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Сажетак
Че сто се си ро ма штво иден ти фи ку је као ре ла тив но трај на 

дру штве на по ја ва и ка рак те ри сти ка свих епо ха у раз во ју људ ског 
дру штва. Про мјен љи вост си ро ма штва огле да ла се у ње го вим раз-
ли чи тим ка рак те ри сти ка ма у за ви сно сти од кон крет ног вре мен-
ског кон тек ста и пре ђе них ступ ње ва раз во ја дру штва. Усљед та-
квог при сту па овом мул ти ди мен зи о нал ном со ци јал ном фе но ме ну 
и да нас при сут не по ле ми ке о: де фи ни са њу си ро ма штва, на чи ни ма 
мје ре ња, раз ли чи тим те о риј ским пер спек ти ва ма, и при сут ном ди-
ле мом ко ја је по при ми ла и фи ло зоф ску ети ке ту, ко је од го во ран за 
си ро ма штво, по је ди нац или дру штво? У овом ра ду пру жа мо се-
лек ци ју те о риј ских при сту па си ро ма штву са вре ме них ауто ра со ци-
о ло шке и по ли ти ко ло шке про фи ла ци је. Циљ ра да је сте из во ђе ње 
ја сних кла си фи ка ци о них кри те ри ју ма за раз вр ста ва ње при сту па 
си ро ма штву на осно ву по сто је ћих те о риј ских пер спек ти ва о фе-
но ме ну си ро ма штва. Та ко ђе, у ра ду је по ста вље но низ со ци јал них, 
по ли тич ких, еко ном ских па и мо рал них ар гу ме на та усљед ко јих се 
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на ме ће нео п ход ност ре ви ди ра ња и ка те го ри са ња по сто је ћих и кре-
и ра ње но вих те о риј ских по ла зи шта о си ро ма штву.
Кључ не ри је чи:  си ро ма штво, кон цепт, па ра диг ма, со ци јал на ис кљу че-

ност, со ци јал на изо ла ци ја, мар ги на ли за ци ја

УВОД

Со цио-еко ном ски трен до ви са вре ме ног дру штва дик ти ра ју 
по ве ћа но ин те ре со ва ње за про бле ме ко је на ме ће си ро ма штво. Упр-
кос ду го вре ме на при сут ном ми шље њу у зе мља ма раз ви је ног за па-
да да је си ро ма штво до вољ но ис тра же но и при лич но ре ду ко ва но 
(пе ри од цвје та ња др жа ве бла го ста ња), по ја ва „но вог си ро ма штва“ 
обе сми сли ла је по сто ја ње та квих увје ре ња. Оп ти ми стич ки ста во ви 
про и за шли из пе ри о да еко ном ског ра ста у де ка да ма на кон Дру гог 
свјет ског ра та по ла ко су пре ла зи ли у дру гу крај ност, усљед ја вља-
ња дје ли мич но нео че ки ва них про це са. Кри за др жа ве бла го ста ња, 
ера гло ба ли за ци је, ус по ста вља ње но вих спољ но по ли тич ких од но-
са у сви је ту, у сфе ри со ци јал них пи та ња до ве ли су до пре и спи ти-
ва ња по сто је ћих, а и до кре и ра ња но вих смјер ни ца у про це си ма 
ре дук ци је си ро ма штва. Зна чај не про мје не у дру штве ном жи во ту 
на ста ле усљед сла бље ња гра ни ца на ци о нал них др жа ва, узор ко ва-
ле су тје шње ве зе из ме ђу дру штве них ен ти те та на гло бал ном ни-
воу. До ова квог по ве зи ва ња по је ди на ца и дру штве них гру па, без 
уче шћа др жа ве, до шло је при је све га раз во јем сред ста ва ма сов-
ног ко му ни ци ра ња, што је у ства ри по сље ди ца ши ре ња тр жи шта 
и аку му ла ци је ка пи та ла ван гра ни ца др жа ве.1) Све то до ве ло је до 
ма ни фе ста ци је но вих ди мен зи ја со ци јал них про бле ма, по го то во 
си ро ма штва, па се пре ма ми шље њу бри тан ског ауто ра Пи те ра Та-
у сен да (Pe ter Tow send): „не ми нов но на ме ће по тре ба за кре и ра њем 
но вих при сту па у бор би про тив ста рог непријатељa“. На пи та ње: 
„Због че га би тре ба ло да нам је ста ло до си ро ма штва и со ци јал ног 
раз во ја?“ Јо хан Граф (Јоhann Graff) је иден ти фи ко вао три основ на 
раз ло га због че га би тре ба ло про у ча ва ти ове те ме, а то су: мо рал ни 
ар гу мент: јер не по сто ји мо рал но оправ да ње за чи ње ни цу да 1/6 
свјет ске по пу ла ци је жи ви од ма ње од јед ног до ла ра днев но; по ли-
тич ки ар гу мент: јер др жа ва са ве ли ком по пу ла ци јом ко ја жи ви у 
екс трем ном си ро ма штву има ве ћу вје ро ват но ћу да бу де по ли тич ки 
не ста бил на и да под сти че екс тре ми стич ке по кре те, јер екс трем но 
си ро ма штво ра ђа мр жњу и кон фликт; еко ном ски ар гу мент: јер ће 

1) Зо ран Па вло вић, Ме ђу на род не вла ди не ор га ни за ци је и УНЕСKО, Из да вач ка књи жар ни-
ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 1993, стр.6.
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еко ном ски раст би ти осу је ћен екс трем ним си ро ма штвом, ши ро-
ко рас про стра ње ном не пи сме но шћу, по ли тич ком фру стра ци јом и 
струк ту рал ном де при ва ци јом.“.2) Сли је де ћи по ме ну ту ар гу мен та-
ци ју, у на ред ним одјељ ци ма обра зла же мо пој мо ве и кон цеп те си-
ро ма штва и раз ла же мо по сто је ће те о риј ске при сту пе си ро ма штву 
у на мје ри да по ну ди мо од го вор на пи та ње да ли је мо гу ће кре и ра ти 
кла си фи ка ци о не кри те ри ју ме за раз вр ста ва ње са вре ме них при сту-
па си ро ма штву?

1. КОН ЦЕП ТУ АЛ НИ ПРИ СТУ ПИ СИ РО МА ШТВУ

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се си ро ма штво као тер мин че-
сто упо тре бља ва у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји су о ча ва мо се са 
не мо гућ но шћу ја сног де фи ни са ња овог сво је вр сног дру штве ног 
фе но ме на. По сто ји ши рок спек тар де фи ни ци ја о по ја ви си ро ма-
штва. Бри тан ски аутор Пoл Спи кер (Pa ull Spic ker, 2013.) раз ли ку је 
не ко ли ко под гру па или ка ко он ка же „по ро ди ца“ де фи ни ци ја ко-
је об ја шња ва ју си ро ма штво. Пр ви скуп де фи ни ци ја, пре ма овом 
ауто ру, опи су је си ро ма штва у кон тек сту ма те ри јал них по тре ба. 
У окви ру пр вог ску па де фи ни ци ја мо гу се раз ли ко ва ти три вр сте 
схва та ња си ро ма штва: си ро ма штво као по тре ба, си ро ма штво као 
обра зац де при ва ци је и си ро ма штво као ни зак стан дард жи во та. У 
дру ги скуп де фи ни ци ја, аутор убра ја об ја шње ња ко ја про из ла зе из 
еко ном ског кон тек ста окол но сти у ко ји ма љу ди жи ве. У тој ску пи-
ни та ко ђе по сто је три вр сте де фи ни ци ја: си ро ма штво као не до ста-
так ре сур са, си ро ма штво као еко ном ска дис тан ца и си ро ма штво 
као еко ном ска кла са. Тре ћи скуп де фи ни ци ја тре ти ра си ро ма штво 
као низ дру штве них од но са. „Ши ром сви је та си ро ма шни сво је ис-
ку ство и си ро ма штво опи су ју у кон тек сту од но са пре ма дру штву 
чи ји су дио“. У овој ску пи ни по сто је че ти ри вр сте де фи ни ци ја, а то 
су: си ро ма штво као дру штве на кла са, си ро ма штво као за ви сност, 
си ро ма штво као со ци јал на ис кљу че ност, си ро ма штво као ус кра ћи-
ва ње пра ва.3) По ве зи ва ње си ро ма штва са ег зи стен ци јал ним по тре-
ба ма љу ди ба зи ра се на тзв. иде ји пре жи вља ва ња – ску пу основ-
них усло ва ко је тре ба ис пу ни ти да би се одр жа ла фи зич ки здра ва 
ег зи стен ци ја чо вје ка. У со ци о ло шкој ли те ра ту ри овај при ступ је 
по знат под на зи вом кон цепт ап со лут ног си ро ма штва. Основ на ка-

2) Да ни ел Бе ланд, Не си гур ност, гра ђан ска пра ва, и гло ба ли за ци ја: Ви ше стру ка ли ца др-
жав ног про тек ци о ни зма, Аме рич ка со ци о ло шка асо ци ја ци ја, САД, 2005, стр. 228.

