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Сажетак
Јед но од основ них обе леж ја Вој во ди не је сте мул ти кул ту ра-

ли зам, од но сно ви сок сте пен за јед нич ке на ста ње но сти раз ли чи тих 
ет нич ких за јед ни ца на истом под руч ју. По ред ве ћин ске на ци је, ту 
жи ве број не на ци о нал не ма њи не из ра зи то ди фе рен ци ра не у по гле-
ду де мо граф ског раз вит ка, со цио-еко ном ских, исто риј ских и кул-
тур но-ци ви ли за циј ских ка рак те ри сти ка, на ци о нал не еман ци па ци-
је и по ли тич ког ор га ни зо ва ња. У ра ду се ана ли зи ра по пу ла ци о на 
ди на ми ка, ет но де мо граф ске про ме не, као и про стор ни раз ме штај 
ма њи на ко је од ли ку је про стор на дис пер зив ност или ет нич ка ком-
пакт ност, од но сно из ра жен про цес ет нич ке хо мо ге ни за ци је усло-
вљен мно го број ним фак то ри ма. До бри ме ђу ет нич ки од но си, по-
што ва ње пра ва ма њи на, ин те гра ци ја и ло јал ност ма њи на др жа ви 
у ко јој жи ве, нео п ход ни су за рав но ме ран де мо граф ски и ста би лан 
еко ном ско-по ли тич ки раз вој овог под руч ја.        
Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, на ци о нал не ма њи не, ет нич ка струк-

ту ра, де мо граф ски раз ви так, Вој во ди на.
Мул ти кул ту ра ли зам је иде ја или иде ал о за јед нич ком жи во ту 

раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па у окви ру истог плу ра ли-
стич ког дру штва што под ра зу ме ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју, уза јам-
ну то ле ран ци ју и јед на кост.1) Мул ти кул ту ра ли зам мо же озна ча ва ти  
де мо граф ску чи ње ни цу, од но сно по сто ја ње раз ли чи тих ет нич ких 
1) Тер мин “мул ти кул ту ра ли зам “ по ја вио су се тек од не дав но у ака дем ским и по ли тич ким 

рас пра ва ма  о ка рак те ру  са вре ме них дру шта ва. За ре ла тив но крат ко вре ме по стао је 
оп ште при хва ћен по јам од стра не по ли ти ча ра, дру штве них ко мен та то ра, ис тра жи ва ча и 
оп ште јав но сти, ба рем у раз ви је ним европ ским зе мља ма. Сма тра се да овај по јам да ти ра 
из 1971. го ди не ка да је у јед ном фран цу ском ча со пи су упо тре бљен у зна че њу ”су жи вот 
не ко ли ко кул ту ра у јед ној зе мљи”, да би тек од 1990. го ди не у кла си фи ка ци ји Кон гре сне 
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и ре ли гиј ских гру па, кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти у окви-
ру јед ног дру штва, али и др жав ну по ли ти ку ко ја има два основ на 
ци ља: по др жа ва ње склад них од но са из ме ђу ет нич ких гру па и де-
фи ни са ње од но са из ме ђу др жа ве и на ци о нал них ма њи на (Дра ги-
ће вић-Ше шић, Стој ко вић, 2007). Има ју ћи у ви ду да го то во не ма 
др жа ве ко ја ни је кул тур но ра зно ли ка, ме ђу ет нич ки од но си, по ло-
жај, за шти та и пра ва  на ци о нал них ма њи на, као и њи хо ва ве за са 
по ли ти ком мул ти кул ту рал но сти, до ла зе у фо кус ин те ре со ва ња на-
уч не, али и ши ре дру штве не јав но сти. На све ве ћи зна чај ре ша ва ња 
ма њин ског пи та ња ука зу је мул ти ет нич ност и мул ти кул ту рал ност 
да на шњег све та, од но сно чи ње ни ца да рет ко у ко јој зе мљи сви ње-
ни др жа вља ни го во ре истим је зи ком и при па да ју ис тој ет нич кој 
за јед ни ци, па од 192 др жа ве чла ни це ОУН-а, са мо 10%-15% се мо-
же оправ да но сма тра ти ет нич ки хо мо ге ним, тј. да на сво јој те ри-
то ри ји не ма ју ма њин ског ста нов ни штва (Con nor, 1994). У окви ру 
европ ских др жа ва са мо не ко ли ко њих  (нпр. Исланд, Пор ту гал) не-
ма ју на ци о нал не ма њи не, ма да и оне због ин тен зив них ми гра ци о-
них кре та ња и све ве ћег бро ја ими гра на та, по ста ју ет нич ки знат но 
хе те ро ге ни је. То не сум њи во ука зу је на по тре бу др жав ног при зна-
ва ња ма њин ских кул ту ра, па се др жа ве, с тим у ве зи, раз ли ку ју 
по на чи ну ре гу ли са ња ет нич ке и кул тур не ра зно ли ко сти ста нов-
ни штва, од но сно да ли др жав на ма њин ска по ли ти ка има за циљ 
ели ми ни са ње тих раз ли ка или по зи ти ван при ступ пре ма ма њи на ма 
и по ли ти ку мул ти кул ту рал но сти као ал тер на ти ву аси ми ла ци о ној 
по ли ти ци. По ло жај на ци о нал них ма њи на и њи хо ва по ве за ност са 
по ли ти ком мул ти кул ту ра ли зма под ра зу ме ва ре спек то ва ње ма њин-
ских кул ту ра као од го ва ра ју ћег окру же ња за оства ре ње људ ских 
пра ва и пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на. Мул ти кул ту ра ли-
зам је, да кле, од го вор де мо крат ске по ли ти ке на кул тур не и со ци-
јал не ра зно ли ко сти (Ме сић, 2006). Нео п ход на прет по став ка јед ног 
та квог дру штва је сте гра ђан ска кул ту ра за сно ва на на при зна ва њу 
ин сти ту ци ја еко ном ског и прав ног си сте ма, али и пра ва на кул тур-
ну ра зно ли кост. Не ки од кри ти ча ра мул ти кул ту ра ли зма твр де да 
он во ди по де ли дру штва и да до во ди у пи та ње др жав но је дин ство, 
као и да исто вре ме но мо же зна чи ти се па ра ти зам и са мо мар ги на-
ли за ци ју ет нич ких за јед ни ца. Због то га се да нас све ви ше го во ри 
о ин тер кул ту ра ли зму као ста но ви шту ко је прет по ста вља ус по ста-
вља ње ди ја ло га ме ђу кул ту ра ма, јер се на та кав на чин под сти че 
ди на мич ки ме ђу од нос и уза јам но де ло ва ње раз ли чи тих кул ту ра 
јед них на дру ге.  

