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 1. Резиме

1. Резиме
Овај ре зи ме пред ста вља кључ не ре зул та те ис тра жи ва ња про це са по ми ре ња у Бо сни и 
Хер це го ви на на узор ку од 2.606 ис пи та ни ка ко ји су од го ва ра ли на упит ник са 78 пи та
ња. Раз ли чи ти узор ци ис пи та ни ка из 13 гра до ва, иза бра ни су да пред ста ве вр ло раз ли
чи те еко ном ске, кул тур не, по ли тич ке и ге о граф ске кон тек сте.

Одјељ ци из вје шта ја ко ји сли је де об ја шња ва ју ка ко тре ба ра зу мје ти на црт и ре зул
та те сту ди је и да ју да ље де та ље ко ји ће би ти ва жни за чи та о це ко ји се ин те ре су ју 
за ста во ве у њи хо вом гра ду или за ста во ве ме ђу раз ли чи тим ди је ло ви ма по пу ла ци је у 
др жа ви: же не и му шкар ци; бо га ти ји и си ро ма шни ји, за по сле ни и не за по сле ни; ста ри
ји и мла ђи; обра зо ва ни ји и сла би је обра зо ва ни; ре ли ги о зни ји и ма ње ре ли ги о зни; бив ши 
вој ни ци, за тво ре ни ци у ло го ри ма, из бје гли це и дру ги ци ви ли за ври је ме ра та; при пад ни ци 
кон сти ту тив них на ро да и ма њи не.

Об ја вљи ва њем овог из вје шта ја за по чи ње се пе ри од јав них ди ску си ја и кон сул та ци
ја за ин те ре со ва них стра на ши ром зе мље, ко је су осми шље не та ко да да ље ис пи та ју 
зна чај ре зул та та сту ди је. До дат ни де та љи би ће об ја вље ни у обим ни јој пу бли ка ци ји 
2014−2015. го ди не.

Позадинаистраживања
Прет ход на сту ди ја са 616 ис пи та ни ка је по ка за ла ја ку по др шку за про цес по ми ре ња и 
из град ње по вје ре ња ко ји укљу чу је ве ли ки ра спон ак те ра у по пу ла ци ји (Wилкес ет ал., 
2012). Ово је би ло нај е ви дент ни је ме ђу гра ђа ни ма ко ји се иден ти фи ку ју као ре ли ги о зни. 
Од 70% до 80% ис пи та ни ка је вје ро ва ло да је про цес окре нут бу дућ но сти ва жан, док је 
40%−50% ре кло да је ва жно ба вље ње про шло шћу зе мље.

Ко ли ко је по све ће но сти про це су по ми ре ња при сут но ши ром зе мље? Ко ји су ре ал ни ко
ра ци пре ма кључ ним про мје на ма ко је гра ђа ни по др жа ва ју? Да ли би тај обра зац по др шке 
био исти и у нај си ро ма шни јим, јед но на ци о нал ним гра до ви ма на пе ри фе ри ји др жа ве?

Ово дру го ис тра жи ва ње да је до да нас нај чвр шћу ис тра жи вач ку осно ву за ра зу ми је ва ње 
осје ћа ња у јав но сти пре ма по ми ре њу у Бо сни и Хер це го ви ни. Умје сто ста вља ња сту ди је 
у окви ре оп ти ми зма или пе си ми зма пре ма бу дућ но сти зе мље, ово ис тра жи ва ње је осми
шље но та ко да ухва ти ни јан се у ста во ви ма и кон тек сти ма ко ји ути чу на ми шље ње јав но
сти о из град њи по вје ре ња. 

Кључнирезултати
Потврђивањејачинејавнеподршкезапомирењеиизградњуповјерења
усвих13градова
Ова дру га, ве ћа сту ди ја по твр ди ла је по др шку за по ми ре ње и из град њу по вје ре ња ши ром 
по пу ла ци је, а по себ но ме ђу ре ли ги о зним гра ђа ни ма. Овог пу та, не ре ли ги о зни и ма ње ре
ли ги о зни су та ко ђе по ка за ли ве ћу на кло ност ак тив но сти ма ко је га је ра зу ми је ва ње ме ђу 
кон сти ту тив ним на ро ди ма не го што је то слу чај са про сје ком у узор ку.
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Чак 75,4% укуп ног узор ка је ре кло да би озбиљ ни по ку ша ји да се из гра де од но си из ме
ђу вјер ских и ет нич ких гру па у Бо сни и Хер це го ви ни има ли ути ца ја на бу дућ ност зе мље 
(77% оних ко ји су од го во ри ли на ово пи та ње). Ова ве ли ка по др шка се по на вља кроз број
на пи та ња о по ми ре њу. Знат но ма њи про це нат ис пи та ни ка сма тра да су ини ци ја ти ве за 
из град њу по вје ре ња и по ми ре ње не ва жне или пот пу но не ва жне. 

По ред то га, ве ћи на ис пи та ни ка (60,8%) је од го во ри ла да по бољ ша ње еко но ми је је сте нај
ве ћи при о ри тет за зе мљу, 39,9% вје ру је да је по ли тич ка про мје на нај ва жни ја, а са мо 29% 
од го ва ра да је по бољ ша ње дру штве них од но са нај ва жни ји при о ри тет за зе мљу. Ис пи та
ни ци су у овом пи та њу мо гли да би ра ју јед ну или ви ше од јед не оп ци је. 

Испитанициподржавајуреалнеуступке,јавнаулагањаипомоћугроженима
Ре зул та ти су по ка за ли ве ли ку по др шку јав но сти за тро ше ње бу џет ског нов ца на обра
зов не ак тив но сти ко је уна пре ђу ју ра зу ми је ва ње, по што ва ње раз ли чи то сти и по ми ре ње 
(84,4%), и на при зна ва ње и ком пен за ци ју за жр тве ра та у њи хо вим ло кал ним сре ди на ма 
(71,4%).

На су прот то ме, са мо по ло ви на ис пи та ни ка вје ру је да би фор ма лан про цес по ми ре ња у 
њи хо вој ло кал ној сре ди ни био ва жан – што је до вољ но ве ли ки број да би био зна ча јан 
ло кал ним по ли ти ча ри ма, али ма њи од бро ја оних ко ји оче ку ју да њи хо ве ло кал не сре ди
не обез би је де пра ва жр тва ма и ма њи на ма по сли је ра та. Је дан број ис пи та ни ка је из ра зио 
сво је вје ро ва ње да њи хо ве ло кал не вла сти тре ба да про ши ре по др шку и за шти ту на по
врат ни ке и дру ге ма њи не, али не сма тра ју да су ло кал не вла сти од го ва ра ју ћа ти је ла за 
про мо ци ју по ми ре ња. 

Бављењепрошлошћу,гледањеубудућност
Мно ге сту ди је о по ми ре њу огра ни ча ва ју сво ју па жњу на ак тив но сти фо ку си ра не на прав
ду и по сти за ње до го во ра у ве зи са на ци о нал ним на ра ти вом о ра ту. Ово ис тра жи ва ње по
твр ђу је обра зац ко ји је по ста вљен у прет ход ној сту ди ји: по др шка за про јек те за из град њу 
ра зу ми је ва ња и оне ко ји су фо ку си ра ни на бу дућ ност је ве ћа не го за екс перт ска ис пи ти
ва ња узро ка и ис ку ста ва ра та или за ства ра ње ме мо ри јал них цен та ра на мје сти ма рат них 
зло чи на. 

По ред то га, 68,2% је од го во ри ло да је ва жно или ве о ма ва жно за про цес из град ње по вје
ре ња по сти ћи до го вор у ве зи са исто риј ским чи ње ни ца ма ко је се од но се на ге но цид ни 
про грам, а 64,7% сма тра ва жним по сти за ње до го во ра око исто риј ских чи ње ни ца ко је по
ка зу ју у ко јој мје ри су стра да ле све стра не у су ко бу. Мно го ви ше не го што би се оче ки
ва ло, ови бро је ви су при мјен љи ви за гра до ве об у хва ће не овим ис пи ти ва њем. С дру ге 
стра не, ско ро по ло ви на узор ка је од го во ри ла да су ак тив но сти по ми ре ња ко је се ба ве 
про шло шћу ва жне или ве о ма ва жне за бу дућ ност зе мље.

Коуживанајвишеповјерењазаунапређењепроцесапомирења?
И пр ва и дру га сту ди ја су на го ви је сти ле зна чај ши ро ког оп се га уче сни ка у ак тив но сти ма 
по ми ре ња, су ге ри шу ћи дис тан ци ра ње од зва нич ног про це са укљу чи ва њем са мо ма лог 
бро ја при пад ни ка по ли тич ки зна чај не ели те.
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 1. Резиме

По твр ђу ју ћи обра зац ко ји је до би јен у пр вој сту ди ји, на став ни ци и лич но сти ко је пред
ста вља ју све и ни јед ну на ци о нал ну гру пу по себ но би ли су нај бо ље ран ги ра ни по тен ци
јал ни уче сни ци у про це су по ми ре ња (као ва жне ви ди их 67,2%, а као ве о ма ва жне 72,7%).

По ли тич ки и ре ли гиј ски ли де ри су по но во оци је ње ни као ва жни од стра не ма њег, али 
зна чај ног про цен та узор ка оних ко ји су по пу ни ли упит ник (48,6% и 54,3%). Иако су ис
пи та ни ци би ли мно го ма ње по зи тив ни у ве зи са по тен ци јал ном уло гом ко ји игра ју по
ли ти ча ри, би ли су ипак сна жно по др жа ва ју ћи пре ма про це су по ми ре ња и из град ње по
вје ре ња у ко ме се по ли ти ча ри озбиљ но ба ве ми шље њи ма обич них љу ди (72,7%). Мно ги 
ис пи та ни ци има ју ни зак ни во по вје ре ња у по ли тич ке пар ти је, али пре по зна ју да би оне 
мо гле би ти дио ефект ног про це са по ми ре ња.

Ис пи та ни ци су из ра зи ли ве ће по вје ре ње у дру ге ак те ре ци вил ног дру штва у овој сту ди ји 
не го што је био слу чај у прет ход ној. Не вла ди не ор га ни за ци је ко је пред ста вља ју жр тве 
и угро же не, као и же не, оци је ње не су као ва жне за про цес по ми ре ња од стра не 63,1% и 
57,4%, што је ви ше не го што су по ли тич ке и вјер ске во ђе оци је ње ни као ва жни. 

Испитаницивишевреднујупроцеспомирењананивоуцијелеземље
Чак 75,4% ис пи та ни ка је од го во ри ло да би озби љан по ку шај из град ње од но са из ме ђу 
ре ли гиј ских и ет нич ких гру па у Бо сни и Хер це го ви ни имао ути ца ја на бу дућ ност зе мље. 
Про цес по ми ре ња на ло кал ном ни воу или про цес ко ји би укљу чи вао и Ср би ју и Хр ват ску 
био је мно го ма ње ва жан у узор ку, прем да су оба про це са оци је ње на и да ље као ва жна од 
стра не зна чај ног ди је ла по пу ла ци је (49,6% и 61% или 50,7% и 62,2% оних ко ји су од го
во ри ли на пи та ње). У гра до ви ма ши ром зе мље, ва жност ак тив но сти по ми ре ња на ни воу 
Бо сне и Хер це го ви не са ве је оци је ње на знат но ви ше не го про це си на ло кал ном или ре ги
о нал ном, без об зи ра на то ко је су по ли тич ке пар ти је ја ке у тим гра до ви ма. 

Сличностисуистакнутијенегогеографскеразликеусвимградовима
Од раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка из раз ли чи тих гра до ва би ла је зна чај ни ја упа дљи ва слич
ност у њи хо вим од го во ри ма у свих 13 гра до ва. Та мо гдје су од го во ри ве за ни за град ски 
ни во би ли ви ше или ма ње ен ту зи ја стич ни у од но су на на ци о нал ни про сјек, та раз ли ка је 
че сто би ла са мо бла га ва ри ја ци ја. Ни је би ло гра да у ко ме је ис пи та на по пу ла ци ја до ми
нант но ис ка за ла не ком про ми сно, твр до кор но ми шље ње, прем да је у не ким, на при мјер, 
у Би је љи ни, зна чај но ви ше не у трал них или не га тив ни јих од го во ра не го што је до би је но 
на др жав ном ни воу. Ва жност до ла ска до до го во ра око исто риј ских чи ње ни ца у ве зи са 
ге но цид ним про гра мом у 1990им оци је ње на је вр ло ви со ко и у Ба њој Лу ци (73%) и у 
Сре бре ни ци (64,8%), као и на др жав ном ни воу. Ових 13 гра до ва укљу чу је и не ко ли ко 
гра до ва ко ји ни су по ве за ни у јав ној ди ску си ји са сна жном по све ће но шћу про це су по ми
ре ња, мо жда за то што су јед но на ци о нал ни, оси ро ма ше ни, смје ште ни на пе ри фе ри ји или 
за то што су ис ку си ли нај ек стрем ни је фор ме ет нич ког чи шће ња у то ку ра та.

Вје ро ва ње у ва жност про це са из град ње од но са по вје ре ња и искре но сти на др жав ном ни
воу из ме ђу ре ли гиј ских и ет нич ких гру па би ло је, ме ђу тим, при мјет но ве ће у Са ра је ву 
(87%) и у Ба њој Лу ци (82%) не го, на при мјер, у Би је љи ни (64%). По др шка по ми ре њу ко
ји укљу чу је Хр ват ску и Ср би ју би ла је нај ви ша у Мо ста ру (69%), Тре би њу (70%), Ту зли 
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(71%) и у Са ра је ву (81%), а нео бич но ви сок ни во по др шке за ло кал ни про цес по ми ре ња 
у Мо ста ру (55,5%), Сто цу (65,3%) и Са ра је ву (84,2%).

Раз ли ке из ме ђу ре зул та та из сва ког од ових гра до ва ни су прост од раз би ло ког по је ди
нач ног фак то ра: еко ном ског, по ли тич ког, на ци о нал ног или ге о граф ског. Ре зул та ти не по
др жа ва ју ста но ви ште да ће еко ном ски про грес сам по се би от кло ни ти по тре бу за про ми
шље ним фо ку си ра њем на по ми ре ње. У овом из вје шта ју, ре зул та ти из сва ког од гра до ва 
од ра жа ва ју по се бан низ ло кал них усло ва, а не је дин стве ни обра зац или фик сну ге о граф
ску раз ли ку.

Националниирелигијскиидентитетнијевиђенкаопрепрекапромјенама
Про це нат од 44,9% ис пи та ни ка ка же да осје ћај на ци о нал ног иден ти те та њи ма ни је ва
жан, а ве о ма ма ли про це нат сма тра да он об ли ку је од лу ке у њи хо вим при ват ним жи во ти
ма, ути чу ћи на при ја тељ ства (7,4%). Они ко ји су ре кли да њи хов на ци о нал ни иден ти тет 
ути че на њи хо во гла са ње, ме ђу тим, јед на ко че сто као и оста так узор ка, да ва ли су ве ли ко 
по вје ре ње у уло гу ко ју тре ба да има ју по је дин ци ко ји пред ста вља ју све гра ђа не, а не 
иден ти фи ку ју се са ин те ре си ма са мо јед ног од кон сти ту тив них на ро да. 

Раз ли ке из ме ђу ис пи та ни ка ко ји се иден ти фи ку ју са јед ним од три кон сти ту тив на на ро да 
би ле су че сто ма ле. Кон зи стент ни обра зац ис так ну тих раз ли ка раз два јао је ре ли ги о зни је 
од ма ње ре ли ги о зних ис пи та ни ка. Ис пи та ни ци ко ји се иден ти фи ку ју као ре ли ги о зни ји 
че шће су по др жа ва ли јав ни про цес по ми ре ња, као и про цес ко ји се ба ви пи та њи ма по
ве за ним са про шло шћу. Му сли ман ски ис пи та ни ци су че шће не го ка то лич ки или пра во
слав ни по др жа ва ли ак тив но сти по ми ре ња ко је се ба ве про шло шћу или су фо ку си ра не на 
по тре бе жр та ва и ма њин ских гру па. У исто ври је ме, аг но сти ци и ате и сти су че шће не го 
про сјек узор ка по др жа ва ли обра зов не ини ци ја ти ве и ини ци ја ти ве за ди ја лог ко је су осми
шље не да из гра ђу ју ра зу ми је ва ње и по ми ре ње ши ром по пу ла ци је. Ове раз ли ке су ста ти
стич ки зна чај не, али ни су то ли ко ве ли ке да би ста во ви пре ма по ми ре њу пред ста вља ле 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу кон сти ту тив них на ро да. 

Личнаисторијачиниданекегрупеунутарпопулацијевреднујупомирење
вишеоддругих
Ди је ло ви по пу ла ци је ко ји нај ја че по др жа ва ју ак тив но сти по ми ре ња су пен зи о не ри, рат ни 
ве те ра ни, же не и рад ни ци ко ји има ју си гу ран стал ни по сао.

Ви ше де та ља се мо же на ћи ис под, ука зу ју ћи на раз ли чи те тен ден ци је ко је ко ре ли ра ју са 
по ли тич ким гла са њем (и при лич но ве ли ким про цен том узор ка ко ји ни је гла сао на по
сљед њим из бо ри ма), са ста ту сом ма њи не или ве ћи не, са рат ним ис ку ством, ста ро шћу, и 
ни во ом обра зо ва ња.
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Ци ље ви ис тра жи ва ња
Ово ис тра жи ва ње дио је ис тра жи вач ког про јек та чи ји је циљ да иден ти фи ку је и об ја сни 
осно ве за ни јан си ра ни је ра зу ми је ва ње при ро де ста во ва и ути ца ја раз ли чи тих фак то ра на 
ста во ве о по ми ре њу. По то ме се оно и раз ли ку је од ис тра жи ва ња ко ја се на ру чу ју да ис
пи та ју ста во ве о од ре ђе ној по ли ти ци или да ука жу на сте пен по др шке за од ре ђе ни циљ. 

Ис тра жи ва ње је про ве де но на кон ни за кон сул та ци ја са пред став ни ци ма ака дем ске за јед
ни це, ци вил ног дру штва, те по ли ти ча ра, у ве зи са по ми ре њем и из град њом по вје ре ња, 
те ста во ви ма љу ди пре ма ова два про це са. Не ка од пи та ња ко ја су би ла у фо ку су на ше 
ис тра жи вач ке па жње су сље де ћа:

● Да ли по сто ји рас ко рак из ме ђу јав ног ин те ре со ва ња за по ми ре ње и при сту па ре ли
гиј ских и по ли тич ких во ђа и ме ди ја? Ако по сто ји, за што по сто ји?

● Да ли по сто ји ја сно ра зу ми је ва ње у ве зи са тим шта про цес по ми ре ња под ра зу ми
је ва код ре ли гиј ских и се ку лар них гру па у Бо сни и Хер це го ви ни? Да ли је ово бо ље 
по сма тра ти као пред мет не сла га ња или кон фу зи је? Да ли је то у сјен ци по ли тич ких 
де ба та о бу дућ но сти и из гле ду уста ва ове зе мље? Да ли ста нов ни штво вје ру је да је 
по ми ре ње ври јед но тру да и ве ћег јав ног за ла га ња?

● Ко ји су пре фе ри ра ни окви ри раз ми шља ња о бо љој бу дућ но сти за зе мљу? По ли тич
ка или еко ном ска про мје на? По ми ре ње? Мир? Прав да? Опо ра вак дру штва? Ства ра
ње по вје ре ња јав но сти или кре и ра ње но вих од но са из ме ђу раз ли чи тих за јед ни ца? 
Ства ра ње но вих раз ло га за по вје ре ње јав но сти у по ли тич ке ли де ре, ме ди је и ре ли
гиј ске лич но сти? Ве ће при хва та ње раз ли ка или ве ће при хва та ње слич но сти ме ђу 
раз ли ка ма у по пу ла ци ји? Ка ко се ра зу ми је, ако се уоп ште ра зу ми је, да је за јед нич ко 
су о ча ва ње са про шло шћу по ве за но са за јед нич ком ви зи јом бу дућ но сти?

● Шта се оче ку је од по ли ти ча ра у овом про це су, а шта од но ви на ра?
● Да ли је укљу чи ва ње ре ли ги је од по мо ћи или је пре пре ка у ак тив но сти ма по ми ре

ња? Да ли су гра ђа ни за ин те ре со ва ни да при хва те раз ли чи то сти или су ви ше за бри
ну ти и же ле да из бјег ну не га тив не по сље ди це ко је се по ве зу ју са по дје ла ма?

● Да ли по др шку по ми ре њу нај ја сни је пру жа обра зо ва на и ре ла тив но до бро сто је ћа 
ели та ко ја жи ви у ве ли ким гра до ви ма? Ка кво је ста ње ми шље ња у ма њим, си ро ма
шни јим, ре ла тив но мо но ет нич ким гра до ви ма?

Ан кет ни упит ник са др жи низ пи та ња о дру штве ним од но си ма, јав ној сфе ри, по ли ти ци, 
бла го ста њу, обра зо ва њу и лич ним пер спек ти ва ма. Осми шљен је та ко да оста ви про сто ра 
за но ве пер спек ти ве о ста њу јав ног ин те ре са за по ми ре ње као про це са ко ји је са чи њен од 
ра зно вр сних ак тив но сти, а не та ко да са мо ис пи та ста во ве јав но сти о по је ди ним иде ја ма 
и ме ха ни зми ма. Од ис пи та ни ка се тра жи ло да на ве ду да ли као при о ри тет ви де по ли тич
ке, еко ном ске или дру штве не про мје не: ни је се прет по ста вља ло да се ја сно под ра зу ми је
ва по тре ба за од ре ђе ним про мје на ма.

Ис тра жи ва ње се на до ве зу је на низ прет ход них сту ди ја ко је се фо ку си ра ју на по је ди не 
аспек те про це са по ми ре ња, ста во ве раз ли чи тих ди је ло ва по пу ла ци је и на уло гу ре ли ги је 
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у јав ном жи во ту Бо сне и Хер це го ви не. Де та љи о тим ак тив но сти ма на ла зе се у би бли о
гра фи ји.

Ре зул та ти ис тра жи ва ње ће би ти пред мет јав них ди ску си ја ши ром зе мље 2014. го ди не, а 
пун оп сег од го во ра ко ји по ма жу у да љем раз ја шња ва њу зна че ња ре зул та та ис тра жи ва ња 
би ће укљу че ни у ака дем ске пу бли ка ци је ко ји ма се за вр ша ва ова фа за ис тра жи ва ња. 

Кључ ни тер ми ни 
„По ми ре ње“ и „из град ња по вје ре ња“
Ши ром сви је та се др жа ве су о ча ва ју са про бле ми ма ко ји су по ве за ни са дру штве ним и 
по ли тич ким по дје ла ма – ово ни је про блем ко ји про ис ти че са мо из про шло сти ка рак те ри
стич не за са мо јед ну др жа ву. 

Тер ми ни „по ми ре ње“ и „из град ња по вје ре ња“ ни су ода бра ни да би су ге ри са ли да је по
треб но од ре ђе но иде а ли стич но рје ше ње или аген да за про бле ме Бо сне и Хер це го ви не 
нити да су ге ри ше да се ова зе мља су о ча ва са ја сно иден ти фи ко ва ним ни зом про бле ма 
ко ји су про и за шли из ра та или из ко му ни стич ког си сте ма ко ји је прет хо дио. 

Зна че ње тер ми на „по ми ре ње“ је не ја сно и спор но. Тер мин има пу но кри ти ча ра, из ме ђу 
оста лог због то га што се 1) иден ти фи ку је са ам не сти јом зло чи на ца; 2) мо же се ко ри сти ти 
та ко да су ге ри ше фо ку си ра ње на ак те ре са јед на ким удје лом у кон флик ту ко ји се ме ђу 
њи ма мо же раз ри је ши ти, из бје га ва ју ћи мо рал на пи та ња о чи ње њу зло чи на про тив чо
вјеч но сти; 3) им пли ци ра фо кус на сим бо лич на оку пља ња ко ја укљу чу ју дио зло чи на ца и 
жр та ва, умје сто ре ал но сти и по тре ба ши ре по пу ла ци је; 4) ње го во зна че ње у сми слу кон
крет ног про це са је не ја сно дје ли мич но због то га што раз ли чи та ре ли гиј ска ли те ра ту ра 
и ре ли гиј ске за јед ни це пред ста вља ју по ми ре ње као циљ или као им пе ра тив, умје сто као 
про цес (Phil pott, 2012). 

По ми ре ње се ов дје ко ри сти као тер мин ко ји им пли ци ра ак тив но сти, прак се и про це се 
ко ји укљу чу ју из град њу од но са, ка ко „хо ри зон тал них“, у ши рој по пу ла ци ји, та ко и „вер
ти кал них од но са“, зах ти је ва ју ћи пи та ња о пер цеп ци ји по тре бе за од го вор но шћу ме ђу 
пред став ни ци ма и по пу ла ци ја ма ко је они на сто је да пред ста вља ју. За раз ли ку од „тран
зи ци о не прав де“, „по ми ре ње“ не прет по ста вља да ће по се бан суд ски ме ха ни зам или фо
ку си ра ње на низ зло чи на ца и жр тви во ди ти ка про мје на ма у дру штве ном и по ли тич ком 
раз во ју зе мље. За раз ли ку од „из град ње ми ра“, „по ми ре ње“ не им пли ци ра да је при мар ни 
про блем са ко јим се су о ча ва Бо сна и Хер це го ви на при јет ња по дру штве ни и по ли тич ки 
мир. Ис тра жи ва ње се ба ви не ким мо гу ћим огра ни че њи ма ко ри шће ња тер ми на „по ми ре
ње“ као окви ром кроз пи та ња ко ја ис пи ту ју ста во ве пре ма све че ти ри го ре на ве де не тач ке.

„По ми ре њу“ се у се ри ји пи та ња при дру жу је „из град ња по вје ре ња“, ка ко би се ис пи та ни ци 
на тје ра ли да узму у об зир дви је прак тич не ди мен зи је про це са по ми ре ња: ак те ри и за јед ни
це у ко је они има ју по вје ре ња, и ак те ри и за јед ни це у ко је они има ју ни зак ни во по вје ре ња. 

Је дан од нај ко ри сни јих до при но са ли те ра ту ри о по сље рат ној Бо сни и Хер це го ви ни (Сто
вер анд Wеинстеин, 2004) ко ри сти „дру штве ни опо ра вак“ као ал тер на тив ни тер мин, на 
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осно ву то га што се по тре ба за опо рав ком дру штва спрем ни је при хва та не го тер мин „по
ми ре ње“. У на шем прет ход ном ис пи ти ва њу, оба тер ми на су от при ли ке јед на ко оци је ње на 
од стра не ис пи та ни ка. Ово ис тра жи ва ње укљу чу је низ пи та ња ко ја ис пи ту ју по тре бу за 
дру штве ном, по ли тич ком и еко ном ском про мје ном.

