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1. Сажетак

1. Сажетак
Подаци су добијени из 616 попуњених упитника. Испитаници су пропорционално заступљени према националном поријеклу у сваком од четири региона у Босни и Херцеговини − Бања Лука, Бугојно, Мостар и Сарајево.
Ставови о помирењу и изградњи повјерења у сва четири региона
А. Мир, изградња повјерења и помирење су важни циљеви: 88,2% испитаника потврдило
је да ће процес који гради повјерење и искрене односе бити значајан за будућност Босне
и Херцеговине.
Б. Процес изградње повјерења који се усредсређује на будућност добио је далеко већу
подршку него процес фокусиран на прошлост. Међутим, приближно половина испитаника била је увјерена да је јавно признање злочина из прошлости важно за успостављање
повјерења јавности према политичарима.
В. Помирење и изградња повјерења су одговорност широког спектра друштвених група:
• учитељи и образовне установе сматрају се најважнијим за изградњу повјерења,
• ненационалисти и жене су у великој мјери оцијењени као важни на нивоу државе, али
не и на локалном нивоу,
• вјерске вође сматрају се важним на локалном нивоу, али су мишљења о њиховој националној важности оштро подијељена. Важност укључивања људи искрене вјерске
посвећености није било спорно, али је било потврђено само од стране половине испитаника.
Разлике у вези са биографском позадином испитаника
А. Најупечатљивије разлике у ставу према помирењу нису подијелиле Хрвате, Бошњаке
и Србе међу испитаницима, нити испитанике из различитих градова − подијелиле су пак
одговоре дате од стране већинског становништва од одговора датих од стране мањинског
становништва у тим градовима. У свим градовима, припадници већинског становништва
су изразили веће повјерење у изгледе за процес помирења који би био подржан од стране
јавних установа и јавних личности него што су то учинили припадници мањина, а такође
и већи значај улоге вјерских заједница и жена, у односу на ове категорије испитаника који
су били припадници мањинског становништва.
Б. Што је већи ниво вјерске преданости и активности од стране испитаника, већа је била
и вјероватноћа да ће изразити вјеру у вриједност процеса помирења.
В. Испитаници у четири града дали су прилично различите одговоре о важности политичког и вјерског доприноса у процесу помирења, а такође и о важности ратног завјештања у процесу помирења.
Г. Искуство стечено у току рата утицало је на ставове о важности процеса помирења,
иако не и на одговоре на питања о начину на који би помирење требало да буде постигнуто. Војници и цивили су приписали већи значај процесу помирења у односу на оне
који су били избјеглице или оне који су међу понуђеним позицијама у току рата означили
своју као „све од наведеног“ или „ништа од наведеног“.
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2. Нацрт студије

2. Нацрт студије
Испитивање су у новембру 2011. године спровели тимови у Сарајеву, Мостару,
Бугојну и Бањој Луци, који су одабрани
као већи градови смјештени у карактеристичним регионима Босне и Херцеговине.
Етичко оправдање за све аспекте нацрта и
начина спровођења истраживања одобрио
је за то задужени Комитет за етику истраживања на Универзитету у Единбургу.
Истраживање је урађено на узорку од 616
испитаника, који су скоро равномјерно расподијељени у оквиру три главне етничке
групе, као и у оквиру старосних група, према полу и локалитету. Истраживање посљедично не приказује прецизан баланс у ставовима становништва Босне и Херцеговине
у складу са пропорцијама између становника бошњачког, хрватског и српског поријекла, у протеклој деценији процијењеним на
45%−48%, 14,3%−15% и 36%−37,9%. Као
што ће се у наставку видјети у оквиру детаљне дискусије о значајним регионалним
размимоилажењима унутар сваке од три
главне етничке групе, истраживање које би
на основу одабраних узорака генерализовало ставове сходно пропорцијама у становништву не би са сигурношћу обезбиједило прецизнију слику општег мишљења
у БиХ. Истраживачки тим тежио је што
приближнијем односу Бошњака, Хрвата и
Срба у сваком од четири локалитета, колико је то било могуће, у циљу одсликавања
ставова мањинског становништва, једнако
као и мишљења већинске популације. Број
Срба у Мостару и Бугојну, као и Бошњака и Хрвата у Бањој Луци, веома је мали.
Српски испитаници су пронађени у селима
око Мостара, као и самом граду. Довољан
број бошњачких и хрватских испитаника пронађен је у самој Бањој Луци. Веома
је мали број Срба и даље у Бугојну, као и


у централном босанском региону Федерације Босне и Херцеговине у целини. У
циљу представљања српског мишљења у
том региону, 38 испитаника је пронађено
у градовима који се налазе у близини овог
региона.
Испитаницима се прилазило на јавним
мјестима са молбом да својеручно, на добровољној основи, попуне писмени упитник, у верзијама на босанском, хрватском
и српском језику. Испитаници нису били
обавезни да одговоре на сва питања и остали су анонимни. Добили су могућност да се
не идентификују ни са једном од три службене етничке групе (0,8% испитаника изабрало је ову опцију), или да одаберу неку
другу националну припадност (1,7%).
Ово истраживање је осмишљено тако да
обухвати питања о утицају личних околности на ставове према помирењу и изградњи
повјерења, обраћајући већу пажњу на групу испитиваних фактора него што је то био
случај у претходним истраживањима. Питања су се односила на шири спектар облика и циљева транзицијске правде и помирења него што је покушано до сада. Подаци
из истраживања баве се стога расправом о
томе да ли процес изградње повјерења треба да буде повезан са политичким и вјерским елитама, са историјским пресудама
уз извињење актуелних лидера, са помирењем, са друштвеном реконструкцијом
или правдом.
Иако је релативно мали број испитивања
јавних ставова урађен о овој теми, постоје
неке веома корисне студије које имају трајну
вриједност. У 2004. години, објављена је
веома важна студија која указује на опадање нивоа повјерења и међуетничке интеракције у три локалитета, у току, а посебно
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након завршетка рата. Студију су објавили Eric Stover и Harvey M. Weinstein (Мој
сусјед, мој непријатељ − правда и заједница у времену након масовног злочина,
Cambridge University Press). Marta Valinas,
Stephan Partmentier и Elmar Weitekamp
објавили су извјештај Обнова правде у
Босни и Херцеговини, који је заснован на
испитивању становништва (Luven, 2009),
показујући одређени степен разилажења
између три главне вјерско-етничке групе.
UNDP је објавио своје најновије истраживање у 2010. (Суочавање с прошлошћу и
приступ правди из перспективе јавности),
које показује виши ниво подршке механизмима транзицијске правде међу онима са
вишим нивоом образовања, а мало разилажење у односу на етничку припадност и
пол.

Наша анкета је осмишљена са циљем да
отвори перспективе истраживања како би
се урадило обимније истраживање о темама које су обрађене. Извјештај који се пред
Вама налази је сажетак статистички значајних налаза, осмишљен посебно да стимулише размишљање и дијалог. Детаљнији
резултати ће бити објављени за стручњаке
у блиској будућности, а даљи рад је планиран након одређеног времена консултација
на основу ових налаза.

