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ПРЕСЕЉЕЊЕ РОМА ИСПОД ГАЗЕЛЕ 
У ПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ: ПРИМЕР ДРУШТВЕНЕ 
(НЕ)ОДГОВОРНОСТИ И РЕПРОДУКЦИЈЕ РАСИЗМА*

МАРИЈА ИЛИЋ

А п с т р а к т. – Пре се ље ње си ро тињ ског на се ља ис под Га зе ле, у ко ме су 
ста нов ни штво у ве ли кој ве ћи ни чи ни ли Ро ми, го ди на ма је иза зи ва ло бур не рас-
пра ве у ср би јан ском дру штву. Дис курс ме ди ја, вла ди них, не вла ди них ор га ни за ци-
ја и су гра ђа на пре ма ре ше њу про бле ма овог на се ља мо же да по слу жи као лак мус 
за од нос ве ћин ског дру штва пре ма ром ској ма њи ни. Пред мет ра да је по ли тич ки 
дис курс о пре се ље њу на се ља ис под Га зе ле. 

Кључне речи:  Ро ми, Га зе ла, си ро тињ ско на се ље, по ли тич ки дис курс, ра си-
зам, кри тич ка дис курс ана ли за, нео ко ло ни ја ли зам.

I. НАСЕЉЕ ГАЗЕЛА

Положај и назив

У Бео граду, пре ма не зва нич ним про це на ма, има пре ко сто ти ну си ро-
тињ ских на се ља, у ко ји ма жи ви ви ше де се ти на хи ља да љу ди. На се ље ис под 
мо ста Га зе ла је сва ка ко би ло јед но од нај по зна ти јих, пр вен стве но због свог 
по ло жа ја, јер је би ло сме ште но на тран зит ној ли ни ји ко ја по ве зу је се ве ро-
за пад и ју го и сток Евро пе, на глав ном са о бра ћај ном чво ри шту ко је по ве зу је 
ста ри и Но ви Бео град, окру же но ва жним са о бра ћај ни ца ма – мо стом Га зе ла, 
пре ко ког пре ла зи ауто пут Е-75, као и же ле знич ким на си пом, пре ко ко га се 
од ви ја ин тер на ци о нал ни же ле знич ки са о бра ћај. На се ље се на ла зи ло на са-
мом ула ску у Но ви Бео град, а у ње го вој не по сред ној бли зи ни су би ли ве ли ки 
стам бе ни бло ко ви и лук су зне згра де од јав ног зна ча ја.1  Цен трал ни град ски 

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Је зик, фол клор, ми гра ци је на Бал ка ну“ (бр. 178010), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је, а ко ји се ре а ли зу је 
у Бал ка но ло шком ин сти ту ту САНУ.

1 На се ље се про сти ра ло де ли мич но у бло ко ви ма 18 и 18а, из ме ђу Сав ског на си па и 
Ули це Вла ди ми ра По по ви ћа, с јед не стра не, и на се ља Ста ро сај ми ште и Ста рог же ле-
знич ког мо ста, с дру ге стра не. Пре ко пу та се на ла зе хо те ли Ха јат (Hyatt Re gency) и Ин-
тер кон ти нен тал (In ter con ti nen tal), за тим кон гре сни Цен тар „Са ва“, а у бли зи ни је нај ве ћа 
град ска спорт ска ха ла „Аре на“.
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по ло жај до при нео је да ве ли ки део гра ђа на сва ко днев но по сма тра на се ље из 
ре ла тив не бли зи не, ка ко из град ског, та ко и из лич ног пре во за. Та ко ђе, без-
ма ло су сви пут ни ци из ино стран ства про ла зи ли не по сред но по ред на се ља. 

На се ље је има ло не ко ли ко на зи ва, од ко јих је у град ском слен гу и ме ди-
ји ма нај ви ше ко ри шћен Кар тон си ти. Јед но ту ма че ње овог на зи ва се од но си 
на ма те ри јал – кар тон – ко ји је упо тре бља ван у из град њи обје ка та у на се љу; 
пре ма дру гом ту ма че њу, на се ље је та ко на зва но јер су ста нов ни ци у ње му 
углав ном жи ве ли од са ку пља ња се кун дар них си ро ви на – кар то на и ста кла.2  
По ред то га, у упо тре би су би ли: Ста ро сај ми ште, Ха јат (на зив ко ји углав ном 
ре фе ри ше на су сед но ром ско на се ље с дру ге стра не мо ста, по ред хо те ла Ха јат, 
ко је је, за раз ли ку од Га зе ле, при кљу че но на ин фра струк ту ру; ипак, по не кад 
се овај на зив, у са ти рич ном ре ги стру, упо тре бља ва и за Га зе лу), код Бро дар-
ске ис под мо ста, Бро дар ска, Га зе ла (исп. Ager man et al. 2009: 20). 