„Кон сти ту тив ни на ро ди“, „на ци о нал не ма њи не“ и „на ци о нал ни иден ти тет“
На уч на ли те ра ту ра о на ци о нал ном иден ти те ту у Бо сни и Хер це го ви ни од ра жа ва жи ву 
ин те лек ту ал ну рас пра ву упр кос вр ло ис по ли ти зо ва ној јав ној де ба ти на ову те му. Ово ис
тра жи ва ње је осми шље но та ко да од ра жа ва отво ре ни на чин опи си ва ња соп стве ног иден
ти те та од стра не ис пи та ни ка и пред ста вља нај ве ће ис тра жи ва ње на ову те му до да нас ко
је омо гу ћа ва кон тек сту а ли зо ва но пред ста вља ње на ци о нал них иден ти те та у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма, ре ли гиј ским гру па ма и еко ном ским кла са ма. 

Ис тра жи ва ње је да ло ис пи та ни ци ма мо гућ ност да на зна че да ли се иден ти фи ку ју са јед
ним од кон сти ту тив них на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни или да де фи ни шу свој иден ти тет 
ко ри сте ћи тер ми не ко је са ми пре фе ри ра ју. Та ко ђе, укљу че на су пи та ња ко ја ис пи та ни ци
ма да ју оп сег у окви ру ко га мо гу да на зна че да ли је овај иден ти тет зна ча јан за њи хо ве 
јав не, по ли тич ке и при ват не жи вот не из бо ре.

Јед но пи та ње се, та ко ђе, ба ви ти ме да ли се ис пи та ни ци иден ти фи ку ју као дио ма њи не. 
Пре ма Уста ву, гра ђа ни ко ји су дио бо шњач ког, хр ват ског или срп ског на ро да ни су ма њи не 
чак и ако жи ве у мје сти ма у ко ји ма је њи хо ва на ци о нал на гру па ма ло број на. Ис пи та ни ци 
би ло ког по ри је кла су мо гли сло бод но да иза бе ру да се иден ти фи ку ју као дио ма њи не.

„Ре ли ги о зан“ и „не ре ли ги о зан“
Ово пред ста вља нај ве ће ис тра жи ва ње ко ја се ти че ре ли ги је у овој зе мљи оба вље но од 
1980их, ка да је сту ди ја спро ве де на на пре ко 4000 ис пи та ни ка (сту ди ја за сно ва на на ре
зул та ти ма је об ја вље на у по себ ном огра ни че ном из да њу за ври је ме ра та: Ба кић, 1994).

Овај упит ник је укљу чи вао пи та ња о на чи ни ма на ко ји ис пи та ни ци опи су ју се бе у од
но су на ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске иден ти те те, ка ко опи су ју ко ли ко че сто при су ству ју 
ре ли гиј ским ак тив но сти ма (ако уоп ште при су ству ју) и ка кав је њи хов став пре ма ре ли
гиј ском вје ро ва њу. Дат је ра спон оп ци ја ко ји је омо гу ћа вао ис пи та ни ци ма да на зна че да 
ли су де фи ни тив но ре ли ги о зни, аг но сти ци или ате и сти или не што из ме ђу. Ис пи та ни ци 
у овом ис тра жи ва њу су мо гли, та ко ђе, да опи шу се бе као ду хов не, а не као ре ли ги о зне. 
Ре зул та те не тре ба по сма тра ти као по ку шај по дје ле ста нов ни штва на „ре ли ги о зне“ и „не
ре ли ги о зне“ или „тра ди ци о нал но ре ли ги о зне“ и „ли бе рал не“. Ан ке та ни је по ста вља ла 
пи та ње ис пи та ни ци ма да ли се про ти ве све штен ству и дру гим ре ли гиј ским ак те ри ма ко ји 
су укљу че ни у ак тив но сти по ми ре ња, ни ти да ли се про ти ве ате и сти ма и не ре ли ги о зним 
ак те ри ма у про це су по ми ре ња.

При ли ком опи си ва ња укљу че но сти „ре ли ги о зних“ ак те ра у ак тив но сти по ми ре ња, ан ке
та је пра ви ла раз ли ку из ме ђу „ре ли гиј ских во ђа“ и „ис кре них вјер ни ка ла и ка ко ји има ју 
ак тив ну дру штве ну уло гу“. По јам „ис кре них вјер ни ка ла и ка“ се мо же ра зу мје ти на мно го 
раз ли чи тих на чи на, а та ко ђе пред мет не сла га ња мо же би ти и пи та ње ко је све укљу чен у 
ка те го ри ју „вјер ских во ђа“. Ово ис тра жи ва ње ни је има ло за циљ да де фи ни ше од ре ђе не 
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при сту пе ре ли ги ји ни ти да су ге ри ше да се ре ли ги ја мо ра ис ко ри сти ти у ак тив но сти ма 
по ми ре ња због би ло ко је по себ не хи по те зе о ре ли ги ји и се ку ла ри зму.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња и опис узор ка
Ис тра жи ва ње о про це су по ми ре ња у Бо сни и Хер це го ви ни ра ђе но је у окви ру про јек
та: „Уло га вјер ских за јед ни ца у про це су по ми ре ња у Бо сни и Хер це го ви ни“ („Тхе ро ле 
оф ре ли ги о ус цом му ни ти ес ин тхе ре цон ци ли а ти он про цесс ин Бо сниа анд Хер зе го ви
на“) Уни вер зи те та у Един бур гу и Цен тра за ем пи риј ска ис тра жи ва ња ре ли ги је у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Ис тра жи ва ње пред ста вља на ста вак про јек та из 2012. го ди не под на зи вом 
„По ми ре ње и из град ња по вје ре ња у Бо сни и Хер це го ви ни, Ис пи ти ва ње јав них ста во ва 
у че ти ри гра да и ре ги о на: Ба ња Лу ка, Бу гој но, Мо стар и Са ра је во“ (Wilkes et al., 2012). 

Узо рак
Ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли 13 гра до ва: Са ра је во, Мо стар, Ба ња Лу ка, Сто лац, Јај
це, Ту зла, Сре бре ни ца, Лив но, Би је љи на, Брч ко, Тре би ње, Би хаћ и Те слић. Гра до ви су 
ода бра ни са ци љем да под јед на ко бу ду за сту пље ни сви ре ги о ни, за тим гра до ви свих ве
ли чи на, мо но ет нич ког и мје шо ви тог са ста ва ста нов ни штва, и гра до ви са до ми нант ним 
бо шњач ким, хр ват ским, и срп ским ста нов ни штвом.

Број ис пи та ни ка по гра до ви ма био је пла ни ран та ко да у Са ра је ву, Ба њој Лу ци и Мо ста ру 
бу де ис пи та но по три сто ис пи та ни ка, у Тре би њу, Би ха ћу и Те сли ћу по сто ис пи та ни ка, а 
оста лим гра до ви ма би ло је по двје сто ис пи та ни ка. Што се ти че ве ли чи не гра да, 50% ис
пи та ни ка жи ви у ве ли ким гра до ви ма (број ста нов ни ка пре ко 80.000), 35% жи ви у ма лим 
(број ста нов ни ка ис под 25.000) док је 15% ис пи та ни ка у гра ду сред ње ве ли чи не. 

При ли ком из бо ра гра до ва у ко ји ма се спро ве ло ис тра жи ва ње во ди ло се ра чу на и о по ло жа
ју у од но су на окол не др жа ве, та ко је у узор ку 62% ис пи та ни ка из гра до ва у уну тра шњо сти 
зе мље, док се 38% гра до ва на ла зи у по гра нич ном под руч ју. Од гра до ва у ко ји ма се вр ши ло 
ан ке ти ра ње, 59% при па да Фе де ра ци ји, 34% Ре пу бли ци Срп ској и 7% Ди стрик ту.

Укр шта њем ва ри ја бли „мје сто ро ђе ња“ и „мје сто по пу ња ва ња ан ке те“, до би ли смо по да
так да је 60% ис пи та ни ка по пу ни ло ан ке ту у мје сту у ко јем је ро ђе но, 16% ис пи та ни ка је 
из обли жњег гра да (до 60 км), 17% ис пи та ни ка је ро ђе но у не ком гра ду у Бо сни и Хер
це го ви ни ко ји је да љи од 60 км од мје ста у ко ме са да жи ви, 5% ис пи та ни ка је ро ђе но у 
не ком гра ду бив ше СФРЈ и 2% у не кој од зе ма ља Европ ске уни је.

Кре и ра ње упит ни ка
Упит ник је фор ми ран од стра не ис тра жи вач ког ти ма и са др жи пи та ња ко ја се од но се на 
оп ште по дат ке ис пи та ни ка, пи та ња по ве за на с вјер ском при пад но шћу и вје ро ва њем, пи
та ња од но са пре ма по ми ре њу и ста ту са у пе ри о ду ра та на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го
ви не. Пи та ња су би ла за тво ре ног ти па, с мо гућ но шћу да се ода бе ре јед на од по ну ђе них 
оп ци ја или да се не од го во ри на пи та ње. Број ва ри ја бли је 78. Упит ник је штам пан у три 
је зич ке ва ри јан те − на бо сан ском, хр ват ском и срп ском је зи ку.
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 2. Основ не ин фор ма ци је о ис тра жи ва њу

Ври је ме спро во ђе ња ис пи ти ва ња
Ис тра жи ва ње на те ре ну тра ја ло је од 1. апри ла до 1. ју ла 2013. го ди не, а нај ве ћи број ан
ке та по пу њен је у ма ју, по сли је че га су усли је ди ли унос и об ра да по да та ка у СПСС про
гра му. 

Пол/род
Ис тра жи ва ње је ура ђе но на узор ку од 2.606 ис пи та ни ка, од че га је 1.281 ис пи та ник му
шког по ла (49%) и 1.316 ис пи та ни ка жен ског по ла (51%). 

На ци о нал ни иден ти тет и ве ћин ски/ма њин ски ста тус
У на сто ја њу да се по стиг не ба ланс у узор ку ка да је у пи та њу на ци о нал на при пад ност 
ис пи та ни ка, ко јим би они ко ји су у ма њин ском ста ту су на од ре ђе ној те ри то ри ји би ли 
ви дљи ви, ан ке та ри су од ла зи ли у ди је ло ве гра да у ко ји ма је би ло ви ше кон цен три са но 
ста нов ни штво ко је при па да ма њин ској по пу ла ци ји јед ног од три кон сти ту тив на на ро да 
на од ре ђе ној те ри то ри ји. Сто га узо рак у на шем ис тра жи ва њу не пра ти про пор ци о нал но 
на ци о нал ну при пад ност ста нов ни штва. Укр шта њем ва ри ја бли „на ци о нал на при пад ност“ 
и „град ан ке ти ра ња“, у узор ку је 66% ис пи та ни ка ко ји по на ци о нал ној при пад но сти при
па да ју ве ћи ни у свом гра ду, а 34% ис пи та ни ка при па да на ци ји ко ја је у том гра ду у ма
њин ском ста ту су. На пи та ње ка ко се из ја шња ва те у на ци о нал ном сми слу, 37% ис пи та ни
ка је ре кло да су Бо шњак/ Бо шња ки ња; 32% су Ср бин/Срп ки ња, 24% су Хр ват/Хр ва ти ца. 
Број ис пи та ни ка ко ји су се из ја сни ли као при пад ни ци хр ват ског на ро да ве ћи је од удје ла 
при пад ни ка овог на ро да у оп штој по пу ла ци ји, ра ди ме то до ло шких раз ло га. Оста ли при
па да ју не кој на ци о нал ној ма њи ни или се ни су же ле ли из ја сни ти. 

Ре ли ги ја
С об зи ром на узо рак ис тра жи ва ња, ну жно је има ти на уму кључ не на ла зе ко ји ука зу ју на 
уло гу ре ли ги је у дру штве ним од но си ма. Бо сна и Хер це го ви на има, за европ ске при ли
ке, вр ло ре ли ги о зно дру штво, 72% ис пи та ни ка је ис та кло да је ре ли ги о зно, од то га је за 
36,7% вје ра вр ло ва жан дио жи во та, за 35,3% је ва жан, док је из ри чи то не ре ли ги о зних 
10,5%. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ве ли ки дио по пу ла ци је у Бо сни и Хер це го ви ни вје
ру је у Бо га − око 79%, што је знат но из над европ ског про сје ка (ко ји је не што из над 50%, 
пре ма ре зул та ти ма Еуро ба ро ме тер Полл 2010). Од пре о ста лих 21%, 9% је оних ко ји вје
ру ју да не ка вр ста ду ха или жи вот не си ле по сто ји (ни су си гур ни је ли то Бог). На да ље, 
3% љу ди сум ња (мо жда Бог по сто ји, а мо жда не), 3% је ате и ста ко ји не вје ру ју ни у Бо га 
ни ти у ка кву вр сту ду хов не си ле или нат при род ног, а око 3% ка жу да о то ме ни су раз ми
шља ли (3% је и оних ко ји ни су же ље ли од го во ри ти на ово пи та ње).

Ако по гле да мо ис ка за ну вје ру у Бо га у од но су на ак тив ност у сво јој цр кви или вјер ској 
за јед ни ци, за ни мљи во је при ми је ти ти да је са мо 24% оних ко ји вје ру ју да Бог по сто ји 
ре дов но ак тив но у сво јој мје сној цр кви или џе ма ту. За тим, 26% љу ди ко ји вје ру ју у Бо га 
по не кад је ак тив но, а чак 40% њих ни је ак тив но, не го у цр кву или џа ми ју иду ри јет ко. 
Та ко ђе, мо же мо при ми је ти ти да је од 2.606 ис пи та ни ка, 151 ис пи та ник из ја вио да вје ру је 
у Бо га, али уоп ште не иде ни у цр кву ни у џа ми ју, што је око 7,5% узор ка. Да кле, на ше ис
тра жи ва ње по ка зу је да у Бо сни и Хер це го ви ни мо же мо ја сно при ми је ти ти сег мент по пу
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ла ци је ко ји ’вје ру је, а не при па да’ (бе ли е винг wитхоут бе лон гинг) ни јед ној вјер ској за јед
ни ци у пу ном сми слу (што ни је ну жно у ко ре ла ци ји с њи хо вом ет нич ком при пад но шћу).

Ис тра жи ва ње би ље жи и обр ну ти фе но мен: ме ђу они ма ко ји не вје ру ју да по сто ји Бог, ни
ти би ло ка ква вр ста ду хов не си ле или не што нат при род но – да кле, ме ђу ате и сти ма – има 
оних ко ји по не кад, иако ри јет ко, по сје ћу ју цр кву или џа ми ју, код оних ко ји сум ња ју да 
Бог по сто ји чак 47% ри јет ко, али ипак, иде у џа ми ју или цр кву, а од тог бро ја њих 11% су 
по не кад ак тив ни у сво јој вјер ској за јед ни ци. Осим што је овим ис тра жи ва њем кон ста то
ва но да је у Бо сни и Хер це го ви ни при сут но ’вје ро ва ње без при па да ња’, ре ги стро ван је и 
фе но мен ’при па да ња (цр кви или вјер ској за јед ни ци) без вје ро ва ња’, што укљу чу је не вје
ру у Бо га или пак озбиљ ну сум њу да Бог уоп ште по сто ји.

Ве за но за при пад ност ре ли гиј ским тра ди ци ја ма, узо рак чи ни 35,0% му сли ма на/му сли
ман ки, 30,7% пра во сла ва ца/пра во слав ки, 23,8% ка то ли ка/ка то ли ки ња, 1,9% аг но сти ка, 
3,4% ате и ста, 1,5% при пад ни ка дру гих цр ка ва и вјер ских за јед ни ца, и 2,7% оних ко ји ни
су же ље ли од го во ри ти на ово пи та ње. Ово по ка зу је да је наш узо рак об у хва тио не што ви
ше ка то ли ка/ка то ли ки ња не го што их по свим до ступ ним по да ци ма има у цје ло куп ној по
пу ла ци ји зе мље, ра ди ме то до ло шких раз ло га. Ско ро јед на че твр ти на, 22,5% ис пи та ни ка, 
из ја сни ли су да се сма тра ју ма њи ном у ре ли гиј ском сми слу на под руч ју гдје жи ве, 69,8% 
пре ма то ме је ве ћи на, а ви ше од 200 ис пи та ни ка, 7,7%, ни је се хтје ло из ја сни ти о ово ме. 

И не ма ње ва жно – 80,9% ис пи та ни ка је на ве ло да у њи хо вим ужим по ро ди ца ма сви 
чла но ви при па да ју ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји, за раз ли ку од 17,5% оних ко ји жи ве у 
„мје шо ви тим по ро ди ца ма“, што ука зу је на при лич ну ре ли гиј ску хо мо ге ност с об зи ром 
на по ро дич ни жи вот.

Укр шта њем ва ри ја бли „вјер ска при пад ност“ и „хо мо ге ност по ро ди це“, до ла зи мо до по
да тка да ме ђу Бо шња ци ма има нај ма ње вјер ски мје шо ви тих по ро ди ца. У ужој по ро ди ци 
Бо шња ка има 11% оних чи ји чла но ви не при па да ју ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји. У ужој 
по ро ди ци код Ср ба је 13%, а код Хр ва та 22%. У ужој по ро ди ци при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на, 44% не при па да ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји, а нај ви ше је то слу чај код оних 
ко ји се ал тер на тив но из ја шња ва ју на пи та ње на ци о нал не при пад но сти − 58%, њи хо ве 
по ро ди це су пре те жно ре ли гиј ски мје шо ви те. Зна ча јан је по да так да 64% оних ко ји ни су 
же ље ли да се из ја сне по во дом сво је на ци о нал не при пад но сти има ју ре ли гиј ски мје шо
ви те по ро ди це. Про це нат од 31% ис пи та ни ка ко ји ни су хтје ли да од го во ре на пи та ње о 
по ро дич ној хо мо ге но сти ни су од го во ри ли ни на пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти. 
Про це нат од 29% Ср ба ни је хтје ло да ка же да ли има ју мје шо ви те по ро ди це, 26% Бо
шња ка и 10% Хр ва та.

У ужој по ро ди ци при пад ни ка аг но сти ка и ате и ста 53% и 59% не при па да ис тој ре ли гиј
ској тра ди ци ји, а нај ви ше је то слу чај код оних ко ји су иза бра ли да ка жу „дру го“ за пи
та ње ре ли гиј ске при пад но сти (78%). Ме ђу они ма ко ји ни су хтје ли да на ве ду ре ли гиј ску 
при пад ност има ви ше оних из мје шо ви тих по ро ди ца. Нај ви ше њих ни је од го во ри ло ни да 
ли им је по ро ди ца мје шо ви та. Ме ђу они ма ко ји ни су же ље ли да на ве ду ре ли гиј ску при
пад ност ве ћи на има мје шо ви те по ро ди це, 54%, а 46% не. Ме ђу они ма ко ји ни су од го во
ри ли на пи та ње о вјер ској хо мо ге но сти по ро ди це 31% је пра во сла ва ца, 21% му сли ма на, 
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7% ка то ли ка, 5% ате и ста и 5% дру гих, те 26% оних ко ји ни су од го во ри ли ни на пи та ње о 
вјер ској при пад но сти.

Про це нат од 65% ис пи та них ни су при пад ни ци ма њи не и у ужој по ро ди ци сви су при пад
ни ци исте ре ли гиј ске тра ди ци је, 18% су при пад ни ци ма њи не и у ужој по ро ди ци су сви 
при пад ни ци исте ре ли гиј ске тра ди ци је. Про це нат од 15% ис пи та ни ка се не осје ћа при
пад ни ци ма вјер ске ма њи не и у ужа по ро ди ца им је мје шо ви та, а 7% се осје ћа на ци о нал
ном ма њи ном и има ју мје шо ви те по ро ди це. Ов де је ста ти стич ки зна чај но да ме ђу они ма 
ко ји се осје ћа ју као вјер ска ма њи на има за 13% ви ше оних чи је су по ро ди це мје шо ви те 
не го ме ђу они ма ко ји се не осје ћа ју као вјер ска ма њи на. Раз ли ка је 9% ако изо лу је мо са мо 
при пад ни ке тра ди ци о нал них цр ка ва.

Ста рост
Нај ве ћа гру па ис пи та ни ка при па да ста ро сној ка те го ри ји од 18 до 30 го ди на (38%), на кон 
че га по број но сти сли је де ста ри ји ис пи та ни ци (из над 51 го ди не), ко јих је 25%. Ово се 
мо же об ја сни ти чи ње ни цом да су ан ке те про во ђе не у град ским сре ди на ма на јав ним мје
сти ма, гдје се оку пља омла ди на. Осим то га, исто би се мо гло об ја сни ти и мо гућ но шћу да 
су мла ђе и ста ри је осо бе би ле спрем ни је са ра ђи ва ти са ан ке та ри ма и по пу ни ти упит ник 
ко ји је због оби ма зах ти је вао до ста вре ме на. До дат но, ис пи та ни ка у ра спо ну од 31 до 40 
го ди на би ло је 19%, од 41 до 50 го ди на 14%, док је 6% мла ђе од 18 го ди на.

По ро ди ца и еко ном ски ста тус
Брач ни ста тус ис пи та ни ка је сље де ћи: 45% су оже ње ни и уда ти; 44% ни су још у бра ку, 4% 
је раз ве де но, 5% су удов ци и удо ви це и 2% је оста лих. Број чла но ва до ма ћин ства у ко јем 
ис пи та ни ци жи ве је нај че шће че ти ри или пет (43%), по том два или три (39%), ви ше од 
пет је за 10% ис пи та ни ка и 8% ис пи та ни ка жи ве са ми. 

Рад ни ста тус ис пи та ни ка ука зу је да је 35% у стал ном рад ном од но су, док је 13% хо но
рар но и по вре ме но за по сле но. Број не за по сле них у на шем узор ку је 834 ис пи та ни ка, што 

Графикон 2.1 Године испитаника
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чи ни 32%. У узор ку има 8% сту де на та ко ји не ра де и 7% пен зи о не ра. Мје сеч ни при хо ди 
ис пи та ни ка нај ви ше се кре ћу у ка те го ри ји од 500 КМ до 1.000 КМ (42%). Ма ње од 500 
КМ има 25%, док је из ме ђу 1.000 КМ и 2.000 КМ 23% ис пи та ни ка. Мје сеч на при ма ња 
ви ша од 2.000 КМ има 10% ис пи та ни ка.

Обра зо ва ње
Нај ви ши сте пен обра зо ва ња за нај ве ћи број ис пи та ни ка је за вр ше на сред ња шко ла (54%), 
док је 31% ис пи та ни ка са за вр ше ном ви шом шко лом и фа кул те том. Са за вр ше ном основ
ном шко лом је 9%, са ма ги сте ри јем и док то ра том 3% ис пи та ни ка, а са мо 1% ис пи та ни ка 
је без фор мал ног обра зо ва ња. Нај ви ше обра зо ва ње, за вр ше на ви ша шко ла или фа кул тет, 
има ли смо у узор ку Хр ва та (38%), по том Ср ба (28%) и Бо шња ка (27%).

Рат но ис ку ство
Ан ке та је ис пи ти ва ла рат но ис ку ство ис пи та ни ка, кроз шест по ну ђе них оп ци ја: вој ник, 
ци вил, из бје гли ца, за тво ре ник у ло го ру, ни шта од на вед ног и „не же лим од го во ри ти“. 
Ис пи та ни ци су мо гли да ода бе ру је дан од по ну ђе них од го во ра ко ји опи су је њи хо во ис ку
ство или да не од го во ре на пи та ње. Нај ви ше је у узор ку би ло из бје гли ца (36,8%), по том 
ци ви ла (26,2%), ис пи та ни ка ко ји су ода бра ли „ни шта од на ве де ног“ 21%, вој ни ка 13,1%, 
ис пи та ни ка ко ји су ода бра ли „не же лим од го во ри ти“ 6,6%, те за тво ре ни ка у ло го ру 2,1%. 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји је од го во рио „ни шта од на ве де ног“ је мла ђи од 18 го ди на, 
што ука зу је да ни су би ли још ро ђе ни те да не ма ју ис ку ство ра та. 
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3. Ста во ви о по ми ре њу и из град њи по вје ре ња:  
де та љи ре зул та та
У ис тра жи ва њу је дат низ пи та ња о из град њи од но са по вје ре ња, по што ва ња и ра зу ми је
ва ња, о из град њи по вје ре ња и о про це су по ми ре ња и ста вља ју их у кон крет не жи вот не 
си ту а ци је. Ту има мо три гру пе пи та ња:

● пр во, основ на пи та ња о ста њу на ци је и лич ном за до вољ ству,
● по том пи та ња о то ме ко је се те ме чи не нај ва жни јим за ак тив но сти по ми ре ња,
● и, ко нач но, пи та ња о то ме на ко је ак те ре се мо же нај ви ше осло ни ти ка ко би се про

цес по ми ре ња уна при је дио.

Ови ре зул та ти по твр ђу ју на ше ра ни је ре зул та те о то ме да јав ност пре фе ри ра про це се ко
ји су ори јен ти са ни на бу дућ ност при је не го на про шлост, и о пре фе ри ра њу про це са ко ји 
укљу чу ју ши рок оп сег не по ли тич ких ак те ра при је не го по ли тич ких ге сто ва по ми ре ња 
ко је спро во де ета бли ра ни по ли тич ки ак те ри. Ис пи та ни ци су, та ко ђе, из ра зи ли став да је 
су о ча ва ње са про шло шћу при о ри тет за сље де ћи ко рак у про це су по ми ре ња и гдје су на
зна чи ли да по ли тич ки ак те ри мо гу из гра ди ти по вје ре ње кроз при хва та ње про мје на. Бро
је ви, та ко ђе, оста вља ју про сто ра за ра зно ли ко сти у ин тер пре та ци ји, на при мјер, у ве зи са 
тим ко ји тач но ни во по све ће но сти кон крет ним исто риј ским и по ли тич ким до га ђа ји ма су 
на зна чи ли ис пи та ни ци, и то у кон тек сту ак тив но сти ори јен ти са них на бу дућ ност, ко ји ма 
се при сту па са нај ви ше ен ту зи ја зма.

Пи та ња 19. и 20: За до вољ ство у жи во ту и по тре ба за про мје ном у др жа ви
Ва жне прет по став ке за про цје не ис пи та ни ка у ве зи са по тре ба ма за гра ђе њем по вје ре ња 
и по ми ре њем су ис пи та не кроз низ пи та ња о по тре би за про мје ном у др жа ви и о пред у
сло ви ма за ту про мје ну. Ка да су упи та ни о за до вољ ству жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни, 
76,4% ис пи та ни ка је из ја ви ло да су не за до ов љни, док је 21,7% по твр ди ло сво је за до вољ
ство. Про це нат од 60,8% ис пи та ни ка је по твр ди ло да је еко ном ска про мје на по треб на да 
би жи вот у др жа ви по стао бо љи, до ста ма њи про це нат (39,9%) по твр дио је да је по ли
тич ка про мје на по треб на да би се по пра вио жи вот у Бо сни и Хер це го ви ни, и зна чај но 
ма ње – 28,7% –на зна чи ло је да је по треб на дру штве на про мје на да би се по пра вио жи вот 
у Бо сни и Хер це го ви ни.