Док ниједна од ових студија није постављала питања о религији, Галуп је објавио годишње анкете о вјерској идентификацији
у Босни и Херцеговини и такође укључио
коментаре о међуетничким односима и религији током анкетирања за истраживање
2010 Gallup Balkan Monitor (Фокус на Бо-

Овај извјештај из постојећих података не
изводи закључке о даљем раду, како за оне
који се баве одређеним облицима активности у процесу помирења, тако ни за оне
од којих ће бити затражено да изнесу политичка мишљења о будућим корацима ка
изградњи повјерења.
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сну, новембар 2010). Центар за дијалог
Нансен је такође пружио користан подсјетник о снази општеприхваћеног супротстављања мијешању религије и политике, у
свом истраживању под називом Остављање
прошлости за собом: стајалишта младих у
Босни и Херцеговини (2012).
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3. Детаљнији закључци студије о
ставовима јавности
Одговори на нивоу државе
Снажна подршка процесу изградње
повјерења
88,2% испитаника је потврдило да ће процес изградње повјерења и искрених односа
бити важан за будућност БиХ,
85,4% сматра да би то било важно на њиховом локалитету,
85,6% сматра да би то било важно за регију
бивше Југославије.
Снажна подршка таквом процесу, која се
примјећује у овим подацима и у детаљима
који слиједе, присутна је у све три заједнице и не би била умањена састављањем
анкете која би садржала мању пропорцију
Хрвата и већи број српских и бошњачких
грађана у становништву као цјелини.
Циљеви процеса изградње повјерења
На питање шта би требало да буде у фокусу
процеса изградње повјерења, далеко је већа
била подршка успостављању разумијевања
између обичних грађана и дјеце, него у
стручном испитивању искустава и узрока
рата, или признавању предузетих радњи у
рату.
Постојала је веома јака подршка циљевима у процесу изградње повјерења која
приказује усредсређивање на будућност,
док је много мање одлучне подршке пружено активностима помирења усмјереним
на прошлост. Ипак, приближно половина
испитаника подржава усредсређивање на
историјска питања. Ово се може видјети у
бројевима који слиједе:


Упитани да ли је скуп одређених циљева
важан (на скали од 0 до 4) за сигурност и
иницијативу изградње повјерења, одговори
су били сљедећи:
79,2% испитаника (4/4) је одговорило да је
мир веома важан циљ,
12,1% да је важан (3/4) ,
72,9% одговорило је да је разумијевање
веома важан циљ (4/4),
18,5% да је важан (3/4),
74,7% одговорило је да је друштвени напредак веома важан циљ (4/4),
15,9% да је важан (3/4),
72,1% одговорило је да је повећање сигурности веома важан циљ (4/4),
16,9% да је важан (3/4),
71,6% одговорило је да је повјерење веома
важан циљ (4/4),
19,1% да је важан (3/4),
68,2% одговорило је да је обнављање
друштва веома важан циљ (4/4),
18,5% да је важан (3/4),
65,2% одговорило је да је помирење веома
важан циљ (4/4),
а 19,3% да је важан (3/4),
56,9% одговорило је да је конституисање
истине веома важан циљ (4/4),
18,1% да је важан (3/4),
54,9% одговорило је да су уставне промјене веома важан циљ (4/4),
а 18,1% да је важан (3/4),
54,3% одговорило је да је утврђивање
одговорности/кривице веома важан циљ
(4/4),
18,2% да је важан (3/4),
11
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Иницијатива за изградњу повјерења требало би да има за циљ
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50,5% одговорило је да је историјска прецизност веома важан циљ (4/4),
а 15,6% да је важан (3/4),
49,2% одговорило је да је извињење веома
важан циљ (4/4),
а 20% да је важан (3/4).
Циљевима које је већина испитаника означила као врло важне тежило се више него
циљевима који су добили резултате мање од
„4“, а који су фокусирани на рјешавање неправди учињених у прошлости. Међутим,
и ове циљеве половина испитаника сматра веома важним. Практични значај ових
циљева такође не треба одбацити. Тако је
53,7% испитаника изјавило да је јавно признање одговорности за дјела у прошлости
важно због стицања повјерења у јавне личности.
Неодређеност неких од најважнијих тежњи
захтева пажњу. Популарност „мира“ и
„разумијевања“ поставља гомилу питања
о томе шта подразумијевају ови термини,
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60
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који компромиси или жртвовања би били
прихваћени у циљу њиховог остварења и
какав значај имају ове тежње у рјешавању
конфликата уграђених у политички живот
земље. Они су праћени другим циљевима
које треба достићи, а који имају практичне
посљедице, као што је „повећана безбједност“. Насупрот историјским циљевима
који су добили нејасније одговоре, циљеви
који су постигли већи одјек такође изгледају мање отворено „политички“ − мање
су уско везани за политички процес и мање
утичу на подјеле.
Један од циљева коме се више тежи, а који
међународни актери често користе у приближавању политичких ставова у Босни
и Херцеговини, јесте помирење. Локални
стручњаци најчешће саопштавају да се ово
сматра неприкладним на локалном нивоу −
подразумијевајући двије стране које треба
да се помире − или непопуларним из других
разлога (могло би се доживјети као нејасно или као нешто што имплицира одри-
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цање од личних или историјских истина).
У овом истраживању, помирење није био
најважнији циљ, али је био важнији од процеса усмјерених на постизање транзиционе правде. Помирење је имало веома низак
проценат негативних одговора, једнако као
и неке друге високободоване опције (резултат од 1 или 2, прије него 3 или 4).

су многи сматрали важним на нивоу цијеле
земље, али не и на локалном нивоу; религијске лидере су многи сматрали важним на
локалном нивоу, док је мишљење о њиховој
улози на нивоу БиХ било оштро подијељено.

На питање који су актери важни за изградњу повјерења јавности и сигурности
на нивоу цијеле земље, највише вјере поКо треба да води такав процес?
лаже се у ненационалисте и наставнике, заГдје би требало да се одвија?
тим “жене прије него на мушкарце“. Мање
Сматра се да су наставници и образовне ин- вјере се има у вјерске лидере, организаституције од прворазредног значаја за из- ције које заступају жртве, потом у вјерниградњу повјерења; ненационалисте и жене ке, а понајмање у новинаре и политичаре.

Важност институције (средине) за стварање бољих услова за суживот

Образовне институције

3,44

Радна мјеста

3,34

Мјеста на којима је
загарантована сигурност свих

3,16
3,12

Јавни простор (биоскоп, спорт)
Медији

2,93

Природа

2,92

Парламент

2,75

Вјерски објекти и институције

2,71

Политичка тијела локалног типа

2,51
0
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3

4

Средња вријеност одговора на скали од 0 до 4

Средњем нивоу подршке вјерским лидерима на националном нивоу треба посветити више пажње. Овај резултат одражава
подједнаку подијељеност између значајног
броја испитаника који имају вјере у њих и
оних који је имају веома мало.