би бли о те ке у Ва шинг то ну, био де фи ни сан као “услов у ко јој ет нич ке, вер ске и кул тур не 
гру пе ко ег зи сти ра ју уну тар јед ног дру штва” (Ме сић, 2006).  
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Ма да се си ту а ци ја раз ли ку је од зе мље до зе мље, мул ти кул ту-
ра ли зам у Ср би ји има по себ ну те жи ну и не мо же се све сти на би ло 
ко ји го тов мо дел, већ тре ба узе ти у об зир ком плек сност си ту а ци је 
у Ср би ји, а пре све га да ли су из вор кул тур не ра зно ли ко сти ими-
гра ци о ни то ко ви (као у  САД, Ка на ди, Аустра ли ји) или су у пи та-
њу ди рект ни  и ин ди рект ни исто риј ско-по ли тич ки и де мо граф ски 
раз ло зи.2)     

Вој во ди на је ти пич но мул ти кул ту рал но под руч је, нај ра зви-
је ни ји и у ет нич ком по гле ду нај хе те ро ге ни ји део Ср би је. На ци о-
нал ни са став ста нов ни штва је иза ра зи то ша ро лик, а због број них 
на ци о нал но сти, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра ко је ег зи сти ра ју на том 
под руч ју Вој во ди на пред ста вља “Бал кан у ма лом”. До бри ет нич ки 
од но си и  по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва чи не је дан од 
кључ них усло ва за ста би лан раз вој, што пот пу ни је укљу чи ва ње у 
европ ске про це се и про спе ри тет овог ре ги о на. Стал не ми гра ци је, 
ка ко до се ља ва ња та ко и исе ља ва ња, би ле су и оста ле глав ни чи ни-
лац де мо граф ског раз во ја и ет нич ке сло же но сти вој во ђан ског ста-
нов ни штва. Пре ма по пи су 2002. го ди не, Вој во ди на има 2,0 ми ли о-
на ста нов ни ка, од че га пре ко јед не тре ћи не ста нов ни штва при па да 
не кој од ма њин ских за јед ни ца. Број ча но нај зна чај ни ја на ци о нал на 
ма њи на су Ма ђа ри (290,2 хи ља да или 14,3%), за тим Сло ва ци (56,6 
хи ља да или 2,8%), Хр ва ти (56,5 хи ља да или 2,8%), Ју го сло ве ни 
(49,9 хи ља да или 2,5%), Цр но гор ци (35,5 хи ља да или 1,7%), Ру му-
ни (30,4 хи ља да или 1,5%), Ро ми (29,1 хи ља да или 1,4%) и Бу њев-
ци (19,8 хи ља да или 1,0%). Оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју 
са ма ње од 1% у укуп ном ста нов ни штву, али  та ко ђе до при но се 
ет нич ком мо за и ку Вој во ди не (та бе ла 1).  

