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УВОД

Bу линг као вр ста си ле џиј ства је со ци јал но на си ље ко је је свој-
стве но уче ни ци ма у основ ним и сред њим шко ла ма и ко је по-

след њих го ди на по ста је пред мет ин те ре со ва ња мно гих ис тра жи ва-
ча упра во због уче ста ло сти и ин те зи те та по ја вљи ва ња. Нај пре,  то 
је на си ље из ме ђу са мих  уче ни ка, по том то је на си ље ко је се мо же 
ја ви ти на ре ла ци ји уче ник – вас пи тач (учи тељ, на став ник, про фе-
сор), где у уло зи су бјек та или објек та на си ља мо гу би ти обе стра-
не. Све ве ћа еска ла ци ја на си ља по основ ним и сред њим шко ла ма, 
не са мо у све ту, већ и код нас, ука зу је на де ка ден ци ју ауто ри те та 
шко ле као ин сти ту ци је док у исто вре ме де вал ви ра  и ауто ри тет др-
жа ве. Циљ на шег ис тра жи ва ња је да ука же мо на кру ци јал не узро ке 
бу лин га, ана ли зи ра ју ћи  сту ди је слу ча ја у све ту и у Ср би ји и на тај 
на чин пој мов но од ре ди мо  овај об лик дру штве ног по ре ме ћа ја, а 
све са те жњом да до при не се мо про ши ре њу  на уч них осно ва у пре-
вен ци ји на си ља на ми кро и ма кро со ци јал ном пла ну. Про блем у из-
у ча ва њу бу лин га на ста је још при ли ком ње го вог од ре ђе ња јер ни је 
бу линг са мо оно што је ве за но за фи зич ко на си ље и са ви дљи вим 
кон сен квен ца ма, већ и оно што мо же мо ока рак те ри са ти као „ти-
ху пат њу“ уче ни ка због пси хич ког на си ља ко је се си сте мат ски и у 
кон ти ну и ра но  спро во ди над њи ма од стра не дру гих уче ни ка или 
пак на став ни ка. Шко ла би по ред по ро ди це  тре ба ло да пред ста-
вља ну кле ус дру штва и си гур но ме сто за со ци ја ли за ци ју де це, те је 
сто га по треб но укло ни ти све де ви јант не фор ме по на ша ња уко ли ко 
пре тен ду је мо да ство ри мо здра вог по је дин ца што је пред у слов за 
ста би лан дру штве но-по ли тич ки си стем.

ПОЈАМБУЛИНГА

Ети мо ло ги ја ре чи пред ста вља  јед ну од по ла зи шних осно ва у 
про у ча ва њу дру штве них по ја ва, па сто га про на ла же њем ко ре на и 
по ре кла ре чи до ла зи мо до фун да мен та од ре ђе ног со ци јал ног фе но-
ме на, што ути че на ва лид ност јед ног на уч но-ис тра жи вач ког ра да. 
Сход но то ме, нај пре ће мо ела бо ри ра ти по ре кло ре чи бу линг ко је 
по ти че из ен гле ског је зи ка. Bully, на ен гле ском зна чи на сил ник, 
си ле џи ја, бу чан, сва ђа ли ца, за дир ки ва ло... У том кон тек сту булинг 
пред ста вља као из ве де ни ца си ле џиј ство, ши ка ни ра ње, мал тре ти-
ра ње. По ја ва ме ђу вр шњач ког на си ља и на си ља у шко ла ма ста ра је 
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ве ро ват но ко ли ко и  обра зов ни си стем и ја вља се кад и пр ве шко ле, 
(а ве ро ват но и пре), док је сам на зив бу линг ско ри јег по ре кла и да-
ти ра из дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. 

Пр ва ис тра жи ва ња бу лин га ја вља ју се у Швед ској 60-тих го-
ди на два де се тог ве ка, да би се овај тренд на ста вио и у оста лим 
скан ди нав ским зе мља ма, што ука зу је на чи ње ни цу да је баш у тим 
зе мља ма про блем са на си љем у шко ла ма био до ми нан тан. Је дан од 
нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра и „отац те о ри је о бу лин гу“  ко ји је ујед-
но ме ђу пр ви ма  ис тра жи вао на си ље у шко ла ма, био је Дан Ол ве ус, 
тво рац по зна те књи ге под на зи вом „Бу линг у шко ла ма: шта зна мо 
и шта мо же мо да ура ди мо“. Ин те ре со ва ње за на уч ну ана ли зу бу-
лин га по го то во до би ја на ин те зи те ту 80-тих го ди на, ка да је у Нор-
ве шкој не ко ли ко де це у основ ној шко ли по чи ни ло са мо у би ство.

По што смо смо бу линг пред ста ви ли као фор му си ле џиј ства 
и со ци јал ног на си ља, кре ну ће мо нај пре од де фи ни ци је Ми ло са ва 
Ми ло са вље ви ћа ко ји си ле џиј ство од ре ђу је као „спе ци фи чан вид 
агре си је на ми кро со ци јал ном пла ну, ко ју по не кад мо гу ис по ља ва-
ти по је дин ци али вр ло че сто и гру пе удру же них по је ди на ца ко ји 
мо ра ју би ти и ор га ни зо ва ни. Ова по на ша ња по при ма ју обе леж ја и 
суб кул ту ре, уко ли ко се по на вља ју. У том слу ча ју на си ље се ја вља 
као глав на иде ја во ди ља за по на ша ње и стил“ 1). 

Кла сич ну и по на ма јед ну од нај бо љих де скрип тив них де фи-
ни ци ја бу лин га дао је Дан Ол ве ус, ко ји се пре ко три де сет го ди на 
ба вио овим со ци јал ним фе но ме ном. По ње му, „бу линг је агре сив но 
по на ша ње ко је укљу чу је:

а) на ме ру да се не ко уне сре ћи или уни шти
б) по сто ји у од но си ма где је дис ба ланс мо ћи и сна ге
в) по на вља се“2).

Сло жи ће мо се да је ово на си ље  ве за но за ди вер гент ност у од-
но си ма сна ге и мо ћи, али не са мо то; не кад је бит ни ја пер цеп ци ја 
мо ћи од пра ве мо ћи, та ко да си ле џи ја ни кад не ће на па сти оно га за 
ко га сма тра да је ја чи од ње га, ма кар то и не би ло ре ал но. Ни је бит-
но ко ли ка је ствар на моћ, већ ка ко не ко пер ци пи ра по сто је ћу моћ. 
„Моћ мо же би ти за сно ва на на то ме шта је сте не ко, или шта има, и 
1) Милосављевић, Милосав, Девијације и друштво, Издавачка кућа Драганић, Београд, 

2003, стр. 233.
2) Joanne Scaglione and Arrica Rose Scaglione, Bullyproofingchildren:apractical,handson

guidetostopbullying, Rowman and Littlefield Education, Lanham, 2006, стр. 4.
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ка ко се то и од ко га пер ци пи ра, али увек и на то ме ко јој се дру штве-
ној гру пи при па да“3). 