На питање које би институције биле
најважније у процесу помирења, образовне
и грађанске институције су биле највише
рангиране, изнад мјеста на којима се гарантује безбједност и јавних мјеста, која су сва
пак била важнија од медија, природе, пар13
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ламента, вјерских институција и локалних потврдило 46,4% испитаника. Ову тврдњу
је одбацило само 3,6% узорка. Тако је било
политичких тијела.
неких веома религиозних испитаника који
На локалном нивоу, испитаници сматрају се нису слагали у томе да искрени припадсе треба вјеровати наставницима, писцима ници вјера имају посебну улогу у процесу
и вјерским лидерима, док су ненационали- помирења, али је значајан и дио нерелигисти подједнако непоуздани као и полити- озних и мање религиозних испитаника који
чари. Слични резултати добијени су на пи- нису одбацили посебну улогу искрених
тање о томе ко је најважнији у признавању припадника вјера.
прошлих догађаја.
Испитаници су такође упитани да ли конСложена је прича која прати одговоре дате фесионална вјерска настава доприноси
на питања о умијешаности религије у по- међурелигијском помирењу. Њих 31,0% је
мирење. Проценат од 56,6% анкетираних је рекло „да“, 33,3% „не“, а 35,7% „не знам“.
навело да су они лично веома религиозни. Поново се знатан дио изразитих вјерника
Приближно половина испитаника истак- међу испитаницима није слагао са тиме да
ла је да присуствује службама редовно, а конфесионална вјерска настава доприноси
приближно исти број то не чини, или чини међурелигијском помирењу. Значајан дио
веома ријетко. Подјела око улоге вјерских нерелигиозних или мање религиозних ислидера у помирењу на нивоу БиХ нагла- питаника је навео да доприноси. Значајан
шава контроверзе у вези са овим, као и са је и дио оних који су се опредијелили за „не
чињеницом да постоје веома религиозни знам“. То је питање које је привукло много
испитаници који не виде улогу религије пажње јавности, и наставља да буде преду процесу помирења. Тврдњу да искрени мет неслагања и конфузије међу испитаниприпадници вјера имају посебну улогу је цима различитог поријекла.

Корелације између одговора у анкети и личне биографске позадине
испитаника
Наша анкета поставила је низ питања о
личној историји испитаника и тренутној
ситуацији, прије постављања детаљних питања о ставовима везаним за циљеве и облик локалних, националних и регионалних
напора у помирењу и изградњи повјерења.
Од учесника у анкети је такође затражено
да у писаној форми дају објашњења својих
анкетних одговора везаних за препреке помирењу, улогу вјеронауке и утицај њихове
личне историје на њихове ставове. Испитаници су својеручно попуњавали упитник у
писаној форми, што, наравно, подразумијева да већина испитаника није дала писане
коментаре на свим мјестима гдје је то затражено. Насупрот томе, ниво неодгова14

рања на лична питања био је веома низак, а
посебну опцију да се не износи националност („Не желим да одговорим“) мало је ко
искористио.
Фактори у најизраженијој корелацији са
ставовима према процесу помирења били
су вјерска посвећеност, локација и да ли је
испитаник дио већинског или мањинског
становништва у свом граду и региону. Они
су били важнији од националне/ етничке/
вјерске припадности широм земље.
То је значило сљедеће:
• испитаници који су рекли да су религиозни имали су тенденцију да фаворизују
помирење и иницијативу у изградњи
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мира више од испитаника који су рекли Ови фактори били су статистички значајнији од нивоа образовања, пола, ратног исда нису религиозни,
• за многа питања, одговори Бошњака, куства или старости. Интерес за помирење
већи од просјечног, од стране старијих жена
Срба и Хрвата који живе као мањинско
и ветерана, обухватајући све три националстановништво у Бањој Луци, Бугојну,
не групе, такође је упадљива карактериМостару или Сарајеву имали су више
стика резултата. Оно што слиједи је кратак
заједничког међу собом, него са одго- приказ статистички значајних корелација
ворима испитаника једнаке етничке или узевши у обзир читав спектар учесника и
националне припадности који живе у институција које су обухваћене истражиграду у оквиру већинског становништва, вањем − укључујући новинаре, умјетнике и
• слично томе, одговори Бошњака, Срба интелектуалце, жене, природно окружење
и Хрвата као већинског становништва − и то не само за оне чија је улога била
у Бања Луци, Бугојну, Мостару или Са- вреднована од стране већине испитаника.
рајеву, често су имали више заједничког
међу собом, него што су имали са испитаницима исте етничке или националне
припадности који живе у граду у коме су
били дио мањинског становништва.

Резултати недвосмислено одбацују идеју
да су у својим ставовима према помирењу
и изградњи повјерења грађани Босне и
Херцеговине подијељени на идеолошки супротстављене национално-вјерске корпусе.

Јавни ставови о религији утицали су на ставове о помирењу
Испитаници су упитани да идентификују на и недвосмислена скала која указује на
свој лични став према религији једним од ниво вјере или побожности, и не мора бити
пет исказа, са сљедећим резултатима:
случај да је испитаник који се опредијелио
за
б) „Религија је важан дио мог приватног
а) „Религија је веома важна у мом животу“
живота“ мање религиозан од онога који је
− 56,6% одговора;
б) „Религија је важан дио мог приватног изабрао а) „Религија је веома важна у мом
животу“. Може постојати одређени број исживота“ − 11,6%;
ц) „Религија има мало смисла у мом живо- питаника који су преувеличали ниво своје
вјерске идентификације, односно који су
ту“ − 17,8%;
д) „Нисам религиозан, али се идентифи- преувеличавали своју дистанцу од реликујем са вјерском заједницом чији сам при- гије, што је феномен који се појављује и у
падник“ − 5,7%; и
другим анкетама. Може се ипак у наставку
е) „Уопште нисам религиозан“ − 8,3 %.
видјети да ови резултати корелирају са одТри испитаника нису одговорила на по- говорима на низ питања о помирењу: што
је виши ниво значаја дат религији од страстављено питање.
не испитаника, већа је вјероватноћа да је он
Категорије се могу посматрати као скала или она афирмисао значај помирења.
опадајућег (или растућег) степена „религиозности“, у смислу улоге религије у јавном Корелација ставова према помирењу са нии приватном животу појединца. То није јас- воом учешћа у вјерској активности означе
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на је у посебном питању, обрађеном у сљедећем одјељку.

