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 1.Сажетак

1.Сажетак
Подаци судобијенииз 616попуњенихупитника.Испитаници супропорционално за-
ступљенипреманационалномпоријеклуусвакомодчетирирегионауБоснииХерцего-
вини−БањаЛука,Бугојно,МостариСарајево.

Ставови о помирењу и изградњи повјерења у сва четири региона

А.Мир,изградњаповјерењаипомирењесуважнициљеви:88,2%испитаникапотврдило
једаћепроцескојиградиповјерењеиискренеодносебитизначајанзабудућностБосне
иХерцеговине.

Б.Процесизградњеповјерењакојисеусредсређујенабудућностдобиоједалековећу
подршкунегопроцесфокусираннапрошлост.Међутим,приближнополовинаиспитани-
кабилајеувјеренадајејавнопризнањезлочинаизпрошлостиважнозауспостављање
повјерењајавностипремаполитичарима.

В.Помирењеиизградњаповјерењасуодговорностширокогспектрадруштвенихгрупа:
• учитељииобразовнеустановесматрајусенајважнијимзаизградњуповјерења,
• ненационалистииженесуувеликојмјериоцијењеникаоважнинанивоудржаве,али

неиналокалномнивоу,
• вјерскевођесматрајусеважнимналокалномнивоу,алисумишљењаоњиховојна-

ционалнојважностиоштроподијељена.Важностукључивањаљудиискреневјерске
посвећеностинијебилоспорно,алијебилопотврђеносамоодстранеполовинеиспи-
таника.

Разлике у вези са биографском позадином испитаника
А.НајупечатљивијеразликеуставупремапомирењунисуподијелилеХрвате,Бошњаке
иСрбемеђуиспитаницима,нитииспитаникеизразличитихградова−подијелилесупак
одговоредатеодстраневећинскогстановништваододговорадатиходстранемањинског
становништваутимградовима.Усвимградовима,припадницивећинскогстановништва
суизразиливећеповјерењеуизгледезапроцеспомирењакојибибиоподржанодстране
јавнихустановаијавнихличностинегоштосутоучинилиприпадницимањина,атакође
ивећизначајулогевјерскихзаједницаижена,уодносунаовекатегоријеиспитаникакоји
субилиприпадницимањинскогстановништва.

Б.Штојевећинивовјерскепреданостииактивностиодстранеиспитаника,већајебила
ивјероватноћадаћеизразитивјеруувриједностпроцесапомирења.

В.Испитанициучетириградадалисуприличноразличитеодговореоважностиполи-
тичкогивјерскогдоприносаупроцесупомирења,атакођеиоважностиратногзавјеш-
тањаупроцесупомирења.

Г.Искуствостеченоутокуратаутицало јенаставовеоважностипроцесапомирења,
иаконеинаодговоренапитањаоначинунакојибипомирењетребалодабудепостиг-
нуто.Војнициицивилисуприписаливећизначајпроцесупомирењауодносунаоне
којисубилиизбјеглицеилионекојисумеђупонуђенимпозицијамаутокуратаозначили
својукао„свеоднаведеног“или„ништаоднаведеног“.
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 2.Нацртстудије

2.Нацртстудије
Испитивање су у новембру 2011. годи-
не спровели тимови у Сарајеву, Мостару,
Бугојну и Бањој Луци, који су одабрани
као већи градови смјештени у карактери-
стичнимрегионимаБоснеиХерцеговине.
Етичкооправдањезасвеаспектенацртаи
начина спровођења истраживања одобрио
језатозадужениКомитетзаетикуистра-
живањанаУниверзитетууЕдинбургу.

Истраживање јеурађенонаузоркуод616
испитаника,којисускороравномјернорас-
подијељени у оквиру три главне етничке
групе,каоиуоквирустароснихгрупа,пре-
маполуилокалитету.Истраживањепосље-
дичнонеприказујепрецизанбалансуста-
вовимастановништваБоснеиХерцеговине
ускладусапропорцијамаизмеђустановни-
кабошњачког,хрватскогисрпскогпоријек-
ла,упротеклојдеценијипроцијењенимна
45%−48%, 14,3%−15% и 36%−37,9%.Као
штоћесеунаставкувидјетиуоквируде-
таљнедискусијеозначајнимрегионалним
размимоилажењима унутар сваке од три
главнеетничкегрупе,истраживањекојеби
на основу одабраних узорака генерализо-
вало ставове сходно пропорцијама у ста-
новништвунебисасигурношћуобезбије-
дило прецизнију слику општег мишљења
у БиХ. Истраживачки тим тежио је што
приближнијем односуБошњака,Хрвата и
Србаусвакомодчетирилокалитета,коли-
којетобиломогуће,уциљуодсликавања
ставовамањинског становништва, једнако
каоимишљењавећинскепопулације.Број
Срба уМостару и Бугојну, као и Бошња-
каиХрватауБањојЛуци, веома јемали.
Српскииспитаницисупронађениуселима
окоМостара,каоисамомграду.Довољан
број бошњачких и хрватских испитани-
капронађенјеусамојБањојЛуци.Веома
јемалибројСрбаидаљеуБугојну,каои

у централном босанском региону Феде-
рације Босне и Херцеговине у целини. У
циљу представљања српског мишљења у
том региону, 38 испитаника је пронађено
уградовимакојисеналазеублизиниовог
региона.

Испитаницима се прилазило на јавним
мјестима самолбомда својеручно,надо-
бровољној основи, попуне писмени упит-
ник, у верзијама на босанском, хрватском
и српском језику. Испитаници нису били
обавезнидаодговоренасвапитањаиоста-
лисуанонимни.Добилисумогућностдасе
неидентификујунисаједномодтрислуж-
бенеетничкегрупе(0,8%испитаникаиза-
брало јеовуопцију),илидаодаберунеку
другунационалнуприпадност(1,7%).

Ово истраживање је осмишљено тако да
обухватипитањаоутицајуличнихоколно-
стинаставовепремапомирењуиизградњи
повјерења,обраћајућивећупажњунагру-
пуиспитиванихфакторанегоштојетобио
случај у претходнимистраживањима.Пи-
тања су сеодносиланашириспектароб-
ликаициљеватранзицијскеправдеипоми-
рењанегоштојепокушанодосада.Подаци
изистраживањабавесестогарасправомо
томедалипроцесизградњеповјерењатре-
ба да будеповезан са политичкими вјер-
ским елитама, са историјским пресудама
уз извињење актуелних лидера, са поми-
рењем, са друштвеном реконструкцијом
илиправдом.

Иако је релативно мали број испитивања
јавнихставоваурађеноовојтеми,постоје
некевеомакориснестудијекојеимајутрајну
вриједност. У 2004. години, објављена је
веома важна студија која указује на опа-
дањенивоаповјерењаимеђуетничкеинте-
ракцијеутрилокалитета,утоку,апосебно
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након завршетка рата. Студију су објави-
лиEricStoverиHarveyM.Weinstein (Мој 
сусјед, мој непријатељ − правда и зајед-
ница у времену након масовног злочина,
CambridgeUniversityPress).MartaValinas,
Stephan Partmentier и Elmar Weitekamp
објавили су извјештај Обнова правде у
БоснииХерцеговини,који је заснованна
испитивању становништва (Luven, 2009),
показујући одређени степен разилажења
између три главне вјерско-етничке групе.
UNDPјеобјавиосвојенајновијеистражи-
вање у 2010. (Суочавање с прошлошћу и
приступ правди из перспективе јавности),
којепоказујевишинивоподршкемеханиз-
мима транзицијске правде међу онима са
вишим нивоом образовања, а мало рази-
лажењеуодносунаетничкуприпадности
пол.

Докниједнаодовихстудијанијепоставља-
лапитањаорелигији,Галупјеобјавиого-
дишње анкете о вјерској идентификацији
уБоснииХерцеговиниитакођеукључио
коментареомеђуетничкимодносимаире-
лигији током анкетирања за истраживање
2010GallupBalkanMonitor (ФокуснаБо-

сну, новембар 2010). Центар за дијалог
Нансен је такође пружио користан под-
сјетникосназиопштеприхваћеногсупрот-
стављањамијешањурелигијеиполитике,у
свомистраживањуподназивомОстављање
прошлостизасобом:стајалиштамладиху
БоснииХерцеговини(2012).