Историја насеља и однос јавности 

Пре ма зе мљи шним па пи ри ма, ско ро по ла Бео града је про те клих пет-
-шест де це ни ја из гра ђе но без до зво ле. Од укуп ног зе мљи шта на ме ње ног ста-
но ва њу чак 43% за у зе то је на се љи ма на ста лим спон та но и без пла ном пред-
ви ђе не ин фра струк ту ре; та ко ђе, око 30.000 ку ћа је без до зво ле, а око 100.000 
ста нов ни ка жи ви у не ле га ли зо ва ној по ро дич ној град њи.3  Ипак ве ћи ну је 
бо ље зва ти „не фор мал ним на се љи ма“, јер ста нов ни ци има ју вла сни штво над 
зе мљом, кућ ни број и адре су, и при кључ ке за во ду, стру ју, те ле фон; глав ни 
из вор бес прав но сти је из о ста нак гра ђе вин ских до зво ла, не до зво ље на по де ла 
зе мљи шта, од су ство ка на ли за ци је. 

Си ро тињ ска, не хи ги јен ска на се ља и сла мо ви пред ста вља ју нај дра стич-
ни је и при ме ре не ле гал не град ње. За раз ли ку од тзв. не фор мал них, ова на се-
ља не ма ју ни ле гал не при кључ ке на стру ју, во ду и ка на ли за ци ју. Она на ста ју 
као при вре ме на ре ше ња из ну жде, али се за хва љу ју ћи не до стат ку ал тер на-
ти ве, иг но ран ци ји над ле жних слу жби и мар ги на ли за ци ји њи хо вих ста нов-
ни ка ета бли ра ју као трај на ме ста за ста но ва ње. Про це њу је се да у пре ко 20 
град ских на се ља усло ви жи во та не за до во ља ва ју основ не ци ви ли за циј ске 
по тре бе; ме ђу њих се убра ја ла и Га зе ла. У си ро тињ ским на се љи ма у ве ли кој 

2 На се ље је под на зи вом Кар тон си ти ушло и као од ред ни ца у срп ско из да ње ин тер-
нет ен ци кло пе ди је Ви ки пе ди је (исп. http://sr.wi ki pe dia.org/sr-el/Kar ton_Si ti). Овај на зив 
мо же има ти и пе јо ра тив не ко но та ци је, по себ но у кон тек сту ме диј ског дис кур са. 

3 Та ква на се ља су део Ка ра бур ме, Ста ро сај ми ште, по ла Мири је ва, Ми ља ко вац 3, 
део Тро ша ри не, део Ка на ре вог бр да, део Ре сни ка, де ло ви Зе му на, Ал ти на, део Ба тај ни це, 
Ве ли ки Мо кри Луг, Ка лу ђе ри ца, ве ли ки део Бор че, Вин че, Бо ле ча и Ле шта на, Ле ди не, 
Ку мо драж, Па ди на, Ја јин ци, Кр ња ча, по ло ви на Ви шњи це и Ви шњич ке ба ње итд. (исп. 
http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.69.html:198715-Po la-gra da-ne le gal no). 



393Пресељење Рома испод Газеле у политичком дискурсу

ве ћи ни жи ве Ро ми: пре ма не ким про це на ма, у Бео граду ста ну је око 58.000 
Ро ма у пре ко 100 на се ља, а ви ше од 20.000 њих пре би ва у си ро тињ ским, не-
хи ги јен ским на се љи ма.4  

Исто ри ја на стан ка на се ља Га зе ла ни је до ку мен то ва на ни опи са на, па 
ипак се по че так мо же да ти ра ти у 1983. го ди ну, ка да су се на руб Бро дар ске 
до се ли ле пр ве две по ро ди це са ју га Ср би је у по тра зи за по слом, бе же ћи од 
на ра ста ју ће еко ном ске кри зе (исп. Ager man et al. 2009: 20). Про стор ис под 
мо ста се та да ко ри стио за ис то вар шу та. То ком 90 -их број ку ћа је по рас тао 
услед ве ли ких та ла са из бе гли ца због ра то ва на под руч ју Ју го сла ви је, за ко-
је су по себ но би ли при влач ни ве ли ки град ски цен три, по себ но Бео град и 
Но ви Сад. За вре ме ра та на Ко со ву, од 1998. до 2000. го ди не, број стам бе них 
је ди ни ца се уче тво ро стру чио (Ager man et al. 2009: 20). На се ље се све ви ше 
ши ри ло, а при до шли ми гран ти су го лим ру ка ма од но си ли на си пе и ства ра-
ли про стор за сво је ку ћи це. Раст Га зе ле је тра јао све до 2009. го ди не, тј. до 
ра се ља ва ња овог на се ља. 