Пи та ње 21: Ути цај ак тив но сти по ми ре ња
Ис пи та ни ци су упи та ни да на зна че да ли би озбиљ ни по ку ша ји из град ње од но са по вје
ре ња и искре но сти ути ца ли на Бо сну и Хер це го ви ну. Од ци је лог узор ка, 75,4% је ре кло 
да вје ру је да би има ли ути ца ја. Ка да им је по ста вље но исто пи та ње у ве зи са њи хо вим 
гра дом и окол ним ре ги о ном, 49,6% ци је лог узор ка је ре кло да вје ру је да би има ли ути ца
ја (50,7% од оних ко ји су од го во ри ли на пи та ње). Овај од го вор не ко ре ли ра ди рект но са 
од го во ри ма на не ка ка сни ја пи та ња у ис тра жи ва њу ко ја се фо ку си ра ју на ло кал не ко ра
ке ка по ми ре њу, гдје је, ка ко ће се ви дје ти, ве ћи про це нат ис пи та ни ка ис та као да би ови 
ко ра ци би ли ва жни. На ши рем ре ги о нал ном ни воу, укљу чу ју ћи БиХ, Ср би ју и Хр ват ску, 
61% узор ка (62,2% оних ко ји су од го во ри ли на пи та ње) сма тра да би има ли ути ца ја. При
бли жно 2%−3% узор ка ни је да ло од го вор на ово пи та ње. 
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Пи та ње 22: Да ли рад на по ми ре њу тре ба да се фо ку си ра на кон сти ту тив не на ро де?
На пи та ње да ли та ква ини ци ја ти ва тре ба да се фо ку си ра на од но се из ме ђу три кон сти ту
тив на на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, 84,5% је ре кло „да“, 9,7% „не“, 2,7% „дру го“ (при 
че му је нај че шћи од го вор био „кон сти ту тив ни на ро ди и ма њи не“ са 1,3%) и 3,9% ни је 
од го во ри ло. 

Пи та ње 23: Да ли ини ци ја ти ве тре ба да се фо ку си ра ју на исто риј ско по на ша ње 
вла да?
За ини ци ја ти ве из град ње по вје ре ња, ко ли ко су ва жне те ме ко је се од но се на про шле вла
сти, 52,1% по твр ђу је да је ово или „ва жно“ или „ве о ма ва жно“, 13,5% је озна чи ло да „то 
ни је ва жно“, а 17,1% сма тра да су ова пи та ња „смет ња“ (12,5% је на зна чи ло да би ви ше 
во ље ли да не од го во ре, а 4,8% ни је од го во ри ло на пи та ње). 

Пи та ње 24: На ко ја пи та ња тре ба да се фо ку си ра рад на из град њи по вје ре ња? 
Од ис пи та ни ка се тра жи ло да од го во ре на се ри ју од де сет пи та ња у ве зи са тим шта би 
чи ни ло од го ва ра ју ћи фо кус за ини ци ја ти ве ко је гра де од нос за сно ван на по вје ре њу. 

При ступ про це су из град ње по вје ре ња ко ји је оци је њен као ва жни ји од дру гих од стра не 
ве ћи не ис пи та ни ка дао би под сти цај уче ни ци ма да раз го ва ра ју о сво јим за јед нич ким оче
ки ва њи ма од бу дућ но сти:

На ред ни нај фа во ри зо ва ни ји при ступ про це су из град ње по вје ре ња би оси гу рао да се по
ли тич ки ли де ри озбиљ но по за ба ве на ро дом ко ји пред ста вља ју:

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 32 13 4 3

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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 29 14 4 5

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Од го во ри су зна чај но ма ње по зи тив ни у ве зи са про це сом ко ји је за сно ван на озбиљ ном 
су сре ту из ме ђу ва жних по ли тич ких лич но сти:

Ис пи та ни ци су на ова пи та ња кон зи стент но да ва ли ви ше по др шке про це си ма ко ји би по
ста ви ли осно ву за по вје ре ње пу тем ди ја ло га и ди ску си је при је не го пу тем пре су да, ми шље
ња екс пе ра та или ис по ви је сти од стра не лич но сти ко је су би ле на вла сти то ком 1990их. 

Упи та ни о ва жно сти про це са ко ји омо гу ћу је гра ђа ни ма да ра зу ми ју пер спек ти ве јед ни 
дру гих и из град њу ме ђу соб ног ра зу ми је ва ња, со лид на ве ћи на је ви дје ла ово као „зна чај
но“ или „ве о ма зна чај но“, а ве о ма ма ли број је на зна чио да је ово или не ва жно или пот
пу но не ва жно:

Исто се од но си и на до при нос од љу ди ко ји мо гу да ра зу ми ју пер спек ти ве дру гих:

Графикон 3.1.3 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на ОЗБИЉАН СУСРЕТ ИЗМЕЂУ ЛИЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ
ЖИВОТУ ДАНАС

22 29 27 10 13

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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 39 17 6 3

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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

3736 18 6 3

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Ка да се тра жи ло да про ци је не по тен ци јал ни до при нос ре ли ги о зних осо ба са искре ном и 
лич ном вје ром, ис пи та ни ци су да ли од го во ре ко ји се мо гу по вољ но упо ре ди ти са оче ки
ва њи ма ко ја се по ла жу на по ли ти ча ре: 

Би ло је ма ње по твр да ва жно сти за сни ва ња про це са по ми ре ња на уста но вље њу исти не о 
до га ђа ји ма за ври је ме ра та, та ко ђе, про це нат ис пи та ни ка ко ји су на зна чи ли да је ово ма ло 
ва жно или уоп ште ни је ва жно је био ве ћи не го код пи та ња о про це су ко ји је фо ку си ран 
на ди ску си ју о бу ду ћим од но си ма. Ме ђу тим, број ис пи та ни ка ко ји је на зна чио да је ово 
ва жно или ве о ма ва жно био је и да ље кон зи стент но из ме ђу 44% и 52%. 

Од ис пи та ни ка је тра же но да ка жу ко ли ко је ва жно да се по ли тич ки и вој ни ли де ри из ја
сне о њи хо вим по ступ ци ма у ври је ме ра та:

Сли чан ра спон од го во ра је до би јен ка да су ис пи та ни ци би ли пи та ни ко ли ко би би ло зна
чај но да се про цес фо ку си ра на екс перт ско об ја шње ње узро ка ра та:

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 32 23 9 5

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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

24 31 24 12 10

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

Графикон 3.1.8 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на УТВРЂИВАЊЕ, ОД СТРАНЕ СТРУЧЊАКА, КОЈИ СУ БИЛИ
УЗРОЦИ РАТА

25 28 23 12 12

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Ис пи та ни ци су у не што ма њој мје ри по твр ђи ва ли да је сла га ње екс пе ра та о ис ку стви ма 
по пу ла ци је за ври је ме ра та „ве о ма ва жно“, али су, та ко ђе, не што ма ње оцје њи ва ли и да је 
„пот пу но не ва жно“:

Исти је слу чај са од го во ри ма ис пи та ни ка на пи та ње о ва жно сти сла га ња из ме ђу екс пе ра
та у ве зи са раз ло зи ма за дје ло ва ње вој них и по ли тич ких ли де ра за ври је ме ра та:

Ова кав тренд не пред ста вља са мо по др шку ди ску си ја ма ори јен ти са ним ка бу дућ но сти. 
Прем да има пу но ис пи та ни ка ко ји сма тра ју да би би ло бо ље да се „про шлост оста ви иза 
нас“, ин тер пре та ци ја до зво ља ва и да се пред ви ди под јед нак број оних ко ји би же ље ли 
ди ску си је о свим про бле ми ма по ве за ним са про шло шћу у кон тек сту ди ску си ја ко је би 
до ни је ле про мје ну у бу дућ но сти. По сто ји још јед на ди мен зи ја у чи ње ни ци да су пи та ња 
ко ја су до би ла ве ћу по др шку фо ку си ра на на ди ја лог и ди ску си ју, а не на до го вор, об ја
шње ње или екс перт ско ис пи ти ва ње. Ис пи та ни ци има ју тен ден ци ју да ви ше по др жа ва ју 
озбиљ ни на ци о нал ни ди ја лог, ко ји укљу чу је јав не лич но сти од по вје ре ња, као и лич но
сти ко је има ју ва жне по зи ци је, док је тра же ње до го во ра у ве зи са на ра ти вом о рат ној 
про шло сти оци је ње но као „ве о ма ва жна“ осно ва за по вје ре ње од стра не ма њег бро ја 
ис пи та ни ка. Зна чај но је ма ње оних ко ји сма тра ју да је пр ви при ступ „пот пу но не ва жан“ 
не го оних ко ји су оци је ни ли да је ис пи ти ва ње и до го вор око пи та ња рат ног пе ри о да 
„пот пу но не ва жан“.

Графикон 3.1.9 Иницијатива за изградњу односа повјерења требала би
бити усредсређена на СЛАГАЊЕ МЕЂУ ЕКСПЕРТИМА ОКО ИСКУСТВА ПОПУЛАЦИЈЕ
ТОКОМ РАТА

20 29 29 13 9

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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

19 29 27 15 10

0% 50% 100%
Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Пи та ње 25: Ко ји су сље де ћи кон крет ни ко ра ци у про це су по ми ре ња?
Уче сни ци ис пи ти ва ња су пи та ни да про ци је не низ од 10 из ја ва о кон крет ним ко ра ци ма 
ко ји би мо гли или не би мо гли би ти зна чај ни за успјех про це са по ми ре ња. Од го во ри су 
пред ста вље ни на гра фи ко ну ис под (3.2).

18

29

32

24

34

29

33

30

42

41 34 18 5 4

36 14 53

36 22 8 5

37 20 7 4

34 22 8 7

33 20 8 6

34 28 9 5

31 21 9 7

36 21 8 6

32 30 11 9
У мом граду мањински повратиници

добили посебан третман и заштиту

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

Графикон 3.2

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

Мој град подржао меморијалне догађаје
мањинских заједница

Уставна реформа окончала дубоко
укорјењен сукоб између странака које

представљају конститутивне народе

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

рата трпјеле неправду

Договор око историјских чињеница у вези са
геноцидним програмом

Ветерани и жртве рата показале јавности
колико могу промијенити нашу перцепцију рата

кроз међусобни разговор о прошлости

међусобно разумијевање и поштовање
сличности између грађана и грађанки

Међусобно разумијевање и поштовање
различитости међу грађанима/грађанкама

0% 50% 100%

Политички лидери у мом граду признали
шта је било учињено људима из мањинске

популације и, гдје је могуће, надокнадили штету

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Ври јед на је па жње ве ли ка по др шка за ак тив но сти ко је су усмје ре не на по ве ћа ње ра зу
ми је ва ња и по што ва ња из ме ђу гра ђа на. По др шка ди ску си ја ма из ме ђу ве те ра на и жр та ва 
би ла је под јед на ко ве ли ка. 

Ве ћи на оних ко ји су од го во ри ли на овај низ пи та ња оци је ни ла је да би би ло или ва жно 
или ве о ма ва жно да се до ђе до до го во ра о исто риј ским чи ње ни ца ма у ве зи са ге но ци дом. 
Ово је слу чај упр кос кон тро вер за ма у јав но сти по ве за ним са овом те мом и уз чи ње ни цу 
да је ово пи та ње ја сно фо ку си ра но на по ли тич ке раз ли ке усмје ре не на про шлост. Ве ћи на 
је оци је ни ла да би би ло ва жно да се по стиг не до го вор око исто риј ских чи ње ни ца ко је се 
ти чу сте пе на стра да ња свих на ро да то ком ра та. У оба слу ча ја, ма ли про це нат ис пи та ни ка 
је оци је нио да ово ни је ва жан ко рак за бли ску бу дућ ност. Број ке су при лич но слич не они
ма у од го во ри ма ко ји оцје њу ју зна чај пре ва зи ла же ња кон флик та око устав ног уре ђе ња 
др жа ве из ме ђу по ли тич ких пар ти ја ко је за сту па ју кон сти ту тив не на ро де.

Да сна жна по др шка овим ко ра ци ма од ра жа ва не што ви ше од обич ног шти кли ра ња на 
фор му ла ру, на го ви је ште но је ти ме што је да та сла ба по др шка по себ ном трет ма ну и за
шти ти ма њи на у гра до ви ма. Не што ви ше ис пи та ни ка је би ло не у трал но или је ово сма
тра ло не ва жним ко ра ком, а ма ње њих је оци је ни ло да би ово би ло ве о ма ва жно. 

На су прот то ме, ви ше по вје ре ња је да то по др шци ло кал них вла сти за ме мо ри јал на де ша
ва ња у гра до ви ма у ко ји ма ис пи та ни ци жи ве. Прем да ни је ег зи стен ци јал но пи та ње, ово 
је ипак ва жно пи та ње у гра до ви ма ши ром Бо сне и Хер це го ви не.

Пи та ње 26: Да ли тре ба тро ши ти јав ни но вац на ак тив но сти по ми ре ња, 
и на ко је ак тив но сти?
По др шка за ма ње опи пљив ди ја лог ко ји гле да у да љу бу дућ ност би ла је нај ве ћа ка да су 
ис пи та ни ци пи та ни да ли но вац из бу џе та тре ба да се тро ши на ак тив но сти ко је ње гу ју 
ра зу ми је ва ње и по ми ре ње, на при зна ва ње и ком пен за ци ју за ло кал не жр тве ра та и на по
др шку жр тва ма и по врат ни ци ма у њи хо ве гра до ве. По др шка за про јек те ко ји гра де ра зу
ми је ва ње је би ла ве ћа не го по др шка за екс перт ска ис пи ти ва ња узро ка и ис ку ста ва ра та 
или за пра вље ње спо ме ни ка на мје сти ма рат них зло чи на. 

Про це нат од 52% ис пи та ни ка по др жа ва јав на ула га ња у ме мо ри јал не и јав не ин фор ма
тив не цен тре на мје сти ма рат них зло чи на, 41% не по др жа ва.

Про це нат од 65% ис пи та ни ка по др жа ва ула га ња у обра зов не про гра ме ко ји во де мла де 
на ме мо ри јал на мје ста ка ко би са зна ли о про шло сти и о по у ка ма ко је се мо гу на у чи ти за 
да нас, а 28,2% не по др жа ва.

Про це нат од 84,4% ис пи та ни ка по др жа ва ула га ња у еду ка тив не про гра ме ко ји су осми
шље ни да по мог ну мла ди ма да се ри је ше не га тив них сте ре о ти па и да ра зу ми ју за јед нич ке 
ин те ре се гра ђа на раз ли чи тог по ри је кла, а 10,3% не по др жа ва.

Про це нат од 72,5% ис пи та ни ка по др жа ва ула га ња у ини ци ја ти ве ко је пред во де за јед ни це, 
осми шље не да ство ре ја сну осно ву за по вје ре ње и са рад њу у јав но сти, а 20% не по др жа ва.

Про це нат од 71,4% ис пи та ни ка по др жа ва ве ћу по др шку жр тва ма те шких зло чи на у 1990
им, а 20,3% не по др жа ва.
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Про це нат од 80,8% ис пи та ни ка по др жа ва ула га ња у дру штве не и кул тур не про гра ме 
усмје ре не на про бле ме ко ји се ти чу ко ег зи стен ци је или за јед нич ког жи во та у др жа ви, а 
13,2% не по др жа ва.

Пи та ње 27: Ко су нај ва жни ји ти по ви уче сни ка у про це су по ми ре ња?
Ра спон од го во ра по твр ђу је обра зац из пи лот ис тра жи ва ња из 2012. го ди не: нај ве ћи број 
ис пи та ни ка при пи су је ва жност на став ни ци ма и лич но сти ма ко је пред ста вља ју све, од но
сно ни јед ну на ци о нал ну гру пу по себ но. На пи та ње ко ли ко је ва жно укљу чи ва ње по ли ти
ча ра у ак тив но сти ко је су осми шље не да про мо ви шу по вје ре ње и ра зу ми је ва ње, од го во ри 
су по ди је ље ни по спек тру:

Не што ви ше по вје ре ња ис пи та ни ци има ју у вјер ске во ђе:

Ви сок ни во по вје ре ња ис пи та ни ци су по ка за ли и пре ма уло зи ко ју има ју или мо гу има ти же не:

Графикон 3.3.1
помирења који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање међу

Колико би било важно укључивање политичара у процес

популацијом БиХ

31 21 18 9 21

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

Графикон 3.3.2
личности у процес помирења, који је осмишљен да гради повјерење и

Колико би било важно укључивање истакнутих вјерских

разумијевање међу популацијом БиХ

33 25 20 9 13

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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 23 7 8

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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У ва жност гру па ко је пред ста вља ју жр тве и угро же не се та ко ђе ви ше вје ру је не го у ва
жност по ли ти ча ра:

На став ни ци су до би ли још ве ћи реј тинг, као што је био слу чај и у пи лот ис тра жи ва њу 
2012:

Вјер ни ци ла и ци ко ји су ак тив ни у дру штву до би ли су при лич но слич не оцје не као ре ли
гиј ске во ђе:

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 20 5 7

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

Графикон 3.3.5
у процес помирења, који је осмишљен да гради повјерење и разумијевање

Колико би било важно укључивање наставника

међу популацијом БиХ

42 30 17 4 6

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно

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

26 30 22 9 13

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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Нај цје ње ни ји са го вор ник у про це су гра ђе ња по вје ре ња би ла би осо ба ко ја по др жа ва ин
те ре се свих гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не, а не са мо ин те ре се јед ног од кон сти ту тив них 
на ро да:

Ово по твр ђу је сна жну по др шку јав но сти ко ја је та ко ђе ви ђе на у пи лот ис тра жи ва њу 2012. 
го ди не за ову ка те го ри ју не при стра сног јав ног ак те ра. 

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 

54 23 13 4 7

0% 50% 100%

Јако је важно Важно је И јесте и није важно Није важно Уопште није важно
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У овој сту ди ји, по себ на па жња по све ће на је ре ла ци ји из ме ђу раз ли чи тих по ка за те ља ре
ли ги о зно сти или пак не ре ли ги о зно сти код ис пи та ни ка и њи хо вих од но са до фак то раа 
и при о ри те та у про це су по ми ре ња и из град ње по вје ре ња. По што је на ша пре ли ми нар
на сту ди ја (Wилкес ет ал., 2012) по ка за ла да ре ли ги о зни ји љу ди по ка зу ју не што ви шу 
спрем ност на по ми ре ње од ма ње ре ли ги о зних и не ре ли ги о зних, овај пут же ље ли смо 
те сти ра ти овај при ја шњи ре зул тат, та ко да смо: 

(1) укљу чи ли ви ше пи та ња у ве зи са ре ли ги јом не го при је. Про вје ра ва ли смо да ли у 
не чи јој ужој по ро ди ци сви при па да ју ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји или не, кон фе си ју од
но сно вјер ску при пад ност, гдје су, по ред му сли ман/ка, пра во сла вац/ка, ка то лик/иња, 
мо гу ћи од го во ри би ли и „дру го ______“, „ате ист/ки ња“, „аг но стик/иња“, и „не же лим 
од го во ри ти“; по том, да ли је ис пи та ник/ца у вјер ском сми слу сам при пад ник/ца ма њи не 
на свом под руч ју ли не; да ли је укљу чен/а у жи вот од но сно ак ти ван/а у сво јој вјер ској 
за јед ни ци или не; да ли му/јој је вје ра ва жна у жи во ту или не; те да ли вје ру је у Бо га, 
жи вот ну си лу, или ни шта од то га. На по сљед ња три пи та ња ис пи та ни ци/е су мо гли од го
во ри ти у че ти ри или пет „сте пе на ја чи не“, или пак не од го во ри ти ако то ни су же ље ли/е;

(2) упо ре ди ли раз ли чи те по ка за те ље ре ли ги о зно сти са ста во ви ма ис пи та ни ка пре ма ви
ше вр ста пи та ња о по ми ре њу и из град њи по вје ре ња, укљу чу ју ћи прак тич ни ја пи та ња о 
раз ли чи тим мо гу ћим ко ра ци ма ко ји би мо гли би ти зна чај ни за успјех ини ци ја ти ве по ми
ре ња те о по др шци раз ли чи тим при је дло зи ма ка ко да се тро ше јав ни при хо ди у та кве 
свр хе.

Ис пи та ни ци, ко ји ма је вје ра ви ше ва жна у жи во ту, при до да ју ве ћу ва жност те ма ма ко
је про из ла зе из про шло сти у про це су из град ње по вје ре ња. О том пи та њу не ма ве ли ких 
раз ли ка из ме ђу ми шље ња код му сли ма на, пра во сла ва ца и ка то ли ка. То се по твр ђу је код 
од го ва ра ња на ви ше раз ли чи тих пот пи та ња. На при мјер, што ис пи та ни ци се бе ви де ма ње 
ре ли ги о зним, то ма ње ми сле да би ин ци ја ти ва за из град њу по вје ре ња мо ра ла би ти усре
до то че на на осо бе ко је сно се од го вор ност за рат на до га ђа ња, или на сла га ње ме ђу екс пер
ти ма око ис ку ства по пу ла ци је у ра ту и узро ци ма ра та. Што ис пи та ни ци се бе до жи вља ва ју 
ма ње ре ли ги о зним, то су ма ње спрем ни по др жа ти по тро шњу јав ног нов ца за по ве ћа ње 
по др шке жр тва ма зло чи на из ра та, из град њи ме мо ри јал них и ин фор ма тив них цен та ра на 
мје сти ма зло чи на, или еду ка тив них про гра ма о тим зби ва њи ма. 

На су прот то ме, чи ње ни ца да ис пи та ни ци се бе до жи вља ва ју или не до жи вља ва ју ре ли ги
о зни ма ни је ути ца ла на раз ли ке у од го ва ра њу на пи та ње о то ме је ли за из град њу по вје
ре ња ва жно омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ра зу ми ју раз ли чи те по гле де на ову те му и да бо ље 
ме ђу соб но ра зу ми ју јед ни дру ге – на и ме, и они ко ји се до жи вља ва ју не ре ли ги о зни ма, 
као и они ко ји ма је вје ра ма ње или ви ше ва жна, ује ди ње ни су у ми шље њу да је то бит но. 
Сла жу се и око то га да је ва жно охра бри ва ње и по ти ца ње дје це школ ског уз ра ста да раз
го ва ра ју о то ме ко ја су им за јед нич ка оче ки ва ња ка да је у пи та њу бу дућ ност.

Око пи та ња ва жно сти укљу чи ва ња раз ли чи тих гру па гра ђа на и гра ђан ки у про цес по
ми ре ња, ре ли ги о зни ји се не раз ли ку ју од ма ње ре ли ги о зних у ви ђе њу зна чај но сти на
став ни ка, по ли ти ча ра, и осо ба ко је по др жа ва ју по ли тич ке ин те ре се свих гра ђа на. Но, у 
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по ре ђе њу са ма ње ре ли ги о зни ма и не ре ли ги о зни ма, ре ли ги о зни ји у ве ћој мје ри сма тра ју 
ва жним да су у про цес по ми ре ња укљу че не же не, па и вјер ни ци ла и ци ко ји су ак тив ни у 
дру штву, пред став ни ци/е жр та ва и угро же них, и ис так ну те вјер ске лич но сти.

Мо гу ће су раз ли чи те ин тер пре та ци је чи ње ни це да су осо ба ма ко је се из ја шња ва ју као 
не ре ли ги о зне ма ње ва жне те ме ко је су по ве за не с рат ним зби ва њи ма и од го вор но шћу за 
иста. Мо гу ће је да се они ко ји ма је вје ра ва жна ви ше осје ћа ју као жр тве од оних ко ји ма је 
вје ра ма ње ва жна или ко ји ни су ре ли ги о зни, или пак при до да ва ње ва жно сти те ма ма ко је 
про из ла зе из про шло сти зна чи ве ћу мо ти ва ци ју за про на ла же ње исти не о про шло сти. Из 
ре зул та та ис тра жи ва ња те шко би би ло не дво сми сле но по ка за ти ко ја од тих дви ју ин тер
пре та ци ја је пра ва. 

Ме ђу тим, оно што се при лич но ја сно по ка зу је је сте да су ма ње ре ли ги о зни и не ре ли ги
о зни у прин ци пу ма ње оп ти ми стич ни око по ми ре ња и из град ње по вје ре ња у од но су на 
осо бе ко ји ма је вје ра ва жна у жи во ту. На пи та ње око ко јих ства ри би про цес по ми ре ња 
тре ба ло да се фо ку си ра, прак тич но око свих пред ло же них рад њи, ре ли ги о зни ји ис пи та
ни ци би ли су по зи тив ни ји (по се бан трет ман за по врат ни ке, из ви ње ње ли де ра за зло чи не, 
устав на ре фор ма, до го вор око исто риј ских чи ње ни ца у ве зи с ге но ци дом и тр пље њем 
не прав де, уло га рат них ве те ра на у јав но сти и про мје ни пер цеп ци је, итд.), осим у јед ној 
ства ри: ма ње ре ли ги о зни или не ре ли ги о зни су при да ли ве ћу ва жност ме ђу соб ном по
што ва њу слич но сти из ме ђу осо ба као гра ђа на и гра ђан ки. У пи та њу ва жно сти ме ђу соб
ног ра зу ми је ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти ме ђу гра ђа ни ма и гра ђан ка ма у Бо сни и 
Хер це го ви ни, ис пи та ни ци ко ји ма је вје ра ва жна у жи во ту се ни су раз ли ко ва ли од оних 
ко ји ма је ма ње ва жна или од не ре ли ги о зних. Мо же се за кљу чи ти да ма ње ре ли ги о зни ис
пи та ни ци скло ни ји при хва та њу за јед нич ких вред но сти, а да се по што ва ње раз ли чи то сти 
по ка за ло као ври јед ност ко ју ди је ле сви.

