:
Графикон 3.1.7

Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СНОСЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ДОГАЂАЈЕ
ИЗ ДЕВЕДЕСЕТИХ И КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ДАЈУ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О СВОЈИМ АКЦИЈАМА
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100%

Није важно

Уопште није важно

Сличан распон одговора је добијен када су испитаници били питани колико би било зна
чајно да се процес фокусира на експертско објашњење узрока рата:
Графикон 3.1.8 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на УТВРЂИВАЊЕ, ОД СТРАНЕ СТРУЧЊАКА, КОЈИ СУ БИЛИ
УЗРОЦИ РАТА
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И јесте и није важно
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12

100%
Уопште није важно
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Испитаници су у нешто мањој мјери потврђивали да је слагање експерата о искуствима
популације за вријеме рата „веома важно“, али су, такође, нешто мање оцјењивали и да је
„потпуно неважно“:
Графикон 3.1.9 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на СЛАГАЊЕ МЕЂУ ЕКСПЕРТИМА ОКО ИСКУСТВА ПОПУЛАЦИЈЕ
ТОКОМ РАТА
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Исти је случај са одговорима испитаника на питање о важности слагања између експера
та у вези са разлозима за дјеловање војних и политичких лидера за вријеме рата:
Графикон 3.1.10

Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на СЛАГАЊЕ МЕЂУ ЕКСПЕРТИМА ОКО РАЗЛОГА ЗА ПОСТУПКЕ
ВОЈНИХ И ПОЛИТИЧКИХ ЛИДЕРА ТОКОМ РАТА
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10

100%
Уопште није важно

Овакав тренд не представља само подршку дискусијама оријентисаним ка будућности.
Премда има пуно испитаника који сматрају да би било боље да се „прошлост остави иза
нас“, интерпретација дозвољава и да се предвиди подједнак број оних који би жељели
дискусије о свим проблемима повезаним са прошлошћу у контексту дискусија које би
донијеле промјену у будућности. Постоји још једна димензија у чињеници да су питања
која су добила већу подршку фокусирана на дијалог и дискусију, а не на договор, обја
шњење или експертско испитивање. Испитаници имају тенденцију да више подржавају
озбиљни национални дијалог, који укључује јавне личности од повјерења, као и лично
сти које имају важне позиције, док је тражење договора у вези са наративом о ратној
прошлости оцијењено као „веома важна“ основа за повјерење од стране мањег броја
испитаника. Значајно је мање оних који сматрају да је први приступ „потпуно неважан“
него оних који су оцијенили да је испитивање и договор око питања ратног периода
„потпуно неважан“.
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Питање 25: Који су сљедећи конкретни кораци у процесу помирења?
Учесници испитивања су питани да процијене низ од 10 изјава о конкретним корацима
који би могли или не би могли бити значајни за успјех процеса помирења. Одговори су
представљени на графикону испод (3.2).

Графикон 3.2

Вјерујете ли да би у процесу помирења било значајно ако би се
процес фокусирао на

У мом граду мањински повратиници
добили посебан третман и заштиту

18

30

Политички лидери у мом граду признали
шта је било учињено људима из мањинске
популације и, гдје је могуће, надокнадили штету

29

36

На националном нивоу политички лидери
извинили се за злочине почињене у прошлости

32

31

Мој град подржао меморијалне догађаје
мањинских заједница

34

Договор око историјских чињеница у вези са
геноцидним програмом

29

Договор око историјских чињеница које би
разјасниле ниво на ком су све стране током
рата трпјеле неправду

33

Ветерани и жртве рата показале јавности
колико могу промијенити нашу перцепцију рата
кроз међусобни разговор о прошлости

30

Међусобно разумијевање и поштовање
различитости међу грађанима/грађанкама

42

међусобно разумијевање и поштовање
сличности између грађана и грађанки

41
0%

Јако је важно

Важно је

И јесте и није важно

33

8 6

21

9 7

28

9 5

20

34

8 6

22

37

36

36

34
50%

Није важно

11 9

21

34

24

Уставна реформа окончала дубоко
укорјењен сукоб између странака које
представљају конститутивне народе
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Вриједна је пажње велика подршка за активности које су усмјерене на повећање разу
мијевања и поштовања између грађана. Подршка дискусијама између ветерана и жртава
била је подједнако велика.
Већина оних који су одговорили на овај низ питања оцијенила је да би било или важно
или веома важно да се дође до договора о историјским чињеницама у вези са геноцидом.
Ово је случај упркос контроверзама у јавности повезаним са овом темом и уз чињеницу
да је ово питање јасно фокусирано на политичке разлике усмјерене на прошлост. Већина
је оцијенила да би било важно да се постигне договор око историјских чињеница које се
тичу степена страдања свих народа током рата. У оба случаја, мали проценат испитаника
је оцијенио да ово није важан корак за блиску будућност. Бројке су прилично сличне они
ма у одговорима који оцјењују значај превазилажења конфликта око уставног уређења
државе између политичких партија које заступају конститутивне народе.
Да снажна подршка овим корацима одражава нешто више од обичног штиклирања на
формулару, наговијештено је тиме што је дата слаба подршка посебном третману и за
штити мањина у градовима. Нешто више испитаника је било неутрално или је ово сма
трало неважним кораком, а мање њих је оцијенило да би ово било веома важно.
Насупрот томе, више повјерења је дато подршци локалних власти за меморијална деша
вања у градовима у којима испитаници живе. Премда није егзистенцијално питање, ово
је ипак важно питање у градовима широм Босне и Херцеговине.
Питање 26: Да ли треба трошити јавни новац на активности помирења,
и на које активности?
Подршка за мање опипљив дијалог који гледа у даљу будућност била је највећа када су
испитаници питани да ли новац из буџета треба да се троши на активности које његују
разумијевање и помирење, на признавање и компензацију за локалне жртве рата и на по
дршку жртвама и повратницима у њихове градове. Подршка за пројекте који граде разу
мијевање је била већа него подршка за експертска испитивања узрока и искустава рата
или за прављење споменика на мјестима ратних злочина.
Проценат од 52% испитаника подржава јавна улагања у меморијалне и јавне информа
тивне центре на мјестима ратних злочина, 41% не подржава.
Проценат од 65% испитаника подржава улагања у образовне програме који воде младе
на меморијална мјеста како би сазнали о прошлости и о поукама које се могу научити за
данас, а 28,2% не подржава.
Проценат од 84,4% испитаника подржава улагања у едукативне програме који су осми
шљени да помогну младима да се ријеше негативних стереотипа и да разумију заједничке
интересе грађана различитог поријекла, а 10,3% не подржава.
Проценат од 72,5% испитаника подржава улагања у иницијативе које предводе заједнице,
осмишљене да створе јасну основу за повјерење и сарадњу у јавности, а 20% не подржава.
Проценат од 71,4% испитаника подржава већу подршку жртвама тешких злочина у 1990им, а 20,3% не подржава.
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Проценат од 80,8% испитаника подржава улагања у друштвене и културне програме
усмјерене на проблеме који се тичу коегзистенције или заједничког живота у држави, а
13,2% не подржава.
Питање 27: Ко су најважнији типови учесника у процесу помирења?
Распон одговора потврђује образац из пилот истраживања из 2012. године: највећи број
испитаника приписује важност наставницима и личностима које представљају све, одно
сно ниједну националну групу посебно. На питање колико је важно укључивање полити
чара у активности које су осмишљене да промовишу повјерење и разумијевање, одговори
су подијељени по спектру:
Графикон 3.3.1 Колико би било важно укључивање политичара у процес
помирења који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање међу
популацијом БиХ
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Нешто више повјерења испитаници имају у вјерске вође:
Графикон 3.3.2 Колико би било важно укључивање истакнутих вјерских
личности у процес помирења, који је осмишљен да гради повјерење и
разумијевање међу популацијом БиХ
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Висок ниво повјерења испитаници су показали и према улози коју имају или могу имати жене:
Графикон 3.3.3 Колико би било важно укључивање жена у процес
помирења, који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање међу
популацијом БиХ

33

30

0%

Јако је важно

24

23

50%

Важно је

И јесте и није важно

7

8

100%

Није важно

Уопште није важно



3. Ставови о помирењу и изградњи повјерења: детаљи резултата

У важност група које представљају жртве и угрожене се такође више вјерује него у ва
жност политичара:
Графикон 3.3.4 Колико би било важно укључивање група које
представљају жртве или угрожене у процес помирења, који је осмишљен
да гради повјерење и разумијевање међу популацијом БиХ

35

33

0%

20

5

7

50%

Јако је важно

Важно је

100%

И јесте и није важно

Није важно

Уопште није важно

Наставници су добили још већи рејтинг, као што је био случај и у пилот истраживању
2012:
Графикон 3.3.5 Колико би било важно укључивање наставника
у процес помирења, који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање
међу популацијом БиХ
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Вјерници лаици који су активни у друштву добили су прилично сличне оцјене као рели
гијске вође:
Графикон 3.3.6 Колико би било важно укључивање верских лаика
у процес помирења, који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање
међу популацијом БиХ
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Најцјењенији саговорник у процесу грађења повјерења била би особа која подржава ин
тересе свих грађана Босне и Херцеговине, а не само интересе једног од конститутивних
народа:
Графикон 3.3.7 Колико би било важно укључивање у процес помирења
који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање међу популацијом
БиХ личности које подржавају политичке интересе свих грађана и грађанки
БиХ, а не само једног од конститутивних народа
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Ово потврђује снажну подршку јавности која је такође виђена у пилот истраживању 2012.
године за ову категорију непристрасног јавног актера.