Ко ми тет за еду ка ци ју и ве шти не у Ве ли кој Бри та ни ји де фи ни-
ше бу линг на сле де ћи на чин: „То је по на ша ње штет но по пси хич ко 
и фи зич ко здра вље и под ра зу ме ва: вре ђа ње, про во ка ци је, под сме-
ва ње, да ва ње ма ли ци о зних ко мен та ра, уда ра ње, гу ра ње, узи ма ње 
имо ви не (ства ри), не при клад не тек сто ве по ру ка и меј ло ва, сла ње 
увре дљи вих и де гра ди ра ју ћих сли ка пу тем те ле фо на или ин тер-
не та, ого ва ра ње, од стра њи ва ње љу ди из гру пе и ши ре ње ла жних 
и штет них гла си на“4). Ова де фи ни ци ја је оп шир на и на пре гле дан 
на чин по ка зу је шта све под ра зу ме ва бу линг. Иако ни је екс пли цит-
но на гла ше но да се ра ди о на си љу, из на ве де ног се да за кљу чи-
ти да по јам бу лин га ин вол ви ра по сто ја ње и пси хич ког и фи зич ког 
на си ља. Про блем са де фи ни са њем бу лин га је тај што у ши ро ком 
ди ја па зо ну де фи ни ци ја има оних ко је су ису ви ше оп ште, на чел не 
и што не пра ве дис кре пан цу са оста лим со ци јал ним фе но ме ни ма. 
За рад по дроб ни јег од ре ђе ња, на ве шће мо не ке од по зна тих де фи ни-
ци ја ве за них за фе но мен бу лин га . Та ко ре ци мо, Та тум сма тра да је  
„бу линг на мер на, про ми шље на же ља, да се по вре ди не ко и до ве де 
у ста ње стре са“5). Ви ди мо да овој де фи ни ци ји не до ста је де ла ње, 
јер уко ли ко се оста не са мо на ни воу же ље, а она се не ре а ли зу је, 
он да то ни је бу линг. Са дру ге стра не, Ро ланд ис ти че да је „бу линг 
ду го трај но фи зич ко или пси хич ко на си ље, ко је спро во ди по је ди-
нац или гру па про тив по је дин ца ко ји ни је у ста њу да се од бра ни 
у но во на ста лој си ту а ци ји“6). Из ове де фи ни ци је про из и ла зи да је 
бу линг ста ње ду го трај ног зло ста вља ња, док уко ли ко је реч о зло-
ста вља њу ко је се де си ло са мо јед ном, он да је ис прав ни је го во ри ти 
о чи ну на си ља. По сто је и оне де фи ни ци је ко је су то ли ко оп ште, 
да под ра зу ме ва ју не са мо бу линг већ и раз ли чи те вр сте на си ља у 
дру штву што их чи ни не пот пу ним и пре ви ше аморф ним. Јед на од 
та квих де фи ни ци ја је она  ко ју су да ли Бјор квист, Ек ман и Ла гер-
спец: „ Бу линг је по себ на вр ста со ци јал не агре си је“7). Ов де се чак 
бу линг свр ста ва под по јам агре си је, са чи ме се не мо же мо у пот пу-
но сти сло жи ти, јер смо већ ука за ли на дис кре пан цу из ме ђу на си ља 
3) Симеуновић, Драган, Теоријаполитике, Нука и друштво, Београд, 2002, стр. 147.
4) Bullying, House of Commons, Education and Skills Comittee, The Stationery Office, Lon-

don, 2007, стр. 8.
5) Lines, Dennis. Thebullies:understandingbulliesandbullying, Philadelphia: Jessica King-

sley Publishers, London, 2008, стр. 18-19.
6) Исто.
7) Исто.
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(увек је не га тив но и де струк тив но) и агре си је (мо же би ти и по зи-
тив на ако се пра вил но ка на ли ше), ко ју смо пре те жно од ре ди ли као 
на гон. 

На осно ву при ло же них де фи ни ци ја по ку ша ће мо да офор ми-
мо на шу,  уко ли ко за definiendum узме мо по јам бу лин га, а definiens 
при ка же мо уз по моћ фе но ме на као што су на си ље, си ле џиј ство и 
ко му ни ка ци ја:

Булингјеврстасилеџијстваилињеговаподврстакојајескон
центрисананаинтерперсоналнеодносепретежноуосновними
средњимшколамаизмеђусамихученикаилиизмеђуученикаина
ставника,  где је примарниначин комуникације – насиље, а циљ
–малтретирањеилидеградирањежртвеуфизичкомилипсихич
комсмислуречи.

Да би смо што пре ци зни је од ре ди ли по јам бу лин га, бит но је 
на пра ви ти ком па ра ци ју са још јед ним со ци јал ним фе но ме ном, са 
ко јим се да нас вр ло че сто из јед на ча ва, што во ди ка ин ди стинк ци ји 
у од ре ђе њу ме ђу вр шњач ког на си ља. Реч је о мобингу, тј. о зло ста-
вља њу или на си љу  на рад ном ме сту, ко је по сво јој про ве ни јен ци-
ји та ко ђе од го ва ра ти пу со ци јал ног на си ља. По ре кло ове ре чи је 
та ко ђе  ен гле ско и ука зу је на осно ву mob,што зна чи го ми ла, ру-
ља, ба гра, олош, али и гла гол зло ста ви ти из че га се из во ди на зив 
mobbing, ко ји се као та кав уста лио и у срп ском је зи ку. Оно што је 
за јед нич ко за бу линг и мо бинг је сте да при па да ју ти пу дру штве ног 
на си ља, док је ди стинк ци ја у то ме што се бу линг ви ше спро во ди у 
шко ла ма и има нен тан је де ци и ти неј џе ри ма  а мо бинг се ви ше од-
но си на на си ље на рад ним ме сти ма и свој ствен је од ра слим љу ди-
ма. Не ки те о ре ти ча ри го во ре и о мо бин гу у шко ла ма, што по на ма 
ука зу је на чи ње ни цу да је бу линг под вр ста мо бин га где су су бјек ти 
или објек ти на си ља уче ни ци. Дру га гру па те о ре ти ча ра до во ди бу-
линг у ди рект ну ко ре ла ци ју са ра зо ре ним по ро ди ца ма, сма тра ју ћи 
да су де ца из раз ве де них бра ко ва ви ше скло на на сил ном по на ша-
њу. Да не по сто ји увек овај узроч но-по сле дич ни од нос, бар ка да је 
реч о Бал ка ну, по ка зу је сту ди ја Дра га на Си ме у но ви ћа ко ји ка же: 
„У мно гим бал кан ским зе мља ма шко ле су по ста ле опа сна ме ста за 
де цу. За раз ли ку од раз ви је них зе ма ља За па да, у ко ји ма ви сок про-
це нат мла дих де лин кве на та-на сил ни ка по ти че из ра зо ре них до мо-
ва, на Бал ка ну чак 90 % мла дих на сил них де лин кве на та по ти че из 



- 150 -

БУЛИНГКАОВРСТАСОЦИЈАЛНОГНАСИЉАМаријаЂорић

пот пу них по ро ди ца. Из гле да да про блем ни је у не пот пу но сти по-
ро ди це, већ у ње ној дис функ ци о нал но сти и гу бит ку ауто ри те та“8).

НАСИЉЕИАГРЕСИЈА

На си ље је као ди на мич на по ја ва од вај ка да при вла чи ла па жњу 
ис тра жи ва ча из ви ше раз ло га: пр во, на си ље је по ја ва свој стве на 
чо ве ко вом дру штву и на осно ву то га мо же мо из вр ши ти раз ли чи-
те кла си фи ка ци је (по ра зло жно сти, сред стви ма, сло же но сти итд.); 
дру го, на си ље као фе но мен ко ре спон ди ра и са жи во тињ ским све-
том, где се  ја вља у фор ми агре си је, као вр ста ин стинк тив ног по на-
ша ња. Пре ма Дра га ну Си ме у но ви ћу  „На си ље у људ ском дру штву 
пред ста вља до каз не пре вла да но сти ани мал них же ља и не спо соб-
но сти жи вље ња љу ди у скла ду са соп стве ном при ро дом, од но сно 
до каз  не ус по ста вља ња по треб не раз ли ке из ме ђу оп штег при род-
ног и по себ ног људ ског“ 9). Ко ја је раз ли ка из ме ђу на си ља и агре-
си је? 