Ис тра жи ва ње по ка зу је да су осо бе ко је су ма ње ак тив не у сво јој цр кви или џа ми ји („ма ње 
ак тив ни вјер ни ци“) или они ко ји уоп ште не по ха ђа ју у цр кву или џа ми ју ма ње за до вољ
не жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни не го ак тив ни вјер ни ци ко ји ре дов но иду у у цр кву 
или џа ми ју („ак тив ни вјер ни ци“). Ме ђу тим, ак тив ни вјер ни ци ма ње не го оста ли сма тра ју 
да би у про це су по ми ре ња би ло ва жно по ли тич ки уре ди ти зе мљу, али ак тив ни вјер ни ци 
ви ше др же до то га да би у том сми слу тре ба ло по бољ ша ти дру штве не од но се. С об зи
ром на под руч је на ко јем би се од ви ја ли про це си по ми ре ња и из град ње по вје ре ња, не ма 
зна чај не раз ли ке ме ђу они ма ко ји су ак тив ни вјер ни ци и они ма ко ји ни су, с об зи ром на 
ути цај на ни воу Бо сне и Хер це го ви не или на ло кал ном ни воу, али ис тра жи ва ње по ка зу је 
да не ре ли ги о зни и ма ње ак тив ни вјер ни ци не што ви ше по др жа ва ју мо гућ ност про це са на 
ре ги о нал ном ни воу. Ак тив ни вјер ни ци ви ше при да ју ва жно сти те ма ма из про шло сти од 
оних ко ји су ма ње или ни ка ко ак тив ни. Ова чи ње ни ца пот пу но ко ре ли ра с ре зул та том по 
ко је му исти или сли чан став пре ма те ма ма из про шло сти има ју они ис пи та ни ци ко ји ма је 
вје ра ва жна или вр ло ва жна. 

Ак тив ни вјер ни ци сма тра ју да ини ци ја ти ва за по ми ре ње и из град њу по вје ре ња тре ба би
ти усре до то че на на озби љан су срет из ме ђу лич но сти у по ли тич ком жи во ту да нас, на ан
га жман ис кре них вјер ни ка, на осо бе ко је но се од го вор ност за до га ђа је из де ве де се тих 
ко је би тре ба ло обра зло жи ти, али љу ди ко ји не иду у цр кву или џа ми ју сма тра ју да би 
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ини ци ја ти ва тре ба ло да се фо ку си ра ви ше на омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да бо ље ра зу ми ју 
ову те му и ме ђу соб но бо ље ра зу ми ју јед ни дру ге. Ак тив ни вјер ни ци ви ше не го оста ли 
сма тра ју да би у про це су по ми ре ња би ло зна чај но ако би у њи хо вом гра ду ма њин ски 
по врат ни ци до би ли по се бан трет ман и за шти ту, за тим ако би се по ли тич ки ли де ри из ви
ни ли за зло чи не по чи ње не у про шло сти, ако би ло кал не сре ди не по др жа ле ме мо ри јал не 
до га ђа је ма њин ских за јед ни ца, устав на ре фор ма окон ча ла су ко бе ме ђу стран ка ма, до го
вор око исто риј ских чи ње ни ца, као и при бли жа ва ње ме ђу рат ним ве те ра ни ма. 

Они ко ји су ак тив ни вјер ни ци ви ше не го дру ги по др жа ва ју тро ше ње јав них сред ста ва на 
ме мо ри јал не и ин фор ма тив не цен тре на мје сти ма гдје су по чи ње ни стра вич ни зло чи ни 
(иако је ве ћи на свих ис пи та ни ка, без об зи ра на ак ти ван вјер ски жи вот, скло на овој мје
ри). Тро ше ње сред ста ва на по ве ћа ње по др шке жр тва ма озбиљ них зло чи на из 1990их, 
ак тив ни вјер ни ци (81,6%) по др жа ва ју ви ше не го они ко ји не иду у цр кву или џа ми ју 
(72,0%). Ак тив ни вјер ни ци ви ше по др жа ва ју тро ше ње на еду ка тив не про гра ме кроз ко
је би се мла ди до во ди ли на ме мо ри јал на мје ста и учи ли о то ме, ра зу мје ли про шлост и 
по ру ке. С дру ге стра не, и ак тив ни вјер ни ци и они ко ји то ни су, без раз ли ке по др жа ва ју 
у огром ној мје ри (око 90%) тро ше ње на обра зов не про гра ме ко ји по ма жу мла ди ма да се 
ри је ше не га тив них пред ра су да и схва те за јед нич ке ин те ре се гра ђа на и гра ђан ки дру га чи
јег по ри је кла, као и на дру штве не и кул тур не про гра ме ко ји су усре до то че ни на про бле ме 
за јед нич ког жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни.

Кад је у пи та њу по вје ре ње у по тен ци јал не ак те ре у про це су по ми ре ња, ак тив ни вјер ни ци 
ви ше не го оста ли по др жа ва ју укљу чи ва ње ис так ну тих вјер ских лич но сти, ор га ни за ци ја 
ко је пред ста вља ју жр тве или угро же не те вјер ни ка ла и ка ко ји су ан га жо ва ни у дру штву. 
С дру ге стра не, ма ње ак тив ни вјер ни ци и они ко ји уоп ште не по сје ћу ју цр кве и џа ми је, 
сна жни је не го ак тив ни вјер ни ци по др жа ва ју уло гу на став ни ка (про свјет них рад ни ка), као 
и оних ко ји пред ста вља ју ин те ре се свих гра ђа на и гра ђан ки, а не са мо јед ног, кон сти ту
тив ног на ро да.

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло и ис пи ти ва ње и ана ли зу од го во ра пре ма про це си ма по ми
ре ња и из град ње по вје ре ња с об зи ром на ре ли гиј ски иден ти тет ис пи та ни ка, од но сно на 
вјер ску при пад ност (или не при пад ност). При пад ни ци свих ре ли гиј ских тра ди ци ја из ја
ви ли су да су углав ном не за до вољ ни жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни, но ипак је нај ви ши 
број оних ко ји су за до вољ ни жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни ме ђу му сли ма ни ма (26,6% 
му сли ма на), по том ка то ли ци ма (23,5%), а нај ни жи ме ђу пра во слав ци ма (16,2%) (ви ди та
бе лу 1). По сто так не за до вољ них жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни пе ње се код ате и ста на 
пре ко 70%, а код аг но сти ка чак на пре ко 90%. Ве ћи на ис пи та ни ка, без об зи ра на вјер ску 
при пад ност, сма тра да је по бољ ша ње еко но ми је нај ва жни ји фак тор, ко ји би при до нио 
ква ли тет ни јем жи во ту у Бо сни и Хер це го ви ни (ва жни ји од по бољ ша ња дру штве них од
но са или по ли тич ког уре ђе ња зе мље), осим аг но сти ка, ме ђу ко ји ма је ма ње од по ло ви не 
оних ко ји ми сле да би по бољ ша ње еко но ми је би ло ва жно за по бољ ша ње ква ли те та жи
во та у Бо сни и Хер це го ви ни. По ли тич ко уре ђе ње зе мље је као нај ва жни ји фак тор по бољ
ша ња ква ли те та жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни пре по зна то је ди но код аг но сти ка, а ви ше 
му сли ма на, ате и ста, ка то ли ка и пра во сла ва ца не сма тра да је по ли тич ко уре ђе ње ва жно 
за по бољ ша ње ква ли те та, не го што сма тра.
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Гра фи кон 4.1. по ка зу је у ко јем по стот ку (%) ис пи та ни ци, с об зи ром на из ја шња ва ње о 
ре ли гиј ској при пад но сти, по др жа ва ју од ре ђе не тврд ње, од но сно с њи ма су са гла сни.
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Графикон 4.1.1
Јесте ли задовољни животом у БиХ? * Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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Побољшати друштвене односе. * Како се изјашњавате у вјерском смислу?

М
ус

ли
ма

н/
 -к

а

Пр
ав

ос
ла

ва
ц/

 -к
а

Ка
то

ли
к/

 -и
њ

а

Аг
но

ст
ик

Ат
еи

ст

Др
уг

о

Не
 ж

ел
е с

е и
зја

сн
ит

и

Гра фи кон 4.2. по ка зу је у ко јем по стот ку (%) ис пи та ни ци, с об зи ром на из ја шња ва ње о 
ре ли гиј ској при пад но сти, сма тра ју да би по ку шај из град ње по ми ре ња и по вје ре ња имао 
ути ца ја на др жав ном, ло кал ном или ре ги о нал ном ни воу.
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* Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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Подручју мог града и околине* Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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Графикон 4.2.3 Ширем подручју бивше Југославије *. 
Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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Гра фи кон 4.3. по ка зу је у ко јем по стот ку (%) ис пи та ни ци, с об зи ром на из ја шња ва ње о 
ре ли гиј ској при пад но сти, сма тра ју да би по ку шај из град ње по ми ре ња и по вје ре ња 
тре ба ло усре до то чи ти на од но се ме ђу кон сти ту тив ним на ро ди ма у БиХ.

Ве ли ка ве ћи на свих ис пи та ни ка сма тра да би озби љан по ку шај из град ње од но са по вје ре
ња ме ђу ре ли гиј ским и на ци о нал ним гру па ма имао ути ца ја на те ри то ри ји ци је ле Бо сне 
и Хер це го ви не, иако је та ве ћи на зна чај но ма ња ме ђу пра во слав ци ма не го код при пад ни
ка дру гих ре ли ги ја и по гле да на сви јет (укљу чу ју ћи ате и сте и аг но сти ке). Слич но то ме, 
сви сма тра ју да би озби љан по ку шај из град ње по вје ре ња имао утје ца ја на ши рем под
руч ју бив ше Ју го сла ви је (ХРВ, БиХ, СРБ), иако су му сли ма ни и ка то ли ци не што ма ње 
по зи тив ни око то га од дру гих, а аг но сти ци и ате и сти на ро чи то по зи тив ни. Ме ђу тим, на 
су штин ско пи та ње о про во ђе њу про це са по ми ре ња и из град ње по вје ре ња у ло кал ној сре
ди ни (вла сти том гра ду или око ли ни), сви ис пи та ни ци, а по себ но при пад ни ци три нај ве ће 
ре ли гиј ске за јед ни це, од го ва ра ју с пу но ма ње по вје ре ња не го на пи та ње та квог про це са 
на под руч ју бив ше Ју го сла ви је. Ис тра жи ва ње по ка зу је да је по вје ре ње у ре ле вант ност 
про це са из град ње по вје ре ња и по ми ре ња за сва три ни воа (ло кал на, др жав на, ре ги о нал
на) код му сли ма на и ка то ли ка го то во иден тич но, да је код пра во сла ва ца ви ше по вје ре ња 
у ре ле вант ност та квог про це са на ло кал ном и на ре ги о нал ном ни воу, а зна чај но ма ње на 
ни воу Бо сне и Хер це го ви не, те да аг но сти ци, ате и сти и оста ли на свим ни во и ма ис ка зу ју 
кон стант но ви со ко по вје ре ње у овај про цес.

На пи та ње тре ба ли ова кве ини ци ја ти ве фо ку си ра ти на од нос из ме ђу кон сти ту тив них 
на ро да, ве ћи на од го ва ра по зи тив но, с тим што је код аг но сти ка и пра во сла ва ца та ве ћи
на не што ма ња од про сјеч не. Ово ли ки ни во сла га ња ме ђу при пад ни ци ма свих вје ра и 
по гле да на сви јет ука зу је на то да у јав но сти не ри јет ко пред ста вље не пер цеп ци је о ’на
мет ну тој’ пер спек ти ви ко ја про бле ме тре ти ра кроз при зму од но са ме ђу кон сти ту тив ним 
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Требају ли се такве иницијативе фокусирати на однос између конститутивних
народа? Како се изјашњавате у вјерском смислу?
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на ро ди ма ни је ве за на ис кљу чи во за ре ли гиј ско опре дје ље ње, од но сно из бор вје ре и по
гле да на сви јет. 

На пи та ње о то ме ка кво мје сто у про це су из град ње по вје ре ња за у зи ма ју те ме из про шло
сти, ис пи та ни ци му сли ма ни у нај ве ћој мје ри сма тра ју да су те те ме ва жне или чак нај ва
жни је, ка то ли ци и пра во слав ци не што ма ње, док нај ма ње ва жно сти те ма ма из про шло сти 
у про це су по ми ре ња и из град ње по вје ре ња при да ју ате и сти.

Гра фи кон 4.4. по ка зу је у ко јем по стот ку (%) ис пи та ни ци, с об зи ром на из ја шња ва ње о 
ре ли гиј ској при пад но сти, по др жа ва ју ис ка зе о ва жно сти те ма из про шло сти за про цес 
по ми ре ња.

За ни мљи ве раз ли ке ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих кон фе си ја и по гле да на сви јет су 
се по ка за ле код од го ва ра ња на пи та ње „На шта би ини ци ја ти ва за из град њу од но са по
вје ре ња мо ра ла би ти усре до то че на?“. Нај ве ћу ва жност озбиљ ним су сре ти ма у по ли тич
ком жи во ту да нас, те до при но су вјер ни ка с искре ном лич ном вје ром при да ју ка то ли ци, 
а нај ма ње аг но сти ци. Му сли ма ни сма тра ју ва жним за овај про цес да осо бе ко је сно се 
од го вор ност за до га ђа је из де ве де те стих го ди на XX ви је ка мо ра ју да ти обра зло же ње о 
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изградње повјерења заузимају теме које произилазе из прошлости
државе, по вашем мишљењу?
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сво јим ак тив но сти ма, што је ре ла тив но ва жно и ис пи та ни ци ма ка то ли ци ма, а у ма њој 
мје ри ис пи та ни ци ма аг но сти ци ма, пра во слав ци ма и ате и сти ма. С дру ге стра не, ате и сти, 
аг но сти ци и „дру ги“ (вјер ске ма њи не, ме ђу њи ма и про те стан ти) нај ви ше по др жа ва ју 
ини ци ја ти ву за из град њу по вје ре ња ко ја би тре ба ло да бу де усре до то че на на под сти ца ње 
дје це и мла дих да раз го ва ра ју о за јед нич ким оче ки ва њи ма ка да је у пи та њу бу дућ ност, 
а ате и сти и „дру ги“ по себ но се сла жу да би се та кву ин ци ја ти ву тре ба ло фо ку си ра ти на 
омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ра зу ми ју раз ли чи те по гле де на ову те му, да бо ље ме ђу соб
но ра зу ми ју јед ни дру ге, те на до при нос љу ди ко ји мо гу ра зу мје ти раз ли чи те ста во ве. 
Ате и сти при да ју ви ше ва жно сти не го дру ги то ме да се по ли тич ки ли де ри озбиљ но ан
га жу ју око љу ди ко је пред ста вља ју. То ука зу је на чи ње ни цу да су ате и сти вр ло свје сни 
свог по ло жа ја ма њи не у Бо сни и Хер це го ви ни и да им те ме ко је про из ла зе из то га има ју 
пред ност. Код пра во сла ва ца ни је мо гу ће при ми је ти ти не ки сна жан тренд у сми слу при
да ва ња ве ли ке ва жно сти би ло ко јем од пред ло же них од го во ра на шта би ини ци ја ти ва за 
из град њу од но са по вје ре ња мо ра ла би ти усре до то че на, али је код пра во сла ва ца мо гу ће 
при ми је ти ти ма ње при да ва ње ва жно сти сла га њу ме ђу екс пер ти ма око ис ку ства по пу ла
ци је и раз ло га за по ступ ке вој них и по ли тич ких ли де ра ти је ком ра та, не го код при пад
ни ка дру гих кон фе си ја. 

С об зи ром на пи та ње о ва жно сти кон крет них по те за о то ме шта би би ло зна чај но за про
цес по ми ре ња, од го во ри су по ка за ли сље де ће: да би про цес до био зна чај ни ји под сти цај 
уко ли ко би ма њин ски по врат ни ци до би ли по вољ ни ји трет ман и за шти ту вје ру је пу но 
ви ше ис пи та ни ка му сли ма на не го ка то ли ка или пра во сла ва ца, док се у од го во ри ма на 
оста ла пи та ња ис пи та ни ци не раз ли ку ју пре ви ше с об зи ром на при пад ност ре ли гиј ским 
тра ди ци ја ма. 

Од го во ри на при о ри те те у тро ше њу про ра чун ских сред ста ва, ге не рал но по ка зу ју да пра
во слав ци ма ње од про сје ка ме ђу свим ис пи та ни ци ма по др жа ва ју тро ше ња јав них при хо
да на баш све пред ло же не про гра ме или ак тив но сти, му сли ма ни ви ше не го про сјеч но, а 
ка то ли ци от при ли ке про сјеч но. Но, уну тар то га, уоч љи ве су и не ке раз ли ке.

На при мјер, ве ли ка је ве ћи на му сли ма на за то да се јав ни при хо ди тро ше за по ста вља ње 
ме мо ри јал них и ин фор ма тив них цен та ра на мје сти ма гдје су по чи ње ни стра вич ни зло чи
ни; бла га ве ћи на ка то ли ка та ко ђе је за, а ве ћи на пра во сла ва ца и аг но сти ка то не по др жа ва 
(ате и ста и „дру гих“ је по ла за, по ла про тив). Слич но, му сли ма ни нај ви ше по др жа ва ју 
фи нан сиј ско по ве ћа ње по др шке жр тва ма озбиљ них зло чи на из 1990их, али у не што ма
њој мје ри и при пад ни ци дру гих кон фе си ја то по др жа ва ју, укљу чу ју ћи и пра во слав це. 
Ве ли ка ве ћи на му сли ма на, те зна чај на ве ћи на ка то ли ка и „дру гих“ по др жа ва при је длог 
да се јав ни но вац тро ши за обра зов не про гра ме ко ји би мла де ши ром зе мље до во ди ли на 
ме мо ри јал на мје ста ка ко би мо гли ра зу мје ти про шлост и из ње из ву ћи по у ке, бла га ве ћи
на аг но сти ка и ате и ста се сла же, а пра во сла ва ца се по ла сла же, по ла не. Пра во слав ци су 
по зи тив ни ји, на при мјер, у по др шци тро ше њу нов ца за дру штве не и кул тур не про гра ме 
ко ји су усре до то че ни на про бле ме за јед нич ког жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни, али то је 
мје ра око ко је по сто ји оп шти кон сен зус. 

Ско ро че твр ти на ис пи ти ва ног узор ка (ме ђу њи ма на ла зи мо при пад ни ке свих вје ро и спо
ви је сти или по гле да на сви јет) се бе ви ди као ре ли гиј ску ма њи ну на под руч ју гдје жи ве. 
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Кад је у пи та њу пер спек ти ва ре ли гиј ске ма њи не на не ком под руч ју, по ка зу је се да они 
ко ји су у ма њи ни има ју ви ше по вје ре ња у по тре бу ан га жма на по ли ти ча ра, у по тре бу да 
дје ца школ ског уз ра ста ви ше раз го ва ра ју о за јед нич ким оче ки ва њи ма у бу дућ но сти, као 
и у ан га жман ис кре них вјер ни ка и оних чла но ва из дру гих за јед ни ца ко ји су ка дри да ра
зу ми ју раз ли чи те ста во ве и по гле де. Кад су у пи та њу пред ло же не мје ре (из 25. пи та ња) 
о по треб ним ак тив но сти ма и мје ра ма у про це су по ми ре ња, они ко ји се осје ћа ју као при
пад ни ци вјер ских ма њи на пу но ви ше су по др жа ли све пред ло же не мје ре, без из у зет ка, од 
оних ко ји ства ри по сма тра ју из ве ћин ске пер спек ти ве. 

При пад ни ци ре ли гиј ских ма њи на – кад је у пи та њу укљу чи ва ње ак те ра – ви ше по др жа ва
ју ан га жман ис так ну тих вјер ских лич но сти, на став ни ка, вјер ских ла и ка и лич но сти ко је 
по др жа ва ју по ли тич ке ин те ре се свих, од при пад ни ка ве ћи не, а што се ти че ан га жма на 
по ли ти ча ра, же на и гру па ко је бра не ин те ре се жр та ва, не ма бит них раз ли ка, од го во ри су 
ујед на че ни. Та ко ђе, с об зи ром на за јед нич ко ис ку ство у ко јем су углав ном би ли не за шти
ће ни и ра њи ви као гру па, при пад ни ци ма њи не оче ки ва но ви ше ва жно сти при да ју зна ча ју 
те ма из про шло сти – мно ге ра не оста ле су на за ци је ље не – не го при пад ни ци ве ћи не. По
твр ђе на је и прет по став ка да при пад ни ци ма њи не у ма њој мје ри осје ћа ју за до вољ ство 
ква ли те том жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни не го при пад ни ци ве ћи не, ко ји, ди рект но или 
по сред но, ипак знат ни је ути чу на усло ве жи во та и на чин оства ри ва ња пра ва та мо гдје су 
ве ћи на, али је ин те ре сант но да се и при пад ни ци ма њи не и ве ћи не сла жу, чак у при бли
жно истом по стот ку, у то ме да би за по пра вља ње ста ња у зе мљи нај ва жни је би ло нај при је 
ри је ши ти еко ном ска пи та ња, за тим по ли тич ка, па тек он да уре ђи ва ти дру штве не од но се. 
У том сми слу, ни је без зна ча ја ре зул тат по ко јем у не што ве ћој мје ри при пад ни ци вјер ске 
ма њи не (92,6%) не го ве ћи не (88,9%) сма тра ју да рје ша ва ње дру штве них од но са тре ба 
усре до то чи ти на од нос из ме ђу кон сти ту тив них на ро да. 

Уну тар вјер ских или гру па ко је под ра зу ми је ва ју од ре ђе ни по глед на сви јет, од нос ве ћи
на–ма њи на ме ђу ис пи та ни ци ма био је: код му сли ма на 76,6% ве ћи на, 17,0% ма њи на, а 
6,4% му сли ма на ни је од го во ри ло на ово пи та ње, код пра во сла ва ца 77,7% ве ћи на, 16,5% 
ма њи на, а 5,9% ни је од го во ри ло, код ка то ли ка је ста ње дру га чи је – ма њи на је не што број
ни ја 62,6% ве ћи на, 29,0% ма њи на, а чак 8,4% ни је хтје ло од го во ри ти. Ус пут ре че но, у 
узор ку, ма њи ном се сма тра 55,1% аг но сти ка и 59,6% ате и ста.
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Табела 1. по ка зу је у ко јем по стот ку (%) ис пи та ни ци ко ји су се из ја сни ли да при па да ју 
ве ћи ни или ма њи ни у ре ли гиј ском сми слу по др жа ва ју тро ше ње сред ста ва из јав них про
ра чу на за ак тив но сти ну жне у про це су по ми ре ња и ус по ста ве по вје ре ња.

По др жа ва те ли при је длог да се јав ни при хо ди 
тро ше на:

При пад ни ци 
вјер ске ма њи не 
(од го вор „ДА“)

При пад ни ци 
вјер ске ве ћи не 
(од го вор „ДА“)

Ме мо ри јал не и јав не ин фор ма тив не цен тре на 
мје сти ма гдје су по чи ње ни стра вич ни зло чи ни

56,5% 56,0%

Обра зов не про гра ме ко ји би мла де ши ром зе
мље до во ди ли на ме мо ри јал на мје ста ка ко би 
ра зу мје ли про шлост и из ву кли по у ке

73,5% 68,7%

Обра зов не про гра ме ко ји по ма жу мла ди ма да 
ри је ше не га тив не пред ра су де и схва те за јед
нич ке ин те ре се гра ђа на и гра ђан ки раз ли чи тог 
по ри је кла

93,1% 87,6%

Ини ци ја ти ве што пред во де за јед ни це ко је по
ка зу ју ко ја је осно ва за по вје ре ње и са рад њу у 
јав но сти

81,4% 77,1%

По ве ћа ње по др шке жр тва ма озбиљ них зло чи
на из 1990их го ди на

78,5% 78,6%

Дру штве не и кул тур не про гра ме ко ји су усре до
то че ни на про бле ме за јед нич ког жи во та у БиХ

89,7% 84,6%

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да су ис пи та ни ци код ко јих сви чла но ви уже по ро ди це при
па да ју ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји скло ни ји ис ка зи ма да су им те ме ко је про из ла зе из 
про шло сти ва жне у по ре ђе њу с ис пи та ни ци ма ко ји ма сви у ужој по ро ди ци не при па да ју 
ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји. Сли чан тренд је очи гле дан и у то ме да су ис пи та ни ци ко ји ма 
сви у ужој по ро ди ци при па да ју ис тој ре ли гиј ској тра ди ци ји ви ше скло ни ста ву да по ста
вља ње ме мо ри јал них ин фор ма тив них цен та ра ко ји би ин фор ми са ли јав ност о про шло сти 
мо же при до ни је ти по ми ре њу. Иста гру па при да је ве ћу ва жност сла га њу екс пе ра та око 
исто риј ских чи ње ни ца о ис ку стви ма и узро ци ма ра та, фо ку си ра но сти у про це су из град
ње по вје ре ња на осо бе ко је сно се од го вор но сти за рат на де ша ва ња, те ви ше по др жа ва да 
се јав ни при хо ди тро ше за по ве ћа ње по др шке жр тва ма зло чи на у ра ту, у по ре ђе њу с ис
пи та ни ци ма ко ји ма сви у ужој по ро ди ци не при па да ју ис тој тра ди ци ји. 

С дру ге стра не, ис пи та ни ци ко ји ма сви у ужој по ро ди ци не при па да ју ис тој ре ли гиј ској 
тра ди ци ји скло ни ји су ми шље њу да се ини ци ја ти ва за из град њу од но са по вје ре ња тре
ба фо ку си ра ти на до при нос љу ди ко ји мо гу ра зу мје ти раз ли чи те ста во ве и по гле де љу ди 
(укљу чу ју ћи чла но ве дру гих за јед ни ца), не го они ко ји ма сви чла но ви при па да ју ис тој 
тра ди ци ји. Но, из ме ђу јед них и дру гих не ма бит них раз ли ка у пи та њу по др шке еду ка
тив ним про гра ми ма и под сти ца њу дје це школ ског уз ра ста да раз го ва ра ју о то ме ко ја су 
им за јед нич ка оче ки ва ња у бу дућ но сти. И јед ни и дру ги то у ве ли ком бро ју по др жа ва ју.
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Ка да је на пра вљен на црт за ову сту ди ју, уче сни ци на јав ним и спе ци ја ли стич ким ди ску
си ја ма су же ље ли да зна ју да ли би у не ким гра до ви ма ни во по др шке ак тив но сти ма по
ми ре ња био ма њи не го у дру гим:

● ни жи у еко ном ски нај не ра зви је ни јим мје сти ма (као што су Лив но, Сре бре ни ца, 
Сто лац или Те слић), а ви ши у на пред ни јим мје сти ма (нпр. Ба ња Лу ка, Са ра је во);

● ни жи у ма њим мје сти ма и мје сти ма сред ње ве ли чи не (као што су Би хаћ, Лив но, 
Сре бре ни ца, Те слић и Тре би ње), а ви ши у ве ли ким гра до ви ма (при је све га Ба ња 
Лука, Би је љи на, Мо стар и Ту зла);

● ни жи у гра до ви ма ко ји су ис ку си ли нај те же об ли ке рат ног про га ња ња, по себ но та
мо гдје је би ло ет нич ког чи шће ња (Сре бре ни ца, Би је љи на, Тре би ње), а ви ши у гра
до ви ма ко ји су, у по ре ђе њу са дру гим, би ли срећ ни ји или ко ји су до жи вје ли ре ла
тив но ни зак ни во на па да на ци ви ле и ци вил не зо не то ком ра та (Лив но);

● ни жи у гра до ви ма ко ји су од у ви јек би ли пре те жно на се ље ни гра ђа ни ма јед ног од 
три кон сти ту тив на на ро да (Лив но), а ви ши у мје шо ви тим гра до ви ма (Мо стар, Ба ња 
Лу ка, Са ра је во или Ту зла);

● ни жи у гра до ви ма на пе ри фе ри ји др жа ве (Сре бре ни ца, Лив но, Би је љи на, Брч ко, 
Те слић и Тре би ње), а ви ши у цен трал ним обла сти ма др жа ве (ко ји, ка ко је обич но 
де фи ни са но, укљу чу ју Са ра је во, Мо стар, Ба њу Лу ку, Јај це, Сто лац и Ту злу);

● и, ко нач но, ни жи у гра до ви ма ко ји не ма ју ста тус уни вер зи тет ског, за раз ли ку од 
оних ко ји то је су (Са ра је во, Ба ња Лу ка, Мо стар, Зе ни ца, Ту зла). 