На се ље Га зе ла се раз ви ја ло у јед ном од цен трал них де ло ва гра да пу них 
26 го ди на (1983–2009). Је дан део ака дем ске јав но сти је скре тао па жњу на ур-
ба ни стич ке и со ци јал не про бле ме овог и дру гих на се ља и ну дио ра ци о нал-
на и одр жи ва ре ше ња, ме ђу тим, ти ра до ви су оста ли без ши рег дру штве ног 
од је ка.5  Опи су на чи на жи во та у Га зе ли пак ни је би ла по све ће на ни јед на по-
себ на сту ди ја. Та кав од нос ве ћин ске дру штве не јав но сти, или бо ље из о ста-
нак од но са, го во ри о дво стру кој по ли тич кој и иде о ло шкој мар ги на ли за ци ји 
– ка ко нај у гро же ни јих и нај си ро ма шни јих сло је ва дру штва, та ко и ром ских 
ет нич ких за јед ни ца. О на се љу Га зе ла се по че ло пи са ти у до ма ћој штам пи тек 
од 2005. го ди не, ка да је град ска власт по че ла да пла ни ра ње го во ра се ља ва ње. 
Но вин ски члан ци су не рет ко би ли сен за ци о на ли стич ки, а по је ди ни су ис по-
ља ва ли ра си стич ке ста во ве пре ма ста нов ни ци ма Га зе ле. Пр ва и за сад је ди на 
об у хват ни ја сту ди ја о на чи ну жи во та у Га зе ли на ста ла је као ко а у тор ски рад 
тро ји це аустриј ских умет ни ка – Ager man et al. 2009 – и по свом при сту пу 
је вр ло бли ска пост мо дер ној ан тро по ло ги ји. Бу ду ћи да су ово ис тра жи ва ње 
по др жа ле не ке во де ће за пад но е вроп ске кул тур не ин сти ту ци је и бан кар ске 
кор по ра ци је и да ис тра жи ва чи по ти чу из зе мље ко ја има тра ди ци ју ко ло-
ни јал не по ли ти ке на Бал ка ну, рад ове тро ји це умет ни ка нео п ход но је кри-
тич ки са гле да ти и у кон тек сту иде о ло ги ја и стра те ги ја нео ко ло ни ја ли зма.6  

4 Пре ма кла си фи ка ци ји ко ју ну ди Ма цу ра (2000: 187), Га зе ла би спа да ла у не хи ги-
јен ска на се ља пре не го у сла мо ве, јер је по се до ва ла ка кве-та кве ку ћи це и ста нов ни штво 
ни је би ло хо мо ге но као у сла мо ви ма; исп. De ka da Ro ma 2005: 10.

5 Исп. Ма цу ра (2000), где се у по пи су ли те ра ту ре на ла зе и дру ге сту ди је пре вас ход но 
по све ће не ур ба ни стич ким про бле ми ма „ром ских ен кла ва“ или си ро ма шних, не хи ги-
јен ских на се ља и сла мо ва; исп., та ко ђе, и Jakšić, Bašić 2005; Ба шић 2007.

6 Про је кат су, по ред оста лог, по др жа ли Европ ска фон да ци ја кул ту ре (Euro pean 
Cul tu ral Fon da tion) и Ер сте бан ка. Ауто ри су у књи зи са ми кри тич ки од ре ди ли сво ју 
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Ипак, сту ди ја аустриј ских умет ни ка пред ста вља дра го це ни из вор по да та ка 
и ди рект них уви да са те ре на, та ко да ћу у опи су са мог на се ља и усло ва жи-
во та ко ри сти ти углав ном њи хо ве на ла зе.

Услови живота

С прав не тач ке гле ди шта, на се ље је би ло не ле гал но, ур ба ни стич ки нео-
др жи во и ка те го ри зо ва но као „не хи ги јен ско“. Ку ћи це су гра ђе не и мон ти-
ра не не план ски, а гра ђе вин ски ма те ри јал је ма хом до вла чен са от па да. Нај-
број ни је су би ле ба ра ке, у чи јој град њи су ко ри шће не др ве не кон струк ци је, 
шпер пло че, лим и ме ки ма те ри ја ли као што су кар тон, тек стил, нај лон, као 
и ве зив ни и до пун ски ма те ри јал – гли на, ка ме ње и шут. Кро во ви су при ти-
ска ни ауто мо бил ским гу ма ма и ци гла ма, ка ко не би од ле те ли при сна жном 
ве тру (исп. Ager man et al. 2009: 35). Ма ло број ни је су би ле ко ли бе, зи да не од 
чвр шћег ма те ри ја ла, ма хом од ци га ла, са кро вом ко ји је пре кри вен ли мом, 
др ве ним пло ча ма или цре пом. Са мо не ке ку ће су има ле соп стве не то а ле те, 
нај че шће је ви ше по ро ди ца ко ри сти ло за јед нич ке, а ни јед на ни је има ла са-
ни тар не еле мен те као што су туш и ла ва бо (Ager man et al. 2009: 37). Јеф ти-
ни и не на мен ски гра ђе вин ски ма те ри ја ли узро ко ва ли су че ста уру ша ва ња, 
про ки шња ва ња и вла гу, као и из би ја ња по жа ра.

На се ље је би ло без ле гал не ин фра струк ту ре – струје, во де и кана ли за-
ци је. Ни је би ло ни по ку ша ја да се ови про бле ми ре ше, јер су град ске вла сти 
сма тра ле да би то био пр ви ко рак ка ле га ли за ци ји. Елек трич ном енер ги јом 
су се снаб де ва ли с обли жње тра фо ста ни це у Бро дар ској, са улич них бан де ра 
или упо тре бом ста рих аку му ла то ра, ко ји су се пу ни ли но ћу. Ка бло ве, ко ји су 
ма хом про на ђе ни на от па ду и од ко јих су не ки би ли ду ги ви ше сто ти на ме-
та ра, са ми су спро во ди ли до сво јих ку ћи ца, та ко што су их при чвр шћи ва ли 
на др ве ће, жбу ње, ку ће. То је, на рав но, во ди ло че стим пре ки ди ма стру је и 
по жа ри ма. Са мо ма ли број до ма ћин ста ва, и то оних ко ји су за себ но спо је ни с 
раз вод ни ком, мо гао је ко ри сти ти уре ђа је ко ји ко ри сте пу но стру је, на пример, 