26



4. Религија

4. Религија
У овој студији, посебна пажња посвећена је релацији између различитих показатеља ре
лигиозности или пак нерелигиозности код испитаника и њихових односа до фактораа
и приоритета у процесу помирења и изградње повјерења. Пошто је наша прелиминар
на студија (Wилкес ет ал., 2012) показала да религиознији људи показују нешто вишу
спремност на помирење од мање религиозних и нерелигиозних, овај пут жељели смо
тестирати овај пријашњи резултат, тако да смо:
(1) укључили више питања у вези са религијом него прије. Провјеравали смо да ли у
нечијој ужој породици сви припадају истој религијској традицији или не, конфесију од
носно вјерску припадност, гдје су, поред муслиман/-ка, православац/-ка, католик/-иња,
могући одговори били и „друго ______“, „атеист/-киња“, „агностик/-иња“, и „не желим
одговорити“; потом, да ли је испитаник/-ца у вјерском смислу сам припадник/-ца мањине
на свом подручју ли не; да ли је укључен/-а у живот односно активан/-а у својој вјерској
заједници или не; да ли му/јој је вјера важна у животу или не; те да ли вјерује у Бога,
животну силу, или ништа од тога. На посљедња три питања испитаници/-е су могли одго
ворити у четири или пет „степена јачине“, или пак не одговорити ако то нису жељели/-е;
(2) упоредили различите показатеље религиозности са ставовима испитаника према ви
ше врста питања о помирењу и изградњи повјерења, укључујући практичнија питања о
различитим могућим корацима који би могли бити значајни за успјех иницијативе поми
рења те о подршци различитим приједлозима како да се троше јавни приходи у такве
сврхе.
Испитаници, којима је вјера више важна у животу, придодају већу важност темама ко
је произлазе из прошлости у процесу изградње повјерења. О том питању нема великих
разлика између мишљења код муслимана, православаца и католика. То се потврђује код
одговарања на више различитих потпитања. На примјер, што испитаници себе виде мање
религиозним, то мање мисле да би инцијатива за изградњу повјерења морала бити усре
доточена на особе које сносе одговорност за ратна догађања, или на слагање међу експер
тима око искуства популације у рату и узроцима рата. Што испитаници себе доживљавају
мање религиозним, то су мање спремни подржати потрошњу јавног новца за повећање
подршке жртвама злочина из рата, изградњи меморијалних и информативних центара на
мјестима злочина, или едукативних програма о тим збивањима.
Насупрот томе, чињеница да испитаници себе доживљавају или не доживљавају религи
ознима није утицала на разлике у одговарању на питање о томе је ли за изградњу повје
рења важно омогућавање грађанима да разумију различите погледе на ову тему и да боље
међусобно разумију једни друге – наиме, и они који се доживљавају нерелигиознима,
као и они којима је вјера мање или више важна, уједињени су у мишљењу да је то битно.
Слажу се и око тога да је важно охрабривање и потицање дјеце школског узраста да раз
говарају о томе која су им заједничка очекивања када је у питању будућност.
Око питања важности укључивања различитих група грађана и грађанки у процес по
мирења, религиознији се не разликују од мање религиозних у виђењу значајности на
ставника, политичара, и особа које подржавају политичке интересе свих грађана. Но, у
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поређењу са мање религиознима и нерелигиознима, религиознији у већој мјери сматрају
важним да су у процес помирења укључене жене, па и вјерници лаици који су активни у
друштву, представници/-е жртава и угрожених, и истакнуте вјерске личности.
Могуће су различите интерпретације чињенице да су особама које се изјашњавају као
нерелигиозне мање важне теме које су повезане с ратним збивањима и одговорношћу за
иста. Могуће је да се они којима је вјера важна више осјећају као жртве од оних којима је
вјера мање важна или који нису религиозни, или пак придодавање важности темама које
произлазе из прошлости значи већу мотивацију за проналажење истине о прошлости. Из
резултата истраживања тешко би било недвосмислено показати која од тих двију интер
претација је права.
Међутим, оно што се прилично јасно показује јесте да су мање религиозни и нерелиги
озни у принципу мање оптимистични око помирења и изградње повјерења у односу на
особе којима је вјера важна у животу. На питање око којих ствари би процес помирења
требало да се фокусира, практично око свих предложених радњи, религиознији испита
ници били су позитивнији (посебан третман за повратнике, извињење лидера за злочине,
уставна реформа, договор око историјских чињеница у вези с геноцидом и трпљењем
неправде, улога ратних ветерана у јавности и промјени перцепције, итд.), осим у једној
ствари: мање религиозни или нерелигиозни су придали већу важност међусобном по
штовању сличности између особа као грађана и грађанки. У питању важности међусоб
ног разумијевања и поштовања различитости међу грађанима и грађанкама у Босни и
Херцеговини, испитаници којима је вјера важна у животу се нису разликовали од оних
којима је мање важна или од нерелигиозних. Може се закључити да мање религиозни ис
питаници склонији прихватању заједничких вредности, а да се поштовање различитости
показало као вриједност коју дијеле сви.
Истраживање показује да су особе које су мање активне у својој цркви или џамији („мање
активни вјерници“) или они који уопште не похађају у цркву или џамију мање задовољ
не животом у Босни и Херцеговини него активни вјерници који редовно иду у у цркву
или џамију („активни вјерници“). Међутим, активни вјерници мање него остали сматрају
да би у процесу помирења било важно политички уредити земљу, али активни вјерници
више држе до тога да би у том смислу требало побољшати друштвене односе. С обзи
ром на подручје на којем би се одвијали процеси помирења и изградње повјерења, нема
значајне разлике међу онима који су активни вјерници и онима који нису, с обзиром на
утицај на нивоу Босне и Херцеговине или на локалном нивоу, али истраживање показује
да нерелигиозни и мање активни вјерници нешто више подржавају могућност процеса на
регионалном нивоу. Активни вјерници више придају важности темама из прошлости од
оних који су мање или никако активни. Ова чињеница потпуно корелира с резултатом по
којему исти или сличан став према темама из прошлости имају они испитаници којима је
вјера важна или врло важна.
Активни вјерници сматрају да иницијатива за помирење и изградњу повјерења треба би
ти усредоточена на озбиљан сусрет између личности у политичком животу данас, на ан
гажман искрених вјерника, на особе које носе одговорност за догађаје из деведесетих
које би требало образложити, али људи који не иду у цркву или џамију сматрају да би
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иницијатива требало да се фокусира више на омогућавање грађанима да боље разумију
ову тему и међусобно боље разумију једни друге. Активни вјерници више него остали
сматрају да би у процесу помирења било значајно ако би у њиховом граду мањински
повратници добили посебан третман и заштиту, затим ако би се политички лидери изви
нили за злочине почињене у прошлости, ако би локалне средине подржале меморијалне
догађаје мањинских заједница, уставна реформа окончала сукобе међу странкама, дого
вор око историјских чињеница, као и приближавање међу ратним ветеранима.
Они који су активни вјерници више него други подржавају трошење јавних средстава на
меморијалне и информативне центре на мјестима гдје су почињени стравични злочини
(иако је већина свих испитаника, без обзира на активан вјерски живот, склона овој мје
ри). Трошење средстава на повећање подршке жртвама озбиљних злочина из 1990-их,
активни вјерници (81,6%) подржавају више него они који не иду у цркву или џамију
(72,0%). Активни вјерници више подржавају трошење на едукативне програме кроз ко
је би се млади доводили на меморијална мјеста и учили о томе, разумјели прошлост и
поруке. С друге стране, и активни вјерници и они који то нису, без разлике подржавају
у огромној мјери (око 90%) трошење на образовне програме који помажу младима да се
ријеше негативних предрасуда и схвате заједничке интересе грађана и грађанки другачи
јег поријекла, као и на друштвене и културне програме који су усредоточени на проблеме
заједничког живота у Босни и Херцеговини.
Кад је у питању повјерење у потенцијалне актере у процесу помирења, активни вјерници
више него остали подржавају укључивање истакнутих вјерских личности, организација
које представљају жртве или угрожене те вјерника лаика који су ангажовани у друштву.
С друге стране, мање активни вјерници и они који уопште не посјећују цркве и џамије,
снажније него активни вјерници подржавају улогу наставника (просвјетних радника), као
и оних који представљају интересе свих грађана и грађанки, а не само једног, конститу
тивног народа.
Истраживање је обухватило и испитивање и анализу одговора према процесима поми
рења и изградње повјерења с обзиром на религијски идентитет испитаника, односно на
вјерску припадност (или неприпадност). Припадници свих религијских традиција изја
вили су да су углавном незадовољни животом у Босни и Херцеговини, но ипак је највиши
број оних који су задовољни животом у Босни и Херцеговини међу муслиманима (26,6%
муслимана), потом католицима (23,5%), а најнижи међу православцима (16,2%) (види та
белу 1). Постотак незадовољних животом у Босни и Херцеговини пење се код атеис та на
преко 70%, а код агностика чак на преко 90%. Већина испитаника, без обзира на вјерску
припадност, сматра да је побољшање економије најважнији фактор, који би придонио
квалитетнијем животу у Босни и Херцеговини (важнији од побољшања друштвених од
носа или политичког уређења земље), осим агностика, међу којима је мање од половине
оних који мисле да би побољшање економије било важно за побољшање квалитета жи
вота у Босни и Херцеговини. Политичко уређење земље је као најважнији фактор побољ
шања квалитета живота у Босни и Херцеговини препознато једино код агностика, а више
муслимана, атеиста, католика и православаца не сматра да је политичко уређење важно
за побољшање квалитета, него што сматра.
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Графикон 4.1. показује у којем постотку (%) испитаници, с обзиром на изјашњавање о
религијској припадности, подржавају одређене тврдње, односно с њима су сагласни.

Графикон 4.1.1

Јесте ли задовољни животом у БиХ? * Како се изјашњавате у вјерском смислу?
100%

72%

87%

Не
28%

Да
13%

Не желе се изјаснити

21%

Друго

8%

80%

ААтеист

16%

24%

92%

Агностик

76%

Католик/ -иња

0%

Муслиман/ -ка
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84%

Православац/ -ка

73%

50%

Графикон 4.1.2

Како би живот у БиХ био квалитетнији, потребно је побољшати економију
* Како се изјашњавате у вјерском смислу?
100%
40%

34%

40%

51%

40%

49%

41%

Не
50%

Да
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Графикон 4.1.3

Побољшати друштвене односе. * Како се изјашњавате у вјерском смислу?

100%

71%

66%

76%

76%

74%

65%

68%

50%

Не

26%

Агностик
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35%

32%
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0%

29%

Муслиман/ -ка
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Графикон 4.2. показује у којем постотку (%) испитаници, с обзиром на изјашњавање о
религијској припадности, сматрају да би покушај изградње помирења и повјерења имао
утицаја на државном, локалном или регионалном нивоу.
Графикон 4.2.1

Да ли би озбиљан покушај да се изграде односи повјерења и искрености
међу религијским и националним групама имао утјецаја на териториј цијеле БиХ?
* Како се изјашњавате у вјерском смислу?
100%
19%

32%

18%

18%

21%

22%

24%

Не
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0%

Муслиман/ -ка

81%

Католик/ -иња

50%
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Графикон 4.2.2

Подручју мог града и околине* Како се изјашњавате у вјерском смислу?
100%
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Графикон 4.2.3 Ширем подручју бивше Југославије
.
*
Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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Графикон 4.3. показује у којем постотку (%) испитаници, с обзиром на изјашњавање о
религијској припадности, сматрају да би покушај изградње помирења и повјерења
требало усредоточити на односе међу конститутивним народима у БиХ.
Графикон 4.3

Требају ли се такве иницијативе фокусирати на однос између конститутивних
народа? Како се изјашњавате у вјерском смислу?
17%

85%

92%

89%

83%

Не
Да

Не желе се изјаснити

93%

11%

Друго

87%

8%

Атеист
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0%

13%
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50%

9%
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100%

Велика већина свих испитаника сматра да би озбиљан покушај изградње односа повјере
ња међу религијским и националним групама имао утицаја на територији цијеле Босне
и Херцеговине, иако је та већина значајно мања међу православцима него код припадни
ка других религија и погледа на свијет (укључујући атеис те и агностике). Слично томе,
сви сматрају да би озбиљан покушај изградње повјерења имао утјецаја на ширем под
ручју бивше Југославије (ХРВ, БиХ, СРБ), иако су муслимани и католици нешто мање
позитивни око тога од других, а агностици и атеисти нарочито позитивни. Међутим, на
суштинско питање о провођењу процеса помирења и изградње повјерења у локалној сре
дини (властитом граду или околини), сви испитаници, а посебно припадници три највеће
религијске заједнице, одговарају с пуно мање повјерења него на питање таквог процеса
на подручју бивше Југославије. Истраживање показује да је повјерење у релевантност
процеса изградње повјерења и помирења за сва три нивоа (локална, државна, регионал
на) код муслимана и католика готово идентично, да је код православаца више повјерења
у релевантност таквог процеса на локалном и на регионалном нивоу, а значајно мање на
нивоу Босне и Херцеговине, те да агностици, атеис ти и остали на свим нивоим
 а исказују
константно високо повјерење у овај процес.
На питање треба ли овакве иницијативе фокусирати на однос између конститутивних
народа, већина одговара позитивно, с тим што је код агностика и православаца та већи
на нешто мања од просјечне. Оволики ниво слагања међу припадницима свих вјера и
погледана свијет указује на то да у јавности неријетко представљене перцепције о ’на
метнутој’ перспективи која проблеме третира кроз призму односа међу конститутивним
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народима није везана искључиво за религијско опредјељење, односно избор вјере и по
гледа на свијет.
На питање о томе какво мјесто у процесу изградње повјерења заузимају теме из прошло
сти, испитаници муслимани у највећој мјери сматрају да су те теме важне или чак најва
жније, католици и православци нешто мање, док најмање важности темама из прошлости
у процесу помирења и изградње повјерења придају атеисти.
Графикон 4.4. показује у којем постотку (%) испитаници, с обзиром на изјашњавање о
религијској припадности, подржавају исказе о важности тема из прошлости за процес
помирења.