Јед ну од нај по зна ти јих сту ди ја на те му агре сив но сти на пра вио 
је Кон рад Ло ренц ко ји ка же да је „агре си ја је бор бе ни на гон жи во-
ти ња и чо ве ка усме рен на при пад ни ке соп стве не вр сте“10). Сло жи-
ће мо се са овом тврд њом око од ре ђе ња агре си је као на го на, с тим 
што сма тра мо да агре си ја ни је усме ре на са мо пре ма при пад ни ци ма 
сво је вр сте, јер чо век на раз ли чи те на чи не ре а ли зу је агре си ју нај-
пре пре ма сво јој, а по том и пре ма дру гим вр ста ма, као и пре ма ма-
те ри јал ним до бри ма. У жи во тињ ском све ту је то не што дру га чи је, 
ка ко твр ди Кон рад Ло ренц у сво јој сту ди ји „О агре сив но сти“. Он 
сма тра, да је код ко рал ских ри ба у то плим мо ри ма функ ци ја агре-
сив но сти оправ да на, јер је у ци љу очу ва ња вр сте, па на тај на чин 
да је као при мер бор бу муж ја ка за жен ку или за очу ва ње те ри то ри је 
и мла дун ча ди. Да и ме ђу жи во ти ња ма по сто ји фак тор ин хи би ра но-
сти по ка зу је Ло ренц на при ме ру ву ко ва ко ји то ком бор бе кон тро ли-
шу угриз на ме сту жи ле ку ца ви це на вра ту ако је у пи та њу бор ба 
са ву ком ка ко му не би од у зе ли жи вот, што ина че не ра де у бор би 
са при пад ни ци ма дру гих вр ста. Док Кон рад Ло ренц сма тра агре-
си ју би о ло шким пој мом, а Фројд пси хо ло шким, Вик тор Франкл11) 
8) Симеуновић, Драган, „The violence as social pathology of young people in the Balkans”, 

зборник СтањекриминалитетауСрбијииправнасредствареаговањаIIдео, Правни 
факултет, Београд, 2008, стр. 126.

9) Симеуновић, Драган, Политичконасиље, Радничка штампа, 1989, стр. 38.
10) Лоренц, Конрад, Оагресивности, Вук Караџић, Београд, 1970. стр. 5.
11) Опширније у: Франкл, Виктор, Нечујанвапајзасмислом, Напријед, Загреб, 1981.
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ис ти че да је агре сив ност по ве за на са узро ци ма ко ји мо гу би ти пси-
хо ло шке или фи зи о ло шке при ро де. По ње му, агре сив ни на гон се 
не на ла зи у чо ве ку, већ се ис по ља ва као став чо ве ка пре ма не ко ме 
или не че му. 

Још јед на од фун да мен тал них гре ша ка у про у ча ва њу агре сив-
но сти је сте и по и сто ве ћи ва ње са мр жњом. На и ме, уко ли ко се по зо-
ве мо на Вик то ра Фран кла, ви де ће мо да он де цид но раз два ја ова два 
пој ма твр де ћи ка ко иза мр жње увек сто ји не ка на ме ра (исто ва жи 
и за љу бав). Пре све га тре ба на гла си ти да ни је сва ка агре си ја де-
струк тив на и да мо же чак ре зул ти ра ти по зи тив ним кон сен квен ца ма 
уко ли ко се су бли ми ра на пра ви на чин. Ре ци мо, уко ли ко се агре си ја 
ка на ли ше кроз спорт, он да је реч о по зи тив ном усме ра ва њу овог 
на го на ко ји мо же про из ве сти успе хе на спорт ским так ми че њи ма. 
Реч је о та квој ло ка ци ји агре си је, да им пли ци ра по зи тив не и праг-
ма тич не ре зул та те, не са мо по по је дин ца већ и по дру штво. Ина че, 
агре си ја се као на гон ја вља код де це још у нај ра ни јем де тињ ству 
ка да же ле да по стиг ну или до би ју не што. Од че твр те  до де ве те  
го ди не, де ца су обич но скло на вер бал ном или пси хич ком на си љу 
и то пре ма свом по лу. То ком пе ри о да адо ле сцен ци је од де се те до 
три на е сте го ди не, агре си ја је ви ше усме ре на ка су прот ном по лу. 
Ис тра жи ва ње ко је је вр шио Ле о нард Еро ни ис пи ту ју ћи со ци јал ни 
жи вот по је дин ца то ком 22 го ди не ње го вог жи во та, по ка за ло је сле-
де ће ре зул та те: де ца ко ја су би ла из ра зи то агре сив на пре ма сво јим 
вр шња ци ма до осме го ди не, има ла су пет пу та ве ћу мо гућ ност да 
на пра ве кри ми нал не пре кр ша је до сво је три де се те го ди не жи во та, 
за раз ли ку од де це ко ја ни су би ла агре сив на12). По Ми ло са ву Ми ло-
са вље ви ћу по сто је два  нај оп шти ја ти па агре си је: ко лек тив на и ин-
ди ви ду ал на. Нас овом при ли ком  у окви ру ис тра жи ва ња бу лин га,  
ин те ре су је ин ди ви ду ал на  агре си ја чи ји су ак те ри по је дин ци или 
ма ње гру пе. „Нај че шћи узро ци ин ди ви ду ал них агре си ја из ви ру из 
су прот ста вље них ин те ре са, не спрем но сти и не спо соб но сти не ких 
по је ди на ца и дру штве них гру па да их раз ре ша ва ју мир ним пу тем 
и са рад њом. При ме ри ин ди ви ду ал них агре си ја су уби ства, те ле сне 
по вре де, си ле џиј ство, раз бој ни штва, си ло ва ња и ван да ли зам“13).  
Сиг мунд Фројд је ре ци мо сма трао да је гу би так љу ба ви је дан од 
пре ди спо ни ра ју ћих фак то ра агре сив но сти.  Са дру ге стра не, на-
12) Опширније у: The ABC’s of bullying Prevention, National Professional Resources, Port 

Chester, New York, 2005.
13) Милосављевић, Милосав, Девијацијеидруштво, Издавачка кућа Драганић, Београд, 

2003, стр. 228.
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си ље као фор ма агре си је је увек де струк тив ног и де ху ма ни зу ју ћег 
ка рак те ра. У скла ду са овом хи по те зом Ха на Арент ка же: „Прак са 
на си ља, као и сва ко дру го де ла ње, ме ња свет, али нај ве ро ват ни ја 
про ме на ће би ти још на сил ни ји свет“14). 