Има ју ћи на уму ова спе ку ла тив на оче ки ва ња, оно што се у на шим ре зул та ти ма по ка за ло 
као за ни мљи ви је од раз ли ка у ових 13 гра до ва је сте сна га по др шке јав но сти за ак тив но
сти по ми ре ња у свим гра до ви ма. Ло кал ни усло ви и ло кал не кул ту ре мо гу се при ми је ти ти 
у ве о ма раз ли чи тим обра сци ма у сва ком гра ду у ко ме је ан ке та спро ве де на. Ме ђу тим, ни
је по сто јао ни је дан ду бљи фак тор ко ји је ути цао та ко да ми шље ње у јед ном ни зу гра до ва 
бу де оп ти ми стич но или по зи тив но, а у дру гом ни зу гра до ва та ко ра ди кал но про тив но 
или дра ма тич но дру га чи је да би би ло ја сно да исто риј ски до га ђа ји, еко но ми ја или по ли
ти ка пред ста вља ју при мар ни фак тор ко ји об ли ку је ло кал но ми шље ње. Ов дје ће би ти да те 
број ке за од го во ре на пи та ње 21, а осо бе но сти из да љих пи та ња су са мо на ве де не, без 
пре ци зних бро је ва – пре ци зни ји ре зул та ти ко ји по кри ва ју ова пи та ња би ће об ја вље ни у 
де таљ ни јој пу бли ка ци ји 2014/2015.

У овим гра до ви ма ви ди се ста бли но ви сок ни во по др шке по ми ре њу као опри хва ће ном 
дру штве ном про це су. По др шка за про цес по ми ре ња ши ром зе мље не па да ни у јед ном 
гра ду ис под 64% (пи та ње 21). У Са ра је ву и Ба њој Лу ци ди же се на 84% и 82%. У свим 
гра до ви ма су кон крет ни ко ра ци, по др жа ни јав ним бу џе том ако је по треб но, оци је ње ни 
као ва жни. У свим гра до ви ма ве ћи на ис пи та ни ка по твр ђу је ва жност по сти за ња до го во ра 
око исто риј ских чи ње ни ца о ге но цид ном про гра му из 1990их и по твр ђу је, та ко ђе, ва
жност до го во ра у ве зи са ни во ом стра да ња свих стра на то ком ра та. 

На су прот то ме, про це нат ис пи та ни ка ко ји је кон зи стент но ве о ма не га ти ван у ве зи са ва
жно шћу ини ци ја ти ва за по ми ре ње био је ве о ма ни зак у свим гра до ви ма, при лич но уста
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љен на 5%. Тај про це нат је био при бли жно исти про цен ту ис пи та ни ка (7%) ко ји су на ве
ли да је њи хов осје ћај на ци о нал ног иден ти те та ва жан при ли ком до но ше ња од лу ка са ким 
ће по ста ти при ја те љи. Још 5% при лич но кон зи стент но од го ва ра да су ини ци ја ти ве за 
по ми ре ње ма ње ва жне, пре не го да су пот пу но не ва жне.

По сто је не ке ин те ре сант не ва ри ја ци је ко је ја сно по ка зу ју да не ки про це нат ис пи та ни ка у 
раз ли чи тим гра до ви ма или фа во ри зу је дру га чи је при сту пе по ми ре њу или оче ку је да ови 
дру га чи ји при сту пи има ју ве ће шан се да про мо ви шу по ми ре ње. Не би би ло ла ко твр ди
ти да су ва ри ја ци је у од го во ри ма гра ђа на на 13 ло ка ци ја по сље ди ца јед ног фак то ра. Број 
фак то ра ко ји би мо гао би ти у игри, за и ста, оте жа ва да ва ње ја сних ин ди ка то ра за ути цај 
ра та, еко но ми је, ве ли чи не гра да, или раз ли ка из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је. Узор ком са 
ло ка ци ја у цен тру др жа ве до ми ни ра ју три нај ве ћа гра да, Са ра је во, Мо стар и Ба ња Лу ка, 
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што су та ко ђе три нај ра зви је ни ја гра да у узор ку и нај о чи глед ни ји при мје ри ло ка ци ја са 
„мје шо ви тим“ (на су прот јед но на ци о нал ним) ста нов ни штвом. Пе ри фер ни гра до ви ко ји 
су ов дје по кри ве ни укљу чу ју ве ћи про це нат ма њих гра до ва, ко ји су ма ње раз ви је ни и 
углав ном јед но на ци о нал ни. 

По сто ја ње раз ли ка из ме ђу ра спо на од го во ра у цен трал ним и пе ри фер ним гра до ви ма се 
не ја вља без ин те ре сант них ком пли ка ци ја. Ис пи та ни ци у узор ку из ме ђу гра до ва у цен тру 
Бо сне и Хер це го ви не су зна чај но че шће не го што је то слу чај са пе ри фер ним гра до ви
ма по твр ђи ва ли зна чај ини ци ја ти ва по ми ре ња, без об зи ра на то да ли се оне од но се на 
град, ње гов ре ги он или ци је лу Бо сну и Хер це го ви ну или та ко ђе и на Ср би ју и Хр ват ску 
(пи та ње 21). Цен трал ни узо рак је че шће по твр ђи вао ва жност би ло ког про це са по ми
ре ња ко ји се фо ку си ра на од но се из ме ђу кон сти ту тив них на ро да (пи та ње 22), че шће су 
по твр ђи ва ли ва жност ско ро свих кон крет них об ли ка ини ци ја ти ва за по ми ре ње ко је су у 
ис тра жи ва њу опи са не као „сље де ћи ко рак“ (пи та ње 25), са из у зет ком ак тив но сти ко је су 
усмје ре не на про мо ци ју по што ва ња раз ли ка, и че шће су од го ва ра ли да низ ак те ра тре ба 
по сма тра ти као ва жне по ма га че у про це су по ми ре ња (по себ но зна чај не за про цје ну би ле 
су уло ге же на, пред став ни ци жр та ва и угро же них гру па, на став ни ци и лич но сти ко је ни
су иден ти фи ко ва не ни са јед ним од кон сти ту тив них на ро да; пи та ње 27). Раз ли ка из ме ђу 
ра спо на од го во ра ко је су да ли цен трал ни и пе ри фер ни гра до ви би ла је умно го ме по сље
ди ца то га да је ве ћи про це нат ис пи та ни ка из цен трал них ди је ло ва ко ји су да ва ли од го во ре 
„ва жан“ и „ве о ма ва жан“, на су прот не у трал ни јем „је сте и ни је ва жно“. И у цен трал ним и 
у пе ри фер ним ло ка ци ја ма, про це нат не га тив них или ве о ма не га тив них ис пи та ни ка је био 
ма ли. Ме ђу тим, у пе ри фер ним гра до ви ма по сто јао је тренд сре та ња зна чај но ве ћег про
цен та по зи тив них од го во ра на раз ли чи те вр сте пи та ња: оцје не екс пе ра та о рат ном пе ри
о ду (пи та ње 24) и учи нак про шлих вла да (пи та ње 23/4). Упи та ни о ва жно сти раз ли чи тих 
ак тив но сти за по ми ре ње ба зи ра них на ди ја ло гу (пи та ње 24), ис пи та ни ци из цен трал них 
гра до ва су би ли че шће по зи тив ни; упи та ни о ис пи ти ва њу узро ка ра та, при ро де од лу ка 
до не се них у ра ту и о при ро ди ис ку ста ва по пу ла ци је то ком ра та, пе ри фер на по пу ла ци ја је 
са др жа ва ла ве ћи про це нат ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли да је ово ва жно. Слич на раз
ми мо и ла же ња се мо гу при ми је ти ти и из ме ђу за по сле них и не за по сле них уче ни ка ис пи
ти ва ња (о че му се ди ску ту је да ље у тек сту).

На су прот иза зо ву да се осло ни на ове кон тек сту ал не фак то ре у об ја шња ва њу по зи тив них 
од го во ра у Са ра је ву и Ба њој Лу ци, или не га тив них од го во ра у Би је љи ни, по сто је и спе
ци фич но ло кал ни кон тек сту ал ни фак то ри ко ји се мо гу ис ко ри сти ти да об ја сне шта је то 
ка рак те ри стич но у од го во ри ма из сва ког гра да. Оно што сли је ди ука зу је на то да по да ци 
пред ста вља ју ком плек сни ју сли ку ми шље ња у сва ком гра ду не го што би ге не ра ли зу ју ћа 
об ја шње ња то омо гу ћи ла. 

Прем да у свим гра до ви ма ја сна ве ћи на ис пи та ни ка по твр ђу је да би про цес по ми ре ња на 
ни воу др жа ве био ва жан, у Ба њој Лу ци и у Са ра је ву ни во по др шке је био знат но из над 
про сје ка на ци је лом узор ку, на пре ко 80%. По твр де ва жно сти по ми ре ња на ло кал ном и на 
ре ги о нал ном ни воу, укљу чу ју ћи и Хр ват ску и Ср би ју би ле су ма ње до ми нант не у го то во 
свим гра до ви ма. У ве ћи ни гра до ва ма ње од по ло ви не узор ка је по твр ди ло ва жност про
це са по ми ре ња ко ји је фо ку си ран на град и ње гов не по сред ни ре ги он. У три гра да, ме ђу
тим, ве ћи на фа во ри зу је та кав про цес: у Мо ста ру (56%), у Сто цу (65%) и у Са ра је ву (84%). 
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Док се у ве ћи ни гра до ва про це нат ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли да би по ми ре ње има ло 
зна ча ја на ши рем ре ги о нал ном ни воу, укљу чу ју ћи Хр ват ску и Ср би ју, кре тао из ме ђу 50% 
и 63%, у Мо ста ру је тај про це нат из но сио 69%, у Тре би њу 70%, у Ту зли 71% и у Са ра је ву 
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
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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)
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На се ри ји пи та ња (пи та ње 24) о ва жно сти раз ли чи тих при сту па про це су по ми ре ња, гра
до ви су по ди је ље ни на два ти па од го во ра. Пр ва гру па гра до ва (Би хаћ, Лив но, Сре бре ни
ца, Сто лац, Тре би ње, Ту зла) по сла ла је јак по зи ти ван од го вор и ма ли број не га тив них 
од го во ра. Дру га гру па гра до ва (Ба ња Лу ка, Би је љи на, Брч ко, Јај це, Мо стар, Са ра је во, 
Те слић) да ли су ши ри ра спон мо гу ћих од го во ра, прем да и да ље са зна чај но ви ше по зи
тив них не го не га тив них од го во ра, али та ко ђе и са ве ли ким бро јем оних ко ји су да ли не у
трал ни од го вор (умје сто „ва жно је“ или „ни је ва жно“ од го ва ра ли су „и да и не“).

Ме ђу пи та њи ма о нео п ход ним ко ра ци ма за про цес по ми ре ња (пи та ње 25) би ло је оних 
од ко јих би се оче ки ва ло да по ди је ле по пу ла ци ју: пи та ња о ме мо ри јал ним цен три ма и о 
обез бје ђи ва њу јав ног при зна ња ге но ци да у 1990им. Од го во ри гра до ва су се, за пра во, ге
не рал но из у зет но ма ло раз ли ко ва ли од про сје ка ци је лог узор ка, са Би је љи ном ко ја је да ла 
низ не га тив ни јих од го во ра и Ба њом Лу ком, Јај цем, Лив ном, Са ра је вом, Сре бре ни цом, 
Сто цем и Ту злом, ко ји су да ли по зи тив ни ји низ од го во ра. Те слић и Тре би ње су об у хва
ти ли ма ње ве о ма по зи тив них од го во ра, али не и при мјет но ви ше не га тив них од го во ра. У 
Брч ком, од го во ри на пи та ња су се че сто по кла па ли са др жав ним про сје ком, где су ме мо
ри јал на мје ста до би ла ма њи зна чај не го у про сје ку на др жав ном ни воу, али фо ку си ра ње 
на за јед нич ке ин те ре се гра ђа на ја че је по др жа но не го у др жа ви као цје ли ни. 

У од го во ри ма на пи та ња о ва жно сти тро ше ња јав ног нов ца на раз ли чи те ак тив но сти по
ми ре ња (пи та ње 26), ра спон је у ве ћи ни гра до ва био углав ном бли зу про сје ка ци је лог 
узор ка. Ни је би ло ве ли ких раз ми мо и ла же ња са укуп ним узор ком у ра спо ну од го во ра ко је 
су да ли ис пи та ни ци у Брч ком, Мо ста ру или Са ра је ву. Пи та ња о ме мо ри јал ним цен три ма 
за мје шта не ко ји при па да ју нај ма ло број ни јем и нај ма ње оми ље ном од кон сти ту тив них 
на ро да до ни је ло је ви ше по дје ла: ви ђе но је као ма ње ва жан фо кус у Ба њој Лу ци, Би је љи
ни и Тре би њу не го на дру гим мје сти ма, а би ли су сна жно по др жа ни у Би ха ћу, Јај цу, Сре
бре ни ци и Ту зли. Став у Тре би њу је био при мјет но ви ше у ко рист не ких об ли ка ула га ња 
у ак тив но сти по ми ре ња не го што је то био слу чај у про сје ку на др жав ном ни воу. Прем да 
у Ба њој Лу ци ула га ње у ме мо ри јал не и ин фор ма тив не цен тре на мје сти ма зло чи на ни је 
оци је ње но уоп ште као ва жно, тро ше ње нов ца на сла ње дје це да уче о овим мје сти ма је 
ви ђе но као ве о ма ва жно, што је био слу чај и са про гра ми ма за из град њу уза јам ног по
вје ре ња ме ђу гра ђа ни ма, ини ци ја ти ва ма за из град њу по вје ре ња пред во ђе ним ло кал ним 
за јед ни ца ма и за по др шку жр тва ма. Сре бре ни ца је, та ко ђе, зна чај но ве ћу ва жност не го 
што је то про сјек на ни воу др жа ве да ла ини ци ја ти ва ма за из град њу по вје ре ња пред во ђе
ним ло кал ним за јед ни ца ма и про мо ци ји за јед нич ког дру штве ног и кул тур ног жи во та. У 
Би ха ћу, Јај цу, Тре би њу и Ту зли ве ћи зна чај је дат про гра ми ма ко ји во де дје цу на мје ста 
зло чи на не го што је то слу чај са про сје ком на др жав ном ни воу.

Из гле да да су ло кал ни усло ви игра ли уло гу у пра вље њу раз ли ке у од го во ри ма на пи та ње 
27, о ва жно сти раз ли чи тих ти по ва ак те ра у про це су по ми ре ња, или је то бар био слу чај 
у не ким гра до ви ма. Ово не ва жи за све гра до ве, у не ки ма се ра спон од го во ра раз ли ко вао 
ма ло од про сје ка на ни воу др жа ве. Та ко, у Лив ну, Са ра је ву, Сре бре ни ци, Сто цу и Ту зли 
од го во ри су би ли слич ни или ви ши од др жав ног про сје ка за ве ћи ну или за сва пи та ња (с 
тим што су у Са ра је ву по ли тич ки и ре ли гиј ски ли де ри оци је ње ни као ва жни ји не го што је 
слу чај укуп но у др жа ви). У Би је љи ни и Брч ком, ра спон од го во ра је ма ло ма ње по зи ти ван 
не го у др жав ном про сје ку.
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У дру гим гра до ви ма би ло је ви ше ка рак те ри стич них ва ри ја ци ја у од но су на др жав ни 
про сјек. Не по сто ји ја сан обра зац фак то ра ко ји об ја шња ва ју ове раз ли ке по гра до ви ма, 
прем да ће ком би на ци ја ло кал них усло ва мо жда по ста ти ја сна на кон да љег ис пи ти ва ња 
пла ни ра ног за на ред ну го ди ну.

У Те сли ћу, по ли тич ке и вјер ске во ђе су оци је ње не не га тив ни је и ис кре ни вјер ни ци су 
до би ли сна жни је не га тив не од го во ре, што ука зу је на то да је њи хо ва по тен ци јал на уло га 
ве о ма не ва жна, а пред став ни ци жр та ва су до би ли ма ње по зи тив них од го во ра не го што 
је слу чај у др жа ви. Ме ђу тим, ис пи та ни ци из Те сли ћа су би ли ве о ма по зи тив ни у ве зи са 
уло гом ко ју има ју на став ни ци и лич но сти ко је се не иден ти фи ку ју ни са јед ним кон сти
ту тив ним на ро дом, ко ји мо гу да ра зу ми ју раз ли чи те пер спек ти ве. 

У Ту зли је из у зет но по зи ти ван од го вор дат лич но сти ма ко је се не иден ти фи ку ју ни са јед
ним од кон сти ту тив них на ро да, док су се у дру гим пи та њи ма пи та ња при бли жа ва ла про
сје ку узор ка на др жав ном ни воу – ма ло ве ћа раз ли ка око уло ге по ли ти ча ра, не у трал ни ји 
од го во ри у ве зи са вјер ским во ђа ма и не што не га тив ни ји о иде ји дру штве но ан га жо ва них 
вјер ни ка ла и ка ко ји пот по ма жу про цес по ми ре ња. 

Ис пи та ни ци из Тре би ња су би ли мно го по зи тив ни ји у ве зи са уло гом по ли ти ча ра не го 
што би се мо гло оче ки ва ти, би ли су ја сно оди је ље ни пре ма вјер ским во ђа ма не го што је 
слу чај са др жав ним про сје ком и би ли су не у трал ни ји или не га тив ни ји пре ма уло зи ко ју 
има ју же не, на став ни ци и вјер ни ци ла и ци.

У Мо ста ру, ве ћи про це нат ис пи та ни ка не го што је то про сјек на ни воу др жа ве не у трал но 
је про цје њи вао уло гу же на, на став ни ка, вјер ских во ђа и пред став ни ка жр та ва и угро же
них. По тен ци јал на уло га по ли ти ча ра до би ла је не га тив ни је од го во ре ов дје не го у др жав
ном про сје ку, док је уло га ко ју има ју дру штве но ак тив ни ла и ци ов дје оци је ње на по зи тив
ни је не го у др жа ви.

Би хаћ је дао не што по зи тив ни је од го во ре на ве ћи ну ових аге на та по ми ре ња не го што је то 
био слу чај ви ђен на др жав ном ни воу, са ја сним из у зет ком ка да су у пи та њу ла и ци вјер ни
ци, ко ји су ов дје као ка те го ри ја вред но ва ни ма ње по зи тив но не го у др жа ви.

Док су уло ге гру па жр та ва и же на до би ле ви ше ве о ма по зи тив них од го во ра у Јај цу не го у 
др жа ви, по ли ти ча ри су вред но ва ни ма ње не го дру гдје, а ис пи та ни ци су да ли ви ше по ла
ри зо ва них од го во ра на пи та ње о вјер ским во ђа ма и ак тив ним ла и ци ма вјер ни ци ма. 

У Ба њој Лу ци од го во ри на по тен ци јал не уло ге же на, на став ни ка и вјер ских во ђа су би ли 
по зи тив ни ји не го у др жа ви, али још по зи тив ни је су про ци је ње не уло ге ко је има ју 1) лич
но сти ко је се не иден ти фи ку ју ни са јед ним од кон сти ту тив них на ро да и ко је су спо соб не 
да са гле да ва ју раз ли чи те пер спек ти ве и 2) дру штве но ак тив ни вјер ни ци ла и ци. Док су 
ис пи та ни ци из Ба ње Лу ке да ли не у трал не про цје не уло га ко је игра ју по ли ти ча ри, вјер ске 
во ђе и пред став ни ци жр та ва и угро же них гру па, они су та ко ђе да ли ма њи про це нат не га
тив них или ве о ма не га тив них од го во ра не го што је то слу чај на ни воу др жа ве.

По да ци на осно ву од го во ра на сва ова пи та ња чи не ја сним да нај ве ћи и мје шо ви ти гра
до ви у цен трал ним ре ги о ни ма др жа ве, Са ра је во, Мо стар и Ба ња Лу ка, ни су уви јек по зи
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тив ни ји од ма њих, углав ном јед но на ци о нал них гра до ва на пе ри фе ри ји др жа ве – Би хаћ, 
Лив но, Сре бре ни ца, Те слић и Тре би ње.

Ре зул та ти из гра до ва чи ја је по пу ла ци ја до жи вје ла нај го ре не при ли ке у ра ту ни су ја сно 
ма ње по зи тив ни не го гра до ви по пут Лив на, ко ји су има ли у ци је ло сти ма ње тра у ма тич
но рат но ис ку ство. Мо же се за кљу чи ти да гра до ви ни су по ди је ље ни по тра у ма тич ној 
при ро ди рат ног ис ку ства ста нов ни ка, не го пре ма то ме да ли се оче ку је да ком пен за ци ја 
и ре сти ту ци ја за жр тве из њи хо вог гра да бу де на ште ту са да шњих ста нов ни ка. Ста нов
ни ци Лив на и Ба ње Лу ке су, чи ни се, ви ше на кло ње ни за шти ти по врат ни ка у њи хо ве гра
до ве не го што је то слу чај на ни воу др жа ве; у Те сли ћу или Би је љи ни ва жност за шти те 
по врат ни ка и њи хо вих пра ва је ма ње вред но ва на од стра не ис пи та ни ка. У Сре бре ни ци, 
ово пи та ње је до би ло ви ше ве о ма по зи тив них и не га тив них од го во ра не го у про сје ку на 
др жав ном ни воу.

Узор ци из еко ном ски не раз ви је них гра до ва – Те слић, Сре бре ни ца, Лив но и Сто лац – по
твр ђу ју по зи тив ни ји ан га жман у од но су на низ ка рак те ри сти ка про це са по ми ре ња не го 
што је то слу чај на др жав ном ни воу. Ис пи ту ју ћи ове гра до ве, об ја шње ња ко ја се осла ња ју 
на је дан фак тор се чи не бес ко ри сним. Иза зов да се ге не ра ли зу је о је дин стве ним фак то ри
ма ко ји уно се раз ли ке у ста во ви ма по гра до ви ма се по ја вљу је са мо као ин стинк тив но пла
у зи би лан ка да се па жљи во ис пи та ју до ка зи. Тре би ње, на при мјер, из у зет но је по зи тив но 
пре ма по ми ре њу са Ср би јом и Хр ват ском, и ово се не ја вља као из не на ђе ње с об зи ром на 
бли ске ве зе овог гра да са Ду бров ни ком. Али, ово ни је по кре ну ло оста ле гра до ве бли зу 
гра ни ца са Хр ват ском или Ср би јом – Лив но, Би је љи на или Брч ко – да ово ши ре ре ги о нал
но по ми ре ње ви де као ва жни је не го што је то био слу чај на др жав ном ни воу. Об ја сни ти 
ово из кон тек ста спе ци фич не еко но ми је гра да но си пред но сти јед но став но сти, али но си 
и ње не ма не. Ин ду стри ја и при вре да Тре би ња су раз ви је не и оне и ње го ва рад на сна га 
има ју ко ри сти од бли ских ве за гра да са Хр ват ском. Град има зна чај но ма њи ни во не за по
сле но сти не го сви оста ли гра до ви у узор ку осим Са ра је ва и Ба ње Лу ке. Ипак, про сјеч на 
пла та рад ни ка у Тре би њу ни је ви со ка као у Би ха ћу, ко ји је та ко ђе исто риј ски де фи ни сан 
сво јим по ло жа јем бли зу гра ни це са Хр ват ском, али ни је ни из бли за та ко по зи ти ван пре ма 
пре ко гра нич ном по ми ре њу.

Да за кљу чи мо, да ље ис пи ти ва ње и про мо ци ја јав ног ра зу ми је ва ња ових ре зул та та зах
ти је ва дру га чи ју ди ску си ју у свих 13 гра до ва ко ји су укљу че ни у ову сту ди ју. Раз ли чи ти 
ни вои по вје ре ња су да ти раз ли чи тим ак те ри ма ши ром др жа ве, што ће, на рав но, раз ли ко
ва ти фор мат ис тра жи ва ња и јав не ди ску си је у сва ком гра ду. У сва ком слу ча ју, у свје тлу 
ра спо на фак то ра ко ји по ма жу да се од го во ри раз ли ку ју у гра до ви ма, још је зна чај ни ја 
кон зи стент на по све ће ност дру штве но ин клу зив ном про це су по ми ре ња на др жав ном ни
воу ко ја по сто ји у свим гра до ви ма. Ис пи та ни ци из свих гра до ва и са раз ли чи тим по ри је
кли ма су ма ње или ви ше јед на ко че сто по др жа ва ли еду ка тив ни или ди ја ло шки при ступ 
из град њи ме ђу соб ног ра зу ми је ва ња ме ђу гра ђа ни ма; та ко ђе су при лич но јед на ко по др жа
ва ли про цес ко ји про мо ви ше јав но при зна ва ње зло чи на и ге но ци да и свих стра дал нич ких 
ис ку ста ва за ври је ме ра та.



Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

46

6. Еко ном ски ути ца ји на ста во ве о по ми ре њу 
На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да су про мје не у ни воу при хо да и рад ном ста ту су ис пи та ни
ка по ве за не са не ким од њи хо вих од го во ра – рад ни ста тус и ста бил ност еко ном ских оче
ки ва ња су чак мно го кон зи стент ни је по ве за ни не го ни во при хо да. Ово не по твр ђу је сум
ње ко је се по не кад чу ју у јав ним де ба та ма да би по ве ћа ње ни воа при хо да би ло нај бо ље 
сред ство за ства ра ње ве ће отво ре но сти за по ми ре ње. Шта ви ше, од го ва ра ју ћи на не ка пи
та ња, си ро ма шни ји ис пи та ни ци су по ка за ли сна жни ју по др шку по све ће но сти по ми ре њу. 