Графикон 4.4

Како се изјашњавате у вјерском смислу? * Какво мјесто у таквом процесу
изградње повјерења заузимају теме које произилазе из прошлости
државе, по вашем мишљењу?
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50%
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14%

То није важно

100%

То је сметња

Занимљиве разлике међу припадницима различитих конфесија и погледа на свијет су
се показале код одговарања на питање „На шта би иницијатива за изградњу односа по
вјерења морала бити усредоточена?“. Највећу важност озбиљним сусретима у политич
ком животу данас, те доприносу вјерника с искреном личном вјером придају католици,
а најмање агностици. Муслимани сматрају важним за овај процес да особе које сносе
одговорност за догађаје из деведетестих година XX вијека морају дати образложење о
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својим активностима, што је релативно важно и испитаницима католицима, а у мањој
мјери испитаницима агностицима, православцима и атеистима. С друге стране, атеисти,
агностици и „други“ (вјерске мањине, међу њима и протестанти) највише подржавају
иницијативу за изградњу повјерења која би требало да буде усредоточена на подстицање
дјеце и младих да разговарају о заједничким очекивањима када је у питању будућност,
а атеисти и „други“ посебно се слажу да би се такву инцијативу требало фокусирати на
омогућавање грађанима да разумију различите погледе на ову тему, да боље међусоб
но разумију једни друге, те на допринос људи који могу разумјети различите ставове.
Атеисти придају више важности него други томе да се политички лидери озбиљно ан
гажују око људи које представљају. То указује на чињеницу да су атеисти врло свјесни
свог положаја мањине у Босни и Херцеговини и да им теме које произлазе из тога имају
предност. Код православаца није могуће примијетити неки снажан тренд у смислу при
давања велике важности било којем од предложених одговора на шта би иницијатива за
изградњу односа повјерења морала бити усредоточена, али је код православаца могуће
примијетити мање придавање важности слагању међу експертима око искуства попула
ције и разлога за поступке војних и политичких лидера тијеком рата, него код припад
ника других конфесија.
С обзиром на питање о важности конкретних потеза о томе шта би било значајно за про
цес помирења, одговори су показали сљедеће: да би процес добио значајнији подстицај
уколико би мањински повратници добили повољнији третман и заштиту вјерује пуно
више испитаника муслимана него католика или православаца, док се у одговорима на
остала питања испитаници не разликују превише с обзиром на припадност религијским
традицијама.
Одговори на приоритете у трошењу прорачунских средстава, генерално показују да пра
вославци мање од просјека међу свим испитаницима подржавају трошења јавних прихо
да на баш све предложене програме или активности, муслимани више него просјечно, а
католици отприлике просјечно. Но, унутар тога, уочљиве су и неке разлике.
На примјер, велика је већина муслимана за то да се јавни приходи троше за постављање
меморијалних и информативних центара на мјестима гдје су почињени стравични злочи
ни; блага већина католика такође је за, а већина православаца и агностика то не подржава
(атеиста и „других“ је пола за, пола против). Слично, муслимани највише подржавају
финансијско повећање подршке жртвама озбиљних злочина из 1990-их, али у нешто ма
њој мјери и припадници других конфесија то подржавају, укључујући и православце.
Велика већина муслимана, те значајна већина католика и „других“ подржава приједлог
да се јавни новац троши за образовне програме који би младе широм земље доводили на
меморијална мјеста како би могли разумјети прошлост и из ње извући поуке, блага већи
на агностика и атеиста се слаже, а православаца се пола слаже, пола не. Православци су
позитивнији, на примјер, у подршци трошењу новца за друштвене и културне програме
који су усредоточени на проблеме заједничког живота у Босни и Херцеговини, али то је
мјера око које постоји општи консензус.
Скоро четвртина испитиваног узорка (међу њима налазимо припаднике свих вјероис по
вијести или погледа на свијет) себе види као религијску мањину на подручју гдје живе.
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Кад је у питању перспектива религијске мањине на неком подручју, показује се да они
који су у мањини имају више повјерења у потребу ангажмана политичара, у потребу да
дјеца школског узраста више разговарају о заједничким очекивањима у будућности, као
и у ангажман искрених вјерника и оних чланова из других заједница који су кадри да ра
зумију различите ставове и погледе. Кад су у питању предложене мјере (из 25. питања)
о потребним активностима и мјерама у процесу помирења, они који се осјећају као при
падници вјерских мањина пуно више су подржали све предложене мјере, без изузетка, од
оних који ствари посматрају из већинске перспективе.
Припадници религијских мањина – кад је у питању укључивање актера – више подржава
ју ангажман истакнутих вјерских личности, наставника, вјерских лаика и личности које
подржавају политичке интересе свих, од припадника већине, а што се тиче ангажмана
политичара, жена и група које бране интересе жртава, нема битних разлика, одговори су
уједначени. Такође, с обзиром на заједничко искуство у којем су углавном били незашти
ћени и рањиви као група, припадници мањине очекивано више важности придају значају
тема из прошлости – многе ране остале су назацијељене – него припадници већине. По
тврђена је и претпоставка да припадници мањине у мањој мјери осјећају задовољство
квалитетом живота у Босни и Херцеговини него припадници већине, који, директно или
посредно, ипак знатније утичу на услове живота и начин остваривања права тамо гдје су
већина, али је интересантно да се и припадници мањине и већине слажу, чак у прибли
жно истом постотку, у томе да би за поправљање стања у земљи најважније било најприје
ријешити економска питања, затим политичка, па тек онда уређивати друштвене односе.
У том смислу, није без значаја резултат по којем у нешто већој мјери припадници вјерске
мањине (92,6%) него већине (88,9%) сматрају да рјешавање друштвених односа треба
усредоточити на однос између конститутивних народа.
Унутар вјерских или група које подразумијевају одређени поглед на свијет, однос већи
на–мањина међу испитаницима био је: код муслимана 76,6% већина, 17,0% мањина, а
6,4% муслимана није одговорило на ово питање, код православаца 77,7% већина, 16,5%
мањина, а 5,9% није одговорило, код католика је стање другачије – мањина је нешто број
нија 62,6% већина, 29,0% мањина, а чак 8,4% није хтјело одговорити. Успут речено, у
узорку, мањином се сматра 55,1% агностика и 59,6% атеиста.
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Табела 1. показује у којем постотку (%) испитаници који су се изјаснили да припадају
већини или мањини у религијском смислу подржавају трошење средстава из јавних про
рачуна за активности нужне у процесу помирења и успоставе повјерења.
Подржавате ли приједлог да се јавни приходи
троше на:

Припадници
вјерске мањине
(одговор „ДА“)

Припадници
вјерске већине
(одговор „ДА“)

Меморијалне и јавне информативне центре на
мјестима гдје су почињени стравични злочини

56,5%

56,0%

Образовне програме који би младе широм зе
мље доводили на меморијална мјеста како би
разумјели прошлост и извукли поуке

73,5%

68,7%

Образовне програме који помажу младима да
ријеше негативне предрасуде и схвате зајед
ничке интересе грађана и грађанки различитог
поријекла

93,1%

87,6%

Иницијативе што предводе заједнице које по
казују која је основа за повјерење и сарадњу у
јавности

81,4%

77,1%

Повећање подршке жртвама озбиљних злочи
на из 1990-их година

78,5%

78,6%

Друштвене и културне програме који су усредо
точени на проблеме заједничког живота у БиХ

89,7%

84,6%

Истраживање је показало да су испитаници код којих сви чланови уже породице при
падају истој религијској традицији склонији исказима да су им теме које произлазе из
прошлости важне у поређењу с испитаницима којима сви у ужој породици не припадају
истој религијској традицији. Сличан тренд је очигледан и у томе да су испитаници којима
сви у ужој породици припадају истој религијској традицији више склони ставу да поста
вљање меморијалних информативних центара који би информисали јавност о прошлости
може придонијети помирењу. Иста група придаје већу важност слагању експерата око
историјских чињеница о искуствима и узроцима рата, фокусираности у процесу изград
ње повјерења на особе које сносе одговорности за ратна дешавања, те више подржава да
се јавни приходи троше за повећање подршке жртвама злочина у рату, у поређењу с ис
питаницима којима сви у ужој породици не припадају истој традицији.
С друге стране, испитаници којима сви у ужој породици не припадају истој религијској
традицији склонији су мишљењу да се иницијатива за изградњу односа повјерења тре
ба фокусирати на допринос људи који могу разумјети различите ставове и погледе људи
(укључујући чланове других заједница), него они којима сви чланови припадају истој
традицији. Но, између једних и других нема битних разлика у питању подршке едука
тивним програмима и подстицању дјеце школског узраста да разговарају о томе која су
им заједничка очекивања у будућности. И једни и други то у великом броју подржавају.
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5. Тринаест градова
Када је направљен нацрт за ову студију, учесници на јавним и специјалистичким диску
сијама су жељели да знају да ли би у неким градовима ниво подршке активностима по
мирења био мањи него у другим:
● нижи у економски најнеразвијенијим мјестима (као што су Ливно, Сребреница,
Столац или Теслић), а виши у напреднијим мјестима (нпр. Бања Лука, Сарајево);
● нижи у мањим мјестима и мјестима средње величине (као што су Бихаћ, Ливно,
Сребреница, Теслић и Требиње), а виши у великим градовима (прије свега Бања
Лука, Бијељина, Мостар и Тузла);
● нижи у градовима који су искусили најтеже облике ратног прогањања, посебно та
мо гдје је било етничког чишћења (Сребреница, Бијељина, Требиње), а виши у гра
довима који су, у поређењу са другим, били срећнији или који су доживјели рела
тивно низак ниво напада на цивиле и цивилне зоне током рата (Ливно);
● нижи у градовима који су одувијек били претежно насељени грађанима једног од
три конститутивна народа (Ливно), а виши у мјешовитим градовима (Мостар, Бања
Лука, Сарајево или Тузла);
● нижи у градовима на периферији државе (Сребреница, Ливно, Бијељина, Брчко,
Теслић и Требиње), а виши у централним областима државе (који, како је обично
дефинисано, укључују Сарајево, Мостар, Бању Луку, Јајце, Столац и Тузлу);
● и, коначно, нижи у градовима који немају статус универзитетског, за разлику од
оних који то јесу (Сарајево, Бања Лука, Мостар, Зеница, Тузла).
Имајући на уму ова спекулативна очекивања, оно што се у нашим резултатима показало
као занимљивије од разлика у ових 13 градова јесте снага подршке јавности за активно
сти помирења у свим градовима. Локални услови и локалне културе могу се примијетити
у веома различитим обрасцима у сваком граду у коме је анкета спроведена. Међутим, ни
је постојао ниједан дубљи фактор који је утицао тако да мишљење у једном низу градова
буде оптимистично или позитивно, а у другом низу градова тако радикално противно
или драматично другачије да би било јасно да историјски догађаји, економија или поли
тика представљају примарни фактор који обликује локално мишљење. Овдје ће бити дате
бројке за одговоре на питање 21, а особености из даљих питања су само наведене, без
прецизних бројева – прецизнији резултати који покривају ова питања биће објављени у
детаљнијој публикацији 2014/2015.
У овим градовима види се стаблино висок ниво подршке помирењу као оприхваћеном
друштвеном процесу. Подршка за процес помирења широм земље не пада ни у једном
граду испод 64% (питање 21). У Сарајеву и Бањој Луци диже се на 84% и 82%. У свим
градовима су конкретни кораци, подржани јавним буџетом ако је потребно, оцијењени
као важни. У свим градовима већина испитаника потврђује важност постизања договора
око историјских чињеница о геноцидном програму из 1990-их и потврђује, такође, ва
жност договора у вези са нивоом страдања свих страна током рата.
Насупрот томе, проценат испитаника који је конзистентно веома негативан у вези са ва
жношћу иницијатива за помирење био је веома низак у свим градовима, прилично уста
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љен на 5%. Тај проценат је био приближно исти проценту испитаника (7%) који су наве
ли да је њихов осјећај националног идентитета важан приликом доношења одлука са ким
ће постати пријатељи. Још 5% прилично конзистентно одговара да су иницијативе за
помирење мање важне, пре него да су потпуно неважне.

Графикон 5.1
Озбиљни покушаји да се изграде односи између вјерских и националних
група у правцу помирења и изградње повјерења имаће утицаја на нивоу
Босне и Херцеговине
64%