СОЦИЈАЛНОНАСИЉЕ

Иако по сто је раз ли чи те вр сте на си ља, ми ће мо се у овом ра-
ду ба ви ти бу лин гом као вр стом со ци јал ног на си ља ко је је по ми-
шље њу Дра га на Си ме у но ви ћа вид ко му ни ка тив ног чи на: „Ако се 
со ци јал но на си ље од ре ђу је као об лик ин тер ак ци је, он да не ма на си-
ља без су бјек та и објек та. Су бјект вр ше ња со ци јал ног на си ља као 
упо тре бе и ра да си ле је чо век, од но сно дру штво и ње го ве ин сти ту-
ци је, а објект на си ља мо же би ти ху ма ни тет (по је ди нац – дру штво), 
при род ни ен ти тет или не жи ва ма те ри ја. Вр ше ње со ци јал ног на си-
ља је увек про у зро ко ва но по сто ја њем раз ли чи тих ин те ре са из ме ђу 
су бјек та и објек та на си ља. Шта ви ше, мо же се ре ћи да се со ци јал но 
на си ље увек вр ши ра ди оства ри ва ња од ре ђе них ин те ре са“15). У на-
ве де ној де фи ни ци ји дру штве ног на си ља ви ди мо да је реч о ко му-
ни ка ци ји, али не о би ло ка квој већ као о ин тер ак ци ји не га тив ног 
ка рак те ра, у ко јој увек по сто је су бјект и објект на си ља. По не кад 
је су бјект на си ља у исто вре ме и објект ако је реч о не кој вр сти 
ауто де струк тив ног по на ша ња, као што је на при мер – са мо у би ство. 
На кон кон ти ну и ра ног и ин тен зив ног зло ста вља ња од стра не сво-
јих школ ских дру го ва , не ки ти неј џе ри су се од лу чи ва ли на са мо-
у би ство, а не ки од њих би пре то га из вр ши ли ма са кар у школ ском 
дво ри шту. 

У Ср би ји је ин тен зи тет на си ља ме ђу мла ђом по пу ла ци јом (пре 
све га ми сли мо на уче ни ке  основ них и сред њих шко ла), по чео да 
ра сте ко ре спон ди ра ју ћи са рас па дом СФРЈ,  да би  кул ми ни рао 
по чет ком два де сет пр вог ве ка као по же љан мо дел по на ша ња. Рас-
про стра ње на вр ста бу лин га, то ком кри зе 90-тих је би ло оти ма ње 
ма те ри јал них ства ри у усло ви ма не ма шти не: нов ца ма лих из но са 
(џе пар ца), гар де ро бе, а сва ка ко нај а трак тив ни ји об лик си ле џиј ства 
то га до ба је би ла оти ма чи на па ти ка на ули ци, где су жр тве би ла 
обич но мла ђа и сла би ја де ца. Ра ди се о то ме да су ге не ра ци је ко је 
су од ра ста ле за вре ме по ли тич ких, еко ном ских и  кул ту ро ло шких 
кри за пра ће них гра ђан ским ра то ви ма и ме ђу на род ним санк ци ја ма, 
14) Арент, Хана, Онасиљу, Александрија прес, Београд, 2002, стр. 102.
15) Симеуновић, Драган, Политичконасиље, Радничка штампа, Београд, 1989, стр. 20-21.
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да нас усво ји ле на си ље и агре си ју као нор ма лан на чин ко му ни ка ци-
је. Оно што по себ но при вла чи па жњу при ли ком из у ча ва њу на си ља 
у шко ла ма ни је са мо ње го ва уче ста лост, већ и по тре ба на сил ни ка 
да по твр ди сво ју су пер и ор ност и моћ  на тај на чин што из ла же жр-
тву јав ном по ни же њу кроз пу бли ко ва ње сни ма ка си ле џиј ства пу-
тем ин тер не та или мо бил них те ле фо на. Ова кви до га ђа ји ука зу ју на 
пот пу ну де ка ден ци ју си сте ма вред но сти и де ху ма ни за ци ју људ ског 
би ћа. По тре ба да се не ком на не се фи зич ки бол  и ду шев на пат ња, 
ни је за до во ље на са мо на си љем над објек том ко ји се за то ода бе ре, 
већ се иде то ли ко да ле ко да се те жи јав ном жи го са њу и по ни же њу 
жр тве та ко што ће ши ро ки ауди то ри јум кроз за бе ле же не сним ке и 
фо то гра фи је би ти све док ин фе ри ор но сти и не мо ћи жр тве. У окви-
ру пра вље ња ове сту ди је за па зи ли смо да код де це на сил ни ка не 
по сто ји страх од мо гу ће ка зне, што ука зу је на де гра ди ра ње ауто-
ри те та шко ле, вас пи та ча и ро ди те ља. Ег зи би ци о ни стич ка те жња за 
јав ним пу бли ко ва њем на си ља као до ка за соп стве не мо ћи по ка зу је 
на по тре бу за до ми на ци јом, што вр ло че сто ко ре спон ди ра са ауто-
ри тар ним ка рак те ром, ка ко је то још за бе ле жио  Ерих Фром. „Же-
ља за лич ном мо ћи је нај и стак ну ти је зло кул ту ре чо ве чан ства“16), 
твр дио је и Ал фред Адлер ис ти чу ћи ка ко се она мо же су зби ти раз-
ви ја њем ја чег осе ћа ња за за јед ни цу. Он је у сво јим ис тра жи ва њи ма 
ис ти цао да је основ ни по кре тач у жи во ту во ља за моћ, ко ја про из-
и ла зи из чо ве ко вих ком пле ка са. Сло жи ће мо се са овом кон ста та-
ци јом, али са мо услов но, јер си ле џиј ство осим по тре бе за де мон-
стри ра њем и до ка зи ва њем мо ћи, пре тен ду је да опо на ша мо де ле 
ко му ни ка ци је из по ро ди це и со ци јал ног окру же ња.

Ако се во ди мо по зна том па ра диг мом да је по ро ди ца основ на 
ће ли ја дру штва, као што је већ дав но твр дио Огист Конт, он да ће мо 
ову кон ста та ци ју узе ти као при мар ну те зу у об ја шње ну бу лин га, 
то јест, на си ља ме ђу де цом и мла ди ма школ ског уз ра ста. Ка да го-
во ри мо о овом фе но ме ну, тре ба ре ћи да иако у бу лин гу уче ству ју 
пре те жно де ца школ ског уз ра ста, он је при су тан и код де це прет-
школ ског уз ра ста али је ма њег ин те зи те та и мо же се лак ше кон тро-
ли са ти због не ве ли ке фи зич ке мо ћи ове де це. На и ме, си ле џиј ство 
је обич но усво је но као мо дел по ро дич ног по на ша ња у ре ла ци ја ма 
из ме ђу бра ће и се ста ра или пак из ме ђу ро ди те ља и де це. На вик ну-
та на ова кав си стем од но са, де ца вр ло ла ко пре но се на си ље из сво-
је по ро ди це да ље на вр шња ке и оста ле по тен ци јал не жр тве.
16) Адлер, Алфред, Познавање човека, Матица српска, Нови Сад, 1996, стр. 85.
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Дру ги из вор агре сив ног  мо де ла по на ша ња су ме ди ји за хва љу-
ју ћи на сил ним се ри ја ма, re a li tu – show про гра ми ма и ло шим узо ри-
ма из све та по зна тих лич но сти. Сма тра се да у САД „до че тр на е сте 
го ди не де ца ви де пре ко је да на ест хи ља да уби ста ва на те ле ви зи ји, 
а сва ки цр та ни филм про сеч но има два де сет шест на сил них ин ци-
де на та“ 17). Све ве ћа  до ступ ност на пр вом ме сту ла ких, али и те-
шких дро га у школ ским дво ри шти ма, као и ко ри шће ње ал ко хо ла, 
мо гу би ти још је дан у ни зу до да тих фак то ра ко ја ин спи ри шу по ја ву 
бу лин га. Па ипак, нај по тре сни ји при ме ри ме ђу вр шњач ког на си ља 
у Аме ри ци су сва ка ко они из 90-тих го ди на у Ко лум би ји и Вир џи-
ни ји ка да је по би је но на де се ти не ти неј џе ра од стра не вр шња ка. 
Сту ди ја ко ја је спро ве де на у САД над 15 000 де це у основ ним шко-
ла ма, по ка зу је алар мант не по дат ке. На и ме, пре ко три де сет по сто 
ис пи та ни ка је би ло уме ша но у си ле џиј ство, као на сил ник, жр тва 
или јед но и дру го. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је на сил но по-
на ша ње нај при сут ни је код уче ни ка ста ри јих раз ре да18). Нор мал но 
је што је бу линг до ми нант ни ји код уче ни ка ста ри јих раз ре да, јер су 
они и фи зич ки ја чи што им омо гу ћа ва да те ро ри шу мла ђе и сла би-
је, јер се жр тва увек би ра из ре до ва оних чи ја се сна га пер ци пи ра 
као ма ња од сна ге на па да ча. 