2) Ка на да, а за тим Аустра ли ја су др жа ве ко је су нај ви ше ра ди ле на по ли тич ком кон цеп ту 
мул ти кул ту ра ли зма,  при че му ка над ски ет нич ки мо за ик чи не гру пе ко је има ју раз ли чи-
те од ли ке, али  за јед но чи не сло жну це ли ну, док су прот но то ме  аме рич ки ”mel ting pot”  
озна ча ва по ли ти ку аси ми ла ци је ими гра на та у САД.
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Та бе ла 1. Ет нич ка струк ту ра Вој во ди не, 1991-2002 
    На ци о нал ност 1991 2002

         Број         %        Број         %
Укуп но 1970195 100.0 2031992 100.0
Ср би 1125317 57.1 1321807 65.0
Цр но гор ци 44450 2.3 35513 1.7
Ју го сло ве ни 170766 8.7 49881 2.5
Ал бан ци 2513 0.1 1695 0.1
Бо шња ци … … 417 0.0
Бу га ри 2279 0.1 1658 0.1
Бу њев ци 21236 1.1 19766 1.0
Вла си 131 0.0 101 0.0
Го ран ци … … 606 0.0
Ма ђа ри 333290 16.9 290207 14.3
Ма ке дон ци 17115 0.9 11785 0.6
Му сли ма ни 5756 0.3 3634 0.2
Нем ци 3697 0.2 3154 0.2
Ро ми 23207 1.2 29057 1.4
Ру му ни 34792 1.8 30419 1.5
Ру си 1007 0.1 940 0.0
Ру си ни 17405 0.9 15626 0.8
Сло ва ци 62243 3.2 56637 2.8
Сло вен ци 2672 0.1 2005 0.1
Укра јин ци 4489 0.2 4635 0.2
Хр ва ти 72528 3.7 56546 2.8
Че си 1796 0.1 1648 0.1
Оста ли 4929 0.3 5311 0.3
Не из ја шње ни,   нео пре де ље ни 5074 0.3 55016 2.7
Ре ги о нал на при пад ност 2452 0.1 10154 0.5
Не по зна то 11051 0.6 23774 1.2

Извор: Књи га по пи са 1, На ци о нал на или ет нич ка при пад ност, 
Попис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2002., РЗС, 
Бе о град, 2003; Ко нач ни ре зул та ти по пи са за 1991. го ди ну 
ускла ђе ни са по пи сном ме то до ло ги јом из 2002. 
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У пе ри о ду из ме ђу два по пи са (1991-2002) де си ле су се ра-
ди кал не по ли тич ке и еко ном ске про ме не. Дез ин те гра ци ја бив ше 
СФР Ју го сла ви је и фор ми ра ње но вих на ци о нал них др жа ва, ет нич-
ки кон флик ти и рат ни су ко би, огро ман број из бе гли ца и ин тер но 
ра се ље них ли ца, вољ не и при сил не ми гра ци је до ве ли су до бит них 
ет но де мо граф ских про ме на у на ци о нал ном са ста ву ста нов ни штва 
Вој во ди не и исто вре ме но отво ри ли пи та ње по ло жа ја ка ко аутох-
то них, та ко и тзв. но вих ма њи на (чи не их бив ши кон сти ту тив ни 
на ро ди СФРЈ). 

У Вој во ди ни је 2002. го ди не, у од но су на прет ход ни по пис, 
ре ги стро ван ве ћи број ста нов ни ка (за око 61,8 хи ља да) за хва љу ју-
ћи ис кљу чи во ими гра ци о ној ком по нен ти. На и ме, до ла зак огром ног 
бро ја из бе гли ца срп ске на ци о нал но сти то ком 1990-их го ди на, ко ји 
је пре ва зи шао чак и ве ли ку ко ло ни за ци ју Вој во ди не по сле Дру-
гог свет ског ра та,3) бит но је про ме нио ет нич ку сли ку Вој во ди не у 
прав цу ет нич ке хо мо ге ни за ци је и ма јо ри за ци је, од но сно по ве ћа ња 
бро ја и уде ла Ср ба, као ве ћин ске на ци је, у укуп ном ста нов ни штву  
(са 1,1 ми ли о на  на 1,3 ми ли о на, од но сно са 57,0 % на 66,1%).