Бијељина

36%

Теслић

66%

34%

Сребреница

66%

35%

68%

Требиње

32%

Брчко

73%

27%

Јајце

74%

26%

Ливно

75%

25%

78%

Мостар

22%

Бања Лука

82%

18%

Тузла

82%

18%

Столац

85%

15%

Бихаћ

85%

15%

87%

Сарајево
0%

20%

13%

40%

Да

60%

80%

100%

Не

Постоје неке интересантне варијације које јасно показују да неки проценат испитаника у
различитим градовима или фаворизује другачије приступе помирењу или очекује да ови
другачији приступи имају веће шансе да промовишу помирење. Не би било лако тврди
ти да су варијације у одговорима грађана на 13 локација посљедица једног фактора. Број
фактора који би могао бити у игри, заиста, отежава давање јасних индикатора за утицај
рата, економије, величине града, или разлика између центра и периферије. Узорком са
локација у центру државе доминирају три највећа града, Сарајево, Мостар и Бања Лука,
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што су такође три најразвијенија града у узорку и најочигледнији примјери локација са
„мјешовитим“ (насупрот једнонационалним) становништвом. Периферни градови који
су овдје покривени укључују већи проценат мањих градова, који су мање развијени и
углавном једнонационални.
Постојање разлика између распона одговора у централним и периферним градовима се
не јавља без интересантних компликација. Испитаници у узорку између градова у центру
Босне и Херцеговине су значајно чешће него што је то случај са периферним градови
ма потврђивали значај иницијатива помирења, без обзира на то да ли се оне односе на
град, његов регион или цијелу Босну и Херцеговину или такође и на Србију и Хрватску
(питање 21). Централни узорак је чешће потврђивао важност било ког процеса поми
рења који се фокусира на односе између конститутивних народа (питање 22), чешће су
потврђивали важност скоро свих конкретних облика иницијатива за помирење које су у
истраживању описане као „сљедећи корак“ (питање 25), са изузетком активности које су
усмјерене на промоцију поштовања разлика, и чешће су одговарали да низ актера треба
посматрати као важне помагаче у процесу помирења (посебно значајне за процјену биле
су улоге жена, представници жртава и угрожених група, наставници и личности које ни
су идентификоване ни са једним од конститутивних народа; питање 27). Разлика између
распона одговора које су дали централни и периферни градови била је умногоме посље
дица тога да је већи проценат испитаника из централних дијелова који су давали одговоре
„важан“ и „веома важан“, насупрот неутралнијем „јесте и није важно“. И у централним и
у периферним локацијама, проценат негативних или веома негативних испитаника је био
мали. Међутим, у периферним градовима постојао је тренд сретања значајно већег про
цента позитивних одговора на различите врсте питања: оцјене експерата о ратном пери
оду (питање 24) и учинак прошлих влада (питање 23/4). Упитани о важности различитих
активности за помирење базираних на дијалогу (питање 24), испитаници из централних
градова су били чешће позитивни; упитани о испитивању узрока рата, природе одлука
донесених у рату и о природи искустава популације током рата, периферна популација је
садржавала већи проценат испитаника који су одговорили да је ово важно. Слична раз
мимоил ажења се могу примијетити и између запослених и незапослених ученика испи
тивања (о чему се дискутује даље у тексту).
Насупрот изазову да се ослони на ове контекстуалне факторе у објашњавању позитивних
одговора у Сарајеву и Бањој Луци, или негативних одговора у Бијељини, постоје и спе
цифично локални контекстуални фактори који се могу искористити да објасне шта је то
карактеристично у одговорима из сваког града. Оно што слиједи указује на то да подаци
представљају комплекснију слику мишљења у сваком граду него што би генерализујућа
објашњења то омогућила.
Премда у свим градовима јасна већина испитаника потврђује да би процес помирења на
нивоу државе био важан, у Бањој Луци и у Сарајеву ниво подршке је био знатно изнад
просјека на цијелом узорку, на преко 80%. Потврде важности помирења на локалном и на
регионалном нивоу, укључујући и Хрватску и Србију биле су мање доминантне у готово
свим градовима. У већини градова мање од половине узорка је потврдило важност про
цеса помирења који је фокусиран на град и његов непосредни регион. У три града, међу
тим, већина фаворизује такав процес: у Мостару (56%), у Стоцу (65%) и у Сарајеву (84%).
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Док се у већини градова проценат испитаника који су одговорили да би помирење имало
значаја на ширем регионалном нивоу, укључујући Хрватску и Србију, кретао између 50%
и 63%, у Мостару је тај проценат износио 69%, у Требињу 70%, у Тузли 71% и у Сарајеву
81%.
Графикон 5.2
Озбиљни покушаји да се изграде односи између вјерских и националних
група у правцу помирења и изградње повјерења имаће утицаја на нивоу
мога града и околице
Сребреница

Ливно

Бања Лука

68%

32%

61%

39%

59%

41%

Теслић

43%

57%

Бихаћ

43%

57%

Требиње

44%

56%

Брчко

44%

56%

Тузла

45%

55%

Јајце

45%

55%

Бијељина

45%

56%

Мостар

35%

65%

Столац

20%

40%

Да



16%

84%

Сарајево

0%

52%

48%

60%

80%

100%

Не
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Графикон 5.3
Озбиљни покушаји да се изграде односи између вјерских и националних
група у правцу помирења и изградње повјерења имаће утицаја на нивоу
ширег региона (укључујући Хрватску и Србију)
Сребреница