већа религиозност испитаника није утицала на њихове одговоре на то питање.
• Већа религиозност повезана је са вишим
Религија. Скала одговора на питање о
нивоом разумијевања у односу на улогу
вјерској идентификацији корелира са нивовјерских лидера у Бугојну и Сарајеву,
ом повјерења у религију као фактор у поали не и у Бањој Луци, гдје је повезан са
мирењу.
већим разумијевањем према потенцијал• Сходно томе, познавање описа једног
ној улози вјерника у помирењу.
испитаника о његовом односу према религији, учинило је предвидљивијим ка- Наставници. Вјера у улогу наставника у
кав ће бити њихов суд о утицају вјерских промовисању помирења није била уједналичности на активности везане за поми- чена у становништву и религија је била јерење. У извјесном смислу, то није изне- дан од фактора подјеле између различитих
нађење. Ипак, као што је већ поменуто, сектора становништва у односу на њихово
лични ставови према религији нису у по- виђење улоге наставника. Религиозни Срби
тпуности поуздани показатељи ставова имали су мање повјерења у улогу наставника у помирењу него у улогу вјерских
испитаника о улози вјерских личности у
личности, што није случај код религиозних
помирењу: неки веома религиозни испиБошњака или Хрвата. У Сарајеву и Мостатаници нису потврдили њихов значај, а
ру, обухватајући све три групе, већа релинеки нерелигиозни испитаници јесу, нагиозност испитаника била је у корелацији
рочито на локалном нивоу.
са већим поштовањем према улози настав• Слично томе, вјерски објекти и инсти- ника у промовисању помирења.
туције се сматрају важнијим мјестима
за предузимање активности у процесу Новинари. У Бугојну и ширем региону,
помирења више од стране религиозних, испитаници који су тврдили да имају виши
а мање од оних испитаника који нису ре- ниво вјерске идентификације изразили су
и већу вјеру у улогу новинара. У осталим
лигиозни.
градовима обухваћеним анкетом религија
• Религиозни испитаници мисле да конније била значајан фактор утицаја на ставофесионално образовање има позитиван
ве о улози новинара.
ефекат на помирење у већој мјери него
нерелигиозни испитаници. Изузетак од Парламент и политика. Испитаници са
овога је чињеница да религиозни или већим степеном вјерске идентификације
нерелигиозни испитаници бошњачке приписали су већи значај улози повјерења
националности нису подијељени у свом парламенту и локалним политичким тијеставу о утицају вјерске наставе на јавно лима него они са мањим нивоом вјерске
мишљење о активностима предузетим у идентификације.
циљу помирења на градском нивоу.
Организације које представљају жрт• Утицај вјерске идентификације на ставо- ве и групе које представљају интересе
ве према помирењу је посебно упадљив грађана. Религиозни Срби одали су мање
код Хрвата који су се изјаснили као рели- признање организацијама које заступају
гиозни, а такође је важан и у одговорима жртве и другим групама које представљају
религиозних Срба. То је било евидентно интересе грађана него вјерским личностиу свим градовима осим у Мостару, гдје ма као потенцијалним снагама у процесу
16
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процесу помирења. На нивоу БиХ, религиозни Хрвати повољније су оцијенили утицај ненационалиста, иако су у размишљању
о помирењу у свом граду били подједнако
уздржани као и Бошњаци. Укључујући сва
четири региона, нерелигиозни Срби сматрали су ненационалисте важнијим у оквиру градских послова него у давању одговора о процесу помирења на државном нивоу.
Укратко, вјерски и географски фактори
отежали би већину покушаја уопштавања
ставова Бошњака, Хрвата или Срба широм
земље.

помирења, што је удаљило њихове одговоре од оних које су дали мање религиозни
или нерелигиозни Срби. Религија није била
значајан фактор раздвајања у ставовима
Бошњака и Хрвата према овим тијелима.
Ненационалисти. Испитаници су упитани
да оцијене значај ненационалиста у напретку процеса помирења на нивоу града и у
БиХ, а резултати су били различити код религиозног и нерелигиозног дијела становништва сваке националне заједнице. Мостарски Хрвати, религиозни или не, придали су мало важности ненационалистима у

Корелација вјерске идентификације са придавањем важности одређеним циљевима

a

Мир

г

a

Повјерење
г

в

Помирење
a

в

б

б

г

в

д
б

д

д

a - веома религиозни; б - религиозни; в - они којима је религија од мањег значаја;
г - нерелигиозни, али који одлазе у цркву; д - нерелигиозни
Они који се идентификују са већинском
заједницом. Испитаници су упитани да
оцијене значај људи “који се идентификују
са већинском заједницом“ у оквиру процеса
помирења на градском и државном нивоу.
Испитаници нису добили јасније смјернице о томе шта ово питање значи, а можда
би се могло претпоставити да су испитаници ово разумјели као супротност питању о
„ненационалистима“, које је претходило. У


Бугојну и Бањој Луци, повећање броја религиозних испитаника у корелацији је са
исказивањем више поштовања према потенцијалу ове категорије, како на градском
тако и на нивоу цијеле државе.
Процес помирења
• Већа религиозност испитаника у корелацији је са изразом већег степена повјерења, да би успјешан процес помирења
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побољшао животне услове на нивоу грачине, слично као и веома религиозни
дова и БиХ у цјелини.
Бошњаци, код којих је забринутост за
суђење ратним злочинцима такође била
• Нивои вјерске идентификације били су
знатно јаче изражена него код нерелигиусклађени са нивоом афирмације значаја низа циљева за успјешну изградњу
озних Бошњака. Подршка међу Србима
повјерења (мир, повјерење, помирење).
за тврдњу да би процес требало да проРезултати нису пратили сасвим једномијени ставове према карактеру рата
ставну линеарну путању, али образац
1990-их подијелила је испитанике који
јасно показује подјелу између веома ресу религиозни (б), који су ово најснажлигиозних и нерелигиозних испитаника:
није потврдили, и веома религиозне (а)
веома религиозни (а) били су најафирмаи нерелигиозне (е), који су овом циљу
тивнији у својим одговорима, потом они
приписали мањи значај.
којима је религија од мањег значаја (ц),
затим нерелигиозни који одлазе у цркву • Већа вјерска идентификација није утицала на одговоре на питање о важности
(д), религиозни (б) и на крају они који
јавног
признања одговорности у пронису религиозни (е).
шлости, док је ниво вјерске активно• Испитаници различитог нивоа личне
сти на ове одговоре утицао (подаци су
религиозности различито су посматраобрађени у сљедећем одјељку). Вјерска
ли услове који имају позитиван утицај
активност је у овом случају била значајна процес помирења. Веома религиозни
нији показатељ фокуса који би требало
Хрвати (група а) су у највећем броју пода има процес помирења у поређењу са
тврдили да процес помирења не треба
нивоом вјерске идентификације.
да омета вођење суђења за ратне зло-