У окви ру ма њин ске по пу ла ци је, са мо су Ро ми има ли по ве-
ћа ње (са 1,2% на 1,4%) за хва љу ју ћи ви со ком при ра шта ју, као и 
про ме ни на ци о нал не при пад но сти, од но сно  знат но ве ћем бро ју 
ли ца ко ји су се де кла ри са ли за ром ску на ци о нал ност. Ге не рал но, 
све оста ле ет нич ке за јед ни це у Вој во ди ни од ли ку ју де по пу ла ци о-
ни трен до ви про у зро ко ва ни не по вољ ним трен до ви ма у при род ном 
кре та њу ста нов ни штва (ни зак на та ли тет, ви сок мор та ли тет и не га-
тив ни при род ни при ра штај), али и еми гра ци о ним про це си ма. На и-
ме, при пад ни ци по је ди них на ци о нал них ма њи на због по ли тич ких 
окол но сти у том пе ри о ду (ет нич ки кон флик ти, су ко би) и еко ном-
ских раз ло га (санк ци је,  бом бар до ва ње и др.) исе ља ва ли су се из 
зе мље и то нај че шће пре ма сво јим ма тич ним др жа ва ма. На по пу ла-
ци о ну ди на ми ку по је ди них на ци о нал но сти пре суд но је ути ца ла и 
про ме на на ци о нал не при пад но сти - не де мо граф ска ка те го ри ја ко ја 
је про мен љи ва и не за ви си са мо од су бјек тив ног осе ћа ја по је дин-
ца, већ и од тре нут не по ли тич ке си ту а ци је и др жав не по ли ти ке. 

3) Пре ма пр вом по пи су из бе гли ца и ра том, угро же них ли ца из 1996. го ди не (спро ве ден од 
Ко ме се ри ја та за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је и УН ХЦР-а) ре ги стро ва но је 617 хи ља да 
ових ли ца ко ји су сти гли са ра том за хва ће них под руч ја (нај ви ше из Хр ват ске и Бо сне и 
Хер це го ви не). Од то га је пре ко по ло ви не (54,7%)  до шло у цен трал ну Ср би ју (нај ве ћи 
број у Бе о град, око 170 хи ља да), за тим у Вој во ди ну (42,0%), а на Ко со ву и Ме то хи ји ма-
ли број (3,3%). У про те клом пе ри о ду број из бе гли ца се сма њио та ко што су  не ки до би-
ли др жа вљан ство (око 250 хи ља да), је дан број се од се лио у ино стран ство, док се ма њи 
број вра тио у ме ста ода кле су пре бе гли. Пре ма по да ци ма из 2009. го ди не ре ги стро ва но 
је 97 хи ља да из бе глих ли ца због че га је УН ХЦР Ср би ју свр стао ме ђу пет зе ма ља у све ту 
и је ди ну у Евро пи у ко јој ста тус из бе гли ца још увек ни је ре шен (Ра ду шки, 2000).  
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По ред то га, аси ми ла ци о ни про це си усло вље ни ма ло број но шћу, 
про стор ном дис пер зив но шћу, ве ли ким бро јем ме шо ви тих бра ко ва 
ка рак те ри стич ним за Вој во ди ну, као и не ки дру ги фак то ри има ли 
су ути ца ја на опа да ње бро ја и уде ла при пад ни ка по је ди них ма њин-
ских за јед ни ца.    

Ма ђа ри, као нај зна чај ни ја ма њи на, има ли су сма ње ње бро-
ја (за око 43 хи ља да или за 13%) и уде ла (са 16,9% на 14,3%), при 
че му је ап со лут но сма ње ње над ма ши ло не га тив ни при род ни при-
ра штај, што ука зу је на  еми гра ци је. Сло ва ци су има ли сма ње ње 
(са 62,2 хи ља да на 56,6 хи ља да, од но сно са 3,2% на 2,8%) због 
не га тив них трен до ва у при род ном кре та њу ста нов ни штва, док су 
ми гра ци је би ле ма њег зна ча ја. Број Хр ва та  је ма њи за пре ко јед ну 
пе ти ну (са 72,5 хи ља да на 56,5 хи ља да, од но сно са 3,7% на 2,8%). 
Не га тив на про сеч на го ди шња сто па ра ста (-22,3 про ми ла) ко ја је 
јед на од нај ви ших у Вој во ди ни, ре зул тат је не са мо не га тив ног 
при род ног при ра шта ја већ и исе ља ва ња (нај ве ро ват ни је пре ма ма-
тич ној др жа ви) због по ли тич ке си ту а ци је и ме ђу ет нич ких кон фли-
ка та у том пе ри о ду, дру га чи јег де кла ри са ња (као Бу њев ци и др.) и 
оста лих фак то ра. Ру му ни су за бе ле жи ли опа да ње бро ја (са 34,8 хи-
ља да на 30,4 хи ља да) и уде ла (са 1,8% на 1,5%) услед не га тив них 
трен до ва у при род ном и ме ха нич ком кре та њу ста нов ни штва, као и 
су бјек тив ног фак то ра (де кла ри са ње за не ку дру гу на ци о нал ност, 
нео пре де ље ни, ре ги о нал на при пад ност и слич но). Тре ба ис та ћи да 
по раст бро ја ли ца на ци о нал но нео пре де ље них за пре ко 10 пу та  (са 
5,1 хи ља да на 55,1 хи ља да ) нај бо ље од сли ка ва ет но по ли тич ки тре-
ну так у ко ме је по след њи по пис спров ден. 