Наша анкета је осмишљена са циљем да
отвори перспективе истраживања како би
сеурадилообимнијеистраживањеотема-
макојесуобрађене.Извјештајкојисепред
Ваманалазијесажетакстатистичкизначај-
нихналаза, осмишљенпосебнода стиму-
лише размишљање и дијалог. Детаљнији
резултатићебитиобјављенизастручњаке
ублискојбудућности,адаљирадјеплани-
раннаконодређеногвременаконсултација
наосновуовихналаза.

Овај извјештај из постојећих података не
изводизакључкеодаљемраду,какозаоне
који се баве одређеним облицима актив-
ностиупроцесупомирења,таконизаоне
од којих ће бити затражено да изнесупо-
литичкамишљењаобудућимкорацимака
изградњиповјерења.
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 3.Детаљнијизакључцистудијеоставовимајавности

3.Детаљнијизакључцистудијео
ставовимајавности
Одговоринанивоудржаве

Снажна подршка процесу изградње 
повјерења

88,2%испитаникајепотврдилодаћепро-
цесизградњеповјерењаиискрениходноса
битиважанзабудућностБиХ,

85,4%сматрадабитобиловажнонањихо-
вомлокалитету,

85,6%сматрадабитобиловажнозарегију
бившеЈугославије.

Снажна подршка таквом процесу, која се
примјећујеуовимподацимаиудетаљима
који слиједе, присутна је у све три зајед-
нице и не би била умањена састављањем
анкетекојабисадржаламањупропорцију
Хрватаи већиброј српскихибошњачких
грађанаустановништвукаоцјелини.

Циљеви процеса изградње повјерења

Напитањештабитребалодабудеуфокусу
процесаизградњеповјерења,далекојевећа
билаподршкауспостављањуразумијевања
између обичних грађана и дјеце, него у
стручном испитивању искустава и узрока
рата,илипризнавањупредузетихрадњиу
рату.

Постојала је веома јака подршка циље-
вима у процесу изградње повјерења која
приказује усредсређивање на будућност,
док је много мање одлучне подршке пру-
жено активностимапомирењаусмјереним
на прошлост. Ипак, приближно половина
испитаника подржава усредсређивање на
историјскапитања.Овосеможевидјетиу
бројевимакојислиједе:

Упитани да ли је скуп одређених циљева
важан(наскалиод0до4)засигурности
иницијативуизградњеповјерења,одговори
субилисљедећи:
79,2%испитаника(4/4)јеодговорилодаје
мирвеомаважанциљ,
 12,1%дајеважан(3/4),
72,9%одговорилоједајеразумијевање
веомаважанциљ(4/4),
 18,5%дајеважан(3/4),
74,7%одговорилоједаједруштвенина-
предаквеомаважанциљ(4/4),
 15,9%дајеважан(3/4),
72,1%одговорилоједајеповећањесигур-
ностивеомаважанциљ(4/4),
 16,9%дајеважан(3/4),
71,6%одговорилоједајеповјерењевеома
важанциљ(4/4),
 19,1%дајеважан(3/4),
68,2%одговорилоједајеобнављање
друштвавеомаважанциљ(4/4),
 18,5%дајеважан(3/4),
65,2%одговорилоједајепомирењевеома
важанциљ(4/4),
 а19,3%дајеважан(3/4),
56,9%одговорилоједајеконституисање
истиневеомаважанциљ(4/4),
 18,1%дајеважан(3/4),
54,9%одговорилоједасууставнепромје-
невеомаважанциљ(4/4),
 а18,1%дајеважан(3/4),
54,3%одговорилоједајеутврђивање
одговорности/кривицевеомаважанциљ
(4/4),
 18,2%дајеважан(3/4),
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50,5%одговорилоједајеисторијскапре-
цизноствеомаважанциљ(4/4),
 а15,6%дајеважан(3/4),
49,2%одговорилоједајеизвињењевеома
важанциљ(4/4),
 а20%дајеважан(3/4).

Циљевимакојејевећинаиспитаникаозна-
чилакаоврловажнетежилосевишенего
циљевимакојисудобилирезултатемањеод
„4“,акојисуфокусиранинарјешавањене-
правдиучињенихупрошлости.Међутим,
и ове циљеве половина испитаника сма-
травеомаважним.Практичнизначајових
циљева такођене треба одбацити.Тако је
53,7%испитаникаизјавилодајејавнопри-
знањеодговорностизадјелаупрошлости
важнозбогстицањаповјерењаујавнелич-
ности.

Неодређеностнекиходнајважнијихтежњи
захтева пажњу. Популарност „мира“ и
„разумијевања“ поставља гомилу питања
о томешта подразумијевају ови термини,

који компромиси или жртвовања би били
прихваћени у циљуњиховог остварења и
какавзначајимајуоветежњеурјешавању
конфликатауграђенихуполитичкиживот
земље.Они су праћени другимциљевима
којетребадостићи,акојиимајупрактичне
посљедице, каошто је „повећана безбјед-
ност“. Насупрот историјским циљевима
којисудобилинејаснијеодговоре,циљеви
који су постигли већи одјек такође изгле-
дају мање отворено „политички“ − мање
суусковезанизаполитичкипроцесимање
утичунаподјеле.

Једанодциљевакомесевишетежи,акоји
међународни актери често користе у при-
ближавању политичких ставова у Босни
и Херцеговини, јесте помирење. Локални
стручњацинајчешћесаопштавајудасеово
сматранеприкладнимналокалномнивоу−
подразумијевајућидвијестранекојетреба
дасепомире−илинепопуларнимиздругих
разлога (моглобиседоживјетикаонејас-
но или као нешто што имплицира одри-
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цањеод личнихилиисторијскихистина).
У овом истраживању, помирење није био
најважнијициљ,алијебиоважнијиодпро-
цесаусмјеренихнапостизањетранзицио-
неправде.Помирењејеималовеоманизак
проценатнегативниходговора,једнакокао
инекедругевисокободованеопције(резул-
татод1или2,пријенего3или4).

Ко треба да води такав процес? 
Гдје би требало да се одвија?
Сматраседасунаставницииобразовнеин-
ституције од прворазредног значаја за из-
градњу повјерења; ненационалисте и жене

сумногисматраливажнимнанивоуцијеле
земље, али не и на локалном нивоу; рели-
гијскелидересумногисматраливажнимна
локалномнивоу,докјемишљењеоњиховој
улозинанивоуБиХбилооштроподијељено.

На питање који су актери важни за из-
градњу повјерења јавности и сигурности
на нивоуцијеле земље, највише вјере по-
лажесеуненационалистеинаставнике,за-
тим“женепријенегонамушкарце“.Мање
вјере се има у вјерске лидере, организа-
цијекојезаступајужртве,потомувјерни-
ке,апонајмањеуновинареиполитичаре.

Средњем нивоу подршке вјерским лиде-
рима на националном нивоу треба посве-
титивишепажње.Овајрезултатодражава
подједнакуподијељеностизмеђузначајног
бројаиспитаникакојиимајувјереуњихи
онихкојијеимајувеомамало.

На питање које би институције биле
најважнијеупроцесупомирења,образовне
и грађанске институције су биле највише
рангиране,изнадмјестанакојимасегаран-
тујебезбједностијавнихмјеста,којасусва
пакбилаважнијаодмедија,природе,пар-
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ламента,вјерскихинституцијаилокалних
политичкихтијела.

На локалном нивоу, испитаници сматрају
сетребавјероватинаставницима,писцима
ивјерскимлидерима,доксуненационали-
сти подједнако непоуздани као и полити-
чари.Сличнирезултатидобијенисунапи-
тањеотомекојенајважнијиупризнавању
прошлихдогађаја.