3) Пол Спи кер, Со ци јал на по ли ти ка – те о ри ја и прак са, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду, 2013, стр. 90-92.
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рак те ри сти ка овог кон цеп та је уни вер зал ност из про стог раз ло га 
што се по ла зи од чи ње ни це да су стан дар ди за за до во ље ње при-
мар них људ ских по тре ба ма ње-ви ше исти за све љу де без об зи ра 
на то гдје жи ве. Сто га се за би ло ко јег по је дин ца ко ји жи ви би ло 
гдје у сви је ту мо же ре ћи да жи ви у си ро ма штву уко ли ко му ни су 
ис пу ње ни ми ни мал ни усло ви нео п ход ни за би о ло шки оп ста нак.4) 
Углав ном се по ме ну те по тре бе од но се са мо на би о ло шки оп ста нак, 
па се овај кон цепт си ро ма штва још и на зи ва и „си ро ма штво на ру-
бу оп стан ка“, док га не ки (Спи кер, 1993.) на зи ва ју па ра диг мат ско 
си ро ма штво.5) Дре нов ски и Скот (Dre now ski i Scott) уво де иде ју те-
мељ них кул тур них по тре ба у ко је убра ја ју: обра зо ва ње, си гур ност, 
до ко ли цу и ра зо но ду.6) Ипак, људ ске по тре бе ва ри ра ју не са мо од 
дру штва до дру штва, већ и од по је дин ца до по је дин ца, сход но то ме 
би ло ко ја вр ста уни вер зал но сти у про цје ни за јед нич ких људ ских 
по тре ба мо же нас на ве сти на по гре шне за кључ ке.

Ауто ри (со ци о ло шке и по ли ти ко ло шке те о риј ске про фи ла-
ци је), по бор ни ци кон цеп та ре ла тив ног си ро ма штва, сма тра ју да је 
мо гу ће за сва ку др жа ву уста но ви ти ми ни мал не стан дар де ре ла тив-
ног си ро ма штва. Сто га, за си ро ма шне у не ком дру штву мо же се 
де фи ни са ти гра ни ца ис под ко је не ма ју при хва тљив жи вот ни стан-
дард, јер су њи хо ви при хо ди и со ци јал не ка рак те ри сти ке да ле ко 
ис под стан дар да про сјеч ног гра ђа ни на. Осно ви прин цип овог кон-
цеп та је од ре ђи ва ње си ро ма штва у од но су на пре о вла да ва ју ћи дру-
штве ни стан дард у од ре ђе ном дру штву. По ла зи се од прет по став ке 
да су жи вот ни стан дар ди у са вре ме ном сви је ту раз ли чи ти и да оно 
што пред ста вља лук суз у јед ној др жа ви у дру гој мо же да бу де не-
што што је дио сва ко днев ног жи во та го то во свих љу ди. Овај кон-
цепт си ро ма штва се не од но си са мо на при мар не по тре бе чо вје ка, 
већ и на ње го ву со ци јал ну ин тер ак ци ју и ак тив но сти у со ци јал ном 
окру же њу.7)

За раз ли ку од сво јих те о риј ских опо не на та, при ста ли це овог 
кон цеп та си ро ма штва не ви де са мо ма те ри јал ну де при ва ци ју, већ 
га по сма тра ју кроз при зму ви ше стру ке де при ва ци је. У ли те ра ту ри 
се мо гу на ћи вр ло раз ли чи та ми шље ња о овом кон цеп ту и про те жу 
се од ста во ва да је то нај бо љи мо гу ћи на чин за аде кват но тре ти ра-

4) Ен то ни Ги денс, 2003. Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2003, стр. 317.

5) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 86.

6) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 291-292.

7) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци је и дру штво Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 60.
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ње ове по ја ве до пот пу ног од ба ци ва ња уз кри ти ку да то што не ко 
има ни жи дру штве ни стан дард од дру гих ни је до каз си ро ма штва. 
А. Сен (Al berth Senn) сма тра да „си ро ма штво мо ра би ти по сма тра-
но при мар но као ап со лут ни фе но мен“. У при лог тој те зи и же љи да 
се кри тич ки од ре ди пре ма кон цеп ту ре ла тив ног си ро ма штва, Сен 
по се же за јед ним сли ко ви тим при мје ром. „Би ло би ап сурд но не-
ко га“, сма тра Сен, „на зи ва ти си ро ма шним за то што мо же ку пи ти 
је дан Ца ди лац днев но, док оста ли мо гу два или три“. Пре ма Се-
ну, пра ви по ка за тељ жи вот ног стан дар да ни су ни ма те ри јал на до-
бра, ни њи хо ве осо би не, не го оно што он зо ве „спо соб но сти ма“. У 
те мељ не спо соб но сти он убра ја: за до во ља ва ње пре храм бе них за-
хтје ва, из бје га ва ње оних бо ле сти ко је се мо гу из бје ћи, оди је ва ње, 
скло ни ште, мо гућ но сти пу то ва ња, обра зо ва ње, жи вје ти без сти да, 
уче ство ва ти у ак тив но сти ма за јед ни це, има ти са мо по што ва ње.8)

Су прот но Се ну, гру па ауто ра (Де лик, Ван ден Бош, Де Ла-
ту вер) ис ти че да је „(С)иро ма штво ре ла тив но у вре ме ну и про сто-
ру. Ко је вр сте жи вот них си ту а ци ја тре ба ју би ти опи са не као си-
ро ма штво? Нај че шће та ква де скрип ци ја за ви си од со ци јал них и 
еко ном ских окол но сти и ни воа про спе ри те та не ког дру штва у од-
ре ђе ном тре нут ку. Пре ма то ме, „си ро ма штво ни је мо гу ће опи са ти 
на кон кре тан на чин, јед ном за сваг да, у ап со лут ном сми слу“.9) С 
об зи ром на по чет не раз ли ке у при сту пу си ро ма штву, оче ки ва но је 
по сто ја ње од ре ђе ног бро ја те о риј ских при сту па ко ји из раз ли чи-
тих пер спек ти ва од го ва ра ју на де фи ни ци ју, узро ке, мје ре ње и стан-
дар де си ро ма штва.

2. ТЕ О РИЈ СКИ ПРИ СТУ ПИ ПОЈ МУ СИ РО МА ШТВА

Осим два из ло же на кон цеп та си ро ма штва, по сто ји ве ли ки 
број раз ли чи тих те о риј ских при сту па том фе но ме ну. Бил Џор дан 
(Bill Jor dan, 1996.) раз ли ку је дви је тра ди ци је у овом по гле ду. Пр-
во, то је ан гло-сак сон ска ли бе рал на тра ди ци ја ко ја се фо ку си ра на 
ком пе ти тив ну ин тер ак ци ју оску ди це као и при ро ду ко лек тив не ак-
ци је усљед ко је иста (оску ди ца) на ста је. Дру го, то је кон ти нен тал-
на мер кан ти ли стич ка тра ди ци ја ко ја се за пра во фо ку си ра на ис ко-
ри шћа ва ње људ ских ре сур са ка ко би др жа ва би ла бо га ти ја и у ко јој 
се си ро ма шни тре ти ра ју као „ов чи це“ ко је тре ба уз га ја ти у сла ву 

8) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 86- 89.

9) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 89.
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„бо га тих“.10) Ха ролд Р. Кер бо (1996.) у свом дје лу под на зи вом „Со-
ци јал на стра ти фи ка ци ја: Со ци јал на стра ти фи ка ци ја у исто риј ској 
и ком па ра тив ној пе спек ти ви“, иден ти фи ку је че ти ри ти па те о ри ја 
о си ро ма штву, а то су: а) Со ци јал-дар ви ни зам (Мал тус, Спен сер, 
Та у сенд, Мат за); б) Струк ту рал на те о ри ја си ро ма штва, а овај при-
ступ има нент но те о риј ски из во ди те о ри ју о со ци јал ној екс клу зи-
ји11); ц) Те о ри ја кул ту ре си ро ма штва (Лу ис); д) Си ту а ци о на те о ри ју 
си ро ма штва 12).