50%

50%

51%

50%

Ливно

Бања Лука

54%

46%

54%

46%

Теслић

Бихаћ

57%

43%

58%

42%

58%

42%

59%

42%

Требиње

Брчко

Тузла

Јајце

Бијељина

Мостар

Столац

Сарајево

0%

37%

63%

69%

31%

70%

30%

71%

29%

19%

81%
20%

40%

60%
Да
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На серији питања (питање 24) о важности различитих приступа процесу помирења, гра
дови су подијељени на два типа одговора. Прва група градова (Бихаћ, Ливно, Сребрени
ца, Столац, Требиње, Тузла) послала је јак позитиван одговор и мали број негативних
одговора. Друга група градова (Бања Лука, Бијељина, Брчко, Јајце, Мостар, Сарајево,
Теслић) дали су шири распон могућих одговора, премда и даље са значајно више пози
тивних него негативних одговора, али такође и са великим бројем оних који су дали неу
трални одговор (умјесто „важно је“ или „није важно“ одговарали су „и да и не“).
Међу питањима о неопходним корацима за процес помирења (питање 25) било је оних
од којих би се очекивало да подијеле популацију: питања о меморијалним центрима и о
обезбјеђивању јавног признања геноцида у 1990-им. Одговори градова су се, заправо, ге
нерално изузетно мало разликовали од просјека цијелог узорка, са Бијељином која је дала
низ негативнијих одговора и Бањом Луком, Јајцем, Ливном, Сарајевом, Сребреницом,
Стоцем и Тузлом, који су дали позитивнији низ одговора. Теслић и Требиње су обухва
тили мање веома позитивних одговора, али не и примјетно више негативних одговора. У
Брчком, одговори на питања су се често поклапали са државним просјеком, где су мемо
ријална мјеста добила мањи значај него у просјеку на државном нивоу, али фокусирање
на заједничке интересе грађана јаче је подржано него у држави као цјелини.
У одговорима на питања о важности трошења јавног новца на различите активности по
мирења (питање 26), распон је у већини градова био углавном близу просјека цијелог
узорка. Није било великих размимоил ажења са укупним узорком у распону одговора које
су дали испитаници у Брчком, Мостару или Сарајеву. Питања о меморијалним центрима
за мјештане који припадају најмалобројнијем и најмање омиљеном од конститутивних
народа донијело је више подјела: виђено је као мање важан фокус у Бањој Луци, Бијељи
ни и Требињу него на другим мјестима, а били су снажно подржани у Бихаћу, Јајцу, Сре
бреници и Тузли. Став у Требињу је био примјетно више у корист неких облика улагања
у активности помирења него што је то био случај у просјеку на државном нивоу. Премда
у Бањој Луци улагање у меморијалне и информативне центре на мјестима злочина није
оцијењено уопште као важно, трошење новца на слање дјеце да уче о овим мјестима је
виђено као веома важно, што је био случај и са програмима за изградњу узајамног по
вјерења међу грађанима, иницијативама за изградњу повјерења предвођеним локалним
заједницама и за подршку жртвама. Сребреница је, такође, значајно већу важност него
што је то просјек на нивоу државе дала иницијативама за изградњу повјерења предвође
ним локалним заједницама и промоцији заједничког друштвеног и културног живота. У
Бихаћу, Јајцу, Требињу и Тузли већи значај је дат програмима који воде дјецу на мјеста
злочина него што је то случај са просјеком на државном нивоу.
Изгледа да су локални услови играли улогу у прављењу разлике у одговорима на питање
27, о важности различитих типова актера у процесу помирења, или је то бар био случај
у неким градовима. Ово не важи за све градове, у некима се распон одговора разликовао
мало од просјека на нивоу државе. Тако, у Ливну, Сарајеву, Сребреници, Стоцу и Тузли
одговори су били слични или виши од државног просјека за већину или за сва питања (с
тим што су у Сарајеву политички и религијски лидери оцијењени као важнији него што је
случај укупно у држави). У Бијељини и Брчком, распон одговора је мало мање позитиван
него у државном просјеку.
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У другим градовима било је више карактеристичних варијација у односу на државни
просјек. Не постоји јасан образац фактора који објашњавају ове разлике по градовима,
премда ће комбинација локалних услова можда постати јасна након даљег испитивања
планираног за наредну годину.
У Теслићу, политичке и вјерске вође су оцијењене негативније и искрени вјерници су
добили снажније негативне одговоре, што указује на то да је њихова потенцијална улога
веома неважна, а представници жртава су добили мање позитивних одговора него што
је случај у држави. Међутим, испитаници из Теслића су били веома позитивни у вези са
улогом коју имају наставници и личности које се не идентификују ни са једним консти
тутивним народом, који могу да разумију различите перспективе.
У Тузли је изузетно позитиван одговор дат личностима које се не идентификују ни са јед
ним од конститутивних народа, док су се у другим питањима питања приближавала про
сјеку узорка на државном нивоу – мало већа разлика око улоге политичара, неутралнији
одговори у вези са вјерским вођама и нешто негативнији о идеји друштвено ангажованих
вјерника лаика који потпомажу процес помирења.
Испитаници из Требиња су били много позитивнији у вези са улогом политичара него
што би се могло очекивати, били су јасно одијељени према вјерским вођама него што је
случај са државним просјеком и били су неутралнији или негативнији према улози коју
имају жене, наставници и вјерници лаици.
У Мостару, већи проценат испитаника него што је то просјек на нивоу државе неутрално
је процјењивао улогу жена, наставника, вјерских вођа и представника жртава и угроже
них. Потенцијална улога политичара добила је негативније одговоре овдје него у држав
ном просјеку, док је улога коју имају друштвено активни лаици овдје оцијењена позитив
није него у држави.
Бихаћ је дао нешто позитивније одговоре на већину ових агената помирења него што је то
био случај виђен на државном нивоу, са јасним изузетком када су у питању лаиц
 и вјерни
ци, који су овдје као категорија вредновани мање позитивно него у држави.
Док су улоге група жртава и жена добиле више веома позитивних одговора у Јајцу него у
држави, политичари су вредновани мање него другдје, а испитаници су дали више пола
ризованих одговора на питање о вјерским вођама и активним лаицима вјерницима.
У Бањој Луци одговори на потенцијалне улоге жена, наставника и вјерских вођа су били
позитивнији него у држави, али још позитивније су процијењене улоге које имају 1) лич
ности које се не идентификују ни са једним од конститутивних народа и које су способне
да сагледавају различите перспективе и 2) друштвено активни вјерници лаиц
 и. Док су
испитаници из Бање Луке дали неутралне процјене улога које играју политичари, вјерске
вође и представници жртава и угрожених група, они су такође дали мањи проценат нега
тивних или веома негативних одговора него што је то случај на нивоу државе.
Подаци на основу одговора на сва ова питања чине јасним да највећи и мјешовити гра
дови у централним регионима државе, Сарајево, Мостар и Бања Лука, нису увијек пози
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тивнији од мањих, углавном једнонационалних градова на периферији државе – Бихаћ,
Ливно, Сребреница, Теслић и Требиње.
Резултати из градова чија је популација доживјела најгоре неприлике у рату нису јасно
мање позитивни него градови попут Ливна, који су имали у цијелости мање трауматич
но ратно искуство. Може се закључити да градови нису подијељени по трауматичној
природи ратног искуства становника, него према томе да ли се очекује да компензација
и реституција за жртве из њиховог града буде на штету садашњих становника. Станов
ници Ливна и Бање Луке су, чини се, више наклоњени заштити повратника у њихове гра
дове него што је то случај на нивоу државе; у Теслићу или Бијељини важност заштите
повратника и њихових права је мање вреднована од стране испитаника. У Сребреници,
ово питање је добило више веома позитивних и негативних одговора него у просјеку на
државном нивоу.
Узорци из економски неразвијених градова – Теслић, Сребреница, Ливно и Столац – по
тврђују позитивнији ангажман у односу на низ карактеристика процеса помирења него
што је то случај на државном нивоу. Испитујући ове градове, објашњења која се ослањају
на један фактор се чине бескорисним. Изазов да се генерализује о јединственим фактори
ма који уносе разлике у ставовима по градовима се појављује само као инстинктивно пла
узибилан када се пажљиво испитају докази. Требиње, на примјер, изузетно је позитивно
према помирењу са Србијом и Хрватском, и ово се не јавља као изненађење с обзиром на
блиске везе овог града са Дубровником. Али, ово није покренуло остале градове близу
граница са Хрватском или Србијом – Ливно, Бијељина или Брчко – да ово шире регионал
но помирење виде као важније него што је то био случај на државном нивоу. Објаснити
ово из контекста специфичне економије града носи предности једноставности, али носи
и њене мане. Индустрија и привреда Требиња су развијене и оне и његова радна снага
имају користи од блиских веза града са Хрватском. Град има значајно мањи ниво незапо
слености него сви остали градови у узорку осим Сарајева и Бање Луке. Ипак, просјечна
плата радника у Требињу није висока као у Бихаћу, који је такође историјски дефинисан
својим положајем близу границе са Хрватском, али није ни изблиза тако позитиван према
прекограничном помирењу.
Да закључимо, даље испитивање и промоција јавног разумијевања ових резултата зах
тијева другачију дискусију у свих 13 градова који су укључени у ову студију. Различити
нивои повјерења су дати различитим актерима широм државе, што ће, наравно, разлико
вати формат истраживања и јавне дискусије у сваком граду. У сваком случају, у свјетлу
распона фактора који помажу да се одговори разликују у градовима, још је значајнија
конзистентна посвећеност друштвено инклузивном процесу помирења на државном ни
воу која постоји у свим градовима. Испитаници из свих градова и са различитим порије
клима су мање или више једнако често подржавали едукативни или дијалошки приступ
изградњи међусобног разумијевања међу грађанима; такође су прилично једнако подржа
вали процес који промовише јавно признавање злочина и геноцида и свих страдалничких
искустава за вријеме рата.
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6. Економски утицаји на ставове о помирењу
Наше истраживање показује да су промјене у нивоу прихода и радном статусу испитани
ка повезане са неким од њихових одговора – радни статус и стабилност економских оче
кивања су чак много конзистентније повезани него ниво прихода. Ово не потврђује сум
ње које се понекад чују у јавним дебатама да би повећање нивоа прихода било најбоље
средство за стварање веће отворености за помирење. Штавише, одговарајући на нека пи
тања, сиромашнији испитаници су показали снажнију подршку посвећености помирењу.
Корелације су најприје мјерене између одговора на питања о помирењу и укупном кућном
приходу испитаника. Затим су мјерене између одговора и наведеног прихода испитаника
подијељеног са бројем чланова домаћинства који живе од тог прихода. Ово мјерење више
и ниже куповне моћи по особи корелира чешће него само приход домаћинства испитаника.
Испитаници су затим повезани са пословном ситуацијом испитаника, тако што су ис
питаници наводили да ли раде са пуним радним временом, са пола радног времена или
повремено, или су незапослени и да ли су студенти или пензионери. Јавиле су се неке
индикативне корелације са ставовима пензионера и студената, који су били, конзистент
но, групе испитаника који су исказивали највише и најмање подршке у истраживању.
Запослени испитаници су, такође, генерално позитивнији у својим одговорима него неза
послени испитаници. Резултати могу да сугеришу да се генерално позитивнији ставови
јављају код испитаника са већим нивоом економске стабилности, без обзира на то да ли
су им приходи високи. Алтернативна хипотеза би могла бити објашњавање ових трендо
ва као одговора на различита искуства старијих и млађих грађана: ратно искуство грађа
на старости изнад година у којима се одлази у пензију вјероватно их доводи до вјеровања
да су активности помирења важне, што је искуство које не дијеле генерације одрасле
послије рата. У некој мјери, радни статус или очекивања у вези са запослењем се пока
зују конзистентније значајним него саме године старости. Резултати за радни статус се
преклапају у многим аспектима са резултатима који повезују ставове и ниво образовања
испитаника, међутим, постоје и дистинктивни резултати у вези са радним статусом који
се не могу објаснити утицајем образовања.
Када им је постављен низ питања о томе на шта активности помирења треба да се фоку
сирају (питање 24), испитаници са већом куповном моћи по особи су били позитивнији
према изградњи узајамног разумијевања међу грађанима и дјецом школског узраста, као
и према потреби да се укључе људи који могу да разумију становишта различитих за
једница. Међутим, испитаници који живе у домаћинствима са мањом куповном моћи по
особи били су афирмативнији у вези са потребом за експертским процјенама узрока рата
и разлога за акције војних и политичких лидера током рата.
Радни статус је још конзистентније повезан са одговорима на ова питања. Запослени су
позитивнији према свим наведеним типовима активности помирења. У одговорима на
питања која се директно тичу рата, ова тенденција подршке је само мало већа међу запо
сленим испитаницима него међу незапосленим, али била је значајно већа у односу на сва
питања о грађанима и политичким актерима који раде на изградњи повјерења и узајамног
разумијевања.
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Када им је постављена серија питања о важности низа типова приступа у сљедећем ко
раку у помирењу (питање 25), испитаници са нижим нивоима примања су чешће били
позитивнији у вези са улагањем у заштиту повратника у њихове градове тамо гдје су ови
повратници дио конститутивног народа који је у мањини у том граду. Они су чешће били
позитивни у вези са тим да њихови градови признају шта је рађено са жртвама тих попу
лација и да треба да плате одговарајуће компензације. Такође, они су чешће подржавали
меморијална мјеста тих група у свом граду и чешће су сматрали важним активности по
мирења које се баве страдањем људи на свим странама у току рата. Запослени су чешће
сматрали да је политичка и уставна реформа приоритет и чешће су афирмисали вријед
ност активности које промовишу поштовање различитости. Поново су пензионери били
у просјеку најпозитивнија група испитаника, а студенти најмање позитивна.
На питање о приоритетима за владина улагања (питање 26), испитаници са мањим при
ходима су поново били чешће афирмативни према финансирању меморијалних и јавних
информативних центара на мјестима гдје су се дешавале стравичне ствари и према дово
ђењу школа у обилазак ових мјеста.
Испитаници из домаћинстава са вишом куповном моћи по особи чешће су сматрали ва
жним укључивање политичара, жена и наставника у изградњу повјерења и процес поми
рења (питање 27). Насупрот томе, они нису били позитивнији него испитаници са ниским
приходима када је у питању укључивање вјерских личности, представника група жртава
и личности које се не идентификују ни са једним конститутивним народом. Запослени
су, међутим, чешће него незапослени испитаници оцјењивали политичаре, наставнике и
друштвено активне религиозне људе као важне у овом процесу. Поново су пензионери
били у просјеку најпозитивнија група испитаника, док су студенти били најмање пози
тивни.
Јаз између пензионера и студената захтијева даљу пажњу. У искључиво економском сми
слу, дјелује плаузибилно да се ово објасни тиме да студенти очекују већу економску не
сигурност. Пензионери могу имати мале приходе, многи ишчекују пензионисање са мало
новца, али такође са релативно мало финансијске несигурности. Могао би бити случај да
објашњење за јаз између пензионера и студената треба тражити на другом мјесту: пензи
онери се сјећају какав је био рат, огромна већина студената се не сјећа; велики проценат
пензионера су образовани у етнички мјешовитим одјељењима, док данашња омладина
углавном иде у моноетничка одјељења. О утицају образовања, старости и ратног иску
ства се дискутује у тексту испод.
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7. Национални идентитети
У истраживању се поставља серија питања која су осмишљена да пруже детаљне инфор
мације о томе како се испитаници осјећају у вези са својим националним идентитетом,
и да дају основу за процјену односа између ставова према националном идентитету и
ставова према помирењу. Резултати указују на то да су испитаници са бошњачким и хр
ватским поријеклом у просјеку конзистентно позитивнији према важности активности
помирења него испитаници са српским поријеклом, а ту може бити више фактора у игри
којима се ово може објаснити. Истовремено, ставови према националним идентитетима
не корелирају конзистентно са ставовима према помирењу, а велики проценат испитани
ка не сматра свој национални идентитет важним.
Упитани како они виде свој национални идентитет (питање 12), 36,8% се изјаснило као
Бошњак/-иња, 32% као Србин/Српкиња и 23,9% као Хрват/-ица. Од испитаника који се
идентификују са једним од три конститутивна народа, преко 93% се такође идентификује
са вјерским заједницама које су уобичајено повезане са националним идентитетом – ка
толици са хрватским националним идентитетом, муслимани са бошњачким националним
идентитетом и православци са српским националним идентитетом.
Проценат од 92% Бошњака у вјерском смислу се изјашњава као муслиман, 3% су атеис ти,
2% католици, 1% православни, 1% агностици и 1% није жељело да одговори.
Проценат од 92% Срба се у вјерском смислу изјашњава као православни, 3% су атеис ти,
1% муслимани, 1% агностици, 2% нешто друго и 1% без одговора.
Проценат од 93% Хрвата су се у вјерском смислу изјаснили као католици, 2% агностици,
1% атеисти, 1% нешто друго и 1% није одговорило.
Већина испитаника који нису одговорили на питање националне припадности нису одго
ворили ни на питање о вјерској припадности, њих 65%. Остали који нису одговорили о
својој националној прпадности, њих 14% су православни, 10% муслимани, 3% католици,
3% атеисти, 3% нешто друго.
Укрштањем питања националне припадности и тврдње „у вјерском смислу припадник
сам мањине“, добијамо податак да 22% испитаника у вјерском смислу припада мањини.
Од њих, највише је оних који припадају националним мањинама (70%). Од конститу
тивних народа БиХ, 31% Хрвата сматра да је у вјерском смислу припадник мањине, 19%
Срба и 18% Бошњака.
Од 161 испитаника (6,2%) који су дали другачији одговор, 63 (2,4%) су ријешили да опи
шу свој идентитет на другачији начин: 25 (1%) је одабрало босанско-херцеговачки, осам
босански, седам херцеговачки, 10 југословенски и 10 је навело мјешовито поријекло (бо
санско и српско, хрватско и српско, итд.). Даљих 10 испитаника (0,4%) идентификује се
са националним мањинама, 13 испитаника је дало другачије одговоре, а 75 (2,9%) рекли
су да радије не би одговорили на ово питање. Поред тога, 29 испитаника (1,1%) уопште
није одговорило на ово питање.
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У одговорима на питање о изградњи повјерења и помирењу, просјек за узорак испита
ника који се идентификују као Бошњаци или Хрвати био је конзистентно позитивнији у
вези са важношћу активности помирења и актера укључених у овај процес него испита
ници који се идентификују као Срби. За многа питања, бошњачки испитаници су били
афирмативнији него хрватски, а обрнуто је исто тачно за многа друга питања. Десет ис
питаника који су се идентификовали са националним мањинама конзистентно су високо
рангирали активности помирења и актере, док је група која је одабрала алтернативне
идентитете знатно више варирала, дајући високо рангиране одговоре на нека питања,
а ниско рангирана на друга. Различит ниво образовања може утицати на неке од ових
резултата: виши је проценат испитаника са српским поријеклом који су рано завршили
образовање него што је случај са грађанима са бошњачким и хрватским поријеклом, и
већи проценат испитаника који су се идентификовали као Хрват/-ица или који су жељели
да се идентификују другачије међу онима који су завршили више образовање. Било је,
такође, значајних варијација у оквиру три конститутивна народа. Дакле, различит тренд
би требало да се разумије не као радикална разлика између три конститутивна народа,
него као одраз снаге различитих одговора који фаворизују активности помирења у окви
ру сваког националног узорка.
Питање 13 је тражило од испитаника да изаберу једну од четири опције која им се чинила
да се слаже са њиховим осјећањем у вези са важношћу њиховог националног идентитета,
2,5% испитаника је одабрало да не одговори.
На питање да ли је њихова национална припадност важна за доношење одлука о томе са
киме се друже (питање 13/1), само 194 (7,4%) је обиљежило „да“, а 2348 (90,1%) је рекло
„не“.
На питање да ли им је националност важна приликом гласања (питање 13/2), 210 (8,1%)
је рекло „да“, 2331 (89,4%) „не“. Хрватски испитаници су чешће одговарали са „да“ него
што је просјек у узорку, док су српски и бошњачки испитаници били близу просјека.
На питање (13/3) да ли је националност њима важна зато што је то група којој осјећају да
припадају, 1029 (39,5%) рекло је „да“, 1512 (58%) „не“. Хрватски и српски испитаници су
се слагали са овим чешће од просјека узорка.
Са питањем (13/4), да ли националност за њих нема никаквог значаја, 1169 (44,9%) се
сложило, а 1372 (52,6%) се није сложило. Овог пута су се хрватски и српски испитаници
значајно рјеђе слагали него што је то био случај са узорком у цјелини. Просјек узорка бо
шњачких испитаника био је близу просјека укупног узорка.
Групе које су одговориле са „да“ на питање 13/3 и са „не“ на питање 13/4, о осјећањима и
значају припадања националној групи, биле су конзистентије у својим одговорима на пи
тања о приоритетима за изградњу повјерења и процес помирења у питању 24 него што је
то био случај са другим питањима: подршка активностима помирења позитивно корели
ра са учесталијим осјећањем да је национална група важна у смислу припадања. Једине
двије опције у питању 24 за које не постоје значајне корелације са питањима 13/3 и 4 тичу
се важности дијалога за установљење међусобног разумијевања и важности програма ко
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ји су фокусирани на разумијевање међу младим људима – ове опције су једнако биле по
државане од стране оних којима националност није важна као и од оних којима је важна.
Релативно мала група која је одговорила са „да“ на 13/1 и 13/2 значајно је чешће подр
жавала укључивање вјерника у активности помирења. Они који су одговорили да им је
национални идентитет важан за доношење одлука са ким се друже (13/1) чешће су вред
новали мишљење експерата о ратним искуствима. Они који су, насупрот томе, одговори
ли да им национални идентитет не утиче на пријатељства чешће од просјека узорка су
афирмисали значај грађанског разумијевања, улогу у активностима помирења коју имају
особе које разумију позиције других и значај експертског мишљења о узроцима рата. Они
који су одговорили да национални идентитет утиче на њихово гласање (13/2) чешће од
просјека су истицали значај извињења од стране оних који су били на одговорним пози
цијама 1990-их, као и значај мишљења експерата о узроцима рата.
Одговори на питање 13 дали су даље корелације са одговорима на питања 25, 26, 27, али
не дају конзистентно објашњење за преферирани приступ изградњи повјерења и поми
рењу.
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8. Политика
Једна од највреднијих одлика овог истраживања јесте укљученост великог процента гра
ђана који су ријешили да не гласају на посљедњим изборима на државном и ентитетском
нивоу, или који су на други начин истакли своје незадовољство својим избором на гла
сању. Као што се може очекивати, ови испитаници су показали нижи ниво задовољства
животом у земљи, ниско повјерење у политичке актере и нижи ниво повјерења у процес
помирења. Они који су гласали за владајуће странке – најјаче партије које теже да пред
стављају сваки од конститутивних народа – нису нужно срећни овим избором, нити су
нужно срећнији стањем државе од оних који гласају за опозиционе партије. Ипак, они у
просјеку имају другачије ставове према будућности земље, који се косе са претпостав
кама о „маинстреам“ политичким партијама које црпе снагу из бескомпромисног облика
етнонационализма. Најконзистентнији нивои подршке формалним процесима помирења
долазе од оних који су на посљедњим изборима гласали за једну од владајућих партија, и
ти гласачи су спремнији да подрже бављење историјом државе него они који су гласали
за опозиционе партије.
У овоме што слиједи, поређења су прављена не између гласача појединих партија, већ
између оних који су одговорили да су гласали за партије које су владале у посљератној
Босни (30,9% укупног узорка), оних који су гласали за мање опозиционе странке (5,9%),
оних који нису гласали (10,9%), оних који су одабрали да не одговоре за кога су гласали
или да ли су гласали (43,1%) и, коначно, оних који уопште нису одговорили на ово пи
тање (9,2%). Интересовање овдје није на учинку појединих политичких партија, него у
профилу оних који су гласали за континуитет власти, оних који су гласали за промјену,
оних који нису гласали и осталих. Проценат од 43,1% испитаника који су одговорили да
не желе да одговоре о својим изборним преференцијама одражава високи ниво неповје
рења у политичко коришћење ових података. Велики проценат ових испитаника такође
показује генерални осјећај незадовољства животом у Босни и Херцеговини и дистанцу од
партијског политичког система.
Питања 19. и 20: Стање државе и приоритети промјене
Они који су гласали за владајуће партије дијеле генерално незадовољство јавности живо
том у Босни и Херцеговини и стањем државне политике. Већина испитаника је изразила
своје незадовољство квалитетом живота у Босни и Херцеговини (76,4%), док је само
21,7% рекло да су задовољни (питање 19). Њихов фокус није била политичка већ економ
ска промјена. Да би се живот учинио бољим, 60,8% испитаника је одговорило да су по
бољшања у економији највећи приоритет (питање 20). Насупрот томе, само 39,9% узорка
вјерује да је политичка промјена важнија за стварање бољег квалитета живота, а још
мање – само 29,7% – одговорило је да је друштвена промјена најважнији приоритет за
поправљање живота у Босни и Херцеговини. С друге стране, квалитет социјалних односа
није пресудан у овом смислу – 70,3% испитаника је ово потврдило, док је 28,7% рекло да
би побољшање друштвених односа у Босни и Херцеговини учинило живот бољим. Мали
али значајан број испитаника је на питање 20 одбацило све три опције и написало свој
рецепт за побољшање државе, од којих многи наглашавају неадекватност политичког
система: стварање адекватне владе (0,8%), борба против криминала и корупције (0,6%),
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раздвајање Федерације од Републике Српске (0,5%), политика која подстиче запошљава
ње (0,4%), помирење и толеранција (0,3%), обнављање морала и етике (0,2%), владавина
закона и добри закони (0,2%) и утицање на свијест људи (0,2%).
Подаци откривају различите трендове међу одговорима на питање о задовољству живо
том између оних који су гласали на посљедњим изборима и оних који нису гласали. Они
који су најнезадовољнији животом у Босни и Херцеговини (85,9%) су они који нису гла
сали. Чак 80,4% оних који су гласали за опозиционе партије нису задовољни животом у
Босни и Херцеговини. Разлика између ових гласача и оних који су гласали за политичке
партије на власти су изненађујуће мале: 79% оних који су гласали за владајуће политичке
партије на ентитетском и на државном нивоу нису задовољни животом у Босни и Херце
говини. Проценат од 75,7% оних који су одабрали да не кажу за коју партију су гласали
изразили су незадовољство животом у земљи.
Упоредне разлике у односу на приоритете за промјену у држави биле су изванредно ма
ле: постоји знатно мала разлика у ставовима између одговора оних који су гласали за
политичке партије у влади и оних који нису гласали, а који се тичу тога да ли треба као
приоритет схватити економске, политичке или друштвене промјене. Сличан образац се
види у ставовима према важности економске промјене за побољшање у животу државе.
Побољшање у економији се показало једнако важним за оне који су гласали за политичке
партије на власти (64,4%), оне који су подржали опозиционе партије (63%) и оне који су
одабрали да не кажу за кога су гласали (64%). Међу онима који су одговорили да нису
гласали на посљедњим ентитетским и државним изборима, 59,6% је одговорило да је еко
номска промјена приоритет за побољшање живота у држави.
Важност политичке реформе показује само мале разлике између гласачких и негласачких
група. Проценат од 40,9% оних који су гласали за опозиционе партије и 40,9% оних који
су гласали, али су одабрали да не кажу своје политичке преференције, сматрају да би ово
био примарни пут промјена набоље. Насупрот томе, 37,3% испитаника који су гласали за
владајуће партије и 37,9% оних који су одговорили да нису гласали сматрају да је поли
тичка димензија најважнија област за промјену.
Побољшање друштвених односа се показало као најмање значајно за све групе. То је био
преферирани пут за 31,4% оних који су одабрали да не кажу за кога су гласали, за 24,8%
оних који су гласали за странке у власти, за 24,8% оних који нису гласали и 24% оних који
су подржали политичке партије.
Питање 21: Да ли би процес помирења имао утицаја?
Гласачи и негласачи поново показују благо различите трендове у односу на утицај про
цеса помирења.
На локалном нивоу, већина позитивних одговора долази од оних који су рекли да нису
гласали (57,6%). Слично томе, више од половине испитаника који су одабрали да не ка
жу за кога су гласали вјерују да покушаји изградње односа повјерења и искрености не би
утицали на будућност града или локалног региона у коме живе. Тренд је мало другачији
међу гласачима који су рекли да су гласали за одређену партију: 53,5% оних који су гла