Утицај активности испитаника у оквиру вјерске заједнице на ставове о помирењу
Активност у вјерској заједници утицала је
на више различитих одговора од просте назнаке нивоа личне религиозности. Подаци
из анкете, чини се, указују на социјалну димензију повезаности вјерске идентификације и иницијативе подршци за помирење.
Ставови према помирењу нису само одраз различитих преференција испитаника,
били они религиозни или не.
Испитаници, упитани да опишу свој ниво
укључености у живот локалне вјерске
заједнице, одговорили су на сљедећи начин: а) 19,7% су били редовно активни у
својој локалној вјерској заједници, б) 24,6%
су понекад били активни и редовно одлазе
у цркву/ џамију ц) 35,7 % нису били веома
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активни, али понекад одлазе у цркву/ џамију, и д) 20% нису били активни и не одлазе у цркву/ џамију. Релативно изједначен
одговор у различитим категоријама чини
ово питање кориснијим мјерилом за оцјену
корелације, у односу на претходно питање
о значају религије, на које је 56% испитаника одговорило да је религија веома важна
у њиховим животима. Овдје се могу разликовати они испитаници који себе виде као
активне, од оних који себе виде као пасивне, премда редовно одлазе у цркву/ џамију.
То такође доводи до одређених закључака
који су у супротности са општим обрасцем
индивидуалне религиозности, као што је
наведено у наставку у вези са ставовима о
значају наставника као снага у помирењу.
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Ова разлика заслужује даља истраживања
прије него што се са сигурношћу може дати
суд о корелацији између вјерске активности
и ставова према помирењу. Даља истрага о
утицају живота локалне вјерске заједнице
на ставове о помирењу и изградњи повјерења може да покаже веома практичне
предности како за професије које се овим
баве у пракси тако и за креаторе политике.

Људи који се идентификују са већинском заједницом. Ова категорија је била
боље оцијењена од стране вјерски активних испитаника у Бањој Луци и Сарајеву
него осталих група у овим градовима. Биће
потребно даље истраживање које би указало у којој мери је то одраз ставова према
националној политици, а колико просто одраз друштвених фактора. Подаци из истраживања нису приказали обрасце који сугеришу зашто је ово било уочљиво у Бањој
Луци и Сарајеву, а не и у Бугојну и Мостару (иако извјесна паралела постоји у односу на разлике између градова у ставовима
о широј потенцијалној улози религиозних
људи и искрених вјерника у раду на процесу помирења, што је обрађено у наставку).

Религија. Постојао је општи образац у одговорима на питања према којима активност у вјерској заједници корелира у већој
мјери са улогом вјерских лидера и вјерника
у раду на помирењу. Када је направљена
разлика између помирења на националном
и градском нивоу, ова корелација је била
очигледнија на нивоу града (у Бањој Луци
само за вјернике лаике, у Сарајеву и Бу- Наставници/образовне институције. У
гојну само за вјерске лидере).
Бугојну, наставници су више цијењени од
Ненационалисти. Резултати анкете указују стране вјерски активних припадника него
да би било погрешно претпоставити да оних који су мање активни или пак неререлигиознији у већој мјери одбијају оне лигиозни. Међутим, у цијелој земљи, вјеризван “свог“ властитог националног корпу- ски активнији испитаници у мањој мјери су
са. Активност у вјерској заједници била је препознавали образовне институције као
заправо у корелацији са придавањем већег важна мјеста помирења. Ово је, чини се, у
значаја улози ненационалиста у раду на по- супротности са горе наведеним подацима
мирењу на нивоу града него што су им не- о степену религиозности, гдје је половина
религиозни испитаници додијелили. Ово се узорка која је идентификовала религију као
односи како на Мостар, тако и на друге гра- веома важну сматрала и образовне инстидове, без обзира на то што је Мостар град у туције важним мјестима у раду на процесу
којем су испитаници најмање афирмисали помирења.
улогу ненационалиста као сарадника на поКако процес помирења треба да буде осмирењу на националном нивоу.
мишљен. Степен учешћа у локалној вјерПолитичари. Учешће у вјерској заједници ској заједници нуди занимљиву корелацију
у корелацији је са већим нивоом афирма- са ставовима о томе како активности у
ције потенцијалне улоге локалних полити- процесу помирења могу бити осмишљене.
чара и локалних политичких институција, У питањима о значају процеса помирења,
што није ограничено само на већинске овај фактор је имао већи статистички утизаједнице. Овај општи образац може такође цај него одговори на претходно питање о
сугерисати везу између вјерске припадно- значају религије у животу појединца. Насусти и нивоа повјерења у локалне политич- прот томе, у питањима о циљевима процеке приступе помирењу, што завређује даља са помирења, одговори на ова два питања
истраживања.
су били подједнако значајни.
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• Значај процеса помирења (на свим нивоима − БиХ, регион бивше Југославије, и
на локалитету испитаника) најчешће су
потврдили испитаници који су понекад
били активни на вјерским службама. Испитаници који су били редовно активни
су ово мање афирмисали, док су они који
су се изјаснили као ријетко активни или
који нису религијски активни наводили
да процес помирења не би имао утицаја.
Овај образац је био видљивији у оквиру
питања о активностима у процесу помирења на локалном нивоу, као што је такође случај у вези са подацима о значају
утицаја религије на појединца.
• На питање да ли би процес помирења требало да се фокусира на јавна признања
која се тичу насљеђа прошлих догађаја,
они који су вјерски активни придавали
су томе мање значаја него испитаници
који су мање или нису вјерски активни.
• Вјерски активнији су били мање заинтересовани за подстицање дјеце да говоре
о својим заједничким очекивањима у будућности (мада супротно кажу подаци о
религиозности).
• Мање вјерски активни су мање афирмисали став да је за процес помирења потребно открити више о прошлости или показати који су неопходни услови за суживот.
Подјела је овдје очигледна: мање религиозни Бошњаци више су вредновали мо-

гућност коегзистенције, док су мање религиозни Хрвати нагласили потребу да се
покаже како људи осуђују ратне злочине.
• Шта је тачно мотивисало мање религиозне испитанике да слабије оцијене значај рада на процесу помирења захтијева
даље истраживање. Може се закључити
да они испитаници са мање или без вјерског учешћа вјерују да имају више разлога да буду скептични према вриједности
помирења у садашњим условима у Босни и Херцеговини, него њихови сународници који су вјерски активнији. Подаци овдје не указују на чему се базира
овај скептицизам − док неки могу бити
скептични због политичких констелација у земљи, друга могућност предлаже
да испитаници не вјерују да је помирење
потребно, или пак заступају увјерење да
оно није прикладно.
Значај помирења које се спроводи на јавним мјестима, мјестима гдје се гарантује
сигурност и радним мјестима. Више вјерски активни испитаници су у мањој мјери афирмисали ове појмове у односу на
мање религиозно активне испитанике. То
подупире општи закључак да постоји низ
друштвених фактора у корелацији између
података о вјерској активности и ставовима према помирењу, него што је то просто
индивидуална одлука или тежња за промјенама у земљи.