2.1 Со ци јал ни дар ви ни зам

Со ци јал ни дар ви ни зам као те о риј ска пер спек ти ва на ста ла је 
из уче ња те о ре ти ча ра Хер бер та Спен се ра, пре ма ко јем је би ло ка-
кав вид по мо ћи си ро ма шни ма кон тра про дук ти ван. Ње го ва би о ло-
шка пер спек ти ва дру штва и од но са пре ма си ро ма шни ма ру ко во ди 
се схва та њем да је: „Са ма би о ло ги ја је у су прот но сти са пој мом 
ми ло ср ђа“. Сто га, за раз вој и успје шност дру штва мо ра се до зво-
ли ти нај спо соб ни ји ма и нај мар љи ви ји ма да до би ју на гра ду за труд 
у ду ху па ро ле ко ја гла си: „оп ста нак нај спо соб ни јих“. Осим ње га, 
до дат но по ја шње ње је по ну дио и Вил фре до Па ре то (1848-1923), 
ко ји сма тра да се си ро ма штво и бо гат ство ја вља ју као при род но 
усло вље на по сле ди ца по дје ле чла но ва дру штва на ели ту и си ро-
ма шне. Да кле, не ки се љу ди ра ђа ју као си ро ма шни, а дру ги као 
при пад ни ци раз ли чи тих ели та.13) У гру пу те о ре ти ча ра пред став ни-
ка со ци јал-дар ви ни зма Кер бо убра ја и бри тан ског ауто ра Пи те ра 
Та у сен да (1914-1995). Осим што је пре по знат као по бор ник иде је 
ре ла тив ног си ро ма штва, ње гов рад је по себ но зна ча јан и у сфе ри 
мје ре ња си ро ма штва и се лек ци је по у зда них ин ди ка то ра мје ре ња. 
То мас Мал тус (1766-1834), при па дао је гру пи ми сли ла ца у пе ри о-
ду по че та ка про це са ин ду стри ја ли за ци је, ко ји су си ро ма штво об ја-
шња ва ли као по сље ди цу при род ног ста ња дру штва и нео д го вор ног 
по на ша ња љу ди. У „Есе ју у прин ци пи ма ста нов ни штва“, об ја вље-
ном 1789. го ди не, Мал тус из но си чу ве ни „За кон о ста нов ни штву“ 
ко ји по чи ва на три те зе: 1) да је ста нов ни штво не из бје жно огра ни-
че но жи вот ним сред стви ма 2) да се ста нов ни штво не из бје жно раз-
мно жа ва сву да гдје ра сту сред ства ако се са мо не за др жи на ка квим 

10)  Хи ла ри Сил вер, „Ре кон цеп ту а ли за ци ја со ци јал них не до ста та ка: Три парадигмe со ци-
јал не ис кљу че но сти“. У Со ци јал на ис кљу че ност: Ре то ри ка, ре ал ност, од го вор ност, при-
ре ди ли  Ге ри Ро џерс, Чарлс Гор и Хо зе Б. Фи гу е ре до. Же не ва: ИЛО, 1996, стр. 4.

11) Ви ди: Ле но ир, 1974; Го ре, 1995; Сил вер, 1995; Ха ан, 1998, премa: Ха ролд Р. Кер бо, 
1996.

12) Види: Луис, 1961; Родман, 1963; Дела Фаве, 1974, премa: Харолд Р. Кербо, 1996.

13)   Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци је и дру штво, Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 67.
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из ван ред ним и не из бје жним пре пре ка ма 3) да те из ван ред не пре-
пре ке и све оне, ко је, за у ста вља ју ћи сна гу раз мно жа ва ња вра ћа ју 
ста нов ни штво на ни во жи вот них сред ста ва, мо гу би ти све де на на 
три вр сте: мо рал но су здр жа ва ње, по рок и не сре ћу.14) У по ме ну том 
дје лу, Мал тус ис ти че да по сто ји рас ко рак из ме ђу рас по ло жи вих 
до ба ра и ра ста ста нов ни штва, што зна чи да у јед ном тре нут ку као 
ре зул тат тог рас ко ра ка на ста је си ро ма штво и би је да. Би ло ко ја вр-
ста по мо ћи си ро ма шним, по Мал ту су, ни је мо гу ћа, јер се на тај на-
чин иде у су прот ност са за ко ни ма при ро де. Мо гу ћа је са мо по моћ 
по ро ди це свом чла ну, а ни ка ко др жав на по моћ јер би она сти му ли-
са ла не рад и ли је ност, а на рав но и до при но си ла ши ре њу си ро ма-
штва и би је де.15) Да вид Мат за (1930-…) по знат је по фор му ла ци ји 
“the bre ath of po verty”, за ко ју се те шко мо же на ћи аде ква тан пре вод 
на на шим је зи ци ма. Су шти на је у ње го вом схва та њу да си ро ма шне 
осо бе, у не до стат ку би ло ка квог ма те ри јал ног до хот ка или при стој-
не дру штве не по зи ци је, по тра жу ју ми ни мум ег зи стен ци је. Сто га 
је си ро ма шна осо ба не за ви сна од би ло че га осим од са ме се бе и 
основ ног ми ни му ма за пре жи вља ва ње.16)

2.2 Струк ту рал не те о ри је си ро ма штва

Струк ту рал не те о ри је си ро ма штва као ис хо ди ште овог со ци-
јал ног про бле ма ви де струк ту рал не не јед на ко сти ме ђу по је дин ци-
ма и дру штве ним гру па ма. Со ци јал на стра ти фи ка ци ја у људ ском 
дру штву се до сад при ка зи ва ла кроз че ти ри оп шта исто риј ска об-
ли ка, а то су: роп ство, ка ста, ста леж и кла са. По је ди не си сте ме 
дру штве не стра ти фи ка ци је пра те вје ро ва ња да дру штве не не јед на-
ко сти има ју би о ло шки те мељ, па су се пре ма узо ру на та ква вје ро-
ва ња вје ко ви ма ета бли ра ли раз ли чи ти стра ти фи ка циј ски об ли ци. 
Жан Жак Ру со (1712-1778.) об ја шња ва би о ло шки уте ме ље ње не-
јед на ко сти као: „при род не или фи зич ке, јер их ус по ста вља при ро-
да, а са сто је се у раз ли ка ма у до би, здра вљу, тје ле сној сна зи, и ква-
ли те ти ма ума и ду ше“. На су прот то ме, дру штве на не јед на кост се 
„са сто ји од раз ли чи тих при ви ле ги ја ко је не ки љу ди ужи ва ју због 
пред ра су да дру гих, по пут то га да су бо га ти ји, ча сни ји, моћ ни ји, 
па чак и у по ло жа ју да зах ти је ва ју по кор ност“. Би о ло шке раз ли ке 
по ста ју дру штве не не јед на ко сти кад их љу ди де фи ни шу као дру-
штве но зна чај не.

14)  Ду шан Ла ки ће вић, Со ци јал на по ли ти ка, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Из да вач ко штам-
пар ско пред у зе ће, Бе о град, 1991, стр. 143.

15)  Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 124.