по зи ци ју: „Ми смо при ви ле го ва ни, за пад но е вроп ски (бе ли – прим. М. И.) умет ни ци, ко ји 
од ла зе у стра ну зе мљу да ства ра ју рад о мар ги на ли зо ва ној гру пи. Све то про из и ла зи из 
јед не ху ма ни стич ке на ме ре, па ипак смо се на тај на чин упле ли у про бле ма тич ну по зи-
ци ју“ (Ager man et al. 2009: 57). То ком пред ста вља ња свог про јек та у Бе чу 2007. го ди не, 
по је дин ци из пу бли ке су за ме ра ли ауто ри ма да су од те шких усло ва жи во та јед не мар-
ги нали зо ва не гру пе на пра ви ли умет нич ки фе тиш ра ди гра ђе ња сво јих ка ри је ра; за тим, 
за ме ре но им је да су на пра ви ли јед ну вр сту „са фа ри ја“, да ни су бо ра ви ли у за јед ни ци, 
ни ти је укљу чи ли у свој рад, тј. да не ма „гла со ва“ ста нов ни ка Га зе ле; ко нач но, у пу бли-
ци је при ме ће но да ве ро ват но не би до би ли но вац од истих ин сти ту ци ја уко ли ко би се 
њи хов про је кат ба вио де пор та ци јом Ро ма из за пад но е вроп ских зе ма ља. Ди ја лог из ме ђу 
ис тра жи ва ча и њи хо ве беч ке пу бли ке при ка зан је на до њим мар ги на ма стра ни ца књи ге.
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фри жи де ре, за мр зи ва че и гре ја ли це. Та ко ђе, део на се ља ко ји је стру ју узи мао 
ис кљу чи во с улич них бан де ра, мо гао ју је ко ри сти ти са мо у ве чер њим тер ми-
ни ма, тј. та да ка да се упа ли улич на ра све та (исп. Ager man et al. 2009: 43–44). 

Хи ги јен ски усло ви су би ли на ве о ма ни ском ни воу. Је ди ни из вор пит ке 
во де би ло је цре во по ло же но у уду бље ње по ред ђу бри шта, ко је је ве ро ват но 
по ти ца ло од јед не во до вод не це ви ис под ђу бри шта; из цре ва је ис ти цао ли тар 
во де у ми ну ту, та ко да је пу ње ње по су да ишло ве о ма спо ро. По ред то га, во да 
за пи ће је до вла че на тран спорт ним сред стви ма у ка ни сте ри ма с ра зних из-
во ра, а нај ви ше са хи дран та на пи ја ци. Не пит ка во да је до вла че на са Са ве. У 
рет ким слу ча је ви ма ху ма ни тар не ор га ни за ци је или не ки град ски над ле жни 
ор га ни зо ва ли су да се вода у ци стер нама допреми у на се ље. Во да се чу ва ла у 
ра зним по су да ма и ка ни сте ри ма, а по тро шња је мо ра ла би ти стро го уна пред 
пла ни ра на и кон тро ли са на (Ager man et al. 2009: 44–45). Сва ко днев ни по сло-
ви, по пут пра ња ве ша и су до ва, би ли су ве о ма оте жа ни, а ло ше снаб де ва ње 
во дом има ло је ве ли ке по сле ди це по здра вље ста нов ни ка. От пад на во да се 
углав ном про си па ла по ред ку ћи ца, а као то а ле ти су ко ри шће не др ве не кон-
струк ци је са ја ма ма за фе ка ли је (Ager man et al. 2009: 45). Ве ли ки про блем је 
пред ста вљао от пад: с јед не стра не, град ски от пад је био ре ци кли ран на све 
мо гу ће на чи не – као из вор гра ђе вин ског ма те ри ја ла и огре ва, из вор за пред-
ме те сва ко днев не упо тре бе и ро бе за про да ју; с дру ге стра не, сме ће ко је су 
са ми ста нов ни ци од ба ци ва ли ни су укла ња ле над ле жне слу жбе, та ко да се у 
на се љу ство ри ла ве ли ка де по ни ја. 

Становништво

Про це не о бро ју ста нов ни ка на се ља Га зе ла ва ри ра ле су од око 1.000 љу-
ди, ко ли ко је утвр ђе но по пи сом град ске ко ми си је из 2007,7  до 3–4.000, пре-
ма не зва нич ним про це на ма.8  Пре ма по пи су из 2007. го ди не, еви ден ти ра но 
је укуп но 237 до ма ћин ста ва; 986 љу ди, од ко јих око 300 де це; јед на тре ћи на 
ни је има ла ни је дан ва же ћи до ку мент. Ста нов ни ци су у ве ли кој ве ћи ни би ли 
Ро ми, ме ђу тим, ме ђу ста нов ни ци ма ис под Га зе ле би ло је и гра ђа на дру гих 