Сложенајепричакојапратиодговоредате
напитањаоумијешаностирелигијеупо-
мирење.Проценатод56,6%анкетиранихје
навелодасуониличновеомарелигиозни.
Приближно половина испитаника истак-
ла је да присуствује службама редовно, а
приближноистибројтонечини,иличини
веомаријетко.Подјелаокоулогевјерских
лидера у помирењу на нивоу БиХ нагла-
шаваконтроверзеувезисаовим,каоиса
чињеницом да постоје веома религиозни
испитаници који не виде улогу религије
у процесу помирења. Тврдњу да искрени
припадници вјера имају посебну улогу је

потврдило46,4%испитаника.Овутврдњу
јеодбацилосамо3,6%узорка.Такојебило
некихвеомарелигиознихиспитаникакоји
сенисуслагалиутомедаискрениприпад-
ницивјераимајупосебнуулогуупроцесу
помирења,алијезначајанидионерелиги-
ознихимањерелигиознихиспитаникакоји
нису одбацили посебну улогу искрених
припадникавјера.

Испитаницисутакођеупитанидаликон-
фесионална вјерска настава доприноси
међурелигијскомпомирењу.Њих31,0% је
рекло„да“,33,3%„не“,а35,7%„незнам“.
Поново се знатан дио изразитих вјерника
међуиспитанициманијеслагаосатимеда
конфесионалнавјерсканаставадоприноси
међурелигијском помирењу. Значајан дио
нерелигиозних илимање религиозних ис-
питаника је навео да доприноси. Значајан
јеидиоонихкојисусеопредијелилиза„не
знам“.Тојепитањекојејепривукломного
пажњејавности,инастављадабудепред-
метнеслагањаиконфузијемеђуиспитани-
цимаразличитогпоријекла.

Корелацијеизмеђуодговорауанкетииличнебиографскепозадине
испитаника

Наша анкета поставила је низ питања о
личној историји испитаника и тренутној
ситуацији,пријепостављањадетаљнихпи-
тањаоставовимавезанимзациљевеиоб-
ликлокалних,националнихирегионалних
напораупомирењуиизградњиповјерења.
Одучесникауанкети јетакођезатражено
дауписанојформидајуобјашњењасвојих
анкетниходговоравезанихзапрепрекепо-
мирењу,улогувјеронаукеиутицајњихове
личнеисторијенањиховеставове.Испита-
ницисусвојеручнопопуњавалиупитнику
писанојформи,што,наравно,подразумије-
вадавећинаиспитаниканиједалаписане
коментаре на свиммјестима гдје је то за-
тражено. Насупрот томе, ниво неодгова-

рањаналичнапитањабиојевеоманизак,а
посебнуопцијудасенеизносинационал-
ност(„Нежелимдаодговорим“)малојеко
искористио.

Фактори у најизраженијој корелацији са
ставовима према процесу помирења били
сувјерскапосвећеност,локацијаидалије
испитаник дио већинског или мањинског
становништваусвомградуирегиону.Они
су били важнији од националне/ етничке/
вјерскеприпадностиширомземље.

Тојезначилосљедеће:
• испитаницикојисуреклидасурелиги-

озниималисутенденцијудафаворизују
помирење и иницијативу у изградњи
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миравишеодиспитаникакојисурекли
данисурелигиозни,

• за многа питања, одговори Бошњака,
СрбаиХрватакојиживекаомањинско
становништво у Бањој Луци, Бугојну,
Мостару или Сарајеву имали су више
заједничког међу собом, него са одго-
воримаиспитаникаједнакеетничкеили
националне припадности који живе у
градууоквирувећинскогстановништва,

• слично томе, одговори Бошњака, Срба
и Хрвата као већинског становништва
уБањаЛуци,Бугојну,МостаруилиСа-
рајеву,честосуималивишезаједничког
међусобом,негоштосуималисаиспи-
таницимаистеетничкеилинационалне
припадностикојиживеуградуукомесу
билидиомањинскогстановништва.

Ови фактори били су статистички значај-
нијиоднивоаобразовања,пола,ратногис-
кустваилистарости.Интересзапомирење
већиодпросјечног,одстранестаријихжена
иветерана,обухватајућисветринационал-
не групе, такође је упадљива карактери-
стикарезултата.Оноштослиједијекратак
приказ статистички значајних корелација
узевшиуобзирчитав спектаручесникаи
институција које су обухваћене истражи-
вањем−укључујућиновинаре,умјетникеи
интелектуалце, жене, природно окружење
− и то не само за оне чија је улога била
вреднованаодстраневећинеиспитаника.

Резултати недвосмислено одбацују идеју
дасуусвојимставовимапремапомирењу
и изградњи повјерења грађани Босне и
Херцеговинеподијељенинаидеолошкису-
протстављененационално-вјерскекорпусе.

Јавниставовиорелигијиутицалисунаставовеопомирењу

Испитаници су упитани да идентификују
својличниставпремарелигији једнимод
петисказа,сасљедећимрезултатима:

а)„Религијајевеомаважнаумомживоту“
−56,6%одговора;
б) „Религија је важан дио мог приватног
живота“−11,6%;
ц)„Религијаимамалосмислаумомживо-
ту“−17,8%;
д) „Нисам религиозан, али се идентифи-
кујемсавјерскомзаједницомчијисампри-
падник“−5,7%;и
е)„Уопштенисамрелигиозан“−8,3%.

Три испитаника нису одговорила на по-
стављенопитање.

Категорије се могу посматрати као скала
опадајућег(илирастућег)степена„религи-
озности“,усмислуулогерелигијеујавном
иприватномживотупојединца.Тонијејас-

на и недвосмислена скала која указује на
нивовјереилипобожности,инеморабити
случајдајеиспитаниккојисеопредијелио
заб)„Религијајеважандиомогприватног
живота“мањерелигиозанодоногакојије
изабраоа)„Религијајевеомаважнаумом
животу“.Можепостојатиодређенибројис-
питаникакојисупреувеличалинивосвоје
вјерске идентификације, односно који су
преувеличавали своју дистанцу од рели-
гије,штојефеноменкојисепојављујеиу
другиманкетама.Можесеипакунаставку
видјетидаовирезултатикорелирајусаод-
говоримананизпитањаопомирењу:што
јевишинивозначајадатрелигијиодстра-
неиспитаника,већајевјероватноћадајеон
илионаафирмисаозначајпомирења.

Корелацијаставовапремапомирењусани-
воомучешћаувјерскојактивностиозначе-
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најеупосебномпитању,обрађеномусље-
дећемодјељку.

Религија. Скала одговора на питање о
вјерскојидентификацијикорелирасаниво-
омповјерењаурелигијукаофакторупо-
мирењу.
• Сходно томе, познавање описа једног

испитаникаоњеговомодносупремаре-
лигији,учинило јепредвидљивијимка-
кавћебитињиховсудоутицајувјерских
личностинаактивностивезанезапоми-
рење.Уизвјесномсмислу,тонијеизне-
нађење.Ипак,каоштојевећпоменуто,
личниставовипремарелигијинисуупо-
тпуности поуздани показатељи ставова
испитаникаоулозивјерскихличностиу
помирењу:некивеомарелигиознииспи-
таницинисупотврдилињиховзначај,а
некинерелигиознииспитаницијесу,на-
рочитоналокалномнивоу.

• Слично томе, вјерски објекти и инсти-
туције се сматрају важнијим мјестима
за предузимање активности у процесу
помирењавишеодстранерелигиозних,
амањеодонихиспитаникакојинисуре-
лигиозни.

• Религиозни испитаници мисле да кон-
фесионално образовање има позитиван
ефекатнапомирењеувећојмјеринего
нерелигиозни испитаници. Изузетак од
овога је чињеница да религиозни или
нерелигиозни испитаници бошњачке
националностинисуподијељениусвом
ставуоутицајувјерскенаставенајавно
мишљењеоактивностимапредузетиму
циљупомирењанаградскомнивоу.

• Утицајвјерскеидентификацијенаставо-
вепремапомирењујепосебноупадљив
кодХрватакојисусеизјасниликаорели-
гиозни,атакођејеважаниуодговорима
религиознихСрба.Тојебилоевидентно
усвимградовимаосимуМостару,гдје

већарелигиозностиспитаниканијеути-
цаланањиховеодговоренатопитање.