Мо же се за кљу чи ти да су том пе ри о ду код мно гих на ци о-
нал но сти за бе ле же не бит не про ме не у де мо граф ском раз вит ку ста-
нов ни штва. Не га тив ни при род ни при ра штај, од но сно ве ћи број 
умр лих од жи во ро ђе них, ка рак те ри сти ка је огром не ве ћи не на ци-
о нал но сти у Вој во ди ни, осим ал бан ске, ром ске и бо шњач ке/му-
сли ман ске. Не га тив ни ми гра ци о ни сал до оства рен је, та ко ђе, код 
ве ћи не ет нич ких за јед ни ца ма да је те шко од ре ди ти ства ран ути цај 
ми гра ци ја с об зи ром на про бле ме ве за не за ме то до ло ги ју и ква ли-
тет ми гра ци о них по да та ка. Што се ти че тре ће де тер ми нан те ет нич-
ке струк ту ре, те шко је кван ти фи ко ва ти њен ути цај, али се прав да но 
прет по ста вља да су се мно ги дру га чи је на ци о нал но де кла ри са ли 
у од но су на прет ход ни по пис.4) Бу ђе ње на ци о нал не све сти и ет-

4) Пре ма по пи сној ме то до ло ги ји глав ни кри те ри јум ко ји се ко ри сти при од ре ђе њу на ци о-
нал не при пад но сти је сте су бјек тив на из ја ва што зна чи да сва ко ли це има пра во сло бод-
ног (не)из ја шња ва ња о сво јој на ци о нал но сти. Тај кри те ри јум омо гу ћу је про ме ну на ци-
о нал но сти и то при вре ме ну (услед по ли тич ких, со ци јал них, пси хо ло шких раз ло га) или 
стал ну (услед аси ми ла ци о них про це са), што има ди рект ног ути ца ја на по пу ла ци о ну 
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но вер ски ре ви ва ли зам до ве ли су про ме не ет нич ке при пад но сти 
код по је ди них на ци о нал но сти ко је су ра ни је, и по ред сво јих ет-
нич ких и кул тур них осо бе но сти, у зна чај ној ме ри се из ја шња ва-
ли као при пад ни ци не ке дру ге на ци је. За Ро ме је ка рак те ри стич на 
ет нич ка ми ми кри ја као ре зул тат њи хо ве ду го го ди шње дис кри ми-
на ци је и мар ги на ли за ци је, и гу бље ња или при кри ва ња соп стве ног 
на ци о нал ног иден ти те та (А.Mir ga, & N.Ge or gi, 2004). Од 1970-их 
го ди на до ла зи до на ци о нал не еман ци па ци је Ро ма, па се све че шће 
из ја шња ва њу за свој ет нос, док су се ра ни је углав ном де кла ри са ли 
као ве ћин ски на род на под руч ју где жи ве. Исто вре ме но, код дру гих 
на ци о нал но сти је из мно го број них раз ло га при су тан су про тан про-
цес, а екла тан тан при мер пред ста вља ју, не сум њи во, Ју го сло ве ни. 
По след њи по пис, одр жан у ра ди кал но про ме ње ним дру штве ним и 
ге о по ли тич ким окол но сти ма нај ви ше се ре флек то вао на Ју го сло ве-
не у сми слу дра стич ног сма ње ња (са 8,7% на 2,5%), што је не сум-
њи во по сле ди ца њи хо вог про ме ње ног на ци о нал ног опре де ље ња.5) 