16)  Ви ди: Мат за, 1965, премa: Ха ролд Р. Кер бо, 1996.
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С об зи ром на то да кла са пред ста вља са вре ме ни об лик дру-
штве ног гру пи са ња, на мјер но ће мо за не ма ри ти оста ле исто риј ске 
об ли ке струк ту рал них не јед на ко сти. Е. Ги денс на во ди не ко ли ко 
су штин ских ка рак те ри сти ка кла се, а то су: „а) кла се се не ус по-
ста вља ју пу тем прав них или ре ли ги о зних од ред би, при пад ни штво 
кла си се не за сни ва на на сле ђе ној по зи ци ји, ни ти на за ко ну или 
оби ча ји ма; б) при пад ни штво кла си се не до би ја, ма кар до не кле, 
ауто мат ски ро ђе њем, не го се сти че; ц) кла се за ви се од еко ном ских 
раз ли ка из ме ђу гру па ци ја по је ди на ца – не јед на ко сти у имо ви ни и 
кон тро ли над ма те ри јал ним до бри ма; д) кла сни си сте ми функ ци-
о ни шу кроз ши ро ке ве зе без лич ног ка рак те ра“.17) Основ но пи та ње 
ко је се на ме ће у окви ру струк ту ра ли стич ких те о ри је је сте, ко ји ин-
ди ка то ри опре дје љу ју по зи ци ју по је дин ца на дру штве ној ље стви-
ци, а исто вре ме но и ње го во ма те ри јал но ста ње. Прет ход но смо 
на зна чи ли да је ова те о риј ска по став ка ка сни је по слу жи ла за из во-
ђе ње кон цеп та со ци јал не ис кљу че но сти. Тер мин је пр ви пут упо-
три је бљен у фран цу ској ли те ра ту ри 1970–тих го ди на два де се тог 
ви је ка. Иде ја про ис ти че из кон цеп та о дру штву као хи је рар хиј ском 
си сте му по је ди на ца и дру штве них гру па по ве за них за јед нич ким 
пра ви ма и оба ве за ма ко ја се ре флек ту ју кроз по што ва ње за јед нич-
ких мо рал них ври јед но сти и на че ла. Аутор ка Kлерт Keрин (1999.) 
под со ци јал ном екс лу зи јом под ра зу ми је ва „си ту а ци је ко је узро ку ју 
дру штве ну ште ту и ме ха ни зме ко ји до во де до њих“.18) Љу ди мо гу 
би ти ис кљу че ни из пар ти ци па ци је у дру штву усљед по сло ва ња де-
ша ва ња у при вред ном сек то ру (пред у зе ћа ни су вољ на да ин ве сти-
ра ју у отва ра ње но вих рад них ме ста) или не до ступ но сти кључ них 
ро ба и услу га (Ат кин сон, 1998).19) Пре ма овом кон цеп ту, за де фи-
ни са ње си ро ма штва се не ко ри сте са мо ма те ри јал ни ка па ци те ти 
по је ди на ца, већ цје ло куп на еко ном ска, со ци јал на, кул тур на, по ли-
тич ка си ту а ци ја као де тер ми нан те људ ског бла го ста ња. Keрол и 
Во кер (Ca rol i Wal ker) де фи ни шу со ци јал ну ис кљу че ност као: „ди-
на ми чан про цес би ва ња из ба че ним пот пу но или дје ли мич но, из 
би ло ко јег со ци јал ног, еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног са ста-
ва ко ји од ре ђу је со ци јал ну ин те гра ци ју не ке осо бе у дру штво“.20) 
Со ци јал на ис кљу че ност об у хва та дви је ком по нен те: ин сти ту ци о-
нал ну и ин ди ви ду ал ну. Ин сти ту ци о нал на је усло вље на по тре бом 

17) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2003, стр. 228.

18) Ке рин Клерк, „Ева лу а ци ја кон цеп та со ци јал не ис кљу че но сти кроз раз вој ни дис курс“, 
Европ ски жур нал раз вој них ис тра жи ва ња, 11,но. 2 (Де цем бар) 1999, стр. 178.

19) Ви ди: Ен то ни Барнс Ат кин сон, 1998.

20) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 304.
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да институцијa дру штва обез би је де оквир за под сти ца ње ин ди ви-
ду ал них спо соб но сти, док са дру ге стра не ин ди ви ду ал ни при ступ 
ува жа ва и об у хва та сло бо ду из бо ра по је дин ца, у кон тек сту обез бје-
ђи ва ња соп стве не ег зи стен ци је.21)

2.3. Кул ту ра си ро ма штва

Аме рич ки ан тро по лог и со ци о лог, Оскар Лyис (1914-1970.) 
сма тра да се си ро ма штво ба зи ра на тзв. иде ји кул ту ре си ро ма-
штва. Пре ма том кон цеп ту љу ди уче нор ме, вје ро ва ња и ври јед-
но сти ко ја охра бру ју и по др жа ва ју си ро ма штво.22) Пре ма Лyису, 
си ро ма штво је у ства ри про дукт со ци ја ли за ци је си ро ма шне дје це, 
у том про це су ро ди те љи пре но се ври јед но сти и вје ро ва ња на сво ју 
дје цу. Ме ђу тим, про блем је у то ме што су њи хо ва вје ро ва ња ре-
зул тат ши ре дру штве не ат мос фе ре, од но сно кре и ра ног ам би јен та 
да си ро ма шни про сто ра ђа ју си ро ма шне. Да кле, мла ди од ма ле на 
не зна ју за бо ље и не ви де свр ху у те жњи за не чим бо љим. Умје-
сто то га они се пре пу шта ју жи во ту у си ро ма штву.23) Тврд ња ауто ра 
овог кон цеп та је да за јед ни це си ро ма шних осим сво је ге о граф ске 
за себ но сти има ју сво је спе ци фич не ври јед но сти и нор ме ко је опре-
дје љу ју на црт жи во та. Еле мен ти та квог жи вот ног сти ла ја вља ју се 
на три ни воа, ни воу по је дин ца, ње го ве по ро ди це и ло кал не за јед-
ни це. Пре ма Лу и су, кул ту ра си ро ма штва је „од го вор си ро ма шних 
на њи хов мар ги нал ни по ло жај у кла сно ра сло је ном и ин ди ви ду ал-
ном дру штву“.24)

Ме ђу тим, кул ту ра си ро ма штва очи глед но ни је са мо од го вор 
дру штву, већ је ка рак те ри ше и мо гућ ност трај ног об на вља ња. Лу-
ис у кон цеп ту кул ту ре си ро ма штва про блем мар ги нал ног по ло жа ја 
ди је ла по пу ла ци је по ста вља као кла сно пи та ње. Раз лог за та кву 
по став ку ле жи у ве зи из ме ђу со цио-еко ном ских не јед на ко сти и 
„дис функ ци о нал но сти”, за хва љу ју ћи че му се ства ра ре про дук тив-
на ду ал ност.25) Дру гим ри је чи ма, кул ту ра си ро ма штва је ујед но и 
вид про из во ђе ња и про из вод, јер се усљед ци клич не ло ги ке од но си 

21) Дрен ка Ву ко вић, Ана Че ке ре вац, „Со ци јал на по ли ти ка и др жа ва бла го ста ња“, у Збор-
ни ку ра до ва Со ци јал на по ли ти ка и др жа ва бла го ста ња, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Уни вер зи тет, Бе о град, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 225.

22) Ана Ле он-Ге ре ро, Со ци јал ни про бле ми за јед ни ца, по ли ти ка и со ци јал на ак ци ја, Пи не 
Фо ре де Прес, Ка ли фор ни ја, 2005, стр. 232.

23) Ги денс, Е. 2003. Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, стр. 322.

24) Ви ди: Оскар Лу ис, 1967, премa: Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.

25) Сте фан Јан ко вић, „Уло га кул тур них и струк ту рал них чи ни ла ца у об ја шње њу мар ги-
нал ног дру штве ног по ло жа ја у САД, до ме ти и ди ле ме“, Со ци ло ги ја, Збор ник ра до ва, 
Бе о град, 2012, стр. 398.
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на по на вља ње истих или слич них обра за ца по на ша ња ме ђу по ро-
ди ца ма са ма лим при хо ди ма и ни ским сте пе ном обра зо ва ња кроз 
ге не ра ци је.26) До ових на ла за Лу ис је до шао ис тра жу ју ћи за јед ни це 
у Мек си ку и Пор то ри ку, па и сам скре ће па жњу на то да је об на-
вља ње си ро ма штва по прин ци пи ма овог кон цеп та нај че шће у зе-
мља ма Тре ћег сви је та. Је дан број ауто ра (Ли е бов, Ха нерз) сма тра 
да си ту а ци је по пут не за по сле но сти, ни ског обра зов ног ста ту са, 
ни ских при хо да упр кос за по сле но сти је су при сил но ста ње у ко јем 
ег зи сти ра ју си ро ма шни, па су он да и при ну ђе ни да ег зи сти ра ју у 
та квом ста њу. Исто вре ме но, то не зна чи да ни су спрем ни пре ва зи-
ћи не ла го дан по ло жај под прет по став ком да се из ми је не окол но сти 
ко је узро ку ју при си лу, па би и си ро ма шни вре ме ном про ми је ни-
ли сво је по на ша ње. Ар гу мент ове те о ри је је крај ње јед но ста ван 
– ако се укло ни при си ла си ро ма штва, си ро ма шни ће без ика квих 
по те шко ћа при хва ти ти обра сце по на ша ња и ис ко ри сти ти пру же не 
при ли ке. Овај кон цепт је на су прот ном по лу схва та ња си ро ма штва 
од кон цеп та кул ту ре си ро ма штва, па се че сто ка же да је те о ри ја си-
ту а ци о не при си ле ал тер на ти ва Лу и со вом при сту пу. Те о ри ја си ту-
а ци о не при си ле не ви ди мо гућ ност за ре про дук ци јом си ро ма штва 
под ути ца јем „за себ них“ ври јед но сти и нор ми си ро ма шних уко ли-
ко до ђе до не стан ка окол но сти ко је су узрок си ро ма штва.27) Лиебоv 
(Li e bow) кроз те о ри ју о му шким ма на ма по ку ша ва по ја сни ти да 
си ро ма шни му шка рац јед на ко по сма тра свој по сао као оста ли чла-
но ви дру штва, осим што му тај по сао не омо гу ћа ва ег зи стен ци ју. 
Усљед та кве лич не си ту а ци је код ње га до ла зи до еска ла ци је осо-
би на као од го во ра на си ту а ци ју од но сно при си лу, јер је не мо ћан 
да ври јед но сти ма тич не кул ту ре (до ко јих и сам др жи) спро ве де 
у ствар но сти.28) Ха нерз (1969.) твр ди да се обра сци по на ша ња ма-
тич не кул ту ре ја вља ју упо ре до са ре ак ци ја ма и по на ша њи ма ка-
рак те ри стич ним за си ро ма шне и да се ме ђу соб но до пу њу ју.29)

26) Сте фан Јан ко вић, „Уло га кул тур них и струк ту рал них чи ни ла ца у об ја шње њу мар ги-
нал ног дру штве ног по ло жа ја у САД, до ме ти и ди ле ме“, Со ци ло ги ја, Збор ник ра до ва, 
Бе о град, 2012, стр. 398.

27) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 321.

28) Ви ди: Зо ран Шу ћур, 2001.

29) Ви ди: Зо ран Шу ћур, 2001.
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3. ЕКО НОМ СКИ И КУЛ ТУ РО ЛОШКИ 

ПРИ СТУП СИ РО МА ШТВУ

Де вид Хар ви и Ви ли ам Рид (Da vid Har vey i Wi li am Read, 
1992.) иден ти фи ку ју два приступa си ро ма штву на осно ву пре дик-
ци је фак то ра ко ји до во де до си ро ма штва. Еко ном ски при ступ, у 
окви ру ко јег по ла зе од пи та ња да ли је си ро ма штво еко ном ски 
усло вљен фе но мен? Кул ту ро ло шки при ступ, у пр ви план ис ти че 
ши ру дру штве ну ат мос фе ру у ко јој се од ви ја про цес со ци ја ли за-
ци је. На гла ша ва мо да ауто ри за оба на ве де на при сту па да ју дво ва-
лент не су до ве ко ји оправ да ва ју раз ли чи те кон цеп те.

По ве зи ва ње си ро ма штва са еко ном ским де ша ва њи ма у дру-
штву и пре и спи ти ва ње еко ном ске ди мен зи је овог со ци јал ног про-
бле ма ни је но ви јег да ту ма. При је не што ви ше од два ви је ка до-
ми ни ра ла је чу ве на las ser-fa i re те о ри ја ко ја кон цеп ту ал но при па да 
ли бе ра ли стич кој пер спек ти ви. Нај зна чај ни ји ње ни пред став ни ци 
су бри тан ски ауто ри Адам Смит (1723-1790.) и Да вид Ри кар до 
(1772-1823.), пи о ни ри по ли тич ке еко но ми је. Пре ма ови ма ауто ри-
ма иде ал ни дру штве ни си стем је ка пи та ли зам, а еко ном ски раз вој 
тог си сте ма ће ели ми ни са ти све со ци јал не про бле ме. Са мим тим 
не ста ће по сте пе но и си ро ма штво ко је је про ла зна по ја ва у ета па-
ма раз во ја људ ског дру штва.30) Хар ви и Рид за у зи ма ју са вре ме ни-
ји при ступ, уко ли ко је прет по став ка да је си ро ма штво еко ном ски 
усло вље но, он да су мо гу ћа два узро ка си ро ма штва. Пр ви, ко ји за-
сту па ми шље ње да је по сто ја ње си ро ма штва за сно ва но на кон тра-
дик ци ја ма у со ци јал ној (дру штве ној) ре про дук ци ји.31) Ерик Олин 
Рajт сма тра да се дру штве на ре про дук ци ја у ка пи та ли стич ком дру-
штву од ви ја кроз дви је вр сте ме ђу соб но по ве за них про це са ко је 
он на зи ва ак тив ном ре про дук ци јом и па сив ном ре про дук ци јом.32) 
Па сив на ре про дук ци ја се од но си на ру ти не, по на ша ња и ак тив но-
сти од ко јих је са чи њен сва ко днев ни жи вот. Ак тив на ре про дук ци ја 
је ре зул тат дје ло ва ња кон крет них ин сти ту ци ја и струк ту ра као што 
су: по ли ци ја, су до ви, др жав на ад ми ни стра ци ја итд. По сто је че ти-
ри ме ха ни зма ко ји одр жа ва ју дру штве ну ре про дук ци ју у ка пи та-
ли стич ком дру штву, а то су: при си ла, ин сти ту ци о нал на пра ви ла, 
иде о ло ги ја и ма те ри јал ни ин те ре си. Не склад из ме ђу дје ло ва ња на-
ве де них ме ха ни за ма и за хтје ва љу ди у од но су на њи хо ве по тре бе 

30) Ми ло са вље вић, М., 2003., Де ви ја ци је и дру штво, Дра га нић, Бе о град, стр. 67.

31) Ви ди: Ерик Олин Рајт, 2011.

32) Ерик Олин Рајт, Ви зи је ре а ли стич них уто пи ја, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти, Све у чи-
ли ште у За гре бу, За греб, 2011, стр. 222.
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ре зул ти ра кон тра дик ци ја ма у дру штве ној ре про дук ци ји.33) Си ро ма-
штво на ста је као ре зул тат не јед на ке ди стри бу ци је мо ћи, ре сур са и 
бе не фи ци ја ко је се од ви ја ју кроз па сив ни и ак тив ни про цес ре про-
дук ци је.

Пре ма економскoм при сту пу, по сто ји ди рект на ве за из ме ђу 
сте пе на си ро ма штва и тр жи шних ме ха ни за ма пре ко ко јих се вр-
ши рас по дје ла ре сур са. Tржиш те под ра зу ми је ва по сто ја ње сло-
бод не кон куренцијe, при ват ну сво ји ну и де фи ни са на пра ви ла игре 
у окви ру ко јих ин ди ви дуе про на ла зе сво је „мје сто под сун цем“. 
Eгзистенција ста нов ни штва је за ви сна од де ша ва ња на тр жи шту. 
У том сми слу си ту а ци ја на тр жи шту од ре ђу је ни во при ма ња, си-
гур ност рад ног мје ста, изгледe за на пре до ва њем и укуп не жи вот не 
шан се.34)

Кул ту ро ло шки при ступ, по ла зи од прет по став ке да си ро ма-
штво ни је ре зул тат ис кљу чи ве не спо соб но сти си ро ма шних ли ца. 
По сто је од ре ђе ни дру штве ни про це си на ко је си ро ма шна ли ца ни-
су у ста њу да ути чу. Ауто ри из два ја ју де вет те о риј ских по ла зи шта 
ко је свр ста ва ју у гру пу кул ту ро ло шких при сту па си ро ма штву. То 
су:35)

1. Кла си чан марк си зам
2. Кри тич ки марк си зам
3. Нео кла сич на еко но ми ја
4. Се ку лар ни мал ту зи ја ни зам
5. Со цио-де мо крат ска па ра диг ма
6. Со ци јал ни дар ви ни зам
7. Ре дук ци о ни зам
8. Па ра диг мат ско си ро ма штво
9. Еклек ти ци зам36)

При мје њу ју ћи кул ту ро ло шки и еко ном ски при ступ си ро ма-
штву Хар ви ја и Ридa мо же мо раз ли ко ва ти дви је гру пе те о ри ја о 
си ро ма штву. У гру пу те о ри ја ко је се ба зи ра ју на иде ји да је си-

33) Ерик Олин Рајт, Ви зи је ре а ли стич них уто пи ја, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти, Све у чи-
ли ште у За гре бу, За греб, 2011, стр.222-223.

34) Ви ди: Вла ди мир Илић, 2009.

35) Ми ха ел Хар ви, Деј вид Рид, „Кул ту ра си ро ма штва: Иде о ло шка ана ли за“, Со ци о ло шка 
пер спек ти ва, Уни вер зи тет Не ва да, Ко леџ за yмјет ност и на у ку, 1992, стр. 272.