• Већарелигиозностповезанајесавишим
нивоомразумијевањауодносунаулогу
вјерских лидера у Бугојну и Сарајеву,
алинеиуБањојЛуци,гдјејеповезанса
већимразумијевањемпремапотенцијал-
нојулозивјерникаупомирењу.

Наставници. Вјера у улогу наставника у
промовисањупомирењаније била уједна-
ченаустановништвуирелигијајебилаје-
данодфактораподјелеизмеђуразличитих
секторастановништвауодносунањихово
виђењеулогенаставника.РелигиозниСрби
имали сумањеповјерењау улогунастав-
ника у помирењу него у улогу вјерских
личности,штонијеслучајкодрелигиозних
БошњакаилиХрвата.УСарајевуиМоста-
ру,обухватајућисветригрупе,већарели-
гиозностиспитаникабила јеукорелацији
савећимпоштовањемпремаулозинастав-
никаупромовисањупомирења.

Новинари. У Бугојну и ширем региону,
испитаницикојисутврдилидаимајувиши
ниво вјерске идентификације изразили су
ивећувјерууулогуновинара.Уосталим
градовима обухваћеним анкетом религија
нијебилазначајанфакторутицајанаставо-
веоулозиновинара.

Парламент и политика. Испитаници са
већим степеном вјерске идентификације
приписалисувећизначајулозиповјерења
парламенту и локалним политичким тије-
лима него они са мањим нивоом вјерске
идентификације.

Организације које представљају жрт-
ве и групе које представљају интересе
грађана.РелигиозниСрбиодалисумање
признање организацијама које заступају
жртвеидругимгрупамакојепредстављају
интересеграђананеговјерскимличности-
ма као потенцијалним снагама у процесу
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помирења,штојеудаљилоњиховеодгово-
ре од оних које су далимање религиозни
илинерелигиозниСрби.Религијанијебила
значајан фактор раздвајања у ставовима
БошњакаиХрватапремаовимтијелима.

Ненационалисти.Испитаницисуупитани
даоцијенезначајненационалистаунапрет-
ку процеса помирења на нивоу града и у
БиХ,арезултатисубилиразличитикодре-
лигиозногинерелигиозногдијеластанов-
ништва сваке националне заједнице. Мо-
старскиХрвати,религиозниилине,прида-
лисумаловажностиненационалистимау

процесупомирења.НанивоуБиХ,религи-
озниХрватиповољнијесуоцијенилиути-
цајненационалиста,иакосууразмишљању
опомирењуусвомградубилиподједнако
уздржаникаоиБошњаци.Укључујућисва
четири региона, нерелигиозни Срби сма-
тралисуненационалистеважнијимуокви-
руградскихпослованегоудавањуодгово-
раопроцесупомирењанадржавномнивоу.
Укратко, вјерски и географски фактори
отежали би већину покушаја уопштавања
ставоваБошњака,ХрватаилиСрбаширом
земље.

Оникојисеидентификујусавећинском
заједницом. Испитаници су упитани да
оцијенезначајљуди“којисеидентификују
савећинскомзаједницом“уоквирупроцеса
помирењана градскомидржавномнивоу.
Испитаницинисудобили јаснијесмјерни-
цеотомештаовопитањезначи,аможда
бисемоглопретпоставитидасуиспитани-
циоворазумјеликаосупротностпитањуо
„ненационалистима“,којејепретходило.У

БугојнуиБањојЛуци,повећањебројаре-
лигиозних испитаника у корелацији је са
исказивањем више поштовања према по-
тенцијалуовекатегорије,каконаградском
такоинанивоуцијеледржаве.

Процеспомирења
• Већарелигиозностиспитаникаукорела-

цији је саизразомвећег степенаповје-
рења,дабиуспјешанпроцеспомирења

Мир

a - веома религиозни; б - религиозни; в - они којима је религија од мањег значаја;
г - нерелигиозни, али који одлазе у цркву; д - нерелигиозни

a

б б
б

д

д

д

в в в

a
aг гг
Повјерење Помирење

Корелацијавјерскеидентификацијесапридавањемважностиодређенимциљевима
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побољшаоживотнеусловенанивоугра-
доваиБиХуцјелини.

• Нивои вјерске идентификације били су
усклађени са нивоом афирмације зна-
чајанизациљевазауспјешнуизградњу
повјерења (мир, повјерење, помирење).
Резултати нису пратили сасвим једно-
ставну линеарну путању, али образац
јаснопоказујеподјелуизмеђувеомаре-
лигиознихинерелигиознихиспитаника:
веомарелигиозни(а)билисунајафирма-
тивнијиусвојимодговорима,потомони
којимајерелигијаодмањегзначаја(ц),
затимнерелигиозникојиодлазеуцркву
(д), религиозни (б) и на крају они који
нисурелигиозни(е).

• Испитаници различитог нивоа личне
религиозности различито су посматра-
ли услове који имају позитиван утицај
напроцеспомирења.Веомарелигиозни
Хрвати(групаа)суунајвећембројупо-
тврдили да процес помирења не треба
да омета вођење суђења за ратне зло-

чине, слично као и веома религиозни
Бошњаци, код којих је забринутост за
суђењератнимзлочинциматакођебила
знатнојачеизраженанегокоднерелиги-
ознихБошњака.ПодршкамеђуСрбима
затврдњудабипроцестребалодапро-
мијени ставове према карактеру рата
1990-их подијелила је испитанике који
сурелигиозни (б),којисуовонајснаж-
нијепотврдили,ивеомарелигиозне (а)
и нерелигиозне (е), који су овом циљу
приписалимањизначај.

• Већа вјерска идентификација није ути-
цаланаодговоренапитањеоважности
јавног признања одговорности у про-
шлости, док је ниво вјерске активно-
сти на ове одговоре утицао (подаци су
обрађениусљедећемодјељку).Вјерска
активностјеуовомслучајубилазначај-
нијипоказатељфокусакојибитребало
даимапроцеспомирењаупоређењуса
нивоомвјерскеидентификације.

Утицајактивностииспитаникауоквирувјерскезаједниценаставовеопомирењу

Активностувјерскојзаједнициутицалаје
навишеразличитиходговораодпростена-
знакенивоаличнерелигиозности.Подаци
изанкете,чинисе,указујунасоцијалнуди-
мензију повезаности вјерске идентифика-
цијеииницијативеподршцизапомирење.
Ставови према помирењу нису само од-
раз различитих преференција испитаника,
билионирелигиозниилине.

Испитаници,упитанидаопишусвојниво
укључености у живот локалне вјерске
заједнице, одговорили су на сљедећи на-
чин: а) 19,7% су били редовно активни у
својојлокалнојвјерскојзаједници,б)24,6%
супонекадбилиактивнииредовноодлазе
уцркву/џамијуц)35,7%нисубиливеома

активни, али понекад одлазе у цркву/ џа-
мију,ид)20%нисубилиактивниинеод-
лазеуцркву/џамију.Релативноизједначен
одговор у различитим категоријама чини
овопитањекориснијиммјериломзаоцјену
корелације,уодносунапретходнопитање
означајурелигије,накоје је56%испита-
никаодговорилодајерелигијавеомаважна
уњиховимживотима.Овдјесемогуразли-
коватионииспитаницикојисебевидекао
активне,одонихкојисебевидекаопасив-
не,премдаредовноодлазеуцркву/џамију.
Тотакођедоводидоодређенихзакључака
којисуусупротностисаопштимобрасцем
индивидуалне религиозности, као што је
наведеноунаставкуувезисаставовимао
значајунаставникакаоснагаупомирењу.
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Ова разлика заслужује даљаистраживања
пријенегоштосесасигурношћуможедати
судокорелацијиизмеђувјерскеактивности
иставовапремапомирењу.Даљаистрагао
утицајуживота локалне вјерске заједнице
на ставовеопомирењуиизградњиповје-
рења може да покаже веома практичне
предностикако запрофесијекоје сеовим
бавеупракситакоизакреатореполитике.

Религија.Постојаојеопштиобразацуод-
говорима на питања према којима актив-
ностувјерскојзаједницикорелираувећој
мјерисаулогомвјерскихлидераивјерника
у раду на помирењу. Када је направљена
разликаизмеђупомирењананационалном
и градском нивоу, ова корелација је била
очигледнијананивоуграда(уБањојЛуци
само за вјернике лаике, у Сарајеву и Бу-
гојнусамозавјерскелидере).