Мјесто пребивалишта испитаника био је значајан фактор у
разликама у мишљењу о улози вјерских лидера, политичара и улоге
прошлости у помирењу
Један од најчешће значајних фактора откривених у резултатима била је разлика између
четири града и региона који су обухваћени
анкетом. Постоје релевантне нијансе у тој
чињеници које треба овдје нагласити. Неки
20

одговори јасно су повезани са локалним етничким односима и разликама између већине и мањине, вјерском припадношћу, као и
са степеном религиозности и вјерског ангажовања. Ове компликације значе да резулта-



3. Детаљнији закључци студије о ставовима јавности

ти не указују на једноставну или директну
разлику између градова, као што би била
„Религија има далеко важнији утицај на ставове према помирењу у Мостару него у Сарајеву“. Умјесто тога, разлике између података из четири града сугеришу да су разлике
у мишљењима у сваком граду уско повезане са локалним друштвеним и политичким
контекстима и искуством становника.
Религија. Испитаници из четири града дали
су значајно различите одговоре на питања о
улози вјерских лидера у помирењу. Када су
упитани да ли вјерске вође и вјерници треба
да имају посебну улогу у помирењу широм
земље, становници Мостара и Бање Луке ову
опцију су заступали више од становника Бугојна, централног региона БиХ и Сарајева.
Исти образац обиљежио је одговоре на питања о значају вјерских институција и конфесионалног образовања. Насупрот томе,
у размишљањима о важности религиозних
људи који играју неку улогу у помирењу
у свом граду, становници у Мостару и Бугојну су о овоме имали најбоље мишљење.
Међутим, питање о потенцијалном доприносу људи који су искрени вјерници имало
је највеће вриједности у Бањој Луци, а знатно мање у Сарајеву и Бугојну, и још знатно
мање у Мостару. Само су у Сарајеву одговори о свим врстама вјерских актера били
усклађени. Широм земље у цјелини, међутим, питање “религије“ се не схвата нужно
на исти начин, а значај вјерских лидера не
види кроз јединствену призму.

земље, али било је и занимљивих размимоилажења у одговорима датим у четири
града. У одговору на питање о улози политичара у помирењу на нивоу БиХ, становници Сарајева су били најнегативнији. Они
су такође били најнегативнији у одговорима везаним за значај парламента као мјеста
за рад на помирењу. У питањима везаним
за помирење на нивоу града, улога политичара била је подједнако ниско оцијењена у Сарајеву и Бугојну. Ипак, у Бугојну су
испитаници недвосмислено оцијенили потребу за сусретом међу политичарима, како
оних који тренутно врше своје функције,
тако и оних који су били одговорни за догађаје у 1990-им годинама. Више нијанси
у одговорима у Бугојну може се видјети у
етничким размимоилажењима приказаним
на начин да је бошњачка већина изразила
позитивније мишљење о улози коју ће одиграти политичари на градском нивоу, него
што је то случај у одговорима представника
мањинског становништва.

Испитивање прошлости. Упитани да оцијене вриједност процеса који би се јасно бавио догађајима из прошлости, ова опција је
најбоље оцијењена у Сарајеву, а најлошије
у Мостару. Испитаници који су припадници хрватске већине у Мостару у својим
одговорима недвосмислено потврђују потребу за истрагом о узроцима рата. Становници Мостара у цјелини имали су најпозитивније одговоре о испитивањима узрока
рата, мада су најмање позитивно оцијенили
Политика. Ставови према улози полити- важност процеса успостављања историјске
чара били су изразито негативни широм тачности и истине.

Етничка/национална идентификација
Етничка или национална идентификација Међутим, подаци не указују на то да Хрвау значајној је корелацији са одговорима ти, Срби и Бошњаци заузимају супротне
на скоро половину постављених питања. ставове према помирењу − често је случај
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да су ставови испитаника били више од- • Уочљив је утицај мањинско-већинских
перспектива у вези са ставовима о поређени животом у оквиру етничке већине
тенцијалном доприносу искрених вјерили мањине у неком граду. Хрвати, Срби
ника у Сарајеву. У Сарајеву, бошњачки
и Бошњаци имали су заједничке ставове о
испитаници вреднују допринос искреначину и перспективама у процесу поминих
вјерника више него друге етничке
рења тамо гдје су живјели као дио већинске
групе. У другим градовима, укључујући
популације, док су они који су живјели у
Бугојно, супротно се показало тачним.
граду као мањина такође дијелили упадљив
број ставова.
Ненационалисти.
Религија. Етничка већина исказала је тен- • Већинско становништво је имало више
вјере у потенцијалну улогу ненационаденцију да вреднује улогу религије више
листа него што су то имали представнинего мањина.
ци мањина. Сходно мишљењу већинске
• Религиозни Хрвати вреднују улогу вјерпопулације, национализам не онемоских личности више него религиозни
гућује потенцијалне улоге ненационалиБошњаци или Срби.
ста у овим градовима.
• Нерелигиозни Хрвати, насупрот томе,
• Срби су улози ненационалиста придали
не разликују се у својим одговорима од
најмање важности узевши у обзир цијеиспитаника других националности који
лу територију БиХ. Међутим, поређење
су се изјаснили као нерелигиозни.
по локалним већинским заједницама по• Мостарски Хрвати су у просјеку имали
казује да су Хрвати у Мостару овај факпозитивније мишљење о улози вјерника
тор оцијенили далеко најниже. Потеннего представници мањинских заједницијалну улогу ненационалиста знатно
ца у овом граду, а код Бошњака у овом
више су оцијенили муслимани у Бугојну,
граду је најмањи проценат повјерења у
са поновним растом процента код Срба
улогу вјерника лаика.
у Бањој Луци, док су Бошњаци у Сарајеву овај фактор најповољније оцијенили.
• Мостарски Хрвати су такође изразили
позитивније мишљење о потенцијалној • Регионална разноликост у оквиру узорулози религије и вјерских институција
ка српских испитаника поново подвлачи
увид да би било неадекватно подијелити
од већинских заједница из других градоиспитанике једноставно на националне
ва, од којих су Бошњаци у Бугојну били
корпусе.
најмање позитивни у поређењу са свим
већинским заједницама када се говори о • У Мостару су припадници мањинског
овом питању.
становништва више вредновали улогу
ненационалиста у помирењу на градском
• У Бања Луци, српска већина показала је
нивоу него Хрвати као већинско становвише повјерења у утицај вјерских вођа,
ништво. Овај податак би се подједнако
вјерника лаика и вјерских институција
изгубио у истраживању ако би се изврод мањина.
шила подјела на три националне зајед• Као резултат тога, било би погрешнице широм земље, не узимајући у обно закључити да општи образац позир локалне контексте.
казује како Хрвати имају позитивније
мишљење о улози вјерских личности и Групе које представљају интересе грађавјерника широм земље.
на и групе које представљају жртве.
22
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Српски испитаници оцијенили су потен- податак нијансира горе наведене податке за
цијалну улогу ових група ниже од Хрвата Бугојно у одјељку о размимоилажењу изи Бошњака.
међу испитаника у четири града. Наведено
је да испитаници у Бугојну и околини имају
Наставници и образовне институције.
мање вјере у улогу политичара на градском
Припадници већинског становништва изнивоу него на нивоу БиХ. Најупадљивији
разили су тенденцију да имају више вјеје податак у Мостару, гдје су респонденти
ре у потенцијалну улогу наставника него
који су представници мањинског становмањине, а било је и неке разлике у ставовиништва положили више вјере у улогу полима између самих етничких група. Срби су
тичара на нивоу града него Хрвати.
вредновали потенцијалну улогу наставника мање него остали испитаници. Бошњаци Медији. Бошњаци су више нагласили улосу, у просјеку, имали позитивно мишљење гу медија у помирењу у односу на друге
о улози образовних институција у поми- националности. У Бањој Луци је већинско
рењу него друге двије националности. У српско становништво повољније оцијениСарајеву, бошњачка већина оцијенила је ло улогу медија него припадници мањинпотенцијални утицај наставника више него ског становништва.
мањине и више од већинске популације
у другим градовима. Јасно је показано да Јавна мјеста. Бошњаци су више нагласили
садашњи систем школовања може да има улогу јавних простора у помирењу у однозначајну улогу у диференцијацији односа су на друге националности.
према наставницима, иако су постављена Ставови према циљевима и формама
питања била строго у вези са њиховим по- које се користе у процесу помирења.  Истенцијалом, прије него њиховим стварним питаници све три националности увиђају
улогама. Даље истраживање о овој теми је разлоге за помирење и потврђују важност
планирано за наредну годину.
предузимања озбиљних активности на поЖене. Није било општих одступања о по- мирењу. Општи образац је да припадници
тенцијалној улози жена између нацио- мањинског становништва ово озбиљније
налних група, осим у Сарајеву. Бошњачка схватају, док је већинско становништво у
већина је оцијенила потенцијалну улогу просјеку озбиљније схватало улогу медија,
жена више него припаднице мањинске по- вјерских локалитета, образовних институција и јавних простора у односу на мањинпулације.
ске заједнице.
Политичари и парламент. Подаци не подржавају претпоставку да већинско станов- Неке се разлике уочавају између националништво природно подржава политичаре них група, у којима Мостар посебно има
више него мањинско становништво, посеб- неке интересантне изузетке од општег обно када су у питању малобројне мањинске расца, како слиједи:
заједнице. Било је неких разлика између на- • Већи проценат Бошњака вредновао је
јавно признање ратне одговорности јавционалних заједница. Бошњаци су показаних личности, него што је био случај са
ли највише повјерења у парламент као мјеосталим групама, затим долазе Хрвати,
сто за помирење, а Срби најмање. Бошњачи
потом Срби.
ка већина у Бугојну имала је више вјере у
улогу политичара у помирењу на градском • Етничка припадност није генерално направила статистичку разлику у ставовинивоу него мањинско становништво. Овај
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ма о важности процеса помирења, осим
у Мостару. Ту су хрватски испитаници
као представници већине јасније потврдили значај процеса помирења него
мањине.
• Бошњаци су пружили више подршке од
других националности у односу на три
врсте иницијативе за помирење − укључивањем обичних људи, дјеце и експерата. Хрвати су фаворизовали ангажовање
дјеце у помирењу више него Срби, а
Срби ангажовање стручњака више него
Хрвати.
• Са релативно ниским статистичким значајем показао се образац према ком ис-