Уоби ча је но је да објек ти на си ља, по го то во уко ли ко зло ста вља-
ње тра је дуг вре мен ски пе ри од, би ва ју по ти ште ни, де пре сив ни, а 
не ки екс трем ни слу ча је ви су во ди ли и ка ауто де струк тив ном по-
на ша њу жр тве. Про блем је у то ме што бу линг мо же има ти раз не 
фор ме па их де ца-жр тве ни су спо соб на пре по зна ти, али има ју осе-
ћај ту ге, мр зо во ље, по ка зу ју ани мо зи тет пре ма шко ли и школ ским 
оба ве за ма, јер их она под се ћа на не при јат но сти ко је до жи вља ва ју. 
На и ме, она про ла зе кроз „ти ху пат њу“ не зна ју ћи за што се баш то 
њи ма де ша ва, што се че сто од ра жа ва на њи хов успех (тј. не у спех) 
у шко ли. На осно ву по да та ка „На ци о нал не асо ци ја ци је школ ских 
пси хо ло га“ , у САД 160 000 де це сва ки дан про пу шта шко лу због 
стра ха од бу лин га 19). Узи ма ју ћи у об зир ове број ке, ви ди мо да је 
екс пан зи ја на си ља до би ла об ли ке дру штве не пан де ми је што зах те-
ва озбиљ но из у ча ва ње не са мо по сле ди ца бу лин га, већ и ње го вих 
узро ка, ка ко би се пре вен тив но де ло ва ло. 
17) TheABC’sofbullyingPrevention, National Professional Resources, Port Chester, New York, 

2005, стр. 14.
18) Опширније у: José Bolton, Stan Graeve, Noroomforbullies:fromtheclassroomtocyber

space,  Boys Town, Neb. : Boys Town Press, 2005, стр. 20.
19)  Извор података: TheABC’sofbullyingPrevention, National Professional Resources, Port 

Chester, New York, 2005.



стр:145164.

- 155 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21


УЛОГЕУБУЛИНГУ

С об зи ром да је бу линг вр ста со ци јал ног на си ља, ко је смо 
већ об ја сни ли, по ку ша ће мо да ана ли зи ра мо ње го ве кон сти ту тив-
не еле мен те, кроз по де лу уло га. У бу лин гу, као вр сти не га тив не 
со ци јал не ин тер ак ци је увек има мо сле де ће уло ге: на сил ни ка или 
си ле џи ју, жр тву на си ља, ак тив не и  па сив не уче сни ке и бра ни о-
це, ко ји су мо ра мо на гла си ти вр ло рет ки. Раз мо три ће мо сва ки од 
на ве де них еле ме на та ка ко би на нај ре ле вант ни ји на чин об ја сни ли 
ме ђу вр шњач ко на си ље. 

Што се ти че си ле џи ја, тре ба ре ћи да су то обич но нај ве ћа и 
нај круп ни ја де ца у раз ре ду не рет ко са ли дер ским спо соб но сти ма 
и из ра зи том со ци јал ном ин те ли ген ци јом, без осе ћа ја ем па ти је. Не 
мо ра зна чи ти да су ло ши уче ни ци, али с об зи ром да си ле џиј ство 
пред ста вља че сто и ком пен за ци ју за нео ства ри ва ње ви со ких кри-
те ри ју ма ко је на ме ће школ ски си стем ра да, че сто су из ре до ва ма-
ње успе шних или осу је ће них ђа ка, ко ји свој иден ти тет по твр ђу ју 
кроз на си ље. Узро ци њи хо вог си ле џиј ства мо гу би ти мул ти ка у зал-
ни, ре ци мо ге нет ска пре ди спо ни ра ност, на у че но по на ша ње или 
ком би на ци ја обе ва ри јан те. Ка да ела бо ри ра мо ге нет ску пре ди спо-
ни ра ност Ал фред Адлер од ба цу је уро ђе не кри ми нал но сти де те та 
и пре ступ ни ка и на гла ша ва: „То су са мо об ли ци агре сив ног на го на 
по ја ча ног осе ћа њем ма ње вред но сти, ко ји се слу жи во де ћом ли ни-
јом на не ко ри сној стра ни жи во та и то у тре нут ку ка да је из гу бље на 
на да да ће на ко ри сној стра ни жи во та мо ћи да игра уло гу хе ро ја“20). 

По ја ва на сил ног по на ша ња у нај ра ни јим го ди на ма мо же би-
ти пре двор је за кри ми нал ни до си је де те та. На осно ву по да та ка из 
јед не сту ди је ско ро 60 про це на та де ча ка ко ји су де фи ни са ни као 
на сил ни у основ ној шко ли, има ју бар јед но кри вич но де ло  до два-
де сет че твр те го ди не, а ви ше од три де сет по сто њих има не ко ли ко 
кри вич них де ла21). Си ле џи је сма тра ју да је на си ље до каз њи хо ве 
ли дер ске уло ге, ма да се иза ова кве вр сте по на ша ња че сто кри ју са-
ди стич ки ка рак те ри де це. По тре бу за до ми ни ра њем по сва ку це ну 
Јунг об ја шња ва кроз па ра диг му „ком плек са мо ћи“. Овим ком плек-
сом „обе ле жа ва мо по не кад це ло куп ни ком плекс свих оних сред-
ста ва и те жњи ко је има ју тен ден ци ју да Ја ста ве из над дру гих ути-

20)  Адлер, Алфред, Онервозномкарактеру, Матица српска, Нови Сад, 1989, стр. 232.
21) Извор: José Bolton, Stan Graeve, No room for bullies :  from the classroom to cyberspace,  

Boys Town, Neb.: Boys Town Press, 2005, стр. 11.
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ца ја и да ове под ре де Ја, би ло да ти ути ца ји во де по ре кло од љу ди 
и при ли ка, би ло да про из и ла зе из вла сти тих, су бјек тив них на го на, 
чув ста ва и ми сли“ 22). 

Без жр тве и објек та на си ља  не ма бу лин га, та ко да је то сле де ћа 
уло га ко ју ће мо ана ли зи ра ти. Као што гра бљи ви це у жи во тињ ском 
све ту нај пре на па да ју мла дун че не ке жи во ти ње пре не го ли њу са-
му (на при мер лав пре на па да мла дун че не го ли од ра слу ан ти ло пу), 
та ко по ис тој ана ло ги ји и у људ ском све ту „гра бљи ви це“, тј. осо бе 
ко је вр ше на си ље, за објект на си ља увек би ра ју жр тву ко ју су пер-
ци пи ра ли као сла би ју и не моћ ну. Та сла бост код чо ве ка мо же би ти: 
пси хич ка или фи зич ка, па су на  при мер, че сте жр тве бу лин га де ца 
ин ва ли ди, де ца са го вор ним ма на ма, асо ци јал на, сти дљи ва  де ца 
итд. Ве ли ку уло гу у ода би ру жр та ва бу лин га игра ју пред ра су де на 
на ци о нал ном, вер ском, ра сном или не ком дру гом ни воу. По Да ну 
Ол ве у су по сто је две вр сте жр та ва: па сив не и про во ка тив не23). Па-
сив не су оне ко је смо већ опи са ли и ко је су де фан зив не у од но су 
пре ма си ле џи ји. Што се ти че ових дру гих , про во ка тив них жр та ва, 
то су обич но де ца ко ја скре ћу па жњу на се бе на не ки на чин и ко ја 
вр ло че сто по ка зу ју агре си ју, са тен ден ци јом да од го во ре си ле џи ји 
на ње го ве на ср та је.