Ко ре ла ци је су нај при је мје ре не из ме ђу од го во ра на пи та ња о по ми ре њу и укуп ном кућ ном 
при хо ду ис пи та ни ка. За тим су мје ре не из ме ђу од го во ра и на ве де ног при хо да ис пи та ни ка 
по ди је ље ног са бро јем чла но ва до ма ћин ства ко ји жи ве од тог при хо да. Ово мје ре ње ви ше 
и ни же ку пов не мо ћи по осо би ко ре ли ра че шће не го са мо при ход до ма ћин ства ис пи та ни ка.

Ис пи та ни ци су за тим по ве за ни са по слов ном си ту а ци јом ис пи та ни ка, та ко што су ис
пи та ни ци на во ди ли да ли ра де са пу ним рад ним вре ме ном, са по ла рад ног вре ме на или 
по вре ме но, или су не за по сле ни и да ли су сту ден ти или пен зи о не ри. Ја ви ле су се не ке 
ин ди ка тив не ко ре ла ци је са ста во ви ма пен зи о не ра и сту де на та, ко ји су би ли, кон зи стент
но, гру пе ис пи та ни ка ко ји су ис ка зи ва ли нај ви ше и нај ма ње по др шке у ис тра жи ва њу. 
За по сле ни ис пи та ни ци су, та ко ђе, ге не рал но по зи тив ни ји у сво јим од го во ри ма не го не за
по сле ни ис пи та ни ци. Ре зул та ти мо гу да су ге ри шу да се ге не рал но по зи тив ни ји ста во ви 
ја вља ју код ис пи та ни ка са ве ћим ни во ом еко ном ске ста бил но сти, без об зи ра на то да ли 
су им при хо ди ви со ки. Ал тер на тив на хи по те за би мо гла би ти об ја шња ва ње ових трен до
ва као од го во ра на раз ли чи та ис ку ства ста ри јих и мла ђих гра ђа на: рат но ис ку ство гра ђа
на ста ро сти из над го ди на у ко ји ма се од ла зи у пен зи ју вје ро ват но их до во ди до вје ро ва ња 
да су ак тив но сти по ми ре ња ва жне, што је ис ку ство ко је не ди је ле ге не ра ци је од ра сле 
по сли је ра та. У не кој мје ри, рад ни ста тус или оче ки ва ња у ве зи са за по сле њем се по ка
зу ју кон зи стент ни је зна чај ним не го са ме го ди не ста ро сти. Ре зул та ти за рад ни ста тус се 
пре кла па ју у мно гим аспек ти ма са ре зул та ти ма ко ји по ве зу ју ста во ве и ни во обра зо ва ња 
ис пи та ни ка, ме ђу тим, по сто је и ди стинк тив ни ре зул та ти у ве зи са рад ним ста ту сом ко ји 
се не мо гу об ја сни ти ути ца јем обра зо ва ња. 

Ка да им је по ста вљен низ пи та ња о то ме на шта ак тив но сти по ми ре ња тре ба да се фо ку
си ра ју (пи та ње 24), ис пи та ни ци са ве ћом ку пов ном мо ћи по осо би су би ли по зи тив ни ји 
пре ма из град њи уза јам ног ра зу ми је ва ња ме ђу гра ђа ни ма и дје цом школ ског уз ра ста, као 
и пре ма по тре би да се укљу че љу ди ко ји мо гу да ра зу ми ју ста но ви шта раз ли чи тих за
јед ни ца. Ме ђу тим, ис пи та ни ци ко ји жи ве у до ма ћин стви ма са ма њом ку пов ном мо ћи по 
осо би би ли су афир ма тив ни ји у ве зи са по тре бом за екс перт ским про цје на ма узро ка ра та 
и раз ло га за ак ци је вој них и по ли тич ких ли де ра то ком ра та. 

Рад ни ста тус је још кон зи стент ни је по ве зан са од го во ри ма на ова пи та ња. За по сле ни су 
по зи тив ни ји пре ма свим на ве де ним ти по ви ма ак тив но сти по ми ре ња. У од го во ри ма на 
пи та ња ко ја се ди рект но ти чу ра та, ова тен ден ци ја по др шке је са мо ма ло ве ћа ме ђу за по
сле ним ис пи та ни ци ма не го ме ђу не за по сле ним, али би ла је зна чај но ве ћа у од но су на сва 
пи та ња о гра ђа ни ма и по ли тич ким ак те ри ма ко ји ра де на из град њи по вје ре ња и уза јам ног 
ра зу ми је ва ња. 
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Ка да им је по ста вље на се ри ја пи та ња о ва жно сти ни за ти по ва при сту па у сље де ћем ко
ра ку у по ми ре њу (пи та ње 25), ис пи та ни ци са ни жим ни во и ма при ма ња су че шће би ли 
по зи тив ни ји у ве зи са ула га њем у за шти ту по врат ни ка у њи хо ве гра до ве та мо гдје су ови 
по врат ни ци дио кон сти ту тив ног на ро да ко ји је у ма њи ни у том гра ду. Они су че шће би ли 
по зи тив ни у ве зи са тим да њи хо ви гра до ви при зна ју шта је ра ђе но са жр тва ма тих по пу
ла ци ја и да тре ба да пла те од го ва ра ју ће ком пен за ци је. Та ко ђе, они су че шће по др жа ва ли 
ме мо ри јал на мје ста тих гру па у свом гра ду и че шће су сма тра ли ва жним ак тив но сти по
ми ре ња ко је се ба ве стра да њем љу ди на свим стра на ма у то ку ра та. За по сле ни су че шће 
сма тра ли да је по ли тич ка и устав на ре фор ма при о ри тет и че шће су афир ми са ли ври јед
ност ак тив но сти ко је про мо ви шу по што ва ње раз ли чи то сти. По но во су пен зи о не ри би ли 
у про сје ку нај по зи тив ни ја гру па ис пи та ни ка, а сту ден ти нај ма ње по зи тив на.

На пи та ње о при о ри те ти ма за вла ди на ула га ња (пи та ње 26), ис пи та ни ци са ма њим при
хо ди ма су по но во би ли че шће афир ма тив ни пре ма фи нан си ра њу ме мо ри јал них и јав них 
ин фор ма тив них цен та ра на мје сти ма гдје су се де ша ва ле стра вич не ства ри и пре ма до во
ђе њу шко ла у оби ла зак ових мје ста.

Ис пи та ни ци из до ма ћин ста ва са ви шом ку пов ном мо ћи по осо би че шће су сма тра ли ва
жним укљу чи ва ње по ли ти ча ра, же на и на став ни ка у из град њу по вје ре ња и про цес по ми
ре ња (пи та ње 27). На су прот то ме, они ни су би ли по зи тив ни ји не го ис пи та ни ци са ни ским 
при хо ди ма ка да је у пи та њу укљу чи ва ње вјер ских лич но сти, пред став ни ка гру па жр та ва 
и лич но сти ко је се не иден ти фи ку ју ни са јед ним кон сти ту тив ним на ро дом. За по сле ни 
су, ме ђу тим, че шће не го не за по сле ни ис пи та ни ци оцје њи ва ли по ли ти ча ре, на став ни ке и 
дру штве но ак тив не ре ли ги о зне љу де као ва жне у овом про це су. По но во су пен зи о не ри 
би ли у про сје ку нај по зи тив ни ја гру па ис пи та ни ка, док су сту ден ти би ли нај ма ње по зи
тив ни.

Јаз из ме ђу пен зи о не ра и сту де на та зах ти је ва да љу па жњу. У ис кљу чи во еко ном ском сми
слу, дје лу је пла у зи бил но да се ово об ја сни ти ме да сту ден ти оче ку ју ве ћу еко ном ску не
си гур ност. Пен зи о не ри мо гу има ти ма ле при хо де, мно ги иш че ку ју пен зи о ни са ње са ма ло 
нов ца, али та ко ђе са ре ла тив но ма ло фи нан сиј ске не си гур но сти. Мо гао би би ти слу чај да 
об ја шње ње за јаз из ме ђу пен зи о не ра и сту де на та тре ба тра жи ти на дру гом мје сту: пен зи
о не ри се сје ћа ју ка кав је био рат, огром на ве ћи на сту де на та се не сје ћа; ве ли ки про це нат 
пен зи о не ра су обра зо ва ни у ет нич ки мје шо ви тим одје ље њи ма, док да на шња омла ди на 
углав ном иде у мо но ет нич ка одје ље ња. О ути ца ју обра зо ва ња, ста ро сти и рат ног ис ку
ства се ди ску ту је у тек сту ис под.
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7. На ци о нал ни иден ти те ти
У ис тра жи ва њу се по ста вља се ри ја пи та ња ко ја су осми шље на да пру же де таљ не ин фор
ма ци је о то ме ка ко се ис пи та ни ци осје ћа ју у ве зи са сво јим на ци о нал ним иден ти те том, 
и да да ју осно ву за про цје ну од но са из ме ђу ста во ва пре ма на ци о нал ном иден ти те ту и 
ста во ва пре ма по ми ре њу. Ре зул та ти ука зу ју на то да су ис пи та ни ци са бо шњач ким и хр
ват ским по ри је клом у про сје ку кон зи стент но по зи тив ни ји пре ма ва жно сти ак тив но сти 
по ми ре ња не го ис пи та ни ци са срп ским по ри је клом, а ту мо же би ти ви ше фак то ра у игри 
ко ји ма се ово мо же об ја сни ти. Исто вре ме но, ста во ви пре ма на ци о нал ним иден ти те ти ма 
не ко ре ли ра ју кон зи стент но са ста во ви ма пре ма по ми ре њу, а ве ли ки про це нат ис пи та ни
ка не сма тра свој на ци о нал ни иден ти тет ва жним.

Упи та ни ка ко они ви де свој на ци о нал ни иден ти тет (пи та ње 12), 36,8% се из ја сни ло као 
Бо шњак/иња, 32% као Ср бин/Срп ки ња и 23,9% као Хр ват/ица. Од ис пи та ни ка ко ји се 
иден ти фи ку ју са јед ним од три кон сти ту тив на на ро да, пре ко 93% се та ко ђе иден ти фи ку је 
са вјер ским за јед ни ца ма ко је су уоби ча је но по ве за не са на ци о нал ним иден ти те том – ка
то ли ци са хр ват ским на ци о нал ним иден ти те том, му сли ма ни са бо шњач ким на ци о нал ним 
иден ти те том и пра во слав ци са срп ским на ци о нал ним иден ти те том.

Про це нат од 92% Бо шња ка у вјер ском сми слу се из ја шња ва као му сли ман, 3% су ате и сти, 
2% ка то ли ци, 1% пра во слав ни, 1% аг но сти ци и 1% ни је же ље ло да од го во ри. 

Про це нат од 92% Ср ба се у вјер ском сми слу из ја шња ва као пра во слав ни, 3% су ате и сти, 
1% му сли ма ни, 1% аг но сти ци, 2% не што дру го и 1% без од го во ра.

Про це нат од 93% Хр ва та су се у вјер ском сми слу из ја сни ли као ка то ли ци, 2% аг но сти ци, 
1% ате и сти, 1% не што дру го и 1% ни је од го во ри ло.

Ве ћи на ис пи та ни ка ко ји ни су од го во ри ли на пи та ње на ци о нал не при пад но сти ни су од го
во ри ли ни на пи та ње о вјер ској при пад но сти, њих 65%. Оста ли ко ји ни су од го во ри ли о 
сво јој на ци о нал ној пр пад но сти, њих 14% су пра во слав ни, 10% му сли ма ни, 3% ка то ли ци, 
3% ате и сти, 3% не што дру го.

Укр шта њем пи та ња на ци о нал не при пад но сти и тврд ње „у вјер ском сми слу при пад ник 
сам ма њи не“, до би ја мо по да так да 22% ис пи та ни ка у вјер ском сми слу при па да ма њи ни. 
Од њих, нај ви ше је оних ко ји при па да ју на ци о нал ним ма њи на ма (70%). Од кон сти ту
тив них на ро да БиХ, 31% Хр ва та сма тра да је у вјер ском сми слу при пад ник ма њи не, 19% 
Ср ба и 18% Бо шња ка.

Од 161 ис пи та ни ка (6,2%) ко ји су да ли дру га чи ји од го вор, 63 (2,4%) су ри је ши ли да опи
шу свој иден ти тет на дру га чи ји на чин: 25 (1%) је ода бра ло бо сан скохер це го вач ки, осам 
бо сан ски, се дам хер це го вач ки, 10 ју го сло вен ски и 10 је на ве ло мје шо ви то по ри је кло (бо
сан ско и срп ско, хр ват ско и срп ско, итд.). Да љих 10 ис пи та ни ка (0,4%) иден ти фи ку је се 
са на ци о нал ним ма њи на ма, 13 ис пи та ни ка је да ло дру га чи је од го во ре, а 75 (2,9%) ре кли 
су да ра ди је не би од го во ри ли на ово пи та ње. По ред то га, 29 ис пи та ни ка (1,1%) уоп ште 
ни је од го во ри ло на ово пи та ње.
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У од го во ри ма на пи та ње о из град њи по вје ре ња и по ми ре њу, про сјек за узо рак ис пи та
ни ка ко ји се иден ти фи ку ју као Бо шња ци или Хр ва ти био је кон зи стент но по зи тив ни ји у 
ве зи са ва жно шћу ак тив но сти по ми ре ња и ак те ра укљу че них у овај про цес не го ис пи та
ни ци ко ји се иден ти фи ку ју као Ср би. За мно га пи та ња, бо шњач ки ис пи та ни ци су би ли 
афир ма тив ни ји не го хр ват ски, а обр ну то је исто тач но за мно га дру га пи та ња. Де сет ис
пи та ни ка ко ји су се иден ти фи ко ва ли са на ци о нал ним ма њи на ма кон зи стент но су ви со ко 
ран ги ра ли ак тив но сти по ми ре ња и ак те ре, док је гру па ко ја је ода бра ла ал тер на тив не 
иден ти те те знат но ви ше ва ри ра ла, да ју ћи ви со ко ран ги ра не од го во ре на не ка пи та ња, 
а ни ско ран ги ра на на дру га. Раз ли чит ни во обра зо ва ња мо же ути ца ти на не ке од ових 
ре зул та та: ви ши је про це нат ис пи та ни ка са срп ским по ри је клом ко ји су ра но за вр ши ли 
обра зо ва ње не го што је слу чај са гра ђа ни ма са бо шњач ким и хр ват ским по ри је клом, и 
ве ћи про це нат ис пи та ни ка ко ји су се иден ти фи ко ва ли као Хр ват/ица или ко ји су же ље ли 
да се иден ти фи ку ју дру га чи је ме ђу они ма ко ји су за вр ши ли ви ше обра зо ва ње. Би ло је, 
та ко ђе, зна чај них ва ри ја ци ја у окви ру три кон сти ту тив на на ро да. Да кле, раз ли чит тренд 
би тре ба ло да се ра зу ми је не као ра ди кал на раз ли ка из ме ђу три кон сти ту тив на на ро да, 
не го као од раз сна ге раз ли чи тих од го во ра ко ји фа во ри зу ју ак тив но сти по ми ре ња у окви
ру сва ког на ци о нал ног узор ка.

Пи та ње 13 је тра жи ло од ис пи та ни ка да иза бе ру јед ну од че ти ри оп ци је ко ја им се чи ни ла 
да се сла же са њи хо вим осје ћа њем у ве зи са ва жно шћу њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та, 
2,5% ис пи та ни ка је ода бра ло да не од го во ри.

На пи та ње да ли је њи хо ва на ци о нал на при пад ност ва жна за до но ше ње од лу ка о то ме са 
ки ме се дру же (пи та ње 13/1), са мо 194 (7,4%) је оби ље жи ло „да“, а 2348 (90,1%) је ре кло 
„не“.

На пи та ње да ли им је на ци о нал ност ва жна при ли ком гла са ња (пи та ње 13/2), 210 (8,1%) 
је ре кло „да“, 2331 (89,4%) „не“. Хр ват ски ис пи та ни ци су че шће од го ва ра ли са „да“ не го 
што је про сјек у узор ку, док су срп ски и бо шњач ки ис пи та ни ци би ли бли зу про сје ка.

На пи та ње (13/3) да ли је на ци о нал ност њи ма ва жна за то што је то гру па ко јој осје ћа ју да 
при па да ју, 1029 (39,5%) ре кло је „да“, 1512 (58%) „не“. Хр ват ски и срп ски ис пи та ни ци су 
се сла га ли са овим че шће од про сје ка узор ка. 

Са пи та њем (13/4), да ли на ци о нал ност за њих не ма ни ка квог зна ча ја, 1169 (44,9%) се 
сло жи ло, а 1372 (52,6%) се ни је сло жи ло. Овог пу та су се хр ват ски и срп ски ис пи та ни ци 
зна чај но рје ђе сла га ли не го што је то био слу чај са узор ком у цје ли ни. Про сјек узор ка бо
шњач ких ис пи та ни ка био је бли зу про сје ка укуп ног узор ка.

Гру пе ко је су од го во ри ле са „да“ на пи та ње 13/3 и са „не“ на пи та ње 13/4, о осје ћа њи ма и 
зна ча ју при па да ња на ци о нал ној гру пи, би ле су кон зи стен ти је у сво јим од го во ри ма на пи
та ња о при о ри те ти ма за из град њу по вје ре ња и про цес по ми ре ња у пи та њу 24 не го што је 
то био слу чај са дру гим пи та њи ма: по др шка ак тив но сти ма по ми ре ња по зи тив но ко ре ли
ра са уче ста ли јим осје ћа њем да је на ци о нал на гру па ва жна у сми слу при па да ња. Је ди не 
дви је оп ци је у пи та њу 24 за ко је не по сто је зна чај не ко ре ла ци је са пи та њи ма 13/3 и 4 ти чу 
се ва жно сти ди ја ло га за уста но вље ње ме ђу соб ног ра зу ми је ва ња и ва жно сти про гра ма ко
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ји су фо ку си ра ни на ра зу ми је ва ње ме ђу мла дим љу ди ма – ове оп ци је су јед на ко би ле по
др жа ва не од стра не оних ко ји ма на ци о нал ност ни је ва жна као и од оних ко ји ма је ва жна.

Ре ла тив но ма ла гру па ко ја је од го во ри ла са „да“ на 13/1 и 13/2 зна чај но је че шће по др
жа ва ла укљу чи ва ње вјер ни ка у ак тив но сти по ми ре ња. Они ко ји су од го во ри ли да им је 
на ци о нал ни иден ти тет ва жан за до но ше ње од лу ка са ким се дру же (13/1) че шће су вред
но ва ли ми шље ње екс пе ра та о рат ним ис ку стви ма. Они ко ји су, на су прот то ме, од го во ри
ли да им на ци о нал ни иден ти тет не ути че на при ја тељ ства че шће од про сје ка узор ка су 
афир ми са ли зна чај гра ђан ског ра зу ми је ва ња, уло гу у ак тив но сти ма по ми ре ња ко ју има ју 
осо бе ко је ра зу ми ју по зи ци је дру гих и зна чај екс перт ског ми шље ња о узро ци ма ра та. Они 
ко ји су од го во ри ли да на ци о нал ни иден ти тет ути че на њи хо во гла са ње (13/2) че шће од 
про сје ка су ис ти ца ли зна чај из ви ње ња од стра не оних ко ји су би ли на од го вор ним по зи
ци ја ма 1990их, као и зна чај ми шље ња екс пе ра та о узро ци ма ра та.

Од го во ри на пи та ње 13 да ли су да ље ко ре ла ци је са од го во ри ма на пи та ња 25, 26, 27, али 
не да ју кон зи стент но об ја шње ње за пре фе ри ра ни при ступ из град њи по вје ре ња и по ми
ре њу.
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Јед на од нај вред ни јих од ли ка овог ис тра жи ва ња је сте укљу че ност ве ли ког про цен та гра
ђа на ко ји су ри је ши ли да не гла са ју на по сљед њим из бо ри ма на др жав ном и ен ти тет ском 
ни воу, или ко ји су на дру ги на чин ис та кли сво је не за до вољ ство сво јим из бо ром на гла
са њу. Као што се мо же оче ки ва ти, ови ис пи та ни ци су по ка за ли ни жи ни во за до вољ ства 
жи во том у зе мљи, ни ско по вје ре ње у по ли тич ке ак те ре и ни жи ни во по вје ре ња у про цес 
по ми ре ња. Они ко ји су гла са ли за вла да ју ће стран ке – нај ја че пар ти је ко је те же да пред
ста вља ју сва ки од кон сти ту тив них на ро да – ни су ну жно срећ ни овим из бо ром, ни ти су 
ну жно срећ ни ји ста њем др жа ве од оних ко ји гла са ју за опо зи ци о не пар ти је. Ипак, они у 
про сје ку има ју дру га чи је ста во ве пре ма бу дућ но сти зе мље, ко ји се ко се са прет по став
ка ма о „ма ин стре ам“ по ли тич ким пар ти ја ма ко је цр пе сна гу из бес ком про ми сног об ли ка 
ет но на ци о на ли зма. Нај кон зи стент ни ји ни вои по др шке фор мал ним про це си ма по ми ре ња 
до ла зе од оних ко ји су на по сљед њим из бо ри ма гла са ли за јед ну од вла да ју ћих пар ти ја, и 
ти гла са чи су спрем ни ји да по др же ба вље ње исто ри јом др жа ве не го они ко ји су гла са ли 
за опо зи ци о не пар ти је. 

У ово ме што сли је ди, по ре ђе ња су пра вље на не из ме ђу гла са ча по је ди них пар ти ја, већ 
из ме ђу оних ко ји су од го во ри ли да су гла са ли за пар ти је ко је су вла да ле у по сље рат ној 
Бо сни (30,9% укуп ног узор ка), оних ко ји су гла са ли за ма ње опо зи ци о не стран ке (5,9%), 
оних ко ји ни су гла са ли (10,9%), оних ко ји су ода бра ли да не од го во ре за ко га су гла са ли 
или да ли су гла са ли (43,1%) и, ко нач но, оних ко ји уоп ште ни су од го во ри ли на ово пи
та ње (9,2%). Ин те ре со ва ње ов дје ни је на учин ку по је ди них по ли тич ких пар ти ја, не го у 
про фи лу оних ко ји су гла са ли за кон ти ну и тет вла сти, оних ко ји су гла са ли за про мје ну, 
оних ко ји ни су гла са ли и оста лих. Про це нат од 43,1% ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли да 
не же ле да од го во ре о сво јим из бор ним пре фе рен ци ја ма од ра жа ва ви со ки ни во не по вје
ре ња у по ли тич ко ко ри шће ње ових по да та ка. Ве ли ки про це нат ових ис пи та ни ка та ко ђе 
по ка зу је ге не рал ни осје ћај не за до вољ ства жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни и дис тан цу од 
пар тиј ског по ли тич ког си сте ма. 

Пи та ња 19. и 20: Ста ње др жа ве и при о ри те ти про мје не
Они ко ји су гла са ли за вла да ју ће пар ти је ди је ле ге не рал но не за до вољ ство јав но сти жи во
том у Бо сни и Хер це го ви ни и ста њем др жав не по ли ти ке. Ве ћи на ис пи та ни ка је из ра зи ла 
сво је не за до вољ ство ква ли те том жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни (76,4%), док је са мо 
21,7% ре кло да су за до вољ ни (пи та ње 19). Њи хов фо кус ни је би ла по ли тич ка већ еко ном
ска про мје на. Да би се жи вот учи нио бо љим, 60,8% ис пи та ни ка је од го во ри ло да су по
бољ ша ња у еко но ми ји нај ве ћи при о ри тет (пи та ње 20). На су прот то ме, са мо 39,9% узор ка 
вје ру је да је по ли тич ка про мје на ва жни ја за ства ра ње бо љег ква ли те та жи во та, а још 
ма ње – са мо 29,7% – од го во ри ло је да је дру штве на про мје на нај ва жни ји при о ри тет за 
по пра вља ње жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни. С дру ге стра не, ква ли тет со ци јал них од но са 
ни је пре су дан у овом сми слу – 70,3% ис пи та ни ка је ово по твр ди ло, док је 28,7% ре кло да 
би по бољ ша ње дру штве них од но са у Бо сни и Хер це го ви ни учи ни ло жи вот бо љим. Ма ли 
али зна ча јан број ис пи та ни ка је на пи та ње 20 од ба ци ло све три оп ци је и на пи са ло свој 
ре цепт за по бољ ша ње др жа ве, од ко јих мно ги на гла ша ва ју не а де кват ност по ли тич ког 
си сте ма: ства ра ње аде кват не вла де (0,8%), бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је (0,6%), 
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раз два ја ње Фе де ра ци је од Ре пу бли ке Срп ске (0,5%), по ли ти ка ко ја под сти че за по шља ва
ње (0,4%), по ми ре ње и то ле ран ци ја (0,3%), об на вља ње мо ра ла и ети ке (0,2%), вла да ви на 
за ко на и до бри за ко ни (0,2%) и ути ца ње на сви јест љу ди (0,2%).

По да ци от кри ва ју раз ли чи те трен до ве ме ђу од го во ри ма на пи та ње о за до вољ ству жи во
том из ме ђу оних ко ји су гла са ли на по сљед њим из бо ри ма и оних ко ји ни су гла са ли. Они 
ко ји су нај не за до вољ ни ји жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни (85,9%) су они ко ји ни су гла
са ли. Чак 80,4% оних ко ји су гла са ли за опо зи ци о не пар ти је ни су за до вољ ни жи во том у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Раз ли ка из ме ђу ових гла са ча и оних ко ји су гла са ли за по ли тич ке 
пар ти је на вла сти су из не на ђу ју ће ма ле: 79% оних ко ји су гла са ли за вла да ју ће по ли тич ке 
пар ти је на ен ти тет ском и на др жав ном ни воу ни су за до вољ ни жи во том у Бо сни и Хер це
го ви ни. Про це нат од 75,7% оних ко ји су ода бра ли да не ка жу за ко ју пар ти ју су гла са ли 
из ра зи ли су не за до вољ ство жи во том у зе мљи.