По ред број но сти, као ва жног де мо граф ског фак то ра ка да се 
го во ри о пра ви ма и по ло жа ју ма њи на, ет нич ка ком пакт ност, та-
ко ђе, пред ста вља бит ну де мо граф ску од ред ни цу. Те ри то ри јал ни 
раз ме штај на ци о нал но сти усло вљен је ет нич ки ди фе рен ци ра ним 
при род ним при ра шта јем и ми гра ци ја ма, као и кул тур ним, еко ном-
ским, по ли тич ким и мно гим дру гим не де мо граф ским фак то ри ма. 
Основ не трен до ве у те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји и кон цен тра ци ји 
по је ди них ет нич ких за јед ни ца у Вој во ди ни од ли ку ју од ре ђе не ре-
ги о нал не спе ци фич но сти и из ра же на про стор но-де мо граф ска по-
ла ри за ци ја. С јед не стра не, при сут на је из ра зи та кон цен тра ци ја и 
ја ча ње про це са на ци о нал не хо мо ге ни за ци је на од ре ђе ним под руч-
ји ма, док с дру ге стра не, по сто ји ви сок сте пен про стор не дис пер-
зив но сти ка рак те ри сти чан за дру ге ет нич ке за јед ни це. 

Ет нич ки ди вер зи тет Вој во ди не ма ни фе сту је се не са мо у 
ве ли ком бро ју на ци о нал но сти раз ли чи тих по сво јим ет нич ким, 
вер ским и кул тур ним осо бе но сти ма, већ и у њи хо вом про стор ном 
раз ме шта ју бу ду ћи да пре ко 90% оп шти на има ет нич ки хе те ро ге-

ди на ми ку свих (а пре све га ма њих) ет нич ких за јед ни ца и по сле дич но на на ци о нал ни  
са став ста нов ни штва (Ра ду шки, 2007).

5) ”У пер цеп ци ји на ци о нал ни ста упра во су Ју го сло ве ни фик си ра ни као гру па “од на ро-
ђе них” чла но ва вла сти те ет нич ке гру пе ко ја на ци ју под ри ва из ну тра, де мо граф ски је 
кру ни, а кул тур но сла би и ли ша ва по ли тич ког ути ца ја. У то ку при прем них рад њи за 
спро во ђе ње по пи са 2002. го ди не, о Ју го сло ве ни ма се го во ри ло  као о из ми шљо ти ни и 
пре ва ри, а на ци о на ли сти су их по зи ва ли да се вра те у окри ље “ма тич не на ци је”. На то 
их је, осим на ци о на ли стич ких раз ло га, те рао и за кон  о ма њи на ма  ко ји је оства ри ва ње 
ко лек тив них пра ва  усло вља вао од ре ђе ним цен зу сом. Иш че за ва ње Ју го сло ве на ни је, 
сто га, са мо ин ди ка тор из ме ње не ет нич ке струк ту ре, не го и ус по на и по бе де шо ви ни зи-
ра них (ет но)на ци о на ли ста” (Хел син шки од бор за људ ска пра ва, 2004). 
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но ста нов ни штво. Од укуп но 45 оп шти на, при пад ни ци ма ђар ске 
ма њи не има ју ет нич ку пре ва гу у шест оп шти на (Ка њи жа 86,5%, 
Сен та 80,5%, Ада 76,6%, Бач ка То по ла 58,9%, Ма ли Иђош 55,9% 
и Чо ка 51,6%) и ре ла тив ну ве ћи ну у две оп шти не (Бе чеј 48,8% и 
Су бо ти ца 38,5%). Про стор на ди стри бу ци ја те ма њи не ука зу је на 
ви со ку кон цен тра ци ју и про стор ну по ла ри за ци ју, с об зи ром да у 
овим оп шти на ма жи ви око 60% укуп ног бро ја Ма ђа ра са про сто ра 
Вој во ди не. У про те клом пе ри о ду ова на ци о нал ност је  за бе ле жи ла 
у свим оп шти на ма сма ње ње број но сти, али су за др жа ли ет нич ку 
до ми на ци ју у осам оп шти на при че му су 1991. го ди не има ли се дам 
оп шти на са ап со лут ном и јед ну оп шти ну са ре ла тив ном ве ћи ном 
(Су бо ти ца).  Сло ва ци су на ци о нал на ма њи на ко ја има ет нич ку пре-
ва гу у две оп шти не:  ап со лут ну у Бач ком Пе тров цу (66,4%) и ре-
ла тив ну у  Ко ва чи ци (41,1%). У  оста лим оп шти на ма има ју ни ске 
уде ле (из у зев у Ба чу 19,8% и Бач кој Па лан ци 9,6%), а нај ма ње су 
за сту пље ни у окру зи ма са ве ћин ским ма ђар ским ста нов ни штвом.