36) Eкл ек тицизам не од ли ку је стрикт на ве за ност за кон крет ну па ра диг му или не ко чвр сто 
те о риј ско по ла зи ште. За пра во, при је све га овај фи ло зоф ски пра вац, тра жи рје ше ње у 
при мје ни раз ли чи тих мо де ла про у ча ва ња кон крет ног фе но ме на. Да кле, еклек тич ки је 
из у ча ва њу си ро ма штва мо гу ће при сту пи ти кроз пер цеп ци ју да је оно по сле ди ца не мар-
но сти чо вје ка, као и из пер спек ти ве да кључ ни раз ло зи про из и ла зе усљед не функ ци о-
ни са ња дру штве них ме ха ни за ма.
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ро ма штво по сље ди ца дру штве не ре про дук ци је ауто ри убра ја ју: 
мал ту си јан ство, кла сич ни марк си зам и кри тич ки марк си зам. Ста-
во ве да је си ро ма штво ре зул тат дје ло ва ња тр жи шних ме ха ни за ма 
за сту па ју: нео кла сич на еко ном ска те о ри ја, се ку лар но мал ту си јан-
ство, као и со ци јал-де мо крат ска па ра диг ма. На кон цу, иде ју да си-
ро ма штво уоп ште ни је еко ном ски фе но мен већ ре зул тат раз ли чи-
тих дру штве них про це са за сту па ју сље де ћи те о риј ски при сту пи: 
со ци јал ни дар ви ни зам, ре дук ци о ни зам и во лун та ри зам. Ра ни је смо 
по ја сни ли ста во ве со ци јал ног дар ви ни зма, мал ту си јан ства и па ра-
диг мат ског си ро ма штва, а са да ће мо обра ти ти па жњу на при сту пе 
на ко је се ни смо освр ну ли у на шој до са да шњој ела бо ра ци ји.

Хар ви и Рид пра ве раз ли ку из ме ђу кла сич ног и кри тич ког 
марк си зма ка да је у пи та њу при ступ фе но ме ну си ро ма штва. Кла-
сич ни марк си зам је скуп схва та ња ди рект но раз ра ђе них од Кар ла 
Марк са (1818-1883) и Фри дри ха Ен гел са (1820-1895). Ка сни је, сви 
марк си стич ки при сту пи по ла зе од те о риј ских ста во ва ро до на чел-
ни ка марк си зма, при ла го ђа ва ју ћи их на рав но од го ва ра ју ћем вре-
мен ском кон тек сту. Марк си зам за сту па ста но ви ште пре ма ко јем 
си ро ма штво и дру ги со ци јал ни про бле ми за пра во про из и ла зе из 
про ти ву ри јеч но сти ка пи та ли стич ког си сте ма. С об зи ром на њи хо-
ве из ра же не ди мен зи је, оне се мо гу ели ми ни са ти са мо ра ди кал ним 
еко ном ским и по ли тич ким про мје на ма (ели ми на ци ја при ват ног 
вла сни штва и раз вла шће ње ка пи та ли ста). Марк си сти су по себ но 
кри ти ко ва ли од нос ка пи та ли стич ког си сте ма пре ма со ци јал ним 
про бле ми ма ри је ша ва них пу тем ме ха ни за ма со ци јал ног ста ра ња и 
рад нич ког за ко но дав ства. Њи хов основ ни циљ, сма тра ју марк си-
сти, је очу ва ње со ци јал ног ми ра, а не на пре дак и бла го ста ње љу-
ди. Со ци јал на да ва ња у ка пи та ли стич ком си сте му има ју ка рак тер 
ми ло ср ђа, а на тај на чин, ка ко сма тра Ен гелс, још ви ше по ни жа-
ва ју по ни же не.37) Ка пи та ли сти при сва ја ју ви шак ври јед но сти ко ји 
на ста је у дру штве ној про из вод њи, а ко ји ства ра ју рад ни ци. То не-
ми нов но до во ди до еко ном ске за ви сно сти рад ни ка и ве ћег си ро ма-
штва, што ре зул ти ра су ко бом из ме ђу про ле те ри ја та и бур жо а зи је. 
Ов дје је очи глед но ис ти ца ње те о ри је кла се Марк са, пре ма ко јој 
кла сну при пад ност по је ди на ца од ре ђу је рас по ла га ње сред стви ма 
за про из вод њу, тј. пре ма сред стви ма ко ји ма се за ра ђу је за жи вот. 
Кроз про цес ко ји је Маркс опи си вао тер ми ном па у пе ри за ци ја, рад-
нич ка кла са је по ста ја ла све си ро ма шни ја у од но су на ка пи та ли сте 
ко ји при сва ја ју бо гат ство. Упра во из тог раз ло га ка пи та ли стич ки 
дру штве ни си стем, пре ма марк си сти ма, је сте дру штво про ти ву-
ри јеч но сти и не јед на ко сти, ко је су из ра же ни је ви ше не го у би ло 
ко јој ра ни јој дру штве но-еко ном ској фор ма ци ји. Ис кор је њи ва ње 

37) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 136.
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си ро ма штва и со ци јал них не јед на ко сти, по марк си сти ма, мо гу ће 
је са мо у дру штву у окви ру ко јег не по сто је кла сне су прот но сти и 
при ват но вла сни штво.

Нео кла сич ни еко ном ски при ступ при хва та низ иде ја ра ни је 
по ме ну тог Ада ма Сми та у по гле ду зна ча ја еко ном ске ком по нен те 
дру штва и ње ног функ ци о ни са ња кроз тр жи шне ме ха ни зме. Овај 
при ступ при мат да је де ша ва њи ма на тр жи шту, прем да при зна је да 
тр жи ште ни је у пот пу но сти све мо гу ће. Си ро ма шна ли ца су са ма 
од го вор на за свој соп стве ни по ло жај, па ако ни су у ста њу да за до-
во ље сво је по тре бе по сред ством тр жи шта, он да се за по моћ мо-
гу обра ти ти слу жба ма со ци јал не за шти те. Ја сно је да овај при ступ 
ин си сти ра на прин ци пу „сва ли кри ви цу на жр тву“, а си ро ма штво 
се по сма тра као ста ње ко је ни је трај но уко ли ко по је дин ци ак ти ви-
ра ју сво је по тен ци ја ле и из бо ре се за сво ју ег зи стен ци ју. Схва та ње 
по ли ти ке бри ге о си ро ма шним ли ци ма као ста њу да кон тро ли ше 
основ не про це се про из вод ње, а при је све га, да не по сред но вр ши 
пре ра спо дје лу до ба ра и услу га. Основ ни кри те ри јум је су по тре бе 
љу ди, а не прин ци пи тр жи шта.38) Та ко по ста вље на иде ја ути ца ла је 
на на ста нак и раз вој др жа ве бла го ста ња (wel fa re sta te) у пе ри о ду 
на кон Дру гог свјет ског ра та. Сми сао по сто ја ња др жа ве ова квог ти-
па, со ци јал-де мо кра те ви де у то ме што ће се вр ши ти пре ра спо дје ла 
на ци о нал ног бо гат ства у ко рист оних ко ји не ма ју, тј. си ро ма шних 
и обез бје ди ти со ци јал ни мир. Ти ме се за до во ља ва прин цип со ци-
јал не прав де и дје лу је сти му ла тив но на под сти ца ње со ци јал не ко-
хе зи је. Кон цепт др жа ве бла го ста ња је ши ро ко при хва ћен по го то во 
ме ђу др жа ва ма За пад не Евро пе, ма да тре ба на гла си ти да је сва ка 
др жа ва овај кон цепт раз ви ја ла у скла ду са сво јим кул тур ним, по-
ли тич ким, еко ном ским, со ци јал ним и дру гим по себ но сти ма. Не ки 
ауто ри (Ге орг, Ми лер)39) ви де др жа ву бла го ста ња као про из вод кон-
сен зу са из ме ђу че ти ри ве ли ка за хтје ва са ко ји ма су се су о ча ва ле 
вла де зе ма ља За пад не Евро пе, а то су: за хтје ви за ви со ким ква ли те-
том со ци јал ног ста ра ња, јав ни за хтјев за огра ни че ње опо ре зи ва ња, 
обез бје ђи ва ње еко ном ског ра ста и на кло но сти би ра ча.40)

Осим до са да по ја шње них при сту па из дво је них из кла си фи-
ка ци је аутор ског тан де ма Хар ви ја и Ри да, ври јед но је по ме ну ти и 
те о риј ски при ступ си ро ма штву кон ци пи ран од стра не аме рич ког 
со ци о ло га Чар лса Марејa (Char les Mur ray). По сво јим осо бе но сти-
ма тај кон цепт при па да тзв. те о ри ја ма пот кла се, око чи је се те о-

38) Aнa Че ке ре вац, Ме ђу на род на со ци јал на по ли ти ка, Ле ком штам па, Бе о град, 2005, стр. 7.

39) Ви ди: Дра го слав Ко чо вић, 2000.

40) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 129.
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риј ске ва лид но сти у са вре ме ној со ци о ло ги ји вр ше озбиљ не на уч не 
де ба те.