Упо ред не раз ли ке у од но су на при о ри те те за про мје ну у др жа ви би ле су из ван ред но ма
ле: по сто ји знат но ма ла раз ли ка у ста во ви ма из ме ђу од го во ра оних ко ји су гла са ли за 
по ли тич ке пар ти је у вла ди и оних ко ји ни су гла са ли, а ко ји се ти чу то га да ли тре ба као 
при о ри тет схва ти ти еко ном ске, по ли тич ке или дру штве не про мје не. Сли чан обра зац се 
ви ди у ста во ви ма пре ма ва жно сти еко ном ске про мје не за по бољ ша ње у жи во ту др жа ве. 
По бољ ша ње у еко но ми ји се по ка за ло јед на ко ва жним за оне ко ји су гла са ли за по ли тич ке 
пар ти је на вла сти (64,4%), оне ко ји су по др жа ли опо зи ци о не пар ти је (63%) и оне ко ји су 
ода бра ли да не ка жу за ко га су гла са ли (64%). Ме ђу они ма ко ји су од го во ри ли да ни су 
гла са ли на по сљед њим ен ти тет ским и др жав ним из бо ри ма, 59,6% је од го во ри ло да је еко
ном ска про мје на при о ри тет за по бољ ша ње жи во та у др жа ви. 

Ва жност по ли тич ке ре фор ме по ка зу је са мо ма ле раз ли ке из ме ђу гла сач ких и не гла сач ких 
гру па. Про це нат од 40,9% оних ко ји су гла са ли за опо зи ци о не пар ти је и 40,9% оних ко ји 
су гла са ли, али су ода бра ли да не ка жу сво је по ли тич ке пре фе рен ци је, сма тра ју да би ово 
био при мар ни пут про мје на на бо ље. На су прот то ме, 37,3% ис пи та ни ка ко ји су гла са ли за 
вла да ју ће пар ти је и 37,9% оних ко ји су од го во ри ли да ни су гла са ли сма тра ју да је по ли
тич ка ди мен зи ја нај ва жни ја област за про мје ну.

По бољ ша ње дру штве них од но са се по ка за ло као нај ма ње зна чај но за све гру пе. То је био 
пре фе ри ра ни пут за 31,4% оних ко ји су ода бра ли да не ка жу за ко га су гла са ли, за 24,8% 
оних ко ји су гла са ли за стран ке у вла сти, за 24,8% оних ко ји ни су гла са ли и 24% оних ко ји 
су по др жа ли по ли тич ке пар ти је. 

Пи та ње 21: Да ли би про цес по ми ре ња имао ути ца ја?
Гла са чи и не гла са чи по но во по ка зу ју бла го раз ли чи те трен до ве у од но су на ути цај про
це са по ми ре ња.

На ло кал ном ни воу, ве ћи на по зи тив них од го во ра до ла зи од оних ко ји су ре кли да ни су 
гла са ли (57,6%). Слич но то ме, ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка ко ји су ода бра ли да не ка
жу за ко га су гла са ли вје ру ју да по ку ша ји из град ње од но са по вје ре ња и искре но сти не би 
ути ца ли на бу дућ ност гра да или ло кал ног ре ги о на у ко ме жи ве. Тренд је ма ло дру га чи ји 
ме ђу гла са чи ма ко ји су ре кли да су гла са ли за од ре ђе ну пар ти ју: 53,5% оних ко ји су гла
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са ли за опо зи ци о не пар ти је и 52,5% оних ко ји су гла са ли за вла да ју ће пар ти је ре кло је да 
би ове ини ци ја ти ве има ле ути ца ја на њи хо ву ло кал ну сре ди ну. 

Сли чан обра зац се мо же при ми је ти ти и у од но су на ини ци ја ти ве за по ми ре ње и из град
њу по вје ре ња на др жав ном ни воу. Про це нат од 76,8% укуп ног ис пи та ног узор ка је ре кло 
да би ове ини ци ја ти ве има ле озби љан ути цај на Бо сну и Хер це го ви ну. Нај по зи тив ни ји 
су би ли они ко ји су гла са ли за вла да ју ће пар ти је: 79,1%. На дру гом кра ју спек тра, 73,9% 
оних ко ји ни су гла са ли се сла жу да би ове ини ци ја ти ве има ле озби љан ути цај на др жав
ном ни воу.

Рас ко рак из ме ђу ста во ва гла са ча и не гла са ча ни је ве ли ки, али је при лич но кон зи стен тан. 

Пи та ње 22: Да ли фо кус тре ба да бу де на кон сти ту тив ним на ро ди ма?
Ско ро 90% ис пи та ни ка је ре кло да ини ци ја ти ве за по ми ре ње и из град њу по вје ре ња тре ба 
да се фо ку си ра ју на од но се из ме ђу три кон сти ту тив на на ро да Бо сне и Хер це го ви не. Нај
ви ши сте пен по др шке за ово до ла зи од оних ко ји ни су гла са ли на по сљед њим др жав ним 
или ен ти тет ским из бо ри ма (92,3%). Нај ма њи сте пен по др шке до ла зи од оних ко ји су гла
са ли за опо зи ци о не пар ти је (87,9%). Овај број је и да ље ве о ма ви сок, бу ду ћи да се ве ли ки 
број ових стра на ка по све ћу је пре ва зи ла же њу по ли тич ке до ми на ци је глав них стра на ка 
ко је су по ве за не са јед ним од кон сти ту тив них на ро да. 

Пи та ње 23: Да ли ак тив но сти по ми ре ња тре ба да се фо ку си ра ју на чи но ве про-
шлих вла да?
Ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка у овој сту ди ји сма тра да су те ме по ве за не са про шло шћу 
ва жне (14,8% сма тра да су ве о ма ва жне, а 38,3% да су ва жне). На су прот то ме, 13,4% је 
ре кло да ове те ме ни су ва жне, за 17,4% ове те ме су пре пре ка за про цес по ми ре ња и из
град ње по вје ре ња, а 16,1% ни је од го во ри ло на ово пи та ње.

Нај по зи тив ни ји пре ма про ми шље ном фо ку су на те ме ве за не за про шлост су они ис пи
та ни ци ко ји су гла са ли за вла да ју ће пар ти је на про шлим из бо ри ма: 42,6% је од го во ри ло 
да су ове те ме ва жне, а 17,5% да су ве о ма ва жне. Они ко ји ни су гла са ли би ли су та ко ђе 
по др жа ва ју ћи, прем да у ма њем про цен ту: 36,2% је од го во ри ло да су ове те ме ва жне, а 
13,4% је ре кло да је фо ку си ра ње на про шлост ве о ма ва жно.

Про је кат про це са по ми ре ња ко ји се усмје ра ва на про шлост оста је нај кон тро вер зи ји за 
оне ко ји ни су гла са ли ни за јед ну од вла да ју ћих по ли тич ких стра на ка на про шлим из бо
ри ма. Про це нат од 25% оних ко ји ни су гла са ли и 20% оних ко ји су гла са ли за опо зи ци о
не пар ти је су од го во ри ли да су ове те ме за пра во при је пре пре ке не го по моћ за из град њу 
по вје ре ња и по ми ре ње.
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Пи та ње 24: Ко ли ко се по ли ти ча ри ма вје ру је у од но су на дру ге ак те ре?
Та бе ла ис под упо ре ђу је ни во ва жно сти за про цес по ми ре ња ко ји је при пи сан по ли ти ча
ри ма са оним при пи са ним не по ли тич ким ак те ри ма. Нај цје ње ни ји уче сни ци у про це су 
по ми ре ња су они ко ји за сту па ју све гра ђа не Бо сне и Хер це го ви не, а не са мо је дан од 
кон сти ту тив них на ро да: 54% ис пи та них су оци је ни ли њи хо ву уло гу као ве о ма ва жну, а 
до дат них 23% је оци је ни ло као ва жну. На су прот то ме, са мо 29% је од го во ри ло да је уло га 
по ли ти ча ра у про це су по ми ре ња ве о ма ва жна, а 19,8% је ре кло да њи хо ва уло га уоп ште 
ни је ва жна – то је нај ви ши про це нат од свих по ну ђе них ти по ва ак те ра. Ра зно ли кост ка
те го ри ја ко је су укљу че не у пи та ње 27. зна чи да су од го во ри схва ће ни као при ли ка да се 
из ра зи ге не рал ни осје ћај не за до вољ ства пар тиј ском по ли ти ком. Они та ко ђе од ра жа ва ју 
пре фе рен ци је раз ли чи тих гру па у окви ру узор ка: ре ли гиј ске во ђе и дру штве но ак тив ни 
ре ли ги о зни по је дин ци су до би ли са мо ма ло ја чу по др шку од по ли ти ча ра, али су та ко ђе 
оци је ње ни као не ва жни од стра не ма њег бро ја ис пи та ни ка; на став ни ци, жр тве и же не су 
до би ле ве ћи ни во по др шке, али и још ма ње од го во ра да би би ли не ва жни за про цес по
ми ре ња.

15%

37%

14%

17%

13%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

То је
најважније

То је важно То није
важно

То је
сметња

Не желим
одговорити

Нису
одговорили

Графикон 8.1
Какво мјесто у таквом процесу изградње повјерења заузимају теме
које произилазе из прошлости државе, по вашем мишљењу?
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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. Рат но ис ку ство
Ис тра жи ва ње је по пр ви пут ис пи та ло ста во ве пре ма по ми ре њу и из град њи по вје ре ња 
ко је има ју гра ђа ни БиХ за ви сно од њи хо вог рат ног ис ку ства.

Ре зул та ти су по твр ди ли на ла зе из проб ног ис тра жи ва ња ко је смо про ве ли ра ни је (2012) у 
че ти ри гра да: Са ра је ву, Ба њој Лу ци, Мо ста ру и Бу гој ну, а пре ма ко јем ис ку ство сте че но у 
то ку ра та ути че на ста во ве о ва жно сти про це са по ми ре ња, али не и на од го во ре на пи та
ња о на чи ну на ко ји би до ње га тре ба ло до ћи. Та ко су у проб ном ис тра жи ва њу вој ни ци и 
ци ви ли при пи са ли ве ћи зна чај про це су по ми ре ња у од но су на оне ко ји су би ли из бје гли
це или оне ко ји су сво ју уло гу у то ку ра та озна чи ли као „све од на ве де ног“ или „ни шта 
од на ве де ног“. По но во се по ка за ло да су ве те ра ни ме ђу нај спрем ни јим ко ји по др жа ва ју 
ини ци ја ти ве за по ми ре ње и из град њу по вје ре ња.

Без об зи ра на рат но ис ку ство и то ко јој ка те го ри ји су при па да ли, сви ис пи та ни ци су ис
ка за ли по зи ти ван став пре ма свим ини ци ја ти ва ма за по ми ре ње, али је при мјет но да раз
ли чи те ка те го ри је при да ју раз ли чи то ве лик зна чај раз ли чи тим ини ци ја ти ва ма.

Ан ке та је ис пи ти ва ла рат но ис ку ство ис пи та ни ка кроз шест по ну ђе них оп ци ја: вој ник, 
ци вил, из бје гли ца, за тво ре ник у ло го ру, ни шта од на вед ног и „не же лим од го во ри ти“. 
Ис пи та ни ци су мо гли озна чи ти је дан или ви ше од го во ра. Нај ви ше је у узор ку би ло из бје
гли ца (36,8%), по том ци ви ла (26,2%), ис пи та ни ка ко ји су ода бра ли „ни шта од на ве де ног“ 
21%, вој ни ка 13,1%, ис пи та ни ка ко ји су ода бра ли „не же лим од го во ри ти“ 6,6%, те за тво
ре ни ка у ло го ру 2,1%. 

Ис пи та ни ци ко ји су у то ку ра та би ли вој ни ци су на сва пи та ња о ини ци ја ти ва ма за из град
њу по вје ре ња об у хва ће на пи та њем 24 од го ва ра ли по зи тив ни је, а по себ но су ин си сти ра ли 
да се ини ци ја ти ва усре до то чи на омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ра зу ми ју раз ли чи те по гле де 
на ову те му и да бо ље ме ђу соб но ра зу ми ју јед ни дру ге, сла га ње ме ђу екс пер ти ма око ис
ку ста ва по пу ла ци је то ком ра та, утвр ђи ва ње узро ка ра та од стра не струч ња ка и оси гу ра ње 
да се по ли тич ки ли де ри озбиљ но ан га жу ју око љу ди ко је пред ста вља ју.

Графикон 9.1 
Слагање међу експертима око искуства популације током рата*
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Ис пи та ни ци ко ји су би ли ци ви ли при да ва ли су ве ћи зна чај ини ци ја ти ва ма за из град њу 
од но са по вје ре ња ко ја су усре до то че на на: озби љан су срет из ме ђу ва жних лич но сти у 
по ли тич ком жи во ту да нас, охра бри ва ње и под сти ца ње дје це школ ског уз ра ста да раз го
ва ра ју о то ме ко ја су им за јед нич ка оче ки ва ња кад је у пи та њу бу дућ ност, до при нос љу ди 
ко ји мо гу да ра зу ми ју раз ли чи те ста во ве и по гле де љу ди – чла но ва раз ли чи тих за јед ни
ца и оси гу ра ње да се по ли тич ки ли де ри озбиљ но ан га жу ју око љу ди ко је пред ста вља ју. 
Оста је не ја сно да ли је ова ко ви со ко оче ки ва ње од по ли ти ча ра уте ме ље но на истин ском 
оче ки ва њу да у про це су по ми ре ња по ли ти ча ри тре ба да да ју ве ћи до при нос и ви ше се 
ан га жу ју око љу ди ко је пред ста вља ју или је ри јеч о оп штем оче ки ва њу од по ли ти ча ра да 
ви ше ра де у ин те ре су гра ђа на.

Ис пи та ни ци ко ји су у то ку ра та би ли из бје гли це при да ва ли су ве ћи зна чај ини ци ја ти ва ма 
за из град њу од но са по вје ре ња ко ја су усре до то че на на: охра бри ва ње и под сти ца ње дје це 
школ ског уз ра ста да раз го ва ра ју о то ме ко ја су им за јед нич ка оче ки ва ња кад је у пи та њу 
бу дућ ност, до при нос љу ди ко ји има ју ис кре ну лич ну вје ру и сла га ње ме ђу екс пер ти ма 
око ис ку ства по пу ла ци је то ком ра та. Они ко ји су про шли кроз ло го ре у то ку ра та та ко ђе 
по ла жу ве ли ка оче ки ва ња у сла га ње екс пе ра та и утвр ђи ва ње од стра не струч ња ка ко ји су 
би ли узро ци ра та.

Ис пи та ни ци ко ји ни су при па да ли ни јед ној од на ве де них гру па то ком ра та има ју скло ност 
да на сва пот пи та ња овог пи та ња од го ва ра ју са ста ти стич ки зна чај но ни жим ври јед но
сти ма, што се укла па у тренд да они ко ји су мла ђи уоп ште но по ка зу ју ма њи ен ту зи ја зам 
пре ма свим ини ци ја ти ва ма о по ми ре њу. Јер, ме ђу они ма ко ји су се из ја сни ли да ни су 
би ли „ни шта од на ве де ног“ то ком ра та, оче ки ва но је би ло нај ви ше мла ђих од 18 го ди на 
(75,4%) (ви ди по гла вље 11. „Ста рост“).

Ис пи та ни ци ко ји ни су же ље ли да од го во ре шта су би ли то ком ра та ста ти стич ки зна чај но 
по зи тив ни је вред ну ју ини ци ја ти ву усре до то че ну на озби љан су срет лич но сти у по ли тич
ком жи во ту да нас, а не га тив ни је на омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ра зу ми ју раз ли чи те по гле
де на ову те му и да бо ље ме ђу соб но ра зу ми ју јед ни дру ге, на сла га ње ме ђу екс пер ти ма 
око ис ку ста ва по пу ла ци је то ком ра та, те на оси гу ра њу да се по ли тич ки ли де ри озбиљ но 
ан га жу ју око љу ди ко је пред ста вља ју. И ово се та ко ђе укла па у ге не рал ни тренд да они 
ко ји се ни су из ја сни ли око сво је уло ге у то ку ра та по ка зу ју не што ви ше скеп ти ци зма пре
ма ини ци ја ти ва ма за по ми ре ње.
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10. Обра зо ва ње
Сте пен обра зо ва ња код ис пи та ни ка сва ка ко спа де ме ђу оне ди стинк ци је ко је се со ци о ло
шки мо гу тре ти ра ти при лич но пре ци зно и без на ро чи те по тре бе за до дат ним по ја шња ва
њи ма. Ме ђу тим, то не зна чи да стра фи ка циј ске гра ни це не мо гу би ти по ста вље не на ви
ше на чи на или да се не мо же иш чи та ва ти ре зул тат ко ји алу ди ра на оче ки ва ни и по жељ ни 
ис ход, или обр ну то. На при мјер, у од но су на ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је 2011. го ди не 
пре зен то вао УНДП, и у ко ји ма је уоч љи ва тен ден ци ја да они с ви шим сте пе ном обра зо ва
ња у ве ћој мје ри по др жа ва ју ак тив но сти ко је при до но се по ми ре њу и из град њи по вје ре ња 
ме ђу на ро ди ма и гра ђа ни ма, ре зул та ти овог ис тра жи ва ња, из не на ђу ју ће или не, по ка зу ју 
да је мо гу ћа и дру га чи ја кон тек сту а ли за ци ја. Ово што сли је ди је увод у на ла зе ис тра жи ва
ња, што ће де таљ ни је би ти по ја шње но у пу бли ка ци ји ко ја тре ба угле да ти свје тлост да на 
2014. или 2015. го ди не. 

Ис пи та ни ци у овом ис тра жи ва њу да ли су сље де ће од го во ре с об зи ром на сте пен обра зо
ва ња: 1,3% ис пи та ни ка на ве ло је да су без ика квог обра зо ва ња, 8,6% има за вр ше ну основ
ну шко лу, 53,3% сред њу шко лу, за тим, ви шу шко лу или фа кул тет за вр ши ло је 30,3%, а 
нај ви ши сте пен обра зо ва ња, ма ги стра или док то ра на у ка, из ја ви ло је да има 3,2% ис пи та
них. Не што ма ње од 2% ни је хтје ло да ти од го вор на ово пи та ње. 

На пи та ње би ли озби љан по ку шај да се из гра де од но си по вје ре ња и искре но сти ме ђу 
ре ли гиј ским и на ци о нал ним гру па ма имао ути ца ја на те ри то ри ји ци је ле Бо сне и Хер це

Графикон 10.1  Образовање
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го ви не, ис пи та ни ци с ви шим сте пе ном обра зо ва ња од го во ри ли су у зна чај ни јој мје ри да 
би имао не го ис пи та ни ци с ни жим сте пе ном или без ика квог обра зо ва ња. На пи та ње о 
то ме да ли би та кав по ку шај имао ути ца ја на при ли ке у ло кал ној сре ди ни или на под руч ју 
ши ре ре ги је (БиХ, ХРВ, СРБ) не ма бит них осци ла ци ја у од но су на сте пен обра зо ва но сти 
ме ђу ис пи та ни ци ма.

Ме ђу тим, не ма раз ли ке ме ђу ис пи та ни ци ма, с об зи ром на сте пен обра зо ва но сти, у од го
во ри ма на пи та ње о то ме тре ба ли та кве ини ци ја ти ве фо ку си ра ти на од нос из ме ђу кон
сти ту тив них на ро да. У огром ној мје ри и они обра зо ва ни ји и они скром ни јег обра зо ва ња 
сма тра ју да је бит но та кав про цес фо ку си ра ти на од нос из ме ђу кон сти ту тив них на ро да. 
Ово ин ди ци ра да ни они гра ђа ни с ви шим сте пе ном обра зо ва ња ни су ис ка за ли по тре бу 
ува жа ва ња или ста вља ња у рав но пра ван по ло жај и оних ко ји ни су при пад ни ци кон сти
ту тив них на ро да. Дру гим ри је чи ма, огром на ве ћи на ис пи та ни ка пре по зна ла је ста вља ње 
од но са из ме ђу кон сту тив них на ро да у сре ди ште про це са по ми ре ња као кључ ни дио. То 
по ка зу је да од нос три на ро да ни је са мо пи та ње на мет ну то од по ли тич ких или обра зо ва
них ели та, ни ти је то не чи ји по пу ли стич ки ин те рес одво јен од ствар ног до жи вља ја гра ђа
на. Пи та ње о то ме за што је то та ко за слу жу је по себ но ис тра жи ва ње.

По зи тив на ко ре ла ци ја се до би ја из ме ђу ви шег сте пе на обра зо ва ња и ве ће по др шке за 
ми шље ња о то ме да би ини ци ја ти ва за из град њу од но са по вје ре ња тре ба ло да бу де усре
до то че на на озби љан су срет из ме ђу по ли ти ча ра, за тим охра бри ва ња и по ти ца ње дје це 
школ ског уз ра ста да раз го ва ра ју о то ме ко ја су им за јед нич ка оче ки ва ња у бу дућ но сти, а 
на ро чи то обра зо ва ни ји ис пи та ни ци по др жа ва ју по тре бу до при но са оних љу ди ко ји мо гу 
ра зу мје ти раз ли чи те ста во ве и по гле де љу ди – чла но ва дру гих за јед ни ца, нај ви ше ма ги
стри и док то ри на у ка. С дру ге стра не, по ма ло па ра док сал но, исти ти ис пи та ни ци ко ји 
има ју сте пен ма ги ста ра и док то ра на у ка нај ма ње вје ру ју у то да би у про це су из град ње 
по вје ре ња и по ми ре ња тре ба ло тро ши ти енер ги ју и ре сур се на ан га жман екс пе ра та, без 
об зи ра на то да ли би се они ба ви ли ис ку стви ма по пу ла ци је то ком ра та, или раз ло зи ма за 
по ступ ке вој них и по ли тич ких ли де ра, или чак са мим узро ци ма ра та. Мо же мо то ту ма
чи ти дво ја ко: или љу ди ко ји се ба ве на у ком има ју до вољ но ис ку ства и по зна ју про бле ме 
ме то до ло шке при ро де или по те шко ће око при сту па аутен тич ним и увјер љи вим по да ци ма 
па за то не ма ју по вје ре ња у ове про це се или, с дру ге стра не, по зна ју до вољ но до са да шње, 
ка ко исто риј ске та ко и ре цент не, по ку ша је да се ре зул та ти на мет ну, окри ви „дру га стра
на“ или ис так ну по жељ ни, а при кри ју не по жељ ни ре зул та ти.

На пи та ње „Вје ру је те ли да би у про це су по ми ре ња би ло зна чај но ако би устав на ре фор
ма окон ча ла ду бо ко уко ри је њен су коб из ме ђу стра на ка ко је пред ста вља ју кон сти ту тив не 
на ро де?“, у од го во ри ма се ја вља од ре ђе на раз ли ка ме ђу ис пи та ни ци ма, с об зи ром на сте
пен обра зо ва но сти, али та ко да на пот пу но истом ни воу по др шку овој мје ри да ју они ко ји 
су без обра зо ва ња и они ко ји су за вр ши ли фа кул те те, а ни жи сте пен по др шке да ју они са 
за вр ше ном основ ном и сред њом шко лом. 

Они с ви шим сте пе ном обра зо ва ња ма ње не го они с ни жим сте пе ном обра зо ва ња по др
жа ва ју при је длог да се јав ни при хо ди тро ше на ме мо ри јал не и јав не ин фор ма тив не цен
тре на мје сти ма гдје су по чи ње ни зло чи ни, а јед на ко та ко и на обра зов не про гра ме ко ји 
би мла де ши ром зе мље до во ди ли на ме мо ри јал на мје ста ра ди ра зу ми је ва ња про шло сти и 
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по у ке ко ју из ње тре ба на у чи ти. Али, за то обра зо ва ни ји ис пи та ни ци знат но ви ше по др жа
ва ју тро ше ње нов ца из јав них про ра чу на на обра зов не про гра ме ко ји по ма жу мла ди ма да 
ри је ше не га тив не пред ра су де и схва те за јед нич ке ин те ре се гра ђа на и гра ђан ки дру га чи јег 
по ри је кла, а до не кле и на ини ци ја ти ве ко је пред во де за јед ни це ко је по ка зу ју ко ја је осно
ва за по вје ре ње и са рад њу у јав но сти. Дру гим ри је чи ма, љу ди с ви шим сте пе ном обра
зо ва ња ма ње па жње при да ју раш чи шћа ва њу од но са из про шло сти и ви ше по ла жу на ак
тив но сти ко ји ма се из гра ђу је бу дућ ност. Ипак, раз ли ка у сте пе ну обра зо ва но сти не игра 
ни ка кву уло гу у по др шци за по ве ћа ње по др шке жр тва ма озбиљ них зло чи на из 1990их.

На кра ју, с об зи ром на ва жност укљу чи ва ња у про цес по ми ре ња, ко ји је осми шљен да 
гра ди по вје ре ње и ра зу ми је ва ње ме ђу гра ђа ни ма Бо сне и Хер це го ви не, ис пи та ни ци с 
ви шим сте пе ном обра зо ва ња пре фе ри ра ју уло гу на став ни ка, од но сно про свјет них рад
ни ка, за тим по ли ти ча ра, до не кле и же на, не што ма ње вјер ских слу жбе ни ка и дру штве но 
ан га жо ва них вјер ни ка, али обра зо ва ни ја по пу ла ци ја не пре по зна је ве ли ки по тен ци јал у 
гру па ма ко је пред ста вља ју жр тве или угро же не чла но ве по пу ла ци је. 



 61
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11. Ста рост ис пи та ни ка
Би ло је за ни мљи во ис пи та ти ка ко на пи та ња из град ње ми ра и по вје ре ња гле да ју раз ли
чи те ста ро сне гру пе. Сло бод но мо же мо ре ћи да је за бри ња ва ју ћи тренд да мла ђи љу ди, 
на ро чи то они ко ји се не сје ћа ју ра та или ни су та да би ли ни ро ђе ни, дје лу ју ин ди фе рент
ни ји пре ма овим пи та њи ма (што се мо же об ја сни ти њи хо вом оп штом мла да лач ком ин
ди фе рент но шћу), али и да има ју не што ри го ро зни је ста во ве пре ма пи та њи ма по вје ре ња 
уоп ште. Ово вје ро ват но го во ри пу но о то ме шта о про те клом ра ту и дру штву учи мо но ве 
ге не ра ци је, ко је, ли ше не лич ног ис ку ства, о ра ту, али и о „дру гом“ уче са мо од ро ди те ља, 
ме ди ја или пак шко ле. 