Сле де ћи ак те ри су спо ред ни уче сни ци ко је мо же мо кла си фи-
ко ва ти као ак тив не и па сив не. Што се ти че ове пр ве ка те го ри је, 
ис так ну ће мо да си ле џи ја као ли дер обич но има сво ју ма лу „сви ту“ 
ко ја у ње му ви ди во ђу, иден ти фи ку је се са њим и ко ја га сле ди у 
спро во ђе њу на си ља над дру гом де цом. То су ак тив ни уче сни ци ко-
ји по др жа ва ју си ле џи ју у све му и на тај на чин уве ћа ва ју и по твр ђу-
ју ње го ву (али и сво ју) моћ. Они су нај че шће до бро вољ ни уче сни-
ци у на си љу и спрем ни су да на пад ну жр тву ко ју ода бе ре глав ни 
си ле џи ја. Па сив ни уче сни ци су пак, као ка те го ри ја ди ску та бил ни 
и обич но не по др жа ва ју си ле џи ју, али се ла тент но при дру жу ју гру-
пи на сил ни ка из стра ха да не би и они по ста ли жр тве. Они обич но 
сто је по стра ни и не по ма жу жр тви или чак и уче ству ју у на си љу 
уко ли ко про це не да по сто ји опа сност да и они по ста ну објек ти на-
си ља, те сто га мо же мо ре ћи да пред ста вља ју ам би ва лент ну ком би-
на ци ју жр тве-на сил ни ка.

На кра ју ће мо об ра ди ти уло гу бра ни ла ца или „хе ро ја“ ко ји су 
рет ка по ја ва код бу лин га. То су де ца ко ја обич но ста ју на стра ну 
22)  Јунг, Карл Густав, Психолошкитипови, Дерета, Београд, 2003, стр. 330.
23) Опширније у: Olweus, Dan, Bullying:whatweknowandwhatwecando, Blackwell, Ox-

ford, 1993.
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жр тве, упр кос опа сно сти да и они по ста ну објект на си ља. По не-
ким ис тра жи ва њи ма, то су ем па тич на де ца са ја ким ка рак те ром и 
раз ви је ним осе ћа јем за прав ду.

КЛАСИФИКАЦИЈАБУЛИНГА

По што смо од ре ди ли по јам бу лин га и ана ли зи ра ли де ло ве од 
ко јих је кон сти ту и сан, наш сле де ћи ко рак ће би ти ње го ва кла си фи-
ка ци ја. По ћи ће мо од нај оп шти је по де ле на си ља: „Пре ма са др жа ју 
мо гу ће је од ре ди ти нај ма ње две вр сте на си ља – фи зич ко и пси хич-
ко“24). На осно ву по сто је ћег кри те ри ју ма мо же мо за кљу чи ти да по-
сто ји пси хич ки и фи зич ки бу линг, али би смо до да ли и пси хо фи зич-
ки као нај че шћу ком би на ци ју. Фи зич ки бу линг је еви дент ни ји по 
кон сен квен ца ма и им пли ци ра фи зич ки кон такт као што је ша ма ра-
ње, шти па ње, гу ра ње, уда ра ње... Што се ти че пси хич ког бу лин га, 
ње га је те же до ка за ти а кон сен квен це мо гу би ти мно го ве ће и пре-
ти ти да озбиљ но угро зе пси хич ко здра вље де те та. Он под ра зу ме ва 
увре де, ши ре ње ла жи, по ни жа ва ња и сл. По бро ју уче сни ка, бу линг 
као вр сту на си ља по Си ме у но ви ћу, мо же мо по де ли ти на ин ди ви ду-
ал ни (кад је са мо је дан си ле џи ја при су тан) и груп ни (кад си ле џи ја 
вр ши на си ље са сво јом гру пом, што је че шће).

На осно ву сред ста ва ко ја се ко ри сте, сма тра мо да се бу линг 
мо же де ли ти на кла сич ни и сај бер бу линг. Кла сич на вр ста бу лин га 
је за сно ва на на тра ди ци о нал ним уоби ча је ним ме то да ма ко је смо 
на ве ли у сми слу не по сред них увре да или фи зич ког на па да. Сај бер 
бу линг под ра зу ме ва упо тре бу мо дер них сред ста ва ко му ни ка ци је, 
пре све га ин тер не та, меј ло ва, сај то ва, мо бил них те ле фо на за дис-
кре ди та ци ју по тен ци јал не жр тве и ње но уз не ми ра ва ње. По на шем 
ми шље њу ова вр ста бу лин га је да ле ко опа сни ја од сво је кла сич не 
фор ме из два раз ло га:

1- Анонимност - не мо же се  (не бар ла ко) утвр ди ти ко је 
су бјект на си ља, што на сил ни ку пру жа ве ћи осе ћај си гур-
но сти јер не по сто ји страх од ка зне.

2- Брзина - бр же се ши ре дис кре ди ту ју ће ин фор ма ци је (ви-
део за пи си или сли ке), због мо гућ но сти ин тер нет мре же, 
па је са мим тим и ште та по жр тву на си ља ве ћа.

Као по себ ну под вр сту сај бер бу лин га спо ме ну ће мо „fa ce bo ok“ 
бу линг. Реч је о ин тер нет ко му ни ка ци ји пу тем по зна те мре же ши-
ром све та - „fa ce bo ok“, ко јом се слу жи ве ли ки број љу ди и где се 
ла ко мо же на пра ви ти би ло чи ји ла жан иден ти тет и дис кре ди то ва ти 
24) Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002, стр. 155.
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иста осо ба на ви ше на чи на, што је не дав но и у Ср би ји био слу чај. 
Циљ обе вр сте бу лин га и кла сич ног и сај бер, је исти – по ни же-
ње објек та на си ља, ње го ва де ху ма ни за ци ја, де гра ди ра ње или чак 
уни ште ње. Оно што да је по себ ну сна гу су бјек ту сај бер на си ља, то 
је ано ним ност иза ко је се кри је. Еви дент но је да је сај бер бу линг 
сва ка ко при сут ни ји у тех нич ки на пред ни јим зе мља ма са ве ћим 
стан дар дом, због до ступ но сти ком пју те ра, ин тер не та и оста лих 
мо дер них сред ста ва за оства ри ва ње ко му ни ка ци је. Под пси хич ким 
сај бер на си љем под ра зу ме ва мо и сек су ал но пси хич ко на си ље, чи је 
су жр тве пре вас ход но де ца и же не, што под ра зу ме ва сла ње увре-
дљи вих по ру ка, по ну да, фо то гра фи ја, сни ма ка и сл.