7 Пре ма по пи су из 2007. го ди не, ко ји је спро ве ла град ска ко ми си ја, у на се љу је жи-
ве ло 986 од ра слих у 237 до ма ћин ста ва, од то га је по пи сан 501 му шка рац и 485 же на. Од 
по пи са них, 208 њих ни је има ло здрав стве но оси гу ра ње, 232 особе ни су има ле ни је дан 
ва же ћи лич ни до ку мент, а 289 је би ло не пи сме но. По пи са но је укуп но 278 де це уз ра ста 
из ме ђу 7 и 18 го ди на, од ко јих је шко лу по ха ђа ло са мо њих 98. Ни јед но де те ни је ишло 
у об да ни ште, а 87 де це ни ка да ни је при ми ло ни јед ну вак ци ну. По пи сом је, та ко ђе, уста-
но вље но да је тре ћи на ста нов ни ка не пи сме на, 109 љу ди го во ри са мо ром ски је зик, а њих 
88 се из ја сни ло да би же ле ло да на у чи срп ски (исп. Ве чер ње но во сти, 5. сеп тем бар 2007. 
го ди не; http://www.no vo sti.rs/ve sti/be o grad.74.html:202559-Kamp-po sle-cer ge).

8 Исп. Ager man et al. 2009: 51. 
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на ци о нал но сти, ко ји су углав ном из бе гли це и ра се ље на ли ца (исп. Bašić 2009).9  
Ста нов ни штво се углав ном из др жа ва ло ску пља њем се кун дар них си ро ви на 
– нај ви ше кар то на, па пи ра, ста кла и ме та ла – део њих је ра дио на гра ди ли-
шти ма, за тим као му зи ча ри, про да ва ли су во ће и по вр ће на улич ним кар тон-
ским те зга ма и про си ли; са мо једанаесторица му шка ра ца су еви ден ти ра ни 
као стал но за по сле ни. Де мо граф ска струк ту ра ста нов ни ка је би ла ти пич на 
за ром ске за јед ни це, оцр та на као пи ра ми да: ве ли ки на та ли тет и број мла ђих 
осо ба и ве о ма ма ли број осо ба ко је пре ла зе 60. го ди ну жи во та. Ло ши усло ви 
жи во та, ло ша или не по сто је ћа здрав стве на за шти та и на по ран фи зич ки рад 
ути ца ли су сва ка ко на кра так жи вот ни век.

У со ци јал ном и кул ту ро ло шком по гле ду, ром ско ста нов ни штво је би ло 
ша ро ли ко и услов но по де ље но на под гру пе, у ко је се мо гу убро ји ти: се зон ска 
рад на сна га и еко ном ска ми гра ци ја углав ном с ју га Ср би је, де пор то ва на ли ца 
и по врат ни ци из за пад но е вроп ских зе ма ља, из бе гли це с про сто ра бив ше Ју го-
сла ви је и Бе о гра ђа ни ко ји су ни зом окол но сти из гу би ли прет ход но пре би ва ли-
ште (исп. Ager man et al. 2009: 58–62). Еко ном ски ми гран ти су че сто бо ра ви ли 
у Га зе ли ра ди се зон ских по сло ва, док су дру ги део го ди не бо ра ви ли у сво јим 
ме сти ма по ре кла (Ager man et al. 2009: 58–62). Де пор то ва на ли ца и по врат ни ци 
из за пад но е вроп ских зе ма ља су по че ли да сти жу на кон де мо крат ских про ме на 
2000. го ди не, ка да су нај че шће би ли пре пу ште ни са ми се би већ на аеро дро му. 
Њи хо во укла па ње, и то по себ но де це и омла ди не, ко ја не по зна је срп ски је зик, 
би ло је по себ но оте жа но (Ager man et al. 2009: 58–62). Нај ве ћи број из бе гли ца 
у Га зе ли из бе гао је или је про те ран с Ко со ва, а две нај број ни је ет нич ке гру пе 
су би ли Ро ми и Ашка ли је. Ашка ли је, чи ји је ма тер њи је зик ал бан ски, жи ве-
ли су у одво је ном де лу на се ља, а из ме ђу њих и оста лих ста нов ни ка по сто ја ла 
је дис тан ца и ин тер на по де ла на „срп ске“ и „шип тар ске“ Ро ме; бра ко ви из-
ме ђу Ро ма и Ашка ли ја су би ли рет кост (исп. Ager man et al. 2009: 61–62, 127). 

У на се љу је би ло не ко ли ко ре ли гиј ских под гру па: ве ћи ну су чи ни ли 
пра во слав ни, за тим сле де му сли ма ни и ве о ма ма ли број еван ге ли ста и ка то-
ли ка. У на че лу, ме ђу ста нов ни штвом је вла дао ре ли гиј ски и обичај ни син-
кре ти зам и то ле ран ци ја. Као је зи ци ко му ни ка ци је, углав ном су се ко ри сти-
ли ром ски, срп ски и ал бан ски. Ста нов ни ци Га зе ле ни ка да ни су осно ва ли 
ни јед ну за јед нич ку ор га ни за ци ју, ни ти су има ли овла шће не пред став ни ке, 
сто га се не мо же го во ри ти о по сто ја њу не ке за јед ни це. Дру штве но уре ђе ње је 
по чи ва ло на па три јар хал ној по ро ди ци. Од де це се оче ки ва ло да се вр ло ра но 
укљу че у рад и за ра ђи ва ње, што је ути ца ло на то да де ца из о ста ју или не иду 
у шко лу и да се још у ти неј џер ском до бу од лу чу ју на за сни ва ње по ро ди ца 