питаници бошњачке националности сматрају значај помирења, уставне промјене
и историјске тачности важнијим него
испитаници хрватске националности,
а испитаници хрватске националности
важнијим него испитаници српске националности. Највећа разлика у мишљењима мањинских и већинских популација
била је у Мостару, гдје је већи проценат
испитаника хрватске националности
био концентрисан на рјешавање питања
која се односе на прошлост него што је
то био случај у одговорима представника мањина.

Старосна доб
Старосна доб није била досљедно одлучујући фактор у општем саставу наших истраживања и била је значајно мање важна од
вјерске активности или већинско-мањинских разлика. Међутим, старосна доб утицала је на одговоре у знатном броју питања,
често са нижим нивоом значајности. Било
је неколико питања у којима су старије испитанице женског пола, или старији вјерници и старији нерелигиозни испитаници
имали другачије погледе, фаворизујући одређене моделе процеса помирења. Млађи
људи су били једино више заинтересовани
за то да процес помирења донесе јавну одговорност оних који су били одговорни током 1990-их година.
Категорије старосне доби подијељене су у
рубрике у распону 16−30, 31−50, 51−87.
Парламент. У групи старости од 30 година па навише, испитанице су постајале све
афирмативније о улози парламента у процесу помирења.

у раду на процесу помирења на нивоу БиХ,
као и старији религиозни испитаници. Међутим, у размишљању о улози ненационалиста
у активностима процеса помирења на нивоу
града, старији веома религиозни испитаници су имали мање позитивно мишљење
у односу на друге групе. Размишљајући о
улози ненационалиста у раду на процесу помирења на нивоу града, старији људи који
су били најрелигиознији и они који су били
највише секуларни, имали су најмање повјерења у улогу ненационалиста.
Организације које заступају грађане и
жртве. Међу нерелигиозним испитаницима, пораст старосне доби стоји у корелацији са смањењем признавања улоге ових
организација у цијелој БиХ. Размишљајући
о активностима у раду на помирењу на
градском нивоу, веома религиозни су са
порастом старосне доби показали опадање
вјере у организације које заступају жртве.

Наставници. Са порастом животне доби,
Ненационалисти. Испитанице старије доби нерелигиозни испитаници дају мањи значај
придају већи значај улози ненационалиста улози наставника у помирењу. Ова група
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као цјелина дала је мањи значај улози на- Са порастом старосне доби, испитаници су
ставника него што су то учинили религиоз- били мање склони да подрже процес помирења који би се односио на објашњења донији испитаници.
гађаја из 1990-их.
Људи који се поистовјећују са већином.
Са порастом старосне доби, нерелигиозни Циљеви у процесу помирења
су дали мањи значај важности помирења
Вјера или повјерење и мир били су важни
у раду оних који се идентификују са већииспитаницима веће старосне доби. Ово је
ном. Примијећено је у два града, Бугојну и
посебно јасно у одговорима жена. Жене су
Бањој Луци, да су нерелигиозни испитанитакође више вредновале значај извињења
ци у цјелини мање афирмисали улогу учиса порастом старосне доби, а напредак је
теља у односу на религиозније испитанике.
вреднован највише од стране најмлађих
Вјерске личности и вјерници. Старосна и најстаријих испитаница. Са повећањем
доб није одиграла улогу у разликовању старосне доби, жене су дале већи значај у
ставова о томе ко је важан у процесу по- процесу помирења који показује да већимирења на нивоу БиХ. Одговарајући на пи- на људи у БиХ осуђује ратне злочине потања о томе који учесници су важни у овом чињене од стране њихових народа и који
процесу на нивоу града, само нерелигиозни показује које параметре људи сматрају поиспитаници су дали различите одговоре у требним за добар суживот.
складу са својим годинама: старији нереЗначај ратног искуства. Старије жене које
лигиозни испитаници показују мање вјере су биле цивили у рату нешто чешће се слау улогу вјерских лидера у односу на млађе жу од млађих да је њихово ратно искуство
нерелигиозне испитанике.
утицало на формирање њиховог става преПроцес помирења. Са порастом старосне
доби, испитаници су дали више подршке
процесу помирења који укључује:
• озбиљан сусрет актуелних политичких
лидера (ова подршка се међу женама
смањила нагло послије 30 година старости, па је овај резултат одраз подршке
таквом сусрету међу мушким испитаницима),
• омогућавање бољег разумијевања између обичних људи,
• допринос искрених вјерника (док међу
мушкарцима подршка искреним вјерницима опада са годинама, то је било више
него компензовано повећањем подршке
међу женама), и
• допринос људи који могу да разумију
различите ставове и погледе разних
заједница (ово је посебно тачно за мушкарце).