Бу линг мо же мо кла си фи ко ва ти и на осно ву то га ко га вр ши где 
га вр ши, те у скла ду са на ве де ним кри те ри ју мом из два ја мо три вр-
сте бу лин га у шко ла ма25):

1. На си ље уче ни ка над дру гим уче ни ком 
2. На си ље на став ни ка над уче ни ком 
3. На си ље уче ни ка над на став ни ком

До са да смо пре те жно ана ли зи ра ли пр ву вр сту бу лин га где су 
и су бјект и објект на си ља из ре до ва уче ни ка. На си ље вас пи та ча 
пре ма уче ни ку или уче ни ци ма је та ко ђе као по ја ва би ла рас про-
стра ње на, да би се да нас са ши ре њем људ ских пра ва и сло бо да 
знат но сма њи ла. Но ви фе но мен ко ји се ја вља је  тре ћа вр ста бу лин-
га у ко ме је су бјект на си ља уче ник, а објект на став ник. Ова вр ста 
на си ља је че шће пси хич ка и ве зу је се за сај бер бу линг, док су ре ђи 
слу ча је ви ди рект ног, у сми слу фи зич ког на си ља. На ве де ни по да так 
ука зу је на пре ком по но ва ње си сте ма вред но сти и уру ша ва ње ауто-
ри те та пре да ва ча, што је по ка за тељ кри зе мо дер ног дру штва.

Што се ти че пол не струк ту ре у бу лин гу, кон ста то ва ли смо да 
под је дан ко у уло зи си ле џи ја уче ству ју и де ча ци и де вој чи це, с тим 
што тре ба на гла си ти да су де вој чи це ви ше скло не пси хич ком и 
вер бал ном на си љу као ин ди рект ној фор ми и да су им жр тве углав-
ном дру ге де вој чи це. Де ча ци су пре те жно скло ни фи зич ком на си-
љу док за жр тве би ра ју оба по ла. Не сум њи во, бу линг уби ре да нак 
и код жр тве и код на сил ни ка – де ху ма ни зу је у оба слу ча ја. 

Без об зи ра што је бу линг у по ра сту (по го то во сај бер бу линг 
због свих раз ло га ко је смо на ве ли), чи ње ни ца је да он ко ре спон-
ди ра са уру ше ним по ро ди ца ма у ко ји ма ро ди те љи не по све ћу ју 
до вољ но па жње сво јој де ци и не со ци ја ли зу ју их на пра ви на чин. 
25)  Силеџијство није везано само за школу или школско двориште, већ треба нагласити да 

се насиље врло често ученицима дешава и на путу од куће до школе и обратно.



стр:145164.

- 159 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

Од го вор ност је на са мо на по ро ди ци, већ и на свим сек то ри ма со-
ци ја ли за ци је укљу чу ју ћи и шко лу, ме ди је, па и це ло дру штво. Не-
го ва ње кул та на си ља кроз по пу лар не се ри је и шоу про гра ме ути че 
на усва ја ње на сил них обра за ца по на ша ња као је ди них ва лид них 
за оства ри ва ње же ље ног ци ља по ма ки ја ве ли стич ком прин ци пу. 
Про блем је у то ме што по не кад ро ди те љи упр кос же љи и во љи не 
мо гу кон тро ли са ти при ступ сво је де це ин тер нет ко му ни ка ци ја ма и 
на сил ним ви део игра ма. Оно што нај ви ше тре ба да за бри ња ва у ис-
тра жи ва њу бу лин га је сте не са мо да је у пи та њу све ве ћа упо тре ба 
на си ља већ и то да се бу линг све ви ше вр ши  без стра ха од евен ту-
ал них по сле ди ца што у пот пу но сти де гра ди ра шко лу и дру штве ни 
си стем, а с дру ге стра не ства ра авер зи ју пре ма уче њу и школ ским 
оба ве за ма, па и шко ли уоп ште, свој оној ина че ве о ма број ној  де ци 
ко ја су жр тве бу лин га.  То под ра зу ме ва и пи та ње ка ко се бо ри ти 
про тив бу лин га.

ПРЕВЕНЦИЈАБУЛИНГА

По сто је раз ли чи те иде је пре ва зи ла же ња овог про бле ма. По 
не ким пси хо ло зи ма, тре ба иг но ри са ти си ле џи ју и ње го ву гру пу, 
по го то во ако се ра ди о пси хич ком на си љу. То мо же би ти мач са 
две оштри це јер мо же  ре зул ти ра ти сле де ћим по сле ди ца ма: у пр-
вој ва ри јан ти си ле џи ја се по вла чи у нај бо љем сми слу ре чи, док 
ће у дру гој ва ри јан ти, охра брен па сив но шћу жр тве још ин тен зив-
ни је на ста ви ти са на сил ним по на ша њем. Мно ге жр тве по ку ша ју 
да на на си ље од го во ре на си љем, али то је нај че шће  без у спе шно 
и не пло до твор но јер иза глав ног на сил ни ка обич но сто ји ње го ва 
„прат ња“ ко ја је углав ном број на и не при ја тељ ски рас по ло же на. 
У екс трем ним слу ча је ви ма, ре ци мо, пси хич ки бу линг пред ста вља 
не ку вр сту мо дер ног „остра ки зма“ кад се под при ти ском на го ва-
ра ју чи та ве гру пе да из оп ште жр тву и на тај на чин по твр де ње ну 
ин фе ри ор ност у раз ре ду. 

Нај бо ља је пре вен ти ва у сми слу до бре со ци ја ли за ци је мла дих 
што би тре ба ло да бу де за да так це ло куп ног дру штва, али по нај пре 
по ро ди це и шко ле. У том кон тек сту, мно ге зе мље су офор ми ле на-
ци о нал ну стра те ги ју у бор би про тив ове вр сте на си ља у шко ла ма. 
Ко ли ко је Ве ли ка Бри та ни ја озбиљ но схва ти ла про блем бу лин га, 
ви ди се по сред стви ма ко ја  се ула жу у пре вен ци ју овог де струк-
тив ног по на ша ња. Ство ре на је „Ан ти-бу линг Али јан са“ , ко ја је то-
ком 2006. го ди не ор га ни зо ва ла „ан ти-бу линг не де љу“ и кроз про-
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грам под на зи вом „Не мој па ти ти у ти ши ни“ еду ко ва ла вас пи та че. 
По тро ше но је 200 000 фун ти, да би то ком 2007/08 го ди не у овај 
исти про је кат би ло уло же но мно го ви ше – 480 000 фун ти26). Ови 
по да ци са мо ука зу ју на рас ту ћи про блем на си ља у шко ли, али и 
спрем ност Вла де Ве ли ке Бри та ни је да се бо ри са њим. 

УНЕ СКО је у Ср би ји 2005. го ди не по кре нуо про грам под на зи-
вом „Шко ла без на си ља – ка си гур ном и под сти цај ном окру же њу за 
де цу“. Пр ви ре зул та ти на кон ис тра жи ва ња на ни воу че ти ри шко ле 
су по ка за ла да је ско ро јед на тре ћи на уче ни ка до жи ве ла не ку вр сту 
на си ља у шко ли. На кон то га су у овај про грам укљу че не и оста ле 
шко ле, та ко да тре нут но у на ве де ном про гра му уче ству је 137 шко-
ла у Ср би ји27). Про грам еду ку је ђа ке за пра вил но ре а го ва ње у кон-
фликт ним си ту а ци ја ма, и у исто вре ме про мо ви ше при ја тељ ство и 
то ле ран ци ју. 