Да ре жљи вост др жа ве у со ци јал ној сфе ри пре ма ми шље њу 
при пад ни ка но ве де сни це во ди ка фор ми ра њу тзв. „кул ту ре за ви-
сно сти“, од но сно до ре про дук ци је си ро ма штва. Ка ко дру штво мо-
же ре про ду ко ва ти си ро ма штво, а да исто вре ме но по је ди нац при-
хва ти чи ње ни цу да је си ро ма шан и по ми ри се са њом? Чарлс Ма реј 
у сво јим сту ди ја ма си ро ма штва у САД и В. Бри та ни ји при мје ћу је 
ин те ре сант не пра вил но сти у по на ша њу од ре ђе ног бро ја си ро ма-
шних, за ко је у же љи да их по себ но из дво ји ко ри сти тер мин „пот-
кла са“. Ма реј сма тра да при пад ни ци „пот кла се“ ни су нај си ро ма-
шни ји чла но ви дру штва, већ они чи ји жи вот ни сти ло ви укљу чу ју 
не ки тип си ро ма штва.41) Је дан број си ро ма шних, ли шен би ло ко јег 
мо ти ва или же ље за ра дом, осла ња се са мо на оно што им уди је ли 
др жа ва као ег зи стен ци јал но угро же ном ста нов ни штву, тј. со ци јал-
ну по моћ. Др жа ва бла го ста ња, као дио сво је со ци јал не по ли ти ке, 
прак ти ку је по моћ со ци јал но угро же ним гру па ма ста нов ни штва. 
Уко ли ко је со ци јал на по моћ до вољ на за жи вот без оску ди це, не ки 
свје сно од лу чу ју да бу ду вје чи то „за ви сни“ од др жав них мје ра по-
мо ћи и стиг ма ти зо ва ни као „из др жа ва на ли ца“. Да кле, ка ко сма тра 
Ма реј, раз вој др жа ве бла го ста ња ство рио је струк ту ру љу ди ко ја 
под ри ва сво је лич не ам би ци је и спо соб ност за са мо по моћ.42) Из ри-
је чи овог ауто ра: „(К)ад ко ри стим из раз пот кла са, ми слим на по-
се бан тип си ро ма шне осо бе ко ја ни је де фи ни са на сво јим ста њем, 
нпр. ду го трај ном не за по сле но шћу, не го сво јим јад ним по на ша њем 
као од го во ром на то ста ње, тј. не спрем но шћу да при хва ти по сло-
ве ко ји јој се ну де“,43) ја сно се ви ди да тер ми ном пот кла са же ли 
опи са ти стил жи во та оних по је ди на ца од го вор них због соп стве ног 
по ло жа ја у си ро ма штву и не чи ње ња да се исти про ми је ни. Сво је 
те зе о дру штви ма САД и В. Бри та ни је он пот кре пљу је до ка зи ма са 
три под руч ја ис тра жи ва ња, то су: под руч је кри ми на ла, ван брач на 
дје ца и не за по сле ност. Код ван брач не дје це, он при мје ћу је ста ти-
стич ку пра вил ност да ре дов но до ла зе од са мо хра них мај ки ни жег 
или нај ни жег со ци јал ног по ло жа ја. Та ко ђе, тен ден ци ји при сут на 
по сљед њих де це ни ја XX ви је ка да је са свим нор мал но и оче ки ва-
но у не ким ге о граф ским под руч ји ма да ди је те не ма му шког ро ди-
те ља, ства ра ве ћу мо гућ ност да до ђе до фи зич ке рас пу ште но сти, 
а са мим тим и оте жа ног жи во та. По ње го вом ми шље њу, по раст 

41) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
тр. 323.

42) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, 2003, Бе о град, стр. 322.

43) Ви ди: Чарлс Мaрej, 1989. пре ма Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.
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бро ја ван брач не дје це је по сле ди ца по гре шне ре фор ме си сте ма со-
ци јал не за шти те (САД-а и В. Бри та ни је) гдје се нео прав да но фа во-
ри зу ју ван брач не мај ке кроз пла си ра ње нов ча них да ва ња и дру гих 
со ци јал них тран сфе ра, за раз ли ку од оста лих си ро ма шних ка те го-
ри ја. Кри ми нал је у пер ма нент ном по ра сту, по го то во код при пад-
ни ка мла ђе по пу ла ци је. Раст кри ми на ла до во ди до фраг мен та ци је 
ло кал них за јед ни ца, ра ста ме ђу соб ног не по вје ре ња, а за ко нач ни 
ре зул тат има сла бље ње со ци јал не ко хе зи је и од су ство со ци јал-
не кон тро ле. Не за по сле ност као по ја ва пра ти си ро ма штво у свим 
аспек ти ма ње го вог ја вља ња. Дру штва САД и Ве ли ке Бри та ни је 
има ју слич не суд би не у по гле ду ге не ра циј ске пер цеп ци је пре ма 
ра ду и за ра ди. Код ста ри је и сред њо вјеч не по пу ла ци је до ми ни ра-
ју схва та ња да је сра мо та при ма ти со ци јал ну по моћ уко ли ко сте 
рад но спо соб ни, јер ти ме до ка зу је те лич ну не спо соб ност. Мла ђа 
по пу ла ци ја има скроз су прот не ста во ве и не ви ди ни шта про бле ма-
тич но у осла ња њу на со ци јал не услу ге пру же не од стра не др жа ве. 
Уко ли ко је та кво раз ми шља ње пра ће но и не до стат ком рад них мје-
ста он да се без ика квих про бле ма ства ра ју усло ви за окре та њем ка 
кри ми на лу и оста лим об ли ци ма де ви јант ног по на ша ња. На чин да 
се дје лу је на ова кве по ја ве ле жи у ве ћим овла шће њи ма ло кал них 
са мо у пра ва. Ло кал не за јед ни це тре ба да пре у зму ком плет ну од го-
вор ност за здра вље, обра зо ва ње, рје ша ва ње про бле ма кри ми на ла и 
за по шља ва ња.44) „Ја по ла зим од то га да је не при род но да не ка че-
тврт то ле ри ше ве ли ки број кри ми на ла ца или ван брач не дје це или 
не за по сле них мла дих; да ће, пру жи ли им се при ли ка, си ро ма шне 
и бо га те за јед ни це во ди ти сво је по сло ве та ко да им се та кве ства ри 
ри јет ко до га ђа ју2.45) Те о риј ске ин тер пре та ци је пот кла се и кул ту ре 
за ви сно сти узро ко ва ле су низ кри ти ка на ра чун три основ на под-
руч ја ње го ве ана ли зе. По го то во се то од но си на под руч је са мо хра-
них мај ки и ван брач не дје це. Кри ти ке иду то ли ко да ле ко да не ки 
ауто ри Марејa до жи вља ва ју као ис тра жи ва ча скло ног фор ми ра њу 
ми шље ња на осно ву при ча, анег до та, алу зи ја, без кон крет них до-
ка за. Ипак, без об зи ра на сла бост не ких ње го вих тврд њи, чи ње ни-
ца је да да ре жљи вост др жа ве у со ци јал ној сфе ри мо же узро ко ва ти 
па си ван по ло жај си ро ма шних. уко ли ко осим со ци јал не по мо ћи, 
ко ри сни ци мо гу ра чу на ти и на још не ке по год но сти си сте ма ни је 
уоп ште ис кљу че на мо гућ ност ја вља ња кул ту ре за ви сно сти. Си ро-
ма шни се у струк ту рал ном сми слу ме ђу со бом ите ка ко раз ли ку ју. 
Пи та ње је да ли је ње гов по јам пот кла се до во љан да об ја сни по-

44) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002 
стр. 325.