Кад је ри јеч о ста во ви ма ис пи та ни ка из раз ли чи тих ста ро сних гру па пре ма пи та њи ма о 
су о ча ва њу са про шло шћу, при мјет но је да, нпр., у пи та њу 24, ко је се од но си на то на шта 
би тре ба ло да се усре до то чи ини ци ја ти ва за из град њу од но са по вје ре ња, по сто је, ге не
рал но, раз ли ке из ме ђу мла ђе (ис под 18) и ста ри је по пу ла ци је (пре ко 51), гдје су мла ђи 
ис пи та ни ци све по ну ђе не при је дло ге про цје њи ва ли као ма ње ва жне, док су их ста ри ји 
(по себ но они из над 51 го ди не) сма тра ли ва жни јим. Нај у оч љи ви ја раз ли ка из ме ђу мла дих 
и ста рих је у про цје ни ва жно сти „озбиљ ног су сре та из ме ђу ва жних лич но сти у по ли тич
ком жи во ту да нас“ . Иста ра зИ и ка је еви дент на и код од го во ра на 27. пи та ње, о то ме ко ли
ко је ва жно укљу чи ва ње раз ли чи тих гра ђа на и гра ђан ки у про цес по ми ре ња, гдје по но во 
мла ди ма ње оче ку ју од по ли ти ча ра не го они ста ри ји. Ово се мо жда укла па у ге не рал ни 
тренд на ко ји ука зу је и за па жа ње из пи та ња број 10, пре ма ко јем су они ко ји ни су има ли 
рат ног ис ку ства, а ко ји при па да ју по пу ла ци ји мла ђој од 18 го ди на, по ка за ли сла би је ин
те ре со ва ње и ен ту зи ја зам за чи тав про цес по ми ре ња.

И на пи та ње 25, о то ме вје ру ју ли да би раз ли чи ти ко ра ци у про це су по ми ре ња би ли 
зна чај ни за успјех ини ци ја ти ве из град ње од но са по вје ре ња, по пут „по себ ног трет ма на 
и за шти те ма њи на“, „при зна ња по ли тич ких ли де ра“, „из ви ње ња на ци о нал них ли де ра“ 
и сл., по но во је уоч љи ва раз ли ка у про цје ни ва жно сти, као и код прет ход ног пи та ња о 
по ми ре њу, у смје ру при да ва ња ма ње ва жно сти свим по ну ђе ним при је дло зи ма код мла
ђих ис пи та ни ка. Ге не рал но, што су ста ри ји ис пи та ни ци, про цје њу ју по ну ђе не оп ци је ва
жни ји ма. Раз ли ка је нај у оч љи ви ја из ме ђу ка те го ри је нај мла ђих (ис под 18) и нај ста ри јих 
ис пи та ни ка (из над 51).

На пи та ње 26, о то ме да ли би по др жа ли при је длог да се јав ни при хо ди тро ше на раз ли чи
те обра зов не и дру штве не про јек те ко ји има ју за циљ из град њу по вје ре ња, при мјет но је да 
све ста ро сне ка те го ри је ве ћин ски по др жа ва ју (из ме ђу 51,1% и 91,5%) та кве ини ци ја ти ве.

Ипак, по сто је не ке ни јан се уну тар ста ро сних гру па, гдје на пи та ње о тро ше њу јав них 
при хо да на из град њу „ме мо ри јал них и ин фор ма тив них цен тра ра на мје сти ма гдје су по
чи ње ни стра вич ни зло чи ни“ ис пи та ни ци у ста ро сној гру пи од 18 до 30 го ди на из ра жа ва ју 
ве ћу спрем ност за то не го дру ге ста ро сне ка те го ри је. Не ма раз ли ке ме ђу ис пи та ни ци ма 
раз ли чи тих ста ро сних ка те го ри ја код од го во ра на пи та ње о по др шци „обра зов ним про
гра ми ма ко ји би мла де ши ром зе мље до во ди ли на ме мо ри јал на мје ста да би се ра зу мје ла 
про шлост и по у ка ко ју из ње мо же мо да на у чи мо за др жа ву да нас“. Све ста ро сне гру пе 
углав ном по др жа ва ју тро ше ње јав них при хо да на ову ини ци ја ти ву. 
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У про сје ку је нај ве ћа спрем ност ис пи та ни ка да по др же тро ше ње јав них сред ста ва за 
ства ра ње „обра зов них про гра ма ко ји по ма жу мла ди ма да ри је ше не га тив не пред ра су де 
и схва те за јед нич ке ин те ре се гра ђа на и гра ђан ки дру га чи јег по ри је кла“. Та по др шка се 
кре ће од 86,4% (у ста ро сној гру пи 18–30 го ди на) до 91,5 % (код ис пи та ни ка ста ри јих од 
51 год.).

Зна чај ни ју по др шку су све ста ро сне гру пе ис ка за ле за иде ју да се јав ни при хо ди тро ше на 
„дру штве не и кул тур не про гра ме ко ји су усре до то че ни на про бле ме за јед нич ког жи во та 
у БиХ“, при че му су нај ни жу по др шку да ли ис пи та ни ци у ка те го ри ји од 18 до 30 го ди на 
(83,2%), а нај ве ћу ис пи та ни ци мла ђи од 18 го ди на (87,9%).

Мла ђи од 18 го ди на би нај ма ње јав них при хо да тро ши ли на ме мо ри јал не и ин фор ма тив не 
цен тре на мје сти ма гдје су по чи ње ни стра вич ни зло чи ни (55%), а нај ви ше на обра зов не 
про гра ме ко ји по ма жу мла ди ма да ри је ше не га тив не пред ра су де (87,8%) и дру штве не и 
кул тур не про гра ме ко ји су усре до то че ни на про бле ме за јед нич ког жи во та у Бо сни и Хер
це го ви ни (87,9%). Исти тренд је при су тан и код ис пи та ни ка ста ри јих од 51 го ди не, ко ји 
та ко ђе нај ви ше по др жа ва ју исте при је дло ге (91,5% и 87,2% ре спек тив но).

Нај ве ћи про це нат не до ста ју ћих од го во ра на пи та ње 26 је у ка те го ри ји ис пи та ни ка од 18 
до 30 го ди на и кре ће се из ме ђу 30,1% и 32,7%. Ово по твр ђу је оп шти тренд да су мла ђи 
ис пи та ни ци по ка за ли ма њу до сљед ност у ис пу ња ва њу ан ке те и уоп ште ма ње ин те ре со
ва ње за те му, иако су би ли нај че шћи ис пи та ни ци.

Ка да су ис пи та ни ци упи та ни ко ли ко би би ло ва жно укљу чи ва ти раз ли чи те ка те го ри је 
гра ђа на/гра ђан ки у про цес по ми ре ња ко ји је осми шљен да гра ди по вје ре ње и ра зу ми
је ва ње ме ђу по пу ла ци јом у Бо сни и Хер це го ви ни, нај ма ње по тен ци ја ла за по ми ре ње су 
пре по зна ли у по ли ти ча ри ма. Да је ја ко ва жно по ли ти ча ре укљу чи ти у про цес по ми ре ња 
сма тра 31% ис пи та ни ка, да је ва жно сма тра 21%, да је сте и ни је ва жно 18%, да ни је ва жно 
9% и да уоп ште ни је ва жно 21%, што пред ста вља нај ве ћи про це нат не га тив ног ста ва пре
ма по ли ти ча ри ма у кон тек сту пи та ња о по тре би укљу чи ва ња у про цес по ми ре ња. По себ
но је ово би ло из ра же но код нај мла ђих ис пи та ни ка, а ка ко се по ве ћа ва доб, по ве ћа ва се 
и сте пен про ци је ње не ва жно сти по ли ти ча ра у про це су из град ње по вје ре ња. Исти тренд 
је при мје тан и код оче ки ва ња од вјер ских лич но сти, на став ни ка (по себ но ни ско оци је ње
них од стра не мла ђих од 18), вјер ских ла и ка. И код дру гих по ну ђе них оп ци ја (гру пе ко је 
пред ста вља ју жр тве и угро же не и лич но сти ко је по др жа ва ју ин те ре се свих гра ђа на и гра
ђан ки) по сто ји сли чан тренд, али не та ко на гла шен. Мла ди ис под 18 го ди на су уло зи же на 
у про це су из град ње по вје ре ња да ли ве ћи зна чај од оста лих ста ро сних гру па.
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12. Пол/род
Ва жност па жње усмје ре не на ути цај по ла или ро да на ста во ве пре ма по ми ре њу по твр ђе на 
је од стра не раз ли чи тих стра на, од ко јих не ке про из ла зе из „есен ци ја ли зу ју ће“ прет по
став ке о же на ма као уро ђе но мир ним, иму ним на фак то ре ко је му шкар це пре тва ра ју у 
ак те ре кон фли ка та. Без сум ње, же не су игра ле и на ста вља ју да игра ју пи о нир ску уло гу у 
про мо ви са њу су сре та и ди ја ло га. Ова сту ди ја пред ла же осно ве за по сма тра ње ди стинк
тив не ди на ми ке ко ја фа во ри зу је ак тив но сти по ми ре ња ме ђу же на ма ко је су да ва ле од го
во ре у ис тра жи ва њу, али би ло је, та ко ђе, не ких при мјет них раз ми мо и ла же ња у тен ден ци
ја ма из ме ђу же на ко је су ре ли ги о зни је и же на ко је су окре ну ти је се ку лар ном. Ни је слу чај 
да ста во ве же на и му шка ра ца тре ба по сма тра ти као раз ли чи те, већ тре ба има ти на уму 
не ке ка рак те ри сти ке ис тра жи ва ња уко ли ко же ли мо да ра зу ми је мо ка ко обич ни му шкар ци 
и же не при сту па ју те ма ма по ве за ним са по ми ре њем.

Ин ту и ци ја да же не тре ба да игра ју по себ ну уло гу у пост кон фликт ном пе ри о ду би ла је 
при сут на код мно гих ис пи та ни ка, ка ко код оних ко ји се иден ти фи ку ју као се ку лар ни ји 
дио по пу ла ци је, та ко и код оних ко ји се ви ше иден ти фи ку ју са ре ли гиј ским за јед ни ца ма. 
У про цје ни уло га раз ли чи тих ка те го ри ја ста нов ни штва у по ми ре њу и из град њи по вје ре
ња у Бо сни и Хер це го ви ни (пи та ње 27), уло га же на је ви ђе на као ве о ма ва жна од стра не 
33%, а ва жна од стра не 30% ис пи та ни ка. Са мо 15% ис пи та ни ка је ре кло да уло га же на 
ни је ва жна у про це су по ми ре ња и из град ње по вје ре ња.

Раз ли ке из ме ђу му шка ра ца и же на у од го во ри ма на пи та ње о по ми ре њу
У од го во ри ма на пр ву гру пу пи та ња (пи та ње 24) ко ја се ти чу ини ци ја ти ва ко је тре ба да 
укљу чу је про цес по ми ре ња, про сјек узор ка же на је ран ги рао свих де сет на ве де них ини
ци ја ти ва као ва жни је не го што су то у про сје ку учи ни ли му шкар ци, иако су са мо за по ло
ви ну њих на ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке:

● у оцје њи ва њу ва жно сти да се до би ју об ја шње ња за дје ла од осо ба ко је су би ле од
го вор не за де ша ва ња то ком 1990их,

● у пре по зна ва њу ва жно сти да гра ђа ни ме ђу соб но ра зу ми ју раз ли чи те по гле де,
● у под сти ца њу школ ске дје це да раз го ва ра ју о оче ки ва њи ма за бу дућ ност ко ју ди је ле,
● у по што ва њу до при но са ко ји би да ли љу ди ко ји мо гу да ра зу ми ју ста во ве чла но ва 

дру гих за јед ни ца, и
● у пре по зна ва њу ври јед но сти до го во ра из ме ђу екс пе ра та у ве зи са раз ло зи ма за ак

тив но сти вој них и по ли тич ких ли де ра то ком кон флик та. 

Прем да су же не у про сје ку ран ги ра ле зна чај уло ге да на шњих по ли ти ча ра у про це су по
ми ре ња ви ше не го што је слу чај код му шка ра ца у про сје ку, ни су на ђе не ста ти стич ки зна
чај не раз ли ке. Же не по ка зу ју ви шу осје тљи вост пре ма уло зи ко ју има ју „обич ни љу ди“, 
али, та ко ђе, при пи су ју зна чај по ли ти ча ри ма из про шло сти ко ји тре ба да об ја сне сво ја 
дје ла, као и до го во ру екс пе ра та о дје ли ма вој них и по ли тич ких ели та то ком ра та. Оне 
же не ко је по др жа ва ју све ове тач ке мо гу се по сма тра ти као свје сни је то га да је по ми ре ње 
ком плек сан со ци јал ни фе но мен, ко ји об у хва та раз ли чи те про це се, укљу чу ју ћи до при нос 
обич них љу ди, екс пе ра та, мла дих и љу ди ко ји су до но си ли од лу ке то ком ра та. Ста ти стич
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ки зна чај на раз ли ка је и у то ме да же не у про сје ку при да ју ве ћу зна чај ра зу ми је ва њу као 
кључ ној од ли ци про це са по ми ре ња.

У пи та њу 25, сви кон крет ни ко ра ци ко ји су на ве де ни као мо гу ћи при о ри тет у ра ду на по
ми ре њу би ли су ви ше ран ги ра ни по ва жно сти од стра не же на не го од стра не му шка ра ца 
у про сје ку. Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке су на ђе не у сље де ћим тач ка ма:

● обез бје ђи ва ње по себ ног трет ма на и за шти те за ма њин ске по врат ни ке,
● ме ђу соб но ра зу ми је ва ње и по што ва ње раз ли ка ме ђу гра ђа ни ма, и 
● уза јам но ра зу ми је ва ње и по што ва ње слич но сти ме ђу гра ђа ни ма Бо сне и Хер це го

ви не.

Ви ше по ли тич ких, на ци о нал них и ап стракт них те ма, као што су устав не ре фор ме, до го
вор у ве зи са исто риј ским чи ње ни ца ма и из ви ње ње по ли ти ча ра за про шлост ран ги ра ни 
су у про сје ку ви ше од же на, али ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ов дје ни су на ђе не. Ово 
зна чи да су у овој гру пи пи та ња же не у про сје ку ста ви ле ве ћи на гла сак на пи та ња ко ја се 
ти чу ра зу ми је ва ња „обич них љу ди“.

Прем да ви ше же на у про сје ку не го му шка ра ца одо бра ва иде ју да јав на сред ства тре ба 
тро ши ти на ме мо ри јал не и јав не цен тре на мје сти ма гдје су се де си ли нај стра вич ни ји 
рат ни зло чи ни, ов дје ни је на ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка. Исто ва жи и за дру го 
пи та ње ко је се ти че обра зов них про грам ских по сје та гру па мла дих овим мје сти ма. Чи
ни се, на осно ву по да та ка, да и му шкар ци и же не сма тра ју да ова кве ак тив но сти мо гу 
би ти тра у ма тич не, по себ но за мла де љу де. Је ди не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ко је су 
на ђе не из ме ђу ис пи та ни ка оба по ла се ти чу обра зов них про гра ма ко ји тре ба да по мог ну 
мла ди ма да пре ва зи ђу ме ђу соб не пред ра су де, и ра зу ми је ва ње за јед нич ких ин те ре са гра
ђа на. По ред то га, јав на ула га ња у дру штве не и кул тур не про гра ме ко ји су фо ку си ра ни на 
за јед нич ки жи вот у Бо сни и Хер це го ви ни, по др жа на су од стра не 2,2% ви ше же на не го 
му шка ра ца, прем да ово ни је ста ти стич ки зна чај но.

Пи та ње 27. пред ста вља гру пу пи та ња о ва жно сти (или не ва жно сти) по је ди них дру штве
них гру па у про це су по ми ре ња. У про сје ку, же не су ран ги ра ле све по ме ну те ка те го ри је 
ви ше не го му шкар ци – по ли ти ча ри, ис так ну те по ли тич ке лич но сти, на став ни ци, вјер ни
ци ла и ци, осо бе ко је се за ла жу за ин те ре се свих гра ђа на, же не и гру пе ко је пред ста вља ју 
жр тве или мар ги на ли зо ва не. Ме ђу тим, ово је ста ти стич ки зна чај но са мо за по сљед ње 
дви је гру пе.

Раз ли ке из ме ђу ре ли ги о зни јих и не ре ли ги о зних же на
Раз ли ке у на гла ша ва њу из ме ђу оних же на ко је се опи су ју као ре ли ги о зне и оних ко је се 
опи су ју као не ре ли ги о зне би ле су ја сне у ве зи са не ким пи та њи ма, али ни при бли жно 
свим. Не ки исти обра сци су при ми је ће ни у мје ре њу ко ли ко че сто или ко ли ко ри јет ко су 
ис пи та ни це ре кле да по сје ћу ју ло кал не ре ли гиј ске за јед ни це, прем да је ту би ло и не ких 
ин три гант них но вих обра за ца. 

Ре ли ги о зне же не су по твр ди ле ве ће за до вољ ство жи во том у Бо сни и Хер це го ви ни у од
но су на не ре ли ги о зне же не (пи та ње 19), што је обра зац ко ји јед на ко ва жи и за ре ли ги о зне 
и не ре ли ги о зне му шкар це. На су прот то ме, раз ли ке у при сту пу при о ри те ти ма за по бољ
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ша ње жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни (еко ном ски, дру штве ни, по ли тич ки – пи та ње 20) 
би ле су за не мар љи ве. Ни је би ло ста ти стич ки зна чај них раз ли ка (пи та ње 21) у од но су на 
ва жност из град ње по вје ре ња на ло кал ном или на ци о нал ном ни воу, прем да су ре ли ги о зне 
же не по ка за ле ви ше по вје ре ња у ове про це се на на ци о нал ном ни воу не го што је то слу чај 
са не ре ли ги о зним же на ма, а ма ње по вје ре ња не го не ре ли ги о зне же не на ло кал ном ни воу. 
На су прот то ме, у про сје ку ре ли ги о зне же не ја сно сма тра ју да је ши ри ре ги о нал ни про
цес по ми ре ња, ко ји укљу чу је и Ср би ју и Хр ват ску, ма ње зна ча јан не го што то сма тра ју 
не ре ли ги о зне же не; ова раз ли ка је ста ти стич ки зна чај на. Ви ше ре ли ги о зних не го не ре
ли ги о зних же на ми сли да овај про цес тре ба да се кон цен три ше на кон сти ту тив не на ро де 
(пи та ње 22), али раз ли ка у овом трен ду ни је ста ти стич ки зна чај на.

Узо рак ре ли ги о зних же на је у про сје ку скло ни ји то ме да пи та ња ко ја се ти чу про шло сти 
сма тра ва жним за по ми ре ње не го што је то слу чај са не ре ли ги о зним же на ма (пи та ња 24. 
и 25). Ка ко ис тра жи вач ки тим бу де ово да ље ис пи ти вао, мо же се ис тра жи ти мо гућ ност 
да је ово по ве за но са ре ли гиј ским тра ди ци о на ли змом, са же на ма ко је су че сто схва ће не 
као чу вар ке сје ћа ња на „на ше“ жр тве. Ре ли ги о зне же не су че шће од го ва ра ле да сма тра ју 
ва жним то да екс пер ти ис пи та ју узро ке ра та, да по ли ти ча ри у 1990им тре ба да об ја сне 
сво је по ступ ке у јав но сти, да тре ба да се да ју из ви ње ња за рат не зло чи не и да тре ба да 
се тра жи до го вор у ве зи са ге но ци дом и у ве зи са ти ме до ко је мје ре су љу ди стра да ли на 
свим стра на ма. 

За мно га пи та ња у ве зи са ак тив но сти ма из град ње ми ра ко је се ба ве са да шњо шћу и бу
дућ но шћу, ни су на ђе не зна чај не раз ли ке. Пре ма то ме, при сту пи ре ли ги о зних и не ре ли
ги о зних же на су от при ли ке јед на ки у по гле ду зна ча ја ме ђу соб ног ра зу ми је ва ња ка ко раз
ли ка та ко и слич но сти ме ђу гра ђа ни ма. На рав но, уло га „обич них вјер ни ка“ ран ги ра на 
је ви ше од стра не ре ли ги о зних же на, а ово је исто био слу чај са ста во ви ма о ва жно сти 
озбиљ ног ба вље ња по ли ти ча ра на ро дом ко ји на сто је да пред ста вља ју. Ре ли ги о зне же
не су та ко ђе по ка за ле ви ше по вје ре ња у уло гу вјер ских во ђа у про це су по ми ре ња, као и 
гру па ко је пред ста вља ју жр тве и мар ги на ли зо ва не љу де. Што се ти че дру гих ка те го ри ја 
ак те ра по ме ну тих у пи та њу 27, ни је би ло ста ти стич ки зна чај них раз ли ка.

Што се ти че ути ца ја укљу че но сти у ре ли гиј ске за јед ни це, би ло је не ких не из не на ђу ју ћих 
од ра за истих раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли да су ре ли ги о зни и оних ко
ји су ре кли да ни су ре ли ги о зни, али би ло је и не ких за ни мљи вих раз ли ка. Же не ко је су 
ак тив не у ло кал ним ре ли гиј ским за јед ни ца ма би ле су не што скло ни је (прем да ово ни је 
би ло до вољ но ја сно да би би ло ста ти стич ки зна чај но) да твр де да је за по бољ ша ње жи во
та у Бо сни и Хер це го ви ни ва жно по пра ви ти дру штве не од но се и уве сти ред у по ли ти ку 
зе мље. Оне су, та ко ђе, при да ле ма ње ва жно сти еко ном ским про мје на ма не го што је слу
чај код не ре ли ги о зних же на (пи та ње 20). Же не ко је су ак тив не у ло кал ним ре ли гиј ским 
за јед ни ца ма че шће су не го дру ге же не сма тра ле да ини ци ја ти ве по ми ре ња на ло кал ном и 
на ци о нал ном ни воу мо гу да про из ве ду зна чај не про мје не (пи та ње 21). Ме ђу тим, ре ли гиј
ски ак тив не же не су рје ђе сма тра ле да су ини ци ја ти ве по ми ре ња на ре ги о нал ном ни воу 
ва жне, и ово је би ло ста ти стич ки зна чај но. Оне су, та ко ђе (пи та ње 22), ма ње скло не да од
го во ре да ове ини ци ја ти ве тре ба да се усмје ре на кон сти ту тив не на ро де, прем да ово ни је 
ста ти стич ки зна чај но – што отва ра за ни мљи ву мо гућ ност за да ље ис пи ти ва ње да у овом 



Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

66

пи та њу ре ли ги ја и ре ли ги о зност иду на су прот пред ста ви о екс клу зив но ет нич кона ци о
нал ним гра ни ца ма у по ли тич ком жи во ту.

Оно што је би ло зна чај но је сте пен до ко јег су же не ко је су ак тив не у жи во ту сво јих ре ли
гиј ских за јед ни ца рав но ду шне пре ма ва жно сти ак тив но сти по ми ре ња ко је се фо ку си ра ју 
на про шлост (пи та ња 24. и 25). Ово се су прот ста вља бро је ви ма ко ји се за сни ва ју на при
ја вље ном ни воу ре ли ги о зно сти: та мо, што је ис пи та ни ца твр ди ла да је ре ли ги о зни ја, то 
је ви ше по др жа ва ла ак тив но сти усмје ре не на про шлост.

Ре ли ги о зно ак тив ни је же не су ви ше узи ма ле у об зир ди рект не ак тив но сти не го же не ко је 
ни су ре ли гиј ски ак тив не, као што су озбиљ ни су сре ти ме ђу по ли ти ча ри ма, ак тив но сти 
ко је про мо ви шу ис кре ни вјер ни ци и ак тив но сти ко је омо гу ћа ва ју гра ђа ни ма бо ље ме ђу
соб но ра зу ми је ва ње. Раз ли ке у уло зи екс пе ра та ни су ста ти стич ки зна чај не код ре ли ги о
зних и не ре ли ги о зних же на, што зна чи да, уоп ште но го во ре но, обје гру пе ви ше ци је не 
уло гу „обич них“ љу ди не го екс пе ра та. Та ко ђе је ин те ре сант но при ми је ти ти раз ли ку из
ме ђу же на ко је твр де да су ре ли ги о зне и же на ко је твр де да су ре ли ги о зно ак тив не, пр ва 
гру па је оци је ни ла бо ље пи та ња ко ја се ба ве про шло шћу од дру ге гру пе. Што се ти че 
сље де ће гру пе пи та ња ко ја се ба ве по ми ре њем, до би је ни ко е фи ци јент ко ре ла ци је је ста
ти стич ки зна ча јан је ди но у пи та њу по што ва ња ка ко слич но сти та ко и раз ли ка из ме ђу 
гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не, гдје ма ње ре ли ги о зне ак тив не же не сма тра ју ово ва жни јим 
не го ре ли ги о зно ак тив не. Та ко ђе је ин те ре сант но при ми је ти ти да ни су на ђе не ста ти стич
ки зна чај не раз ли ке у дру гим пи та њи ма ме ђу же на ма ко је су ре ли гиј ски ак тив не на раз
ли чи тим ни во и ма.

У исто ври је ме, ре ли гиј ски ак тив не же не сма тра ју да је тро ше ње јав ног нов ца на ме мо ри
јал не цен тре на мје сти ма стра вич них зло чи на ва жни је не го што то сма тра ју не ре ли ги о зне 
же не, да ле су ве ћу те жи ну обра зов ним про гра ми ма ко ји омо гу ћа ва ју мла дим љу ди ма да 
по сје те та ква мје ста ка ко би бо ље ра зу мје ли про шлост и би ле су по зи тив ни је пре ма ве ћој 
по др шци жр тва ма. На дру гим те ма ма ко је су по кри ве не у пи та њу 26, ни су на ђе не ста ти
стич ки зна чај не раз ли ке. Ме ђу тим, ни је не ва жно то да ре ли ги о зно ак тив не же не рје ђе 
на гла ша ва ју ак тив но сти по ми ре ња ко је су усмје ре не на про бле ме сва ко днев ног жи во та у 
Бо сни и Хер це го ви ни.

Што се ти че ва жно сти дру гих дру штве них ак те ра у ак тив но сти ма по ми ре ња (пи та ње 27), 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке су на ђе не са мо у од но су на уло ге ре ли гиј ских во ђа и вјер
ни ка ла и ка, гдје, са свим ло гич но, же не ко је су ре ли гиј ски ак тив не че шће ци је не њи хо ве 
уло ге не го не ре ли ги о зне же не.

Да за кљу чи мо, уку пан узо рак, му шкар ци и же не, ви де у же на ма по тен ци јал но зна чај ног 
ак те ра у про це си ма по ми ре ња, док је са мо 15% ис пи та ни ка оци је ни ло њи хо ву уло гу као 
не ва жну. По ка за ло се вје ро ват ни јим да же не оци је не ак тив но сти по вје ре ња као ва жне 
не го што би то учи ни ли му шкар ци и, у про сје ку, же не се по ка зу ју као че шће свје сне 
ком плек сног оби ма ак те ра ко ји би мо гли би ти ва жни за про цес по ми ре ња. Иако је би ло 
раз ли ка у то ме шта су ис ти ца ле ре ли ги о зне, а шта не ре ли ги о зне же не – при је све га, што 
су же не твр ди ле да су ви ше ре ли ги о зне, то су ви ше ис ти ца ле зна чај ба вље ња те ма ма про
шло сти – трен до ви че сто ни су би ли ста ти стич ки зна чај ни. 
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