ма помирењу. Старосна доб у другим групама није промијенила однос према значају
личног искуства у креирању ставова према
помирењу.

Медији. Најјача подршка потенцијалној
важности медија у процесу помирења потекла је из старосне групе 31−50.
Културне личности (умјетници, музичари, итд). Међу религиозним испитаницима
био је релативно низак степен корелације
између старосне доби и раста нивоа препознавања важности улоге културних личности у процесу помирења у БиХ. Кад су испитаници питани о активностима у процесу
помирења на нивоу града, старосна доб је
диференцирала одговоре само међу нерелигиознима који понекад присуствују вјерским службама: у овој групи, старији испитаници су мање вредновали утицај културних личности него млађи испитаници.
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Природа. Старије жене су више афирмиса- групе жена показале тенденцију да више
ле улогу природе у помирењу него средње афирмишу улогу природе у односу на
старосне групе, док су средње старосне млађе жене.

Пол
Пол није непрекидно био одлучујући фактор у овом истраживању, али су мушкарци
и жене имали различите одговоре на нека
питања. Као што смо видјели у одељку
“Старосна доб“, било је неких фактора
којима старији испитаници, а нарочито
старије жене, придају знатно већи значај
размишљању о помирењу. Неки од ових одговора могли су се предвидјети, неки не.
Ненационалисти. Старије жене чешће су
сматрале значајном потенцијалну улогу ненационалиста на градском и на нивоу БиХ.
Културне личности. Старије жене су нешто чешће цијениле потенцијални значај
глумаца, музичара и других умјетника и
интелектуалаца за помирење на нивоу БиХ.

Групе које представљају интересе грађана. У Мостару су жене оцијениле групе
које представљају интересе грађана значајнијим него мушкарци.
Различити фокуси у односу на помирење.
Жене су чешће вредновале иницијативе које
укључују дјецу. Срби и Хрвати мушкарци су
били негативнији од жена у односу на иницијативе које укључују оне који носе званичну одговорност током 1990-их година. Међу
Бошњацима, ово је било обрнуто. У Бугојну,
жене су биле мање позитивне него мушкарци о низу питања у процесу помирења:
• доприносу вјерника,
• доприносу људи који могу да разумију
различите ставове,
• одговорности јавних лица у1990-им, и
• иницијативама које укључују дјецу.

Наставници и образовне институције. У
оквиру активности на помирењу на градском нивоу, са повећањем старосне доби, Жене су нагласиле значај сљедећих циљева
мушкарци су имали тенденцију да више у процесу помирења:
• сигурност,
вреднују улогу наставника.
• реконструкција,
Жене. Улогу жена су у процесу помирења • мир,
на нивоу града више вредновале жене него • повјерење,
мушкарци, мада не и на националном ни- • разумијевање,
воу. Ово је био случај у свим градовима • извињење и
осим у Бугојну. Као што је претходно наве- • уставне промјене.
дено, националност је била у корелацији са
различитим ставовима о улози жена само у Радна мјеста, јавни простори и прироСарајеву, гдје су Бошњаци као дио већине да. Жене су чешће потврђивале вриједност
оцијенили потенцијалну улогу жена више ових појмова у процесу помирења него
него припадници националних мањина.
мушкарци.

Образовање
Ниво образовања имао је мали утицај на изузецима. Он је, насупрот томе, као знаодговоре на питања из упитника, са неким чајан фактор наведен у студији UNDP-а
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из 2010. о ставовима према транзиционој Образовање. Виши ниво образовања исправди, Суочавање с прошлошћу и приступ питаника поклапа се са повећањем вредноправди из перспективе јавности.
вања значаја образовних институција.
Религија. Допринос искрених вјерника је
много шире вреднован од стране мање образованих него образованијих испитаника.
Значај вјерских институција у изградњи
повјерења је највише рангиран међу испитаницима са завршеном основном школом,
благо опадајући код оних са вишим нивоом
образовања, да би досегло највише вриједности код испитаника који су факултетски
образовани, смањујући се потом код оних
са завршеним постдипломским студијама.
Процес помирења. Што раније је испитаник прекинуо образовање, већа је била
склоност да вреднује мир као циљ у процесу изградње повјерења. Образованији су
давали већу вриједност фокусирању на узроке рата. Они вишег образовања такође су
давали већу вриједност процесу којим ће се
промијенити поглед на карактер рата.
Медији. Повећање образовања и повећање
вриједности улоге медија у помирењу били
су повезани.



Испитаници су упитани да опишу своје ратно искуство: 8,3% је одговорило “војник“;
33,8% “цивил“; 39,1% “избјеглица“; 14,8%
“готово све“, а 4,0% “ништа од наведеног“.

Корелација степена образовања са
придавањем важности вјерским
институцијама у изградњи повјерења

Без школе

Факултет
Средња школа

Виша школа

Магистериј

Докторат

Основна школа
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Ратно искуство
Ратно искуство није имало једнозначан
утицај у одговорима на питања из упитника, али је било занимљивих образаца у одговорима на неколико питања која су била
фокусирана на значај процеса помирења.
На мјестима гдје је постављено питање о
значају јавних признања усмјерених на
прошлост, онима који су означили “ништа
од наведеног“ најмање је било стало до
таквих признања. Сљедећи су били испитаници који су се идентификовали са готово
свим позицијама, затим избјеглице, па цивили, а на крају војници су томе придавали
највише пажње.

Војници и цивили придали су већи значај
томе да процес помирења обухвати цијелу
бившу југословенску територију, у односу
на избјеглице или оне који су одговорили
„све‟ или „ништа од наведеног‟. Исто је
било евидентно на мјестима гдје је од испитаника тражено да процијене да ли ће формални процес помирења бити важан ако
допринесе учењу о неопходним аспектима
суживота. Упитани о напретку у помирењу
на градском или на нивоу БиХ, овај образац
није се показао довољно значајним.

За вријеме рата био сам

14,8%
39,1%

4,0%

Војник
Цивил

8,3%

Избјеглица
Готово све
Ништа од наведеног

33,8%
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