9 Ет нич ком ком по зи ци јом тзв. „ром ских ен кла ва“, у ко је спа да ју и сла мо ви и не-
хи ги јен ска на се ља, ба вио се и Вла ди мир Ма цу ра (2000: 193), ко ји је по ка зао да су у тим 
на се љ и ма, по ред Ро ма, би ли при сут ни у ма њем про цен ту и дру ги си ро ма шни при пад-
ни ци ка ко ве ћин ске, та ко и дру гих ма њин ских гру па.
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(Ager man et al. 2009: 53). У на се љу је по сто ја ло не ко ли ко про дав ни ца, јед на 
ка фа на, фри зер ска и кро јач ка рад ња, и је дан ауто -ме ха ни чар. 

Иако је у ве ћин ском дру штву пре о вла да ва ло ми шље ње да су ста нов-
ни ци Га зе ле би ли дру штве ни па ра зи ти, они су, укљу чу ју ћи и де цу, у ства ри, 
би ли при мо ра ни да не пре ста но ра де ка ко би пре жи ве ли. Шта ви ше, је дан 
од њи хо вих нај ва жни јих при хо да би ла је ре ци кла жа се кун дар них си ро ви-
на, што у не до стат ку мо дер них ре ци кла жних цен та ра у Ср би ји пред ста вља 
дру штве но ва жан по сао, ко ји је при том из у зет но ма ло пла ћен.10  Та ко ђе, због 
ре ци кла же се кун дар них си ро ви на и не ре ше них ко му нал них про бле ма због 
ко јих је у на се љу ство ре на ве ли ка де по ни ја, у не фор мал ном дис кур су гра ђа-
на Ср би је че сто се мо гао чу ти ра си стич ки ар гу мент ка ко су Ро ми ис под Га-
зе ле „пр ља ви“, јер не зна ју дру га чи је да жи ве. Ме ђу тим, уви ди из те рен ских 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да су ста нов ни ци Га зе ле ула га ли из у зет не на по ре да 
одр же хи ги је ну уну тар сво јих до мо ва и да им је хи ги је на уну тар ку ће би ла 
вр ло ва жна (исп. Ager man et al. 2009: 37).

Београђани и Газела 

По ред иг но ран ци је зва нич них вла сти и/или не спо соб но сти да се су о-
чи са про бле ми ма сва ко днев ног жи во та у на се љу Га зе ла, раз ви је на је не фор-
мал на по др шка јед ног де ла су гра ђа на, без ко је би љу ди у на се љу још те же 
пре жи вља ва ли. О то ме се да је не ко ли ко уз гред них на по ме на у по ме ну тој 
књи зи аустриј ских ис тра жи ва ча. Та ко, на при мер, по ми ње се да су „до бро-
ћуд ни мон те ри и мон тер ке“ оста вља ли за со бом ка бло ве, ка да би по на ло гу 
мо ра ли да ис кљу че не ле гал не при кључ ке (Ager man et al. 2009: 44). Та ко ђе, во-
да са хи дран та на пи ја ци, на ме ње на ина че са мо ва тро га сци ма, мо гла је би ти 
ко ри шће на са мо уко ли ко је по сто ја ла до бро на мер ност де жур них по ли ца ја-
ца. Во дом су се по не кад снаб де ва ли и са тзв. „тај них из во ра“: „љу ба зни чу-
вар или пи вом одо бро во ље но осо бље обли жњег пред у зе ћа, пред у сре тљи ва 
по ро ди ца из су сед них стам бе них бло ко ва ко ја до пу шта да се ко ри сте ње ни 
до во ди“ (Ager man et al. 2009: 45). 

С дру ге стра не, ста нов ни ци су по вре ме но би ли пред мет ра си стич ки 
мо ти ви са них на па да, и то по себ но ал бан ски го вор ни ци – Ашка ли је, ко ји 
су дис кри ми ни са ни и уну тар на се ља. То ком јед ног на па да 2005. го ди не, ци-
ља но су на пад ну те ку ће Ашка ли ја, на кон што је на о ру жа на бан да про шла 
кроз ве ли ки део на се ља, оста вив ши га не так ну то (Ager man et al. 2009: 62). 

10 Они су тај по сао ра ди ли за из у зет но ма ле нов ча не на док на де; це не се кре ћу от-
при ли ке 3–4 ди на ра по фла ши или те гли, то на су вог кар то на из но си 3.000 ди на ра (у 
слу ча ју да је ро ба вла жна од би ја се и до 1.000 ди на ра), ки ло грам алу ми ни ју ма 55, ме синг 
65, ба кар 130 ди на ра.
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Се ри ја ра си стич ки мо ти ви са них ак ци ја и на па да на ста нов ни ке Га зе ле и 
дру га ром ска на се ља за бе ле же на је то ком 2005. го ди не као ре ак ци ја на од-
лу ку да се ста нов ни ци ра се ле у но во бео град ско на се ље Др Иван Ри бар (De-
ka da Ro ma 2005: 6–8). Се ри ја на па да на ром ска на се ља, по себ но на Но вом 
Бео граду, де си ла се и то ком 2007. го ди не, ка да су гру пе мла ди ћа ба ца ле мо-
ло то вље ве кок те ле и ка ме ни це, а ста нов ни ци Га зе ле и дру гих но во бео град-
ских ром ских на се ља су са мо и ни ци ја тив но ор га ни зо ва ли ноћ не стра же.11 