Ненационалисти.Резултатианкетеуказују
да би било погрешно претпоставити да
религиознији у већој мјери одбијају оне
изван“свог“властитогнационалногкорпу-
са.Активностувјерскојзаједницибилаје
заправоукорелацијисапридавањемвећег
значајаулозиненационалистаурадунапо-
мирењунанивоуграданегоштосуимне-
религиознииспитаницидодијелили.Овосе
односикаконаМостар,такоинадругегра-
дове,безобзиранатоштојеМостарграду
којемсуиспитаницинајмањеафирмисали
улогуненационалистакаосарадниканапо-
мирењунанационалномнивоу.

Политичари.Учешћеувјерскојзаједници
у корелацији је са већим нивоом афирма-
цијепотенцијалнеулогелокалнихполити-
чараилокалнихполитичкихинституција,
што није ограничено само на већинске
заједнице.Овајопштиобразацможетакође
сугерисати везуизмеђу вјерскеприпадно-
стиинивоаповјерењаулокалнеполитич-
кеприступепомирењу,штозавређуједаља
истраживања.

Људи који се идентификују са већин-
ском заједницом. Ова категорија је била
боље оцијењена од стране вјерски актив-
них испитаника у Бањој Луци и Сарајеву
негоосталихгрупауовимградовима.Биће
потребнодаљеистраживањекојебиуказа-
ло у којојмери је то одраз ставова према
националнојполитици,аколикопростоод-
раздруштвенихфактора.Подациизистра-
живањанисуприказалиобрасцекојисуге-
ришу зашто је овобилоуочљивоуБањој
ЛуцииСарајеву,анеиуБугојнуиМоста-
ру(иакоизвјеснапаралелапостојиуодно-
сунаразликеизмеђуградовауставовима
оширој потенцијалној улозирелигиозних
људииискренихвјерникаурадунапроце-
супомирења,штојеобрађеноунаставку).

Наставници/образовне институције. У
Бугојну, наставници су вишецијењени од
стране вјерски активних припадника него
оних који сумање активни или пак нере-
лигиозни.Међутим,уцијелојземљи,вјер-
скиактивнијииспитанициумањојмјерису
препознавали образовне институције као
важнамјестапомирења.Овоје,чинисе,у
супротности са горе наведеним подацима
остепенурелигиозности,гдје јеполовина
узоркакојајеидентификоваларелигијукао
веомаважнусматралаиобразовнеинсти-
туцијеважниммјестимаурадунапроцесу
помирења.

Какопроцеспомирењатребадабудеос-
мишљен.Степенучешћаулокалнојвјер-
скојзаједницинудизанимљивукорелацију
са ставовима о томе како активности у
процесупомирењамогубитиосмишљене.
Упитањимао значајупроцесапомирења,
овајфакторјеимаовећистатистичкиути-
цај него одговори на претходно питање о
значајурелигијеуживотупојединца.Насу-
проттоме,упитањимаоциљевимапроце-
сапомирења,одговоринаовадвапитања
субилиподједнакозначајни.



ПомирењеиизградњаповјерењауБоснииХерцеговини

20

• Значајпроцесапомирења(насвимниво-
има−БиХ,регионбившеЈугославије,и
налокалитетуиспитаника)најчешћесу
потврдилииспитаници који су понекад
билиактивнинавјерскимслужбама.Ис-
питаницикојисубилиредовноактивни
суовомањеафирмисали,доксуоникоји
сусеизјасниликаоријеткоактивниили
којинисурелигијскиактивнинаводили
дапроцеспомирењанебиимаоутицаја.
Овајобразацјебиовидљивијиуоквиру
питањаоактивностимаупроцесупоми-
рењаналокалномнивоу,каоштојета-
кођеслучајувезисаподацимаозначају
утицајарелигијенапојединца.

• Напитањедалибипроцеспомирењатре-
балода сефокусирана јавнапризнања
којасетичунасљеђапрошлихдогађаја,
они који су вјерски активни придавали
су томе мање значаја него испитаници
којисумањеилинисувјерскиактивни.

• Вјерскиактивнијисубилимањезаинте-
ресованизаподстицањедјецедаговоре
освојимзаједничкимочекивањимаубу-
дућности(мадасупротнокажуподацио
религиозности).

• Мањевјерскиактивнисумањеафирмиса-
листавдајезапроцеспомирењапотреб-
нооткритивишеопрошлостиилипока-
затикојисунеопходниусловизасуживот.
Подјелајеовдјеочигледна:мањерелиги-
озни Бошњаци више су вредновали мо-

гућност коегзистенције, док сумање ре-
лигиозниХрватинагласилипотребудасе
покажекакољудиосуђујуратнезлочине.

• Штајетачномотивисаломањерелиги-
ознеиспитаникедаслабијеоцијенезна-
чајраданапроцесупомирењазахтијева
даљеистраживање.Можесезакључити
даонииспитаницисамањеилибезвјер-
скогучешћавјерујудаимајувишеразло-
гадабудускептичнипремавриједности
помирења у садашњим условима у Бо-
сни иХерцеговини, негоњихови суна-
родницикојисувјерскиактивнији.По-
дациовдјенеуказујуначемусебазира
овајскептицизам−докнекимогубити
скептични због политичких констела-
цијауземљи,другамогућностпредлаже
даиспитанициневјерујудајепомирење
потребно,илипакзаступајуувјерењеда
ононијеприкладно.

Значај помирења које се спроводи на јав-
ним мјестима, мјестима гдје се гарантује
сигурностирадниммјестима.Вишевјер-
ски активни испитаници су у мањој мје-
ри афирмисали ове појмове у односу на
мање религиозно активне испитанике. То
подупире општи закључак да постоји низ
друштвених фактора у корелацији између
податакаовјерскојактивностииставови-
мапремапомирењу,негоштојетопросто
индивидуалнаодлукаилитежњазапромје-
намауземљи.

Мјестопребивалиштаиспитаникабиојезначајанфактору
разликамаумишљењуоулозивјерскихлидера,политичараиулоге
прошлостиупомирењу

Једаноднајчешћезначајнихфактораоткри-
венихурезултатимабилајеразликаизмеђу
четириградаирегионакојисуобухваћени
анкетом. Постоје релевантне нијансе у тој
чињеницикојетребаовдјенагласити.Неки

одговоријасносуповезанисалокалнимет-
ничкимодносимаиразликамаизмеђувећи-
неимањине,вјерскомприпадношћу,каои
састепеномрелигиозностиивјерскоганга-
жовања.Овекомпликацијезначедарезулта-



 21

 3.Детаљнијизакључцистудијеоставовимајавности

тинеуказујуна једноставнуилидиректну
разлику између градова, као што би била
„Религијаимадалековажнијиутицајнаста-
вовепремапомирењууМостарунегоуСа-
рајеву“.Умјестотога,разликеизмеђупода-
такаизчетириградасугеришудасуразлике
умишљењимаусвакомградуускоповеза-
несалокалнимдруштвенимиполитичким
контекстимаиискуствомстановника.

Религија.Испитанициизчетириградадали
сузначајноразличитеодговоренапитањао
улозивјерскихлидераупомирењу.Кадасу
упитанидаливјерскевођеивјерницитреба
даимајупосебнуулогуупомирењуширом
земље,становнициМостараиБањеЛукеову
опцијусузаступаливишеодстановникаБу-
гојна,централногрегионаБиХиСарајева.
Истиобразацобиљежиојеодговоренапи-
тањаозначајувјерскихинституцијаикон-
фесионалног образовања. Насупрот томе,
у размишљањимао важности религиозних
људи који играју неку улогу у помирењу
у свомграду, становнициуМостаруиБу-
гојнусуоовомеималинајбољемишљење.
Међутим, питање о потенцијалном допри-
носуљудикојисуискренивјернициимало
јенајвећевриједностиуБањојЛуци,азнат-
номањеуСарајевуиБугојну,ијошзнатно
мањеуМостару.СамосууСарајевуодго-
вори о свим врстама вјерских актера били
усклађени.Широмземљеуцјелини,међу-
тим,питање“религије“сенесхватанужно
наистиначин,а значајвјерскихлидеране
видикрозјединственупризму.