52



8. Политика

сали за опозиционе партије и 52,5% оних који су гласали за владајуће партије рекло је да
би ове иницијативе имале утицаја на њихову локалну средину.
Сличан образац се може примијетити и у односу на иницијативе за помирење и изград
њу повјерења на државном нивоу. Проценат од 76,8% укупног испитаног узорка је рекло
да би ове иницијативе имале озбиљан утицај на Босну и Херцеговину. Најпозитивнији
су били они који су гласали за владајуће партије: 79,1%. На другом крају спектра, 73,9%
оних који нису гласали се слажу да би ове иницијативе имале озбиљан утицај на држав
ном нивоу.
Раскорак између ставова гласача и негласача није велики, али је прилично конзистентан.
Питање 22: Да ли фокус треба да буде на конститутивним народима?
Скоро 90% испитаника је рекло да иницијативе за помирење и изградњу повјерења треба
да се фокусирају на односе између три конститутивна народа Босне и Херцеговине. Нај
виши степен подршке за ово долази од оних који нису гласали на посљедњим државним
или ентитетским изборима (92,3%). Најмањи степен подршке долази од оних који су гла
сали за опозиционе партије (87,9%). Овај број је и даље веома висок, будући да се велики
број ових странака посвећује превазилажењу политичке доминације главних странака
које су повезане са једним од конститутивних народа.
Питање 23: Да ли активности помирења треба да се фокусирају на чинове про
шлих влада?
Више од половине испитаника у овој студији сматра да су теме повезане са прошлошћу
важне (14,8% сматра да су веома важне, а 38,3% да су важне). Насупрот томе, 13,4% је
рекло да ове теме нису важне, за 17,4% ове теме су препрека за процес помирења и из
градње повјерења, а 16,1% није одговорило на ово питање.
Најпозитивнији према промишљеном фокусу на теме везане за прошлост су они испи
таници који су гласали за владајуће партије на прошлим изборима: 42,6% је одговорило
да су ове теме важне, а 17,5% да су веома важне. Они који нису гласали били су такође
подржавајући, премда у мањем проценту: 36,2% је одговорило да су ове теме важне, а
13,4% је рекло да је фокусирање на прошлост веома важно.
Пројекат процеса помирења који се усмјерава на прошлост остаје најконтроверзији за
оне који нису гласали ни за једну од владајућих политичких странака на прошлим избо
рима. Проценат од 25% оних који нису гласали и 20% оних који су гласали за опозицио
не партије су одговорили да су ове теме заправо прије препреке него помоћ за изградњу
повјерења и помирење.
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Графикон 8.1

Какво мјесто у таквом процесу изградње повјерења заузимају теме
које произилазе из прошлости државе, по вашем мишљењу?
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Питање 24: Колико се политичарима вјерује у односу на друге актере?
Табела испод упоређује ниво важности за процес помирења који је приписан политича
рима са оним приписаним неполитичким актерима. Најцјењенији учесници у процесу
помирења су они који заступају све грађане Босне и Херцеговине, а не само један од
конститутивних народа: 54% испитаних су оцијенили њихову улогу као веома важну, а
додатних 23% је оцијенило као важну. Насупрот томе, само 29% је одговорило да је улога
политичара у процесу помирења веома важна, а 19,8% је рекло да њихова улога уопште
није важна – то је највиши проценат од свих понуђених типова актера. Разноликост ка
тегорија које су укључене у питање 27. значи да су одговори схваћени као прилика да се
изрази генерални осјећај незадовољства партијском политиком. Они такође одражавају
преференције различитих група у оквиру узорка: религијске вође и друштвено активни
религиозни појединци су добили само мало јачу подршку од политичара, али су такође
оцијењени као неважни од стране мањег броја испитаника; наставници, жртве и жене су
добиле већи ниво подршке, али и још мање одговора да би били неважни за процес по
мирења.
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Графикон 8.2

Колико би било важно укључивање следећих личности у процес помирења
који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање међу популацијом БиХ?
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9. Ратно искуство
Истраживање је по први пут испитало ставове према помирењу и изградњи повјерења
које имају грађани БиХ зависно од њиховог ратног искуства.
Резултати су потврдили налазе из пробног истраживања које смо провели раније (2012) у
четири града: Сарајеву, Бањој Луци, Мостару и Бугојну, а према којем искуство стечено у
току рата утиче на ставове о важности процеса помирења, али не и на одговоре на пита
ња о начину на који би до њега требало доћи. Тако су у пробном истраживању војници и
цивили приписали већи значај процесу помирења у односу на оне који су били избјегли
це или оне који су своју улогу у току рата означили као „све од наведеног“ или „ништа
од наведеног“. Поново се показало да су ветерани међу најспремнијим који подржавају
иницијативе за помирење и изградњу повјерења.
Без обзира на ратно искуство и то којој категорији су припадали, сви испитаници су ис
казали позитиван став према свим иницијативама за помирење, али је примјетно да раз
личите категорије придају различито велик значај различитим иницијативама.
Анкета је испитивала ратно искуство испитаника кроз шест понуђених опција: војник,
цивил, избјеглица, затвореник у логору, ништа од наведног и „не желим одговорити“.
Испитаници су могли означити један или више одговора. Највише је у узорку било избје
глица (36,8%), потом цивила (26,2%), испитаника који су одабрали „ништа од наведеног“
21%, војника 13,1%, испитаника који су одабрали „не желим одговорити“ 6,6%, те затво
реника у логору 2,1%.
Испитаници који су у току рата били војници су на сва питања о иницијативама за изград
њу повјерења обухваћена питањем 24 одговарали позитивније, а посебно су инсистирали
да се иницијатива усредоточи на омогућавање грађанима да разумију различите погледе
на ову тему и да боље међусобно разумију једни друге, слагање међу експертима око ис
кустава популације током рата, утврђивање узрока рата од стране стручњака и осигурање
да се политички лидери озбиљно ангажују око људи које представљају.
Графикон 9.1