Ипак, од нос ве ћи не пре ма ста нов ни ци ма овог, као и пре ма ста нов ни-
ци ма дру гих слич них на се ља, мо гао би се од ре ди ти као не за ин те ре со ва ност. 
Без об зи ра на ин тер не раз ли ке, окол но град ско ста нов ни штво је ста нов ни ке 
Га зе ле углав ном пер ци пи ра ло као при пад ни ке јед не за јед ни це, на зи ва ју ћи 
их углав ном ет ни ком Ци га ни, ре ђе Ро ми. Иако је ве ли ки број Бе о гра ђа на 
сва ко днев но про ла зио по ред на се ља, за не мар љи во ма ли број га је по се тио 
или се на би ло ко ји на чин ин те ре со вао за жи вот у ње му.

Расељавање 

Га зе ла је ра се ље на 2009. го ди не, по сле ви ше го ди на без у спе шних по ку-
ша ја. Пр ви се де сио 2003. го ди не, а ло ка ци ја пред ви ђе на за из град њу ста но ва 
је би ла на се ље Ка ме дин у Зе мун По љу, сле де ћи озби љан по ку шај је био но-
во бео град ско на се ље Др Иван Ри бар 2005. го ди не, а за тим Ов ча 2008. го ди-
не. По ред то га, у ме ди ји ма су се по ми ња ли и Ве ли ки Мо кри Луг, Ба тај ни ца и 
још не ке ло ка ци је. Сви по ку ша ји су про па ли због сна жних про те ста гра ђа на 
про тив од лу ке да се ста нов ни ци Га зе ле до се ле баш у њи хо во на се ље.12  Ипак, 
кра јем ав гу ста 2009. го ди не ста нов ни ци Га зе ле су ра се ље ни за не ко ли ко са ти 
у шест бео град ских оп шти на. 

Иако су гра ђа ни у про те сти ма че сто се бе огра ђи ва ли од ра си зма, њи-
хо ви ар гу мен ти су за пра во пред ста вља ли ком би на ци ју стра ха због мо гу-
ћих ко му нал них про бле ма ко ји би на ста ли до се ља ва њем та ко ве ли ког бро ја 
со ци јал но нај у гро же ни јих гра ђа на и ар гу ме на та ко ји су по ве за ни са ра си-
стич ким сте ре о ти пи ма о Ро ми ма. Због то га је овај вид про те ста у днев ним 
но ви на ма и до био по ма ло па ра док са лан на зив – „ко му нал ни ра си зам“ (исп. 
Da nas, Ko mu nal ni ra si zam, 15. VII 2005). Сва ки по ку шај ра се ља ва ња пра ћен je 
бур ном ме диј ском рас пра вом, у ко јој су уче ство ва ли по ли ти ча ри, пред став-
ни ци не вла ди них ор га ни за ци ја и гра ђа ни. Ре ђе се у но вин ским члан ци ма 
мо гло про чи та ти ми шље ње струч ња ка за ром ска и ма њин ска пи та ња, ром-
ских пред став ни ка, а још ре ђе ми шље ње не ког од ста нов ни ка Га зе ле. 

11 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2007&mm=08&dd=22&nav_ca-
te gory=12&nav_id= 260293 

12 Исп. http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=508275
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II. ЈАВНИ ДИСКУРС

Теоријски појмови

Те о риј ски и ме тод ски при ступ у овом ра ду по ти че из кри тич ке лин гви-
сти ке и дис курс ана ли зе (енг. cri ti cal lin gu i stics, cri ti cal di sco ur se analysis), ко је 
по ла зе од прет по став ке да је зик и дру штво кон сти ту и шу јед но дру го. Ци ље-
ви ис тра жи ва ња су ши ре со ци јал не ко но та ци је упо тре бе је зи ка и кри тикa 
зло у по тре бе мо ћи ко ја се ре флек ту је, кон стру и ше и ле ги ти ми ше у дис кур су 
(исп. Fa ir clo ugh 1983, 2003; Fa ir clo ugh and Wo dak 1997; Van Dijk 1987, 2001). 

Дис курс (енг. di sco ur se) у ужем сми слу пред ста вља фор му дру штве не 
ин тер ак ци је и од но си се на упо тре бу је зи ка у кон тек сту. Ис каз (енг. ut te ran ce, 
sta te ment) схва там као основ ну је ди ни цу ко му ни ка ци је ко ја је ин хе рент но 
кон тек сту а ли зо ва на (Schif frin 1994: 41). Ши ре, епи сте мо ло шко и дру штве но 
зна че ње дис кур су при дао је Ми шел Фу ко (Fo u ca ult 1972), пре ма ко ме дис-
кур зив на фор ма ци ја (фр. for ma tion di scur si ve) пред ста вља си стем пра ви ла и 
ре гу лар но сти ко ја се из во де из дис кур са, а ко ја си сте мат ски кон стру и шу и 
омо гу ћа ва ју дис пер зи ју су бје ка та, обје ка та, кон це па та, стра те ги ја, ин сти ту-
ци ја, дру штве них про це са, нор ми, мо де ла по на ша ња и дру штве них гру па. 
Дис кур зив на стра те ги ја се схва та као све сна или не све сна ори јен та ци ја го-
вор ни ка ка не ком ко му ни ка тив ном ци љу (Wo dak et al. 2009: 31).