Политика. Ставови према улози полити-
чара били су изразито негативни широм

земље, али било је и занимљивих разми-
моилажења у одговорима датим у четири
града.Уодговорунапитањеоулозиполи-
тичараупомирењунанивоуБиХ,станов-
нициСарајевасубилинајнегативнији.Они
сутакођебилинајнегативнијиуодговори-
мавезанимзазначајпарламентакаомјеста
зараднапомирењу.Упитањимавезаним
за помирење на нивоу града, улога поли-
тичара била је подједнако ниско оцијење-
науСарајевуиБугојну.Ипак,уБугојнусу
испитаницинедвосмисленооцијенилипо-
требузасусретоммеђуполитичарима,како
оних који тренутно врше своје функције,
такоионихкојисубилиодговорнизадо-
гађаје у 1990-им годинама. Више нијанси
уодговоримауБугојнуможесевидјетиу
етничкимразмимоилажењимаприказаним
наначинда је бошњачка већинаизразила
позитивнијемишљењеоулозикојућеоди-
гратиполитичаринаградскомнивоу,него
штојетослучајуодговоримапредставника
мањинскогстановништва.

Испитивањепрошлости.Упитанидаоције-
невриједностпроцесакојибисејасноба-
виодогађајимаизпрошлости,оваопцијаје
најбољеоцијењенауСарајеву,анајлошије
у Мостару. Испитаници који су припад-
ницихрватскевећинеуМостаруусвојим
одговорима недвосмислено потврђују по-
требузаистрагомоузроцимарата.Станов-
нициМостарауцјелиниималисунајпози-
тивније одговоре о испитивањима узрока
рата,мадасунајмањепозитивнооцијенили
важностпроцесауспостављањаисторијске
тачностииистине.

Етничка/националнаидентификација

Етничка или национална идентификација
у значајној је корелацији са одговорима
на скоро половину постављених питања.

Међутим,подацинеуказујунатодаХрва-
ти, Срби и Бошњаци заузимају супротне
ставовепремапомирењу−честојеслучај
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да су ставови испитаника били више од-
ређениживотом у оквиру етничке већине
или мањине у неком граду. Хрвати, Срби
иБошњациималисузаједничкеставовео
начину и перспективама у процесу поми-
рењатамогдјесуживјеликаодиовећинске
популације, док су они који суживјели у
градукаомањинатакођедијелилиупадљив
бројставова.

Религија.Етничкавећинаисказалајетен-
денцију да вреднује улогу религије више
негомањина.
• РелигиозниХрвативреднујуулогувјер-

ских личности више него религиозни
БошњациилиСрби.

• Нерелигиозни Хрвати, насупрот томе,
неразликујусеусвојимодговоримаод
испитаникадругихнационалностикоји
сусеизјасниликаонерелигиозни.

• МостарскиХрватисуупросјекуимали
позитивнијемишљењеоулозивјерника
него представницимањинских заједни-
цауовомграду,акодБошњакауовом
граду јенајмањипроценатповјерењау
улогувјерникалаика.

• Мостарски Хрвати су такође изразили
позитивније мишљење о потенцијалној
улози религије и вјерских институција
одвећинскихзаједницаиздругихградо-
ва,одкојихсуБошњациуБугојнубили
најмањепозитивниупоређењусасвим
већинскимзаједницамакадасеговорио
овомпитању.

• УБањаЛуци,српскавећинапоказалаје
вишеповјерењауутицајвјерскихвођа,
вјерника лаика и вјерских институција
одмањина.

• Као резултат тога, било би погреш-
но закључити да општи образац по-
казује како Хрвати имају позитивније
мишљењеоулозивјерскихличностии
вјерникаширомземље.

• Уочљив је утицај мањинско-већинских
перспектива у вези са ставовима о по-
тенцијалном доприносу искрених вјер-
никауСарајеву.УСарајеву, бошњачки
испитаници вреднују допринос искре-
них вјерника више него друге етничке
групе.Удругимградовима,укључујући
Бугојно,супротносепоказалотачним.

Ненационалисти.
• Већинско становништво је имало више

вјере у потенцијалну улогу ненациона-
листанегоштосутоималипредставни-
цимањина.Сходномишљењувећинске
популације, национализам не онемо-
гућујепотенцијалнеулогененационали-
стауовимградовима.

• Србисуулозиненационалистапридали
најмањеважностиузевшиуобзирције-
лутериторијуБиХ.Међутим,поређење
полокалнимвећинскимзаједницамапо-
казуједасуХрватиуМостаруовајфак-
тор оцијенили далеко најниже. Потен-
цијалну улогу ненационалиста знатно
вишесуоцијенилимуслиманиуБугојну,
сапоновнимрастомпроцентакодСрба
уБањојЛуци,доксуБошњациуСараје-
вуовајфакторнајповољнијеоцијенили.

• Регионалнаразноликостуоквируузор-
касрпскихиспитаникапоновоподвлачи
увиддабибилонеадекватноподијелити
испитанике једноставно на националне
корпусе.

• У Мостару су припадници мањинског
становништва више вредновали улогу
ненационалистаупомирењунаградском
нивоунегоХрватикаовећинскостанов-
ништво.Овај податак би се подједнако
изгубиоуистраживањуакобисеизвр-
шила подјела на три националне зајед-
ницеширом земље,неузимајућиуоб-
зирлокалнеконтексте.

Групекојепредстављајуинтересеграђа-
на и групе које представљају жртве.
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Српски испитаници оцијенили су потен-
цијалнуулогуовихгрупанижеодХрвата
иБошњака.

Наставници и образовне институције.
Припадници већинског становништва из-
разили су тенденцију да имају више вје-
ре у потенцијалну улогу наставника него
мањине,абилојеинекеразликеуставови-
маизмеђусамихетничкихгрупа.Србису
вредновали потенцијалну улогу наставни-
камањенегоосталииспитаници.Бошњаци
су,упросјеку,ималипозитивномишљење
о улози образовних институција у поми-
рењу него друге двије националности. У
Сарајеву, бошњачка већина оцијенила је
потенцијалниутицајнаставникавишенего
мањине и више од већинске популације
у другим градовима. Јасно је показано да
садашњи системшколовања може да има
значајну улогу у диференцијацији односа
према наставницима, иако су постављена
питањабиластрогоувезисањиховимпо-
тенцијалом,пријенегоњиховимстварним
улогама.Даљеистраживањеоовојтемије
планиранозанареднугодину.

Жене.Нијебилоопштиходступањаопо-
тенцијалној улози жена између нацио-
налних група,осимуСарајеву.Бошњачка
већина је оцијенила потенцијалну улогу
женавишенегоприпадницемањинскепо-
пулације.

Политичариипарламент.Подацинепод-
ржавајупретпоставкудавећинскостанов-
ништво природно подржава политичаре
вишенегомањинскостановништво,посеб-
нокадасуупитањумалобројнемањинске
заједнице.Билојенекихразликаизмеђуна-
ционалнихзаједница.Бошњацисупоказа-
линајвишеповјерењаупарламенткаомје-
стозапомирење,аСрбинајмање.Бошњач-
кавећинауБугојнуималајевишевјереу
улогуполитичараупомирењунаградском
нивоу негомањинско становништво.Овај

податакнијансирагоренаведенеподаткеза
Бугојно у одјељку о размимоилажењу из-
међуиспитаникаучетириграда.Наведено
једаиспитанициуБугојнуиоколиниимају
мањевјереуулогуполитичаранаградском
нивоу него на нивоу БиХ.Најупадљивији
јеподатакуМостару,гдјесуреспонденти
који су представници мањинског станов-
ништваположиливишевјереуулогуполи-
тичарананивоуграданегоХрвати.

Медији.Бошњацисувишенагласилиуло-
гу медија у помирењу у односу на друге
националности.УБањојЛуцијевећинско
српско становништво повољније оцијени-
ло улогумедија него припадницимањин-
скогстановништва.

Јавнамјеста.Бошњацисувишенагласили
улогујавнихпростораупомирењууодно-
сунадругенационалности.