 Оста ле на ци о нал но сти у Вој во ди ни од ли ку је про стор на 
дис пер зив ност или ви со ка кон цен тра ци ја, али без ет нич ке до ми на-
ци је у не кој од оп шти на. Та ко, Хр ва ти има ју нај ве ћи удео у оп шти-
на ма Апа тин (11,5%) и Су бо ти ца (11,2%), при че му је у по след њем 
ме ђу по пи сном пе ри о ду до шло до ве ћег сма ње ња њи хо вог уде ла 
у Срем ским Кар лов ци ма (са 17,7% на 8,5%), Ин ђи ји (са 10,2% 
на 3,8%) и Ши ду (са 16,3% на 5,4%) услед  не га тив них трен до-
ва у при род ном об на вља њу ста нов ни штва, али и исе ља ва ња. Од 
укуп ног бро ја Ру му на у Вој во ди ни, пре ко јед не тре ћи не (39,4%) је 
кон цен три са но са мо у две оп шти не: Али бу нар (26,5%)  и Вр шац  
(10,9%). Та ко ђе, пре ко 60% Ру си на је на ста ње но у Ку ли (11,2%) и 
Вр ба су (8,2%), док су Бу њев ци кон цен три са ни ис кљу чи во у Се-
вер но-бач ком и За пад но-бач ком окру гу (97,5%), а са мо у Су бо ти ци 
жи ви пре ко 83% укуп ног бро ја вој во ђан ских Бу ње ва ца. За раз ли ку 
од тих на ци о нал но сти,Ју го сло ве ни су го то во рав но мер но рас по-
ре ђе ни на чи та вом под руч ју Вој во ди не са не што ве ћом за сту пље-
но шћу у  Су бо ти ци (5,8%) и Сом бо ру (5,2%), као и дис пер зив но 
на ста ње ни Ро ми ко јих ре ла тив но има нај ви ше у оп шти на ма Но ва 
Цр ња (6,8%) и Бе о чин (6,5%).

На ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни раз ли ку ју се, да кле, по 
број но сти, про стор ној дис пер зив но сти, дру штве ној ко хе зив но сти, 
по ли тич кој ор га ни зо ва но сти, ет нич ким, де мо граф ским и дру гим 
осо бе но сти ма.  Ин сти ту ци о на ли за ци ја њи хо вог по ло жа ја зах те ва 
да се во ди ра чу на ка ко о је дин стве ним прин ци пи ма мул ти кул ту рал-
ног дру штва, та ко и о сва ком од ових аспе ка та по на о соб. Де ло ва ње 
де мо граф ског фак то ра (број ност и про стор на ком пакт ност) не би 
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тре ба ло да бу де ни пред ност ни пре пре ка за оства ре ње основ них 
ма њин ских пра ва, али се у прак си че сто де ша ва да је спрем ност 
др жа ве ве ћа за им пле мен та ци ју пра ва де мо граф ски сна жни јих и 
по ли тич ки бо ље ор га ни зо ва них ма њи на. Европ ски стан дар ди за-
шти те пра ва ма њи на не спо ми њу из ри чи то број ност као кри те ри-
јум за оства ре ње ма њин ских пра ва, већ под ра зу ме ва ју ува жа ва ње 
свих ма њин ских за јед ни ца. Тре ба на гла си ти да на ци о нал но за ко-
но дав ство Ср би је не пра ви раз ли ку ме ђу ма њи на ма с об зи ром на 
њи хо ву број ност и при зна та пра ва су до ступ на свим при пад ни ци ма 
на ци о нал них ма њи на. У За ко ну о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о-
нал них ма њи на (усво јен  2002. го ди не) ре гу ли ше се на чин оства ре-
ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја 
су уста вом или ме ђу на род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни-
ци ма на ци о нал них ма њи на. При сту па њем на ше зе мље Оквир ној 
кон вен ци ји о пра ви ма на ци о нал них ма њи на Са ве та Евро пе (2001. 
го ди не), Европ ској по ве љи о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма 
(2006. го ди не), пот пи си ва њем би ла те рал них ме ђу на род них спо ра-
зу ма о ре ци про ци те ту за шти те ма њи на (са Ма ђар ском, Ру му ни јом, 
Ма ке до ни јом и Хр ват ском), као и дру гих до ку ме на та, омо гу ће на 
је нор ма тив на за шти та ма њин ских пра ва. Али, тре ба има ти у ви ду 
да оства ри ва ње тих пра ва не за ви си са мо од нор ма тив них ре ше ња, 
већ и од ду бљих дру штве них про ме на, де мо крат ских про ме на, ста-
би ли за ци је од но са ме ђу др жа ва ма ју го и сточ не Евро пе, а по себ но 
ка да је реч о др жа ва ма на ста лим на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.              