45) Ви ди: Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.
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ме ну те раз ли ке и до вољ но пре ци зан да из дво ји оне од го вор не за 
соп стве ни по ло жај, али је ја сно да дру штво сво јим ме ха ни зми ма 
мо же по спје ши ва ти си ро ма штво умје сто да се де ша ва су прот но.46)

ЗА КЉУ ЧАК

Не сум њи во по сто ји ве ли ки број раз ли чи тих те о риј ских при-
сту па си ро ма штву, а ти ме се кон се квент но на ме ће по тре ба, да се 
све те о ри је и при сту пи на од ре ђе ни на чин кла си фи ку ју. Та квом 
кла си фи ка ци јом на ба зич ном, те о риј ском ни воу мо гу се иден ти фи-
ко ва ти пред но сти, не до ста ци и до ме ти јав них по ли ти ка у њи хо вој 
им пле мен та ци ји по сред ством спро ве де них ин стру ме на та и ме ра. 
Па та ко на при мјер, ува жа ва ју ћи све раз ли чи то сти те о риј ских по-
ла зи шта, Стју арт (Ste wart) и са рад ни ци (2003.) из во де че ти ри ка те-
го ри је те о риј ских при сту па си ро ма штву. То су: 1) Мо не та ри стич ки 
при ступ ко ји об у хва та при сту пе ба зи ра не на еко ном ском раз во ју 
и људ ским ре сур си ма; 2) При сту пе за сно ва не на спо соб но сти ма 
и по тре ба ма (ca pa bi lity approаches) ко ји об у хва та ју иде је о ба зич-
ним људ ским по тре ба ма и њи хо вим оп слу жи ва њи ма у скла ду са 
еле мен тар ним људ ским пра ви ма; 3) При сту пи ко ји у свом фо ку су 
има ју со ци јал ну екс клу зи ју; и 4) Пар ти ци па тор не и пост-раз вој не 
при сту пе (post-de ve lop men tal ap pro ac hes). Слич но Стју артy и са-
рад ни ци ма, Kарабати и Цу лин берг (Cha ra ba ti i Cu u lin berg, 2005.) 
пред ла жу че ти ри ка те го ри је са вре ме них те о риј ских при сту па, а то 
су: 1) При ступ Свјет ске бан ке; 2) Пост-раз вој ни при сту пи; 3) При-
сту пи ба зи ра ни на спо соб но сти и по тре ба ма; и 4) Марк си стич ки 
при сту пи.47)

По ла зе ћи од тврд ње да си ро ма штво има сво је узро ке ко ји 
под сти чу и одр жа ва ју ње го во по сто ја ње, сма тра мо нео п ход ним 
ана ли зи ра ти ка ко дру штве не, та ко и ин ди ви ду ал не фак то ре ко-
ји сти му ли шу при су ство си ро ма штва. Не рав но мје ран еко ном ски 
раст, не ста бил на струк ту ра еко но ми је, не до ступ ност рад них ме-
ста, обра зо ва ња, со ци јал них и здрав стве них услу га, пред ста вља-
ју ва жне дру штве не фак то ре ко ји мо гу во ди ти ка оси ро ма ше њу и 
мар ги на ли за ци ји ди је ла ста нов ни штва (у не ким слу ча је ви ма ве-
ћин ског ди је ла ста нов ни штва). На ве де ни фак то ри об ли ку ју дру-
штве ни кон текст у ко ме тре ба по сма тра ти ин ди ви ду ал не фак то ре, 

46) Ви ди: Угље ша Јан ко вић, Со ци јал на ин клу зи ја си ро ма шних у Цр ној Го ри, Чи го ја штам па, 
2013, Бе о град.

47)  Ал Ди ни, Си ро ма штво од ор то док сних до хе те ро док сних при сту па: Ме то до ло шка 
ком па ра тив на сту ди ја, Уни вер зи тет Ка ли фор ни ја, Ри вер сајд, САД, 2009, стр. 2-3.
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јер у том кон тек сту по је дин ци до но се од лу ке, од зна ча ја за њи хов 
ег зи стен ци јал ни раз вој (од то га ка кву ће оде ћу ку пи ти, ко ли ко ће 
се обра зо ва ти, где ће се за по сли ти и ко ли ко ће ра ди ти, ко ли ко ће 
тро ши ти, до ко је мје ре пар ти ци пи ра ти у не ким дру штве ним ак тив-
но сти ма, итд.). По не кад, дру штве ни про це си ства ра ју вр ло не по-
во љан кон текст, не оста вља ју ћи про стор за мо гућ но сти ин ди ви ду-
ал них из бо ра, па нам се мо же учи ни ти да се кључ ни узро ци на ла зе 
у ин ди ви ду ал ним фак то ри ма (по пут не спрем но сти да се шко лу-
је, ра ди, ли је но сти, не мар но сти, не до стат ка по тен ци ја ла, лич них 
ли ми та, итд.), иако се за пра во кри ју ме ђу дру штве ним чи ни о ци-
ма (не до ступ ност обра зо ва ња, ма њак рад них ме ста, не флек си бил-
но тр жи ште, не а де кват не јав не по ли ти ке). Су прот но, дру штве ни 
усло ви мо гу по ну ди ти по је дин ци ма ви ше мо гућ но сти не го што су 
спрем ни да ис ко ри сте, па се усљед то га ја вља ју раз ли чи ти ви до ви 
осу је ће ња њи хо вих по тре ба. На рав но, мо гу ће је да у окви ре си ро-
ма штва не ке сег мен те ста нов ни штва по ти ску ју фак то ри као што 
опре де љу ју при сту пе си ро ма штву и при мје не јав них мје ра. Опет, 
вре мен ски кон текст не сум њи во на ме ће сво је ори јен ти ре у по гле ду 
кре и ра ња аде кват них при сту па си ро ма штва, а вр ло че сто се као 
бит на де тер ми нан та ја вља и иде о ло ги ја ко ја ути че и фор ми ра иде-
је и по на ша ња гра ђа на. Узи ма ју ћи у об зир све на ве де не окол но сти 
ко је ути чу на при сту пе си ро ма штву у овом ра ду пред ла же мо кла-
си фи ка ци ју свих при сту па си ро ма штву на осно ву сље де ћих кри те-
ри ју ма кла си фи ка ци је:

а. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на фак то ре си ро ма-
штва;

б. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на ак тив но сти др жа-
ве;

ц. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на став по је дин ца;
д. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на иде о ло шко опре-

де ље ње;
е. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на став дру штве не 

за јед ни це;
ф. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на тем по рал но де-

фи ни са ње си ро ма штва; и
г. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на јав не по ли ти ке.

На кра ју на гла ша ва мо да др жа ва као апа рат има за да так да 
ин те гри ше и ар ти ку ли ше гло бал не, пар ци јал не и ин ди ви ду ал не 
ин те ре се по је ди на ца, од но сно гра ђа на. Сто га, по сред ством сво јих 
ин сти ту ци ја вр ши се лек ци ју при сту па си ро ма штву. На рав но, у од-
но су на кул тур не, еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке спе ци фич но-
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сти у дру штву, др жа ва се лек ту је оне за ко је про цје њу је да мо гу 
пру жи ти нај бо љи до при нос ре дук ци ји по сто је ћег ни воа си ро ма-
штва. Ипак, гло бал но дру штво све ви ше на во ди на за кљу чак да 
др жа ва ни је и ни ка ко не мо же оп ста ти као је ди ни ак тер у про це су 
рје ша ва ња ег зи стен ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на. Со ци јал ни 
про бле ми са вре ме ног дру штва зах ти је ва ју мо би ли за ци ју свих дру-
штве них су бје ка та, а не са мо ак тив но сти ко је пред у зи ма др жа ва, 
сто га и кре и ра ње но вих при сту па фе но ме ну си ро ма штва укљу чу је 
све ре ле вант не но си о це јав них по ли ти ка.
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Uglje sa Jan ko vic, Vla di mir Ilic

SO CI O LO GI CAL AND PO LI TI CAL PERSPECTIVES 
OF THE CON CEPT OF PO VERTY

Re su me
Of ten, po verty is iden ti fied as a re la ti vely per ma nent so cial phe-

no me non and the cha rac te ri stics of all epochs in the de ve lop ment of 
hu man so ci ety. Va ri a bi lity of po verty was re flec ted in his dif fe rent cha-
rac te ri stics de pen ding on the ti me of con text and tra ve led de gre es of 
evo lu ti o nary de ve lop ment of so ci ety. Due to such a mul ti-di men si o nal 
ap pro ach to this so cial phe no me non and to day pre sent de ba te on: the 
de fi ni tion of po verty, me a su re ment met hods, dif fe rent the o re ti cal per-
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spec ti ves, etc. Al so, the re is pre sent a di lem ma which has be co me the 
phi lo sop hi cal la bel, who is re spon si ble for po verty, an in di vi dual or a 
so ci ety? In this pa per we of fer a se lec tion of the o re ti cal ap pro ac hes to 
po verty con tem po rary aut hor’s so ci o lo gi cal and po li ti cal mol ding. The 
aim of the pa per is to per form a cle ar clas si fi ca tion cri te rion for ca te go-
ri za tion of ap pro ac hes to the po verty ba sed on cur rent the o re ti cal per-
spec ti ves on the phe no me non of po verty. Al so, the pa per asked a se ri es 
of so cial, po li ti cal, eco no mic and even mo ral ar gu ments due to which 
im po ses the ne ces sity of re vi e wing and ca te go ri zing exi sting and cre a-
tion of new the o re ti cal po si ti ons on po verty.
Key words: po verty, so cial ex clu si on, so cial iso la tion, cul tu re re pro duc tion, 

mar gi na li za tion


	SPM-4-2015 final
	spm-IV-0-000sadr
	spm-IV-1-1