Слагање међу експертима око искуства популације током рата*
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Испитаници који су били цивили придавали су већи значај иницијативама за изградњу
односа повјерења која су усредоточена на: озбиљан сусрет између важних личности у
политичком животу данас, охрабривање и подстицање дјеце школског узраста да разго
варају о томе која су им заједничка очекивања кад је у питању будућност, допринос људи
који могу да разумију различите ставове и погледе људи – чланова различитих заједни
ца и осигурање да се политички лидери озбиљно ангажују око људи које представљају.
Остаје нејасно да ли је овако високо очекивање од политичара утемељено на истинском
очекивању да у процесу помирења политичари треба да дају већи допринос и више се
ангажују око људи које представљају или је ријеч о општем очекивању од политичара да
више раде у интересу грађана.
Испитаници који су у току рата били избјеглице придавали су већи значај иницијативама
за изградњу односа повјерења која су усредоточена на: охрабривање и подстицање дјеце
школског узраста да разговарају о томе која су им заједничка очекивања кад је у питању
будућност, допринос људи који имају искрену личну вјеру и слагање међу експертима
око искуства популације током рата. Они који су прошли кроз логоре у току рата такође
полажу велика очекивања у слагање експерата и утврђивање од стране стручњака који су
били узроци рата.
Испитаници који нису припадали ниједној од наведених група током рата имају склоност
да на сва потпитања овог питања одговарају са статистички значајно нижим вриједно
стима, што се уклапа у тренд да они који су млађи уопштено показују мањи ентузијазам
према свим иницијативама о помирењу. Јер, међу онима који су се изјаснили да нису
били „ништа од наведеног“ током рата, очекивано је било највише млађих од 18 година
(75,4%) (види поглавље 11. „Старост“).
Испитаници који нису жељели да одговоре шта су били током рата статистички значајно
позитивније вреднују иницијативу усредоточену на озбиљан сусрет личности у политич
ком животу данас, а негативније на омогућавање грађанима да разумију различите погле
де на ову тему и да боље међусобно разумију једни друге, на слагање међу експертима
око искустава популације током рата, те на осигурању да се политички лидери озбиљно
ангажују око људи које представљају. И ово се такође уклапа у генерални тренд да они
који се нису изјаснили око своје улоге у току рата показују нешто више скептицизма пре
ма иницијативама за помирење.
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10. Образовање
Степен образовања код испитаника свакако спаде међу оне дистинкције које се социоло
шки могу третирати прилично прецизно и без нарочите потребе за додатним појашњава
њима. Међутим, то не значи да страфикацијске границе не могу бити постављене на ви
ше начина или да се не може ишчитавати резултат који алудира на очекивани и пожељни
исход, или обрнуто. На примјер, у односу на резултате истраживања које је 2011. године
презентовао УНДП, и у којима је уочљива тенденција да они с вишим степеном образова
ња у већој мјери подржавају активности које придоносе помирењу и изградњи повјерења
међу народима и грађанима, резултати овог истраживања, изненађујуће или не, показују
да је могућа и другачија контекстуализација. Ово што слиједи је увод у налазе истражива
ња, што ће детаљније бити појашњено у публикацији која треба угледати свјетлост дана
2014. или 2015. године.
Испитаници у овом истраживању дали су сљедеће одговоре с обзиром на степен образо
вања: 1,3% испитаника навело је да су без икаквог образовања, 8,6% има завршену основ
ну школу, 53,3% средњу школу, затим, вишу школу или факултет завршило је 30,3%, а
највиши степен образовања, магистра или доктора наука, изјавило је да има 3,2% испита
них. Нешто мање од 2% није хтјело дати одговор на ово питање.

Графикон 10.1 Образовање
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На питање би ли озбиљан покушај да се изграде односи повјерења и искрености међу
религијским и националним групама имао утицаја на територији цијеле Босне и Херце
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говине, испитаници с вишим степеном образовања одговорили су у значајнијој мјери да
би имао него испитаници с нижим степеном или без икаквог образовања. На питање о
томе да ли би такав покушај имао утицаја на прилике у локалној средини или на подручју
шире регије (БиХ, ХРВ, СРБ) нема битних осцилација у односу на степен образованости
међу испитаницима.
Међутим, нема разлике међу испитаницима, с обзиром на степен образованости, у одго
ворима на питање о томе треба ли такве иницијативе фокусирати на однос између кон
ститутивних народа. У огромној мјери и они образованији и они скромнијег образовања
сматрају да је битно такав процес фокусирати на однос између конститутивних народа.
Ово индицира да ни они грађани с вишим степеном образовања нису исказали потребу
уважавања или стављања у равноправан положај и оних који нису припадници консти
тутивних народа. Другим ријечима, огромна већина испитаника препознала је стављање
односа између констутивних народа у средиште процеса помирења као кључни дио. То
показује да однос три народа није само питање наметнуто од политичких или образова
них елита, нити је то нечији популистички интерес одвојен од стварног доживљаја грађа
на. Питање о томе зашто је то тако заслужује посебно истраживање.
Позитивна корелација се добија између вишег степена образовања и веће подршке за
мишљења о томе да би иницијатива за изградњу односа повјерења требало да буде усре
доточена на озбиљан сусрет између политичара, затим охрабривања и потицање дјеце
школског узраста да разговарају о томе која су им заједничка очекивања у будућности, а
нарочито образованији испитаници подржавају потребу доприноса оних људи који могу
разумјети различите ставове и погледе људи – чланова других заједница, највише маги
стри и доктори наука. С друге стране, помало парадоксално, исти ти испитаници који
имају степен магистара и доктора наука најмање вјерују у то да би у процесу изградње
повјерења и помирења требало трошити енергију и ресурсе на ангажман експерата, без
обзира на то да ли би се они бавили искуствима популације током рата, или разлозима за
поступке војних и политичких лидера, или чак самим узроцима рата. Можемо то тума
чити двојако: или људи који се баве науком имају довољно искуства и познају проблеме
методолошке природе или потешкоће око приступа аутентичним и увјерљивим подацима
па зато немају повјерења у ове процесе или, с друге стране, познају довољно досадашње,
како историјске тако и рецентне, покушаје да се резултати наметну, окриви „друга стра
на“ или истакну пожељни, а прикрију непожељни резултати.
На питање „Вјерујете ли да би у процесу помирења било значајно ако би уставна рефор
ма окончала дубоко укоријењен сукоб између странака које представљају конститутивне
народе?“, у одговорима се јавља одређена разлика међу испитаницима, с обзиром на сте
пен образованости, али тако да на потпуно истом нивоу подршку овој мјери дају они који
су без образовања и они који су завршили факултете, а нижи степен подршке дају они са
завршеном основном и средњом школом.
Они с вишим степеном образовања мање него они с нижим степеном образовања подр
жавају приједлог да се јавни приходи троше на меморијалне и јавне информативне цен
тре на мјестима гдје су почињени злочини, а једнако тако и на образовне програме који
би младе широм земље доводили на меморијална мјеста ради разумијевања прошлости и
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поуке коју из ње треба научити. Али, зато образованији испитаници знатно више подржа
вају трошење новца из јавних прорачуна на образовне програме који помажу младима да
ријеше негативне предрасуде и схвате заједничке интересе грађана и грађанки другачијег
поријекла, а донекле и на иницијативе које предводе заједнице које показују која је осно
ва за повјерење и сарадњу у јавности. Другим ријечима, људи с вишим степеном обра
зовања мање пажње придају рашчишћавању односа из прошлости и више полажу на ак
тивности којима се изграђује будућност. Ипак, разлика у степену образованости не игра
никакву улогу у подршци за повећање подршке жртвама озбиљних злочина из 1990-их.
На крају, с обзиром на важност укључивања у процес помирења, који је осмишљен да
гради повјерење и разумијевање међу грађанима Босне и Херцеговине, испитаници с
вишим степеном образовања преферирају улогу наставника, односно просвјетних рад
ника, затим политичара, донекле и жена, нешто мање вјерских службеника и друштвено
ангажованих вјерника, али образованија популација не препознаје велики потенцијал у
групама које представљају жртве или угрожене чланове популације.
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Било је занимљиво испитати како на питања изградње мира и повјерења гледају разли
чите старосне групе. Слободно можемо рећи да је забрињавајући тренд да млађи људи,
нарочито они који се не сјећају рата или нису тада били ни рођени, дјелују индиферент
нији према овим питањима (што се може објаснити њиховом општом младалачком ин
диферентношћу), али и да имају нешто ригорозније ставове према питањима повјерења
уопште. Ово вјероватно говори пуно о томе шта о протеклом рату и друштву учимо нове
генерације, које, лишене личног искуства, о рату, али и о „другом“ уче само од родитеља,
медија или пак школе.
Кад је ријеч о ставовима испитаника из различитих старосних група према питањима о
суочавању са прошлошћу, примјетно је да, нпр., у питању 24, које се односи на то на шта
би требало да се усредоточи иницијатива за изградњу односа повјерења, постоје, гене
рално, разлике између млађе (испод 18) и старије популације (преко 51), гдје су млађи
испитаници све понуђене приједлоге процјењивали као мање важне, док су их старији
(посебно они изнад 51 године) сматрали важнијим. Најуочљивија разлика између младих
и старих је у процјени важности „озбиљног сусрета између важних личности у политич
ком животу данас“ . Иста разИика је евидентна и код одговора на 27. питање, о томе коли
ко је важно укључивање различитих грађана и грађанки у процес помирења, гдје поново
млади мање очекују од политичара него они старији. Ово се можда уклапа у генерални
тренд на који указује и запажање из питања број 10, према којем су они који нису имали
ратног искуства, а који припадају популацији млађој од 18 година, показали слабије ин
тересовање и ентузијазам за читав процес помирења.
И на питање 25, о томе вјерују ли да би различити кораци у процесу помирења били
значајни за успјех иницијативе изградње односа повјерења, попут „посебног третмана
и заштите мањина“, „признања политичких лидера“, „извињења националних лидера“
и сл., поново је уочљива разлика у процјени важности, као и код претходног питања о
помирењу, у смјеру придавања мање важности свим понуђеним приједлозима код мла
ђих испитаника. Генерално, што су старији испитаници, процјењују понуђене опције ва
жнијима. Разлика је најуочљивија између категорије најмлађих (испод 18) и најстаријих
испитаника (изнад 51).
На питање 26, о томе да ли би подржали приједлог да се јавни приходи троше на различи
те образовне и друштвене пројекте који имају за циљ изградњу повјерења, примјетно је да
све старосне категорије већински подржавају (између 51,1% и 91,5%) такве иницијативе.
Ипак, постоје неке нијансе унутар старосних група, гдје на питање о трошењу јавних
прихода на изградњу „меморијалних и информативних центрара на мјестима гдје су по
чињени стравични злочини“ испитаници у старосној групи од 18 до 30 година изражавају
већу спремност за то него друге старосне категорије. Нема разлике међу испитаницима
различитих старосних категорија код одговора на питање о подршци „образовним про
грамима који би младе широм земље доводили на меморијална мјеста да би се разумјела
прошлост и поука коју из ње можемо да научимо за државу данас“. Све старосне групе
углавном подржавају трошење јавних прихода на ову иницијативу.
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У просјеку је највећа спремност испитаника да подрже трошење јавних средстава за
стварање „образовних програма који помажу младима да ријеше негативне предрасуде
и схвате заједничке интересе грађана и грађанки другачијег поријекла“. Та подршка се
креће од 86,4% (у старосној групи 18–30 година) до 91,5 % (код испитаника старијих од
51 год.).
Значајнију подршку су све старосне групе исказале за идеју да се јавни приходи троше на
„друштвене и културне програме који су усредоточени на проблеме заједничког живота
у БиХ“, при чему су најнижу подршку дали испитаници у категорији од 18 до 30 година
(83,2%), а највећу испитаници млађи од 18 година (87,9%).
Млађи од 18 година би најмање јавних прихода трошили на меморијалне и информативне
центре на мјестима гдје су почињени стравични злочини (55%), а највише на образовне
програме који помажу младима да ријеше негативне предрасуде (87,8%) и друштвене и
културне програме који су усредоточени на проблеме заједничког живота у Босни и Хер
цеговини (87,9%). Исти тренд је присутан и код испитаника старијих од 51 године, који
такође највише подржавају исте приједлоге (91,5% и 87,2% респективно).
Највећи проценат недостајућих одговора на питање 26 је у категорији испитаника од 18
до 30 година и креће се између 30,1% и 32,7%. Ово потврђује општи тренд да су млађи
испитаници показали мању досљедност у испуњавању анкете и уопште мање интересо
вање за тему, иако су били најчешћи испитаници.
Када су испитаници упитани колико би било важно укључивати различите категорије
грађана/грађанки у процес помирења који је осмишљен да гради повјерење и разуми
јевање међу популацијом у Босни и Херцеговини, најмање потенцијала за помирење су
препознали у политичарима. Да је јако важно политичаре укључити у процес помирења
сматра 31% испитаника, да је важно сматра 21%, да јесте и није важно 18%, да није важно
9% и да уопште није важно 21%, што представља највећи проценат негативног става пре
ма политичарима у контексту питања о потреби укључивања у процес помирења. Посеб
но је ово било изражено код најмлађих испитаника, а како се повећава доб, повећава се
и степен процијењене важности политичара у процесу изградње повјерења. Исти тренд
је примјетан и код очекивања од вјерских личности, наставника (посебно ниско оцијење
них од стране млађих од 18), вјерских лаика. И код других понуђених опција (групе које
представљају жртве и угрожене и личности које подржавају интересе свих грађана и гра
ђанки) постоји сличан тренд, али не тако наглашен. Млади испод 18 година су улози жена
у процесу изградње повјерења дали већи значај од осталих старосних група.
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Важност пажње усмјерене на утицај пола или рода на ставове према помирењу потврђена
је од стране различитих страна, од којих неке произлазе из „есенцијализујуће“ претпо
ставке о женама као урођено мирним, имуним на факторе које мушкарце претварају у
актере конфликата. Без сумње, жене су играле и настављају да играју пионирску улогу у
промовисању сусрета и дијалога. Ова студија предлаже основе за посматрање дистинк
тивне динамике која фаворизује активности помирења међу женама које су давале одго
воре у истраживању, али било је, такође, неких примјетних размимоилажења у тенденци
јама између жена које су религиозније и жена које су окренутије секуларном. Није случај
да ставове жена и мушкараца треба посматрати као различите, већ треба имати на уму
неке карактеристике истраживања уколико желимо да разумијемо како обични мушкарци
и жене приступају темама повезаним са помирењем.
Интуиција да жене треба да играју посебну улогу у постконфликтном периоду била је
присутна код многих испитаника, како код оних који се идентификују као секуларнији
дио популације, тако и код оних који се више идентификују са религијским заједницама.
У процјени улога различитих категорија становништва у помирењу и изградњи повјере
ња у Босни и Херцеговини (питање 27), улога жена је виђена као веома важна од стране
33%, а важна од стране 30% испитаника. Само 15% испитаника је рекло да улога жена
није важна у процесу помирења и изградње повјерења.
Разлике између мушкараца и жена у одговорима на питање о помирењу
У одговорима на прву групу питања (питање 24) која се тичу иницијатива које треба да
укључује процес помирења, просјек узорка жена је рангирао свих десет наведених ини
цијатива као важније него што су то у просјеку учинили мушкарци, иако су само за поло
вину њих нађене статистички значајне разлике:
● у оцјењивању важности да се добију објашњења за дјела од особа које су биле од
говорне за дешавања током 1990-их,
● у препознавању важности да грађани међусобно разумију различите погледе,
● у подстицању школске дјеце да разговарају о очекивањима за будућност коју дијеле,
● у поштовању доприноса који би дали људи који могу да разумију ставове чланова
других заједница, и
● у препознавању вриједности договора између експерата у вези са разлозима за ак
тивности војних и политичких лидера током конфликта.
Премда су жене у просјеку рангирале значај улоге данашњих политичара у процесу по
мирења више него што је случај код мушкараца у просјеку, нису нађене статистички зна
чајне разлике. Жене показују вишу осјетљивост према улози коју имају „обични људи“,
али, такође, приписују значај политичарима из прошлости који треба да објасне своја
дјела, као и договору експерата о дјелима војних и политичких елита током рата. Оне
жене које подржавају све ове тачке могу се посматрати као свјесније тога да је помирење
комплексан социјални феномен, који обухвата различите процесе, укључујући допринос
обичних људи, експерата, младих и људи који су доносили одлуке током рата. Статистич