* * *
Мо же се за кљу чи ти да у мул ту кул ту рал ним др жа ва ма, ка ква 

је по сво јим ка рак те ри сти ка ма и Ср би ја, мо дер ни за ци ја и де мо-
кра ти за ци ја др жа ве, ја ча ње еко но ми је, сма њи ва ње раз ли ка ме ђу 
ет нич ким за јед ни ца ма у по гле ду де мо граф ских ка рак те ри сти ка, 
ре ги о нал на са рад ња и до бри ме ђу ет нич ки од но си нео п ход ни су за 
рав но ме ран де мо граф ски и ста би лан по ли тич ки раз вој др жа ве. За 
до бре ве ћин ско-ма њин ске од но се зна ча јан је про цес ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на јер без то га не ма функ ци о нал них ин сти ту-
ци ја ни ти де мо кра ти је и при кљу че ња Европ ској уни ји (Ан то нић, 
2008). Ста бил ност јед ног дру штва за ви си од ин те гри са но сти свих 
ње них гра ђа на, при че му пи та ње ин те гри са но сти не ке ет нич ке за-
јед ни це ни је са мо ствар по ли тич ко-прав ног по ло жа ја, већ и пи та-
ње кул тур не, вер ске, је зич ке, де мо граф ске и дру ге бли ско сти јер 
пре ве ли ке раз ли ке ме ђу чла но ви ма јед ног дру штва чи не про цес 
ин те гра ци је знат но спо ри јим и те жим. Ин те гра ци ја на ци о нал них 
ма њи на, сва ка ко, не зна чи аси ми ла ци ју, већ под ра зу ме ва кул тур-
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ни плу ра ли зам ко ји омо гу ћа ва ма њи на ма да са чу ва ју соп стве не ет-
нич ке, вер ске и кул тур не осо бе но сти, што не ис кљу чу је по тре бу 
њи хо вог успе шног ин те гри са ња у дру штве ну за јед ни цу.Дру гим 
ре чи ма, то зна чи до бро вољ ност ет нич ких за јед ни ца  у при хва та њу 
за јед нич ког и очу ва њу по себ ног. 

За скла дан од нос др жа ве и ма њи на по треб на је од го вор ност 
др жа ве у кре и ра њу усло ва за пу но оства ре ње ма њин ских пра ва, 
као и с дру ге стра не од го вор ност ма њи на да уз очу ва ње ет нич ких 
осо бе но сти раз ви ја ју и осе ћај при пад но сти др жа ви у ко јој жи ве. 
Пра ва и оба ве зе на ци о нал них ма њи на мо ра ју би ти ускла ђе ни (Val-
dron, 2002), јер до би ја ње од ре ђе них пра ва тре ба исто вре ме но да 
под ра зу ме ва и ло јал ност ма њи на, по што ва ње др жав них ин сти ту-
ци ја, ин те гра ци ју и уче шће у дру штве ном жи во ту. Реч је, да кле, о 
кру жном про це су, од но сно о уза јам ном по што ва њу и ме ђу соб ном 
при зна ва њу др жа ве и ма њин ских за јед ни ца, што пред ста вља те-
мељ ста бил но сти ве ћин ско-ма њин ских од но са и до брог по ло жа ја 
на ци о нал них ма њи на у сва кој др жа ви. 
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MINORITIESINVOJVODINA

Summary
One of the ba sic cha rac te ri stics of Voj vo di na is mul ti cul tu ra lism, 

na mely a lar ge num ber of va ri o us et hnic com mu ni ti es mu tu ally set tled 
in the sa me re gion. Apart from the ma jo rity na tion, nu me ro us na ti o nal 
mi no ri ti es li ve the re which are ex tre mely dif fe ren ti a ted in vi ew of de-
mo grap hic de ve lop ment, so cio-eco no mic, hi sto ri cal and cul tu ral-ci vi li-
za tion cha rac te ri stics, and by na ti o nal eman ci pa tion and po li ti cal or ga-
ni za tion. This pa per analyzes po pu la tion dyna mics, et hno-de mo grap hic 
chan ges, as well as ge o grap hi cal di stri bu tion of the mi no ri ti es which is 
cha rac te ri zed by spa tial dis per sion or dis tinct con cen tra tion and pro cess 
of et hnic ho mo ge ni za tion con di ti o ned by nu me ro us fac tors. Good in-
ter-et hnic re la ti ons, re spect of the rights of mi no ri ti es, in te gra tion and 
loyalty of the mi no ri ti es to the sta te in which they li ve are ne ces sary for 
an even de mo grap hic and sta ble eco no mic and po li ti cal de ve lop ment 
of this re gion.
Key Words: mul ti cul tu ra lism, na ti o nal mi no ri ti es, et hnic struc tu re, de mo grap-

hic de ve lop ment, Voj vo di na    
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