Ставови према циљевима и формама
којесекористеупроцесупомирења.Ис-
питаници све три националности увиђају
разлоге запомирењеипотврђујуважност
предузимањаозбиљнихактивностинапо-
мирењу.Општиобразац једаприпадници
мањинског становништва ово озбиљније
схватају, док је већинско становништво у
просјекуозбиљнијесхваталоулогумедија,
вјерских локалитета, образовнихинститу-
цијаијавнихпросторауодносунамањин-
скезаједнице.

Некесеразликеуочавајуизмеђунационал-
них група, у којимаМостар посебно има
некеинтересантнеизузеткеодопштегоб-
расца,какослиједи:
• Већи проценат Бошњака вредновао је

јавнопризнањератнеодговорностијав-
нихличности,негоштојебиослучајса
осталим групама, затимдолазеХрвати,
ипотомСрби.

• Етничкаприпадностнијегенералнона-
правиластатистичкуразликууставови-
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маоважностипроцесапомирења,осим
уМостару. Ту су хрватски испитаници
као представници већине јасније пот-
врдили значај процеса помирења него
мањине.

• Бошњацисупружиливишеподршкеод
другихнационалностиуодносуна три
врстеиницијативезапомирење−укљу-
чивањемобичнихљуди,дјецеиекспера-
та.Хрватисуфаворизовалиангажовање
дјеце у помирењу више него Срби, а
Србиангажовањестручњакавишенего
Хрвати.

• Сарелативнонискимстатистичкимзна-
чајемпоказаосеобразацпремакомис-

питаницибошњачкенационалностисма-
трајузначајпомирења,уставнепромјене
и историјске тачности важнијим него
испитаници хрватске националности,
а испитаници хрватске националности
важнијимнегоиспитаницисрпскенаци-
оналности.Највећаразликаумишљењи-
ма мањинских и већинских популација
билајеуМостару,гдјејевећипроценат
испитаника хрватске националности
биоконцентрисаннарјешавањепитања
којасеодносенапрошлостнегоштоје
тобиослучајуодговоримапредставни-
камањина.

Староснадоб

Старосна доб није била досљедно одлу-
чујућифакторуопштемсаставунашихис-
траживањаибилајезначајномањеважнаод
вјерске активности или већинско-мањин-
скихразлика.Међутим,староснадобути-
цалајенаодговореузнатномбројупитања,
честосанижимнивоомзначајности.Било
јенеколикопитањаукојимасустаријеис-
питаницеженског пола, или старији вјер-
ници и старији нерелигиозни испитаници
ималидругачијепогледе,фаворизујућиод-
ређене моделе процеса помирења. Млађи
људисубилијединовишезаинтересовани
затодапроцеспомирењадонесејавнуод-
говорностонихкојисубилиодговорнито-
ком1990-ихгодина.

Категоријестароснедобиподијељенесуу
рубрикеураспону16−30,31−50,51−87.

Парламент.Угрупистаростиод30годи-
напанавише,испитаницесупостајалесве
афирмативнијеоулозипарламентаупро-
цесупомирења.

Ненационалисти.Испитаницестариједоби
придају већи значај улози ненационалиста

урадунапроцесупомирењананивоуБиХ,
каоистаријирелигиознииспитаници.Међу-
тим,уразмишљањуоулозиненационалиста
уактивностимапроцесапомирењананивоу
града, старији веома религиозни испита-
ници су имали мање позитивно мишљење
у односу на друге групе. Размишљајући о
улозиненационалистаурадунапроцесупо-
мирењана нивоу града, старијиљуди који
субилинајрелигиознијиионикојисубили
највишесекуларни,ималисунајмањеповје-
рењауулогуненационалиста.

Организације које заступају грађане и
жртве.Међу нерелигиозним испитаници-
ма, пораст старосне доби стоји у корела-
цијиса смањењемпризнавањаулогеових
организацијауцијелојБиХ.Размишљајући
о активностима у раду на помирењу на
градском нивоу, веома религиозни су са
порастомстароснедобипоказалиопадање
вјереуорганизацијекојезаступајужртве.

Наставници. Са порастомживотне доби,
нерелигиознииспитаницидајумањизначај
улози наставника у помирењу. Ова група
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каоцјелинадала јемањизначајулозина-
ставниканегоштосутоучинилирелигиоз-
нијииспитаници.

Људикојисепоистовјећујусавећином.
Сапорастомстароснедоби,нерелигиозни
су дали мањи значај важности помирења
урадуонихкојисеидентификујусавећи-
ном.Примијећенојеудваграда,Бугојнуи
БањојЛуци,дасунерелигиознииспитани-
циуцјелинимањеафирмисалиулогуучи-
тељауодносунарелигиознијеиспитанике.

Вјерске личности и вјерници. Старосна
доб није одиграла улогу у разликовању
ставова о томе ко је важан у процесу по-
мирењананивоуБиХ.Одговарајућинапи-
тањаотомекојиучесницисуважниуовом
процесунанивоуграда,самонерелигиозни
испитаницисудалиразличитеодговореу
складу са својим годинама: старији нере-
лигиознииспитаниципоказујумањевјере
уулогувјерскихлидерауодносунамлађе
нерелигиознеиспитанике.

Процеспомирења.Сапорастомстаросне
доби, испитаници су дали више подршке
процесупомирењакојиукључује:
• озбиљан сусрет актуелних политичких

лидера (ова подршка се међу женама
смањила нагло послије 30 година ста-
рости,пајеовајрезултатодразподршке
таквомсусретумеђумушкимиспитани-
цима),

• омогућавање бољег разумијевања из-
међуобичнихљуди,

• допринос искрених вјерника (док међу
мушкарцимаподршкаискренимвјерни-
цимаопадасагодинама,тојебиловише
негокомпензованоповећањемподршке
међуженама),и

• допринос људи који могу да разумију
различите ставове и погледе разних
заједница(овојепосебнотачнозамуш-
карце).

Сапорастомстароснедоби,испитаницису
билимањесклонидаподржепроцеспоми-
рењакојибисеодносионаобјашњењадо-
гађајаиз1990-их.

Циљевиупроцесупомирења

Вјераилиповјерењеимирбилисуважни
испитаницима веће старосне доби.Ово је
посебнојасноуодговоримажена.Женесу
такође више вредновале значај извињења
са порастом старосне доби, а напредак је
вреднован највише од стране најмлађих
и најстаријих испитаница. Са повећањем
староснедоби,женесудалевећизначају
процесу помирења који показује да већи-
наљудиуБиХосуђује ратне злочинепо-
чињене од стране њихових народа и који
показујекојепараметрељудисматрајупо-
требнимзадобарсуживот.

Значајратногискуства.Старијеженекоје
субилецивилиуратунешточешћесесла-
жуодмлађихдајењиховоратноискуство
утицалонаформирањењиховогставапре-
мапомирењу.Староснадобудругимгру-
паманијепромијенилаодноспремазначају
личногискустваукреирањуставовапрема
помирењу.

Медији. Најјача подршка потенцијалној
важностимедија упроцесупомирењапо-
теклајеизстароснегрупе31−50.

Културнеличности (умјетници,музича-
ри,итд).Међурелигиознимиспитаницима
био је релативно низак степен корелације
измеђустароснедобиирастанивоапрепо-
знавањаважностиулогекултурнихлично-
стиупроцесупомирењауБиХ.Кадсуис-
питаниципитаниоактивностимаупроцесу
помирењананивоу града, староснадоб је
диференцирала одговоре само међу нере-
лигиознимакојипонекадприсуствујувјер-
скимслужбама:уовојгрупи,старијииспи-
таницисумањевредновалиутицајкултур-
нихличностинегомлађииспитаници.



ПомирењеиизградњаповјерењауБоснииХерцеговини

26

Полнијенепрекиднобиоодлучујућифак-
торуовомистраживању,алисумушкарци
иженеималиразличитеодговоренанека
питања. Као што смо видјели у одељку
“Старосна доб“, било је неких фактора
којима старији испитаници, а нарочито
старије жене, придају знатно већи значај
размишљањуопомирењу.Некиодовиход-
говорамоглисусепредвидјети,некине.