63

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење
ки значајна разлика је и у томе да жене у просјеку придају већу значај разумијевању као
кључној одлици процеса помирења.
У питању 25, сви конкретни кораци који су наведени као могући приоритет у раду на по
мирењу били су више рангирани по важности од стране жена него од стране мушкараца
у просјеку. Статистички значајне разлике су нађене у сљедећим тачкама:
● обезбјеђивање посебног третмана и заштите за мањинске повратнике,
● међусобно разумијевање и поштовање разлика међу грађанима, и
● узајамно разумијевање и поштовање сличности међу грађанима Босне и Херцего
вине.
Више политичких, националних и апстрактних тема, као што су уставне реформе, дого
вор у вези са историјским чињеницама и извињење политичара за прошлост рангирани
су у просјеку више од жена, али статистички значајне разлике овдје нису нађене. Ово
значи да су у овој групи питања жене у просјеку ставиле већи нагласак на питања која се
тичу разумијевања „обичних људи“.
Премда више жена у просјеку него мушкараца одобрава идеју да јавна средства треба
трошити на меморијалне и јавне центре на мјестима гдје су се десили најстравичнији
ратни злочини, овдје није нађена статистички значајна разлика. Исто важи и за друго
питање које се тиче образовних програмских посјета група младих овим мјестима. Чи
ни се, на основу података, да и мушкарци и жене сматрају да овакве активности могу
бити трауматичне, посебно за младе људе. Једине статистички значајне разлике које су
нађене између испитаника оба пола се тичу образовних програма који треба да помогну
младима да превазиђу међусобне предрасуде, и разумијевање заједничких интереса гра
ђана. Поред тога, јавна улагања у друштвене и културне програме који су фокусирани на
заједнички живот у Босни и Херцеговини, подржана су од стране 2,2% више жена него
мушкараца, премда ово није статистички значајно.
Питање 27. представља групу питања о важности (или неважности) појединих друштве
них група у процесу помирења. У просјеку, жене су рангирале све поменуте категорије
више него мушкарци – политичари, истакнуте политичке личности, наставници, вјерни
ци лаици, особе које се залажу за интересе свих грађана, жене и групе које представљају
жртве или маргинализоване. Међутим, ово је статистички значајно само за посљедње
двије групе.
Разлике између религиознијих и нерелигиозних жена
Разлике у наглашавању између оних жена које се описују као религиозне и оних које се
описују као нерелигиозне биле су јасне у вези са неким питањима, али ни приближно
свим. Неки исти обрасци су примијећени у мјерењу колико често или колико ријетко су
испитанице рекле да посјећују локалне религијске заједнице, премда је ту било и неких
интригантних нових образаца.
Религиозне жене су потврдиле веће задовољство животом у Босни и Херцеговини у од
носу на нерелигиозне жене (питање 19), што је образац који једнако важи и за религиозне
и нерелигиозне мушкарце. Насупрот томе, разлике у приступу приоритетима за побољ

64



12. Пол/род

шање живота у Босни и Херцеговини (економски, друштвени, политички – питање 20)
биле су занемарљиве. Није било статистички значајних разлика (питање 21) у односу на
важност изградње повјерења на локалном или националном нивоу, премда су религиозне
жене показале више повјерења у ове процесе на националном нивоу него што је то случај
са нерелигиозним женама, а мање повјерења него нерелигиозне жене на локалном нивоу.
Насупрот томе, у просјеку религиозне жене јасно сматрају да је шири регионални про
цес помирења, који укључује и Србију и Хрватску, мање значајан него што то сматрају
нерелигиозне жене; ова разлика је статистички значајна. Више религиозних него нере
лигиозних жена мисли да овај процес треба да се концентрише на конститутивне народе
(питање 22), али разлика у овом тренду није статистички значајна.
Узорак религиозних жена је у просјеку склонији томе да питања која се тичу прошлости
сматра важним за помирење него што је то случај са нерелигиозним женама (питања 24.
и 25). Како истраживачки тим буде ово даље испитивао, може се истражити могућност
да је ово повезано са религијским традиционализмом, са женама које су често схваћене
као чуварке сјећања на „наше“ жртве. Религиозне жене су чешће одговарале да сматрају
важним то да експерти испитају узроке рата, да политичари у 1990-им треба да објасне
своје поступке у јавности, да треба да се дају извињења за ратне злочине и да треба да
се тражи договор у вези са геноцидом и у вези са тиме до које мјере су људи страдали на
свим странама.
За многа питања у вези са активностима изградње мира које се баве садашњошћу и бу
дућношћу, нису нађене значајне разлике. Према томе, приступи религиозних и нерели
гиозних жена су отприлике једнаки у погледу значаја међусобног разумијевања како раз
лика тако и сличности међу грађанима. Наравно, улога „обичних вјерника“ рангирана
је више од стране религиозних жена, а ово је исто био случај са ставовима о важности
озбиљног бављења политичара народом који настоје да представљају. Религиозне же
не су такође показале више повјерења у улогу вјерских вођа у процесу помирења, као и
група које представљају жртве и маргинализоване људе. Што се тиче других категорија
актера поменутих у питању 27, није било статистички значајних разлика.
Што се тиче утицаја укључености у религијске заједнице, било је неких неизненађујућих
одраза истих разлика између испитаника који су одговорили да су религиозни и оних ко
ји су рекли да нису религиозни, али било је и неких занимљивих разлика. Жене које су
активне у локалним религијским заједницама биле су нешто склоније (премда ово није
било довољно јасно да би било статистички значајно) да тврде да је за побољшање живо
та у Босни и Херцеговини важно поправити друштвене односе и увести ред у политику
земље. Оне су, такође, придале мање важности економским промјенама него што је слу
чај код нерелигиозних жена (питање 20). Жене које су активне у локалним религијским
заједницама чешће су него друге жене сматрале да иницијативе помирења на локалном и
националном нивоу могу да произведу значајне промјене (питање 21). Међутим, религиј
ски активне жене су рјеђе сматрале да су иницијативе помирења на регионалном нивоу
важне, и ово је било статистички значајно. Оне су, такође (питање 22), мање склоне да од
говоре да ове иницијативе треба да се усмјере на конститутивне народе, премда ово није
статистички значајно – што отвара занимљиву могућност за даље испитивање да у овом
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питању религија и религиозност иду насупрот представи о ексклузивно етничко-нацио
налним границама у политичком животу.
Оно што је било значајно је степен до којег су жене које су активне у животу својих рели
гијских заједница равнодушне према важности активности помирења које се фокусирају
на прошлост (питања 24. и 25). Ово се супротставља бројевима који се заснивају на при
јављеном нивоу религиозности: тамо, што је испитаница тврдила да је религиознија, то
је више подржавала активности усмјерене на прошлост.
Религиозно активније жене су више узимале у обзир директне активности него жене које
нису религијски активне, као што су озбиљни сусрети међу политичарима, активности
које промовишу искрени вјерници и активности које омогућавају грађанима боље међу
собно разумијевање. Разлике у улози експерата нису статистички значајне код религио
зних и нерелигиозних жена, што значи да, уопштено говорено, обје групе више цијене
улогу „обичних“ људи него експерата. Такође је интересантно примијетити разлику из
међу жена које тврде да су религиозне и жена које тврде да су религиозно активне, прва
група је оцијенила боље питања која се баве прошлошћу од друге групе. Што се тиче
сљедеће групе питања која се баве помирењем, добијени коефицијент корелације је ста
тистички значајан једино у питању поштовања како сличности тако и разлика између
грађана Босне и Херцеговине, гдје мање религиозне активне жене сматрају ово важнијим
него религиозно активне. Такође је интересантно примијетити да нису нађене статистич
ки значајне разлике у другим питањима међу женама које су религијски активне на раз
личитим нивоима.
У исто вријеме, религијски активне жене сматрају да је трошење јавног новца на мемори
јалне центре на мјестима стравичних злочина важније него што то сматрају нерелигиозне
жене, дале су већу тежину образовним програмима који омогућавају младим људима да
посјете таква мјеста како би боље разумјели прошлост и биле су позитивније према већој
подршци жртвама. На другим темама које су покривене у питању 26, нису нађене стати
стички значајне разлике. Међутим, није неважно то да религиозно активне жене рјеђе
наглашавају активности помирења које су усмјерене на проблеме свакодневног живота у
Босни и Херцеговини.
Што се тиче важности других друштвених актера у активностима помирења (питање 27),
статистички значајне разлике су нађене само у односу на улоге религијских вођа и вјер
ника лаика, гдје, сасвим логично, жене које су религијски активне чешће цијене њихове
улоге него нерелигиозне жене.
Да закључимо, укупан узорак, мушкарци и жене, виде у женама потенцијално значајног
актера у процесима помирења, док је само 15% испитаника оцијенило њихову улогу као
неважну. Показало се вјероватнијим да жене оцијене активности повјерења као важне
него што би то учинили мушкарци и, у просјеку, жене се показују као чешће свјесне
комплексног обима актера који би могли бити важни за процес помирења. Иако је било
разлика у томе шта су истицале религиозне, а шта нерелигиозне жене – прије свега, што
су жене тврдиле да су више религиозне, то су више истицале значај бављења темама про
шлости – трендови често нису били статистички значајни.
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