Ис тра жи ва ње28) у 54 основ не шко ле у Ср би ји је по ка за ло да 
је код нас на си ље дра ма тич но ра ши ре но. Узо рак је чи ни ло 32.617 
ис пи та ни ка, од че га 28.931 уче ни ка (од 3. до 8. раз ре да) и 3.686 
од ра слих ко ји ра де у шко ла ма (од че га 2.650 на став ни ка). За хва ћен 
је вре мен ски пе ри од од 3 ме се ца, ко ји су прет хо ди ли тре нут ку ис-
тра жи ва ња, а не ким пи та њи ма и пе ри од це ло куп ног шко ло ва ња. 
Од го во ри ис пи та ни ка ука зу ју да је 65% уче ни ка бар јед ном, а 24% 
ви ше пу та би ло из ло же но не ком об ли ку на сил ног по на ша ња у пе-
ри о ду од три ме се ца.Нај за сту пље ни ји об ли ци на сил ног по на ша ња 
су: вер бал но на си ље (вре ђа ње, исме ва ње), ши ре ње ла жи и сплет-
ка ре ње, те прет ње и за стра ши ва ња. То ком укуп ног шко ло ва ња 44% 
уче ни ка је би ло јед ном или ви ше пу та из ло же но на сил ном на па ду 
вр шња ка. Чак 23% уче ни ка из ја вљу је да су јед ном (17,6%) или ви-
ше пу та (4,7%) у по след ња три ме се ца до жи ве ли да их на став ник 
увре ди, исме је (вер бал но на си ље), или уда ри (фи зич ко на си ље). 
Ис тра жи ва ње је ука за ло на вр ло ком пли ко ва не кру го ве на си ља у 
шко ла ма. Чак 28% де це је на не ки на чин укљу че но у на сил ну ин-
тер ак ци ју ме ђу вр шња ци ма, а го то во је не мо гу ће раз дво ји ти де цу 
ко ја су на сил на пре ма вр шња ци ма од де це ко ја су из ло же на на сил-
ном по на ша њу вр шња ка. Оно што је оте жа ва ју ћа став ка у ре а ли-
за ци ји овог про гра ма, је сте ма те ри јал ни фак тор, јер је за ње го во 

26) Статистички подаци су преузети у: Bullying, House of Commons, Education and Skills 
Comittee, The Stationery Office, London, 2007, стр. 21.

27) Извор: www.unicef.org, фебруар, 2009.
28) Сви статистички подаци су преузети са сајта Министарства просвете Републике Србије 

www.mps.sr.gov.yu, фебруар,  2009. 
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ре а ли зо ва ње по треб но око 270 000 ди на ра са мо у јед ној шко ли. 
Ја ну а ра 2009. го ди не је до нет Оквирниакционипланзапревенцију
насиљауобразовноваспитнимустановама, што ука зу је на  свест 
о по тре би да се не што под хит но учи ни у ци љу сма ње ња на си ља 
у шко ла ма.

На ве де ни по да ци ука зу ју на по тре бу спро во ђе ња хит не ак ци је 
од стра не це ло куп ног дру штва. Ако се по зо ве мо на Фрој до ву те зу 
о то ме да је „де те отац чо ве ка“, не мо же мо а да се не за пи та мо са 
зеб њом – ка ква нас то бу дућ ност оче ку је кад је за да на шњу де цу 
на си ље са свим нор ма лан, чак и по же љан обра зац по на ша ња? Где 
смо то као дру штво ома ну ли да не мо же мо усме ри ти агре сив ност 
де це на не ке дру ге про дук тив не сфе ре по пут шко ле, уче ња, умет-
но сти, спор та? И на кра ју ка ко спре чи ти и сма њи ти по ја ву на си ља? 

По сто ји ши рок спек тар ре ше ња: пре све га, по треб но је обра-
ти ти ви ше па жње на со ци ја ли за ци ју де це у сми слу по све ћи ва ња 
ве ћег вре ме на на вас пи та ње од стра не ро ди те ља, јер здра ва по ро-
ди ца пред ста вља ба зу за здрав со ци јал ни жи вот. По том би би ло 
ко ри сно ор га ни зо ва ти ра ди о ни це у ко ји ма би се де ца учи ла то ле-
рант ни јем од но су у кон фликт ним си ту а ци ја ма, где би уло га вас пи-
та ча, на став ни ка и про фе со ра за јед но са школ ским пси хо ло гом и 
пе да го гом би ла од ве ли ког зна ча ја. Уло га на став ног осо бља у пре-
по зна ва њу и ре ша ва њу кон фликт них си ту а ци ја је та ко ђе ва жна, јер 
де ца про во де ве ли ки део вре ме на у шко ли. По гре шно је за тва ра ти 
очи над по сто је ћим ста њем, што се пре све га,  од но си на ро ди те ље 
ко ји од би ја ју да при зна ју да њи хо ва де ца има ју про блем са кон тро-
ли са њем агре си је. 

Ме ди ји и њи хов не се лек ти ван са др жај у не при ме ре ним тер-
ми ни ма би тре ба ло да се бо ље при ла го де пу бли ци ко ја их гле да, 
јер де ца не све сно усва ја ју обра сце по на ша ња са те ле ви зи је. Та ко-
ђе тре ба на гла си ти да су и ви део игри це пре пу не на си ља што вр-
ло че сто, чак и не све сно ин спи ри ше де цу  на опо на ша ње глав них 
ју на ка, па отуд игра вр ло бр зо би ва пре то че на у ре а лан жи вот кроз 
на си ље на ули ца ма и у школ ским дво ри шти ма. На по слет ку ће мо 
ре ћи да не тре ба за бо ра ви ти да је од го вор ност на сви ма на ма, да-
кле на це ло куп ном дру штву, да се из бо ри мо за кон сти ту и са ње јед-
ног здра вог си сте ма вред но сти у ко јем ће се зна чај на па жња по све-
ћи ва ти со ци ја ли за ци ји де це и омла ди не, јер ако на мла ди ма свет 
оста је, пи та мо се шта ће оста ти по сле ово ли ке ко ли чи не на си ља. 



- 162 -

БУЛИНГКАОВРСТАСОЦИЈАЛНОГНАСИЉАМаријаЂорић


ЛИТЕРАТУРА

• Адлер, Ал фред, Онервозномкарактеру,Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 
1989.

• Адлер, Ал фред, Познавањечовека,Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1996.
• Арент, Ха на, Онасиљу, Алек сан дри ја прес, Бе о град, 2002.
• Франкл, Вик тор, Нечујанвапајзасмислом,На при јед, За греб, 1981.
• Jo an ne Sca gli o ne and Ar ri ca Ro se Sca gli o ne, Bullyproofingchildren:a

practical,handsonguidetostopbullying,Row man and Lit tle fi eld Edu-
ca tion, Lan ham, 2006.
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BULLYINGASAFORMOFSOCIALVIOLENCE
Summary

Inthisarticleauthoranalyzedthenotionofbullying.The
bullyingisdefinedasasortofhooliganismpredominently
amongthechildreninprimaryandhighschools.Violence
isnotanewphenomenatobefoundincaseofthepupils,
but an especially disturbing fact regarding it is the fact
thatithasescalatedduringlastseveralyears,andthere
forebecameamoreseriousphenomena thatpresent the
threatofbecomingausualwayofcommunication.Such
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deviant models of behaviour have expanded throughout
theworld,thusnotexcludingSerbiainwhichtheviolence
asawayofcommunicationamongthepupils(aswellas
in the relation „teacher – pupil“) has been intensified.
Oneofthelatestformsofsuchcompeerviolencethathas
coincidedwiththeuseofmoderntoolsofcommunication
suchasInternetandmobilphonesiscyberbullying.The
objectiveofcyberbullyingistobrinddiscreditandsocial
downfallontheobjectofviolence,andinextremensitu
ationitmightcauseevensuicideofthevictimofthebul
lying.Thisarticlepresents thecausesofviolentconduct
amongthechildrenandyoungpeoplethroughananalysis
of fundamental characteristics of the bullying as social
phenomenainattempttofindsuitablemechanismsforpre
ventionofviolenceinschools.
KeyWords:bullying,mobbing,violence,children,young
people,school,aggression,hooliganism
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