Ненационалисти.Старијеженечешће су
сматралезначајномпотенцијалнуулогуне-
националистанаградскоминанивоуБиХ.

Културнеличности.Старијеженесунеш-
то чешће цијениле потенцијални значај
глумаца, музичара и других умјетника и
интелектуалацазапомирењенанивоуБиХ.

Наставницииобразовнеинституције.У
оквиру активности на помирењу на град-
ском нивоу, са повећањем старосне доби,
мушкарци су имали тенденцију да више
вреднујуулогунаставника.

Жене.Улогуженасуупроцесупомирења
нанивоуградавишевредновалежененего
мушкарци,маданеинанационалномни-
воу. Ово је био случај у свим градовима
осимуБугојну.Каоштојепретходнонаве-
дено,националностјебилаукорелацијиса
различитимставовимаоулозиженасамоу
Сарајеву,гдјесуБошњацикаодиовећине
оцијенили потенцијалну улогужена више
негоприпадницинационалнихмањина.

Групекојепредстављајуинтересеграђа-
на. У Мостару су жене оцијениле групе
којепредстављајуинтересеграђаназначај-
нијимнегомушкарци.

Различитифокусиуодносунапомирење.
Женесучешћевредновалеиницијативекоје
укључујудјецу.СрбииХрватимушкарцису
билинегативнијиодженауодносунаини-
цијативекојеукључујуонекојиносезванич-
нуодговорносттоком1990-ихгодина.Међу
Бошњацима,овојебилообрнуто.УБугојну,
женесубилемањепозитивненегомушкар-
ционизупитањаупроцесупомирења:
• доприносувјерника,
• доприносуљуди којимогу да разумију

различитеставове,
• одговорностијавнихлицау1990-им,и
• иницијативамакојеукључујудјецу.

Женесунагласилезначајсљедећихциљева
упроцесупомирења:
• сигурност,
• реконструкција,
• мир,
• повјерење,
• разумијевање,
• извињењеи
• уставнепромјене.

Радна мјеста, јавни простори и приро-
да.Женесучешћепотврђивалевриједност
ових појмова у процесу помирења него
мушкарци.

Природа.Старијеженесувишеафирмиса-
леулогуприродеупомирењунегосредње
старосне групе, док су средње старосне

групе жена показале тенденцију да више
афирмишу улогу природе у односу на
млађежене.

Образовање

Пол

Ниво образовања имао је мали утицај на
одговоренапитањаизупитника,санеким

изузецима.Он је, насупрот томе, као зна-
чајан фактор наведен у студији UNDP-а
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 3.Детаљнијизакључцистудијеоставовимајавности

из 2010. о ставовима према транзиционој
правди,Суочавањеспрошлошћуиприступ
правдиизперспективејавности.

Религија.Доприносискренихвјерника је
многоширевреднованодстранемањеоб-
разованихнегообразованијихиспитаника.
Значај вјерских институција у изградњи
повјерењајенајвишерангиранмеђуиспи-
таницимасазавршеномосновномшколом,
благоопадајућикодонихсавишимнивоом
образовања,дабидосеглонајвишевријед-
ностикодиспитаникакојисуфакултетски
образовани, смањујућисепотомкодоних
сазавршенимпостдипломскимстудијама.

Процес помирења. Што раније је испи-
таник прекинуо образовање, већа је била
склоност да вреднујемир каоциљу про-
цесуизградњеповјерења.Образованијису
даваливећувриједностфокусирањунауз-
рокерата.Онивишегобразовањатакођесу
даваливећувриједностпроцесукојимћесе
промијенитипогледнакарактеррата.

Медији.Повећањеобразовањаиповећање
вриједностиулогемедијаупомирењубили
суповезани.

Образовање. Виши ниво образовања ис-
питаникапоклапасесаповећањемвредно-
вањазначајаобразовнихинституција.

Испитаницисуупитанидаопишусвојерат-
ноискуство:8,3%јеодговорило“војник“;
33,8%“цивил“;39,1%“избјеглица“;14,8%
“готовосве“,а4,0%“ништаоднаведеног“.

Без школе

Средња школа
Магистериј

ДокторатВиша школа

Основна школа

Факултет

Корелацијастепенаобразовањаса 
придавањемважностивјерским 

институцијамауизградњиповјерења
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Ратноискуство

Ратно искуство није имало једнозначан
утицајуодговориманапитањаизупитни-
ка,алијебилозанимљивихобразацауод-
говоримананеколикопитањакојасубила
фокусирананазначајпроцесапомирења.

Намјестима гдје је постављено питање о
значају јавних признања усмјерених на
прошлост,онимакојисуозначили“ништа
од наведеног“ најмање је било стало до
таквихпризнања.Сљедећисубилииспита-
ницикојисусеидентификовалисаготово
свимпозицијама,затимизбјеглице,паци-
вили,анакрајувојницисутомепридавали
највишепажње.

Војнициицивилипридалисувећи значај
томедапроцеспомирењаобухватицијелу
бившујугословенскутериторију,уодносу
наизбјеглицеилионе који су одговорили
„све‟ или „ништа од наведеног‟. Исто је
билоевидентнонамјестимагдјејеодиспи-
таникатраженодапроцијенедалићефор-
мални процес помирења бити важан ако
допринесеучењуонеопходнимаспектима
суживота.Упитанионапреткуупомирењу
наградскомилинанивоуБиХ,овајобразац
нијесепоказаодовољнозначајним.

14,8%

4,0%

8,3%

33,8%

39,1%
Војник

Цивил

Избјеглица

Готово све

Ништа од наведеног

За вријеме рата био сам



 29

 4.Литература

4.Литература

GallupBalkanMonitorsurvey,Focus on Bosnia,November2010.
http://www.balkan-monitor.eu/

ZoricaKuburićandAnaKuburić,„DegreeofTrustintheWesternBalkansandBulgaria‟,Bal-
kan Journal of Philosophy, II/1,2010,pp.75-94.

NansenDialogueCentreSarajevoandSaferworld,Leaving the Past Behind: The perceptions of 
youth in Bosnia and Herzegovina,Sarajevo/London,March2012.
http:/ /www.nansen-dialogue.net / index.php?option=com_abook&view=book&-
catid=1%3ANDN+Publications&id=17%3Aleaving-the-past&Itemid=557

EricStoverandHarveyM.Weinstein,My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the 
Aftermath of Mass Atrocity,Cambridge,CambridgeUniversityPress,2004.

MartaValinas,StephenParmentierandElmarWeitekamp,‘Restoring Justice’ in Bosnia and Her-
zegovina: Report of a Population-Based Survey,Leuven,KatholiekeUniversiteitLeuven,2009.
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working.../wp31.pdf 

UNDP,Facing the Past and Access to Justice From a Public Perspective,Сарајево,2011.
www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=127



ПомирењеиизградњаповјерењауБоснииХерцеговини

30

CIP-Katalogizacijaupublikaciji
NacionalnaiuniverzitetskabibliotekaBosneiHercegovine,Sarajevo

316.4:172.4(497.6)
316.4.674.5(497.6)
323.1:159.964.21(497.6)
316.485.6

 POMIRENJEiizgradnjapovjerenjauBosniiHercegovini:ispitivanje
javnihstavovaučetirigradairegiona:BanjaLuka,Bugojno,Mostari
Sarajevo/[autoriGeorgeWilkes...[etal.];[prevodilacSonjaĐukić].-
Sarajevo:Centarzaempirijskaistraživanjareligije,CEIR;Edinburgh:
ProjectonReligionandEthicsintheMakingofWarandPeace,2012.-
29str.:ilustr.;21cm

Prijevoddjela:ReconciliationandtrustbuildinginBosnia-Herzegovina.-
Tekstnaćir.nasrp.jeziku.-Bibliografija:str.29.

ISBN978-9958-1981-3-7
1.Wilkes,George
COBISS.BH-ID19994374





Закључакстудијекојујеспровеотимузподршку 
ПројектаРелигијаиетикауратуистварањумира 

УниверзитетауЕдинбургуи 
Центразаемпиријскаистраживањарелигије 

уБоснииХерцеговини