Ет нич ке пред ра су де (енг. et hnic pre ju di ce) мо гу се од ре ди ти као део за јед-
нич ког дру штве но -кул тур ног кон сен зу са ко јим се де фи ни ше „сво ја“ за јед ни ца 
(енг. in -gro up) и њен од нос пре ма ет нич ким или ра сним „дру гим“ за јед ни ца ма 
(енг. out -gro up). Пред ра су де су есен ци јал но дру штве не: с јед не стра не, усва ја ју 
се пу тем со ци ја ли за ци је, обра зо ва ња и ин тер ак ци је, а, с дру ге стра не, слу же 
као ког ни тив на ба за за дру штве не ак ци је (исп. Van Dijk 1987: 361). Пред ра су де 
та ко сиг на ли зи ра ју од но се мо ћи у дру штву, али слу же и одр жа њу и утвр ђи-
ва њу по сто је ћег од но са мо ћи. Као та кве, ет нич ке пред ра су де пред ста вља ју 
ког ни тив ни те мељ за ре про дук ци ју ра си зма. Ра си зам или ет ни ци зам (енг. 
ra cism, et hni cism) сло же ни је дру штве ни фе но мен, ко ји се ис по ља ва на свим 
дру штве ним ни во и ма као дис кри ми на ци ја при пад ни ка не ке ет нич ке гру пе 
од по је ди на ца из не ке дру ге ет нич ке гру пе (Van Dijk 1987: 28). 

Основ на те за у ра ду – пре у зе та од хо ланд ског ана ли ти ча ра дис кур са 
Те у на ван Диј ка (Van Dijk 1987) – гла си: пред ра су де и ра си зам се дру штве-
но ре про ду ку ју у зна чај ној ме ри пу тем дис кур са, а њи хо ва ре про дук ци ја 
пред ста вља ба зу за дис кри ми на тор не ак ци је. Упра во пу тем дис кур са се ус-
по ста вља ве за из ме ђу ког ни тив не и дру штве не ди мен зи је ра си зма. Бу ду-
ћи да су ет нич ка дис кри ми на ци ја и ра си зам за кон ски ка жњи ви и на чел но 
дру штве но не при хва тљи ви, дис курс ра си зма је вр ло че сто ми ми кри ран. Ка-
ко би из бе гли не по жељ ну ети ке ту „ра си ста“, го вор ни ци углав ном ко ри сте 
стра те ги је по зи тив не са мо ре пре зен та ци је, не га тив не пре зен та ци је „дру гог“ 
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и стра те ги је убе ђи ва ња, ко ја има за циљ да ути че на дру ге при пад ни ке го-
вор ни ко ве ет нич ке гру пе (исп. Van Dijk 1987). 

Политички дискурс и друштвени контекст

У сту ди ја ма ра си зма, ука за но је на то да ме ди ји, обра зов не уста но ве, 
по ли ти ча ри и јав не лич но сти има ју од лу чу ју ћу уло гу у кон тро ли ра си стич ког 
дис кур са (исп. Van Dijk 1987; Wo dak, Re i sigl 2003). Јав на реч по ли ти ча ра има 
по вла шће но ме сто у ме ди ји ма и ве ли ки, че сто пре су дан ути цај на фор ми ра-
ње јав ног мње ња. У не фор мал ним раз го во ри ма љу ди се углав ном по зи ва ју 
на ме ди је као на из во ре сво јих ин фор ма ци ја и ко ри сте ис ка зе по ли ти ча ра и 
јав них лич но сти ка да же ле да да ју ле ги ти ми тет свом ис ка зу. 

За раз у ме ва ње по ли тич ког дис кур са нео п ход но је узе ти у об зир ак ту ел-
ни дру штве ни кон текст. Све до по чет ка 90 -их го ди на 20. ве ка, Ср би ја, од но сно 
Ју го сла ви ја, би ла је узор Евро пи и све ту у по гле ду еман ци па ци је Ро ма, и то 
у по гле ду ре ша ва ња питања за по шља ва ња, шко ло ва ња, ста но ва ња и на ци о-
нал ног са мо ор га ни зо ва ња (Ба шић 2007: 24). Ју го сло вен ске вла сти су се, та ко-
ђе, 50 -их, 60 -их и 70 -их го ди на 20. ве ка су о ча ва ле са про бле мом ра се ља ва ња 
не ле гал них ром ских на се ља то ком из град ње ва жних град ских ин фра струк-
тур них обје ка та. Ме ђу тим, та да се во ди ло ра чу на о то ме да се ста нов ни ци ма 
омо гу ћи аде ква тан сме штај од чвр сте град ње, као и да се из бе га ва ге то и за-
ци ја.13  На кон рас па да Ју го сла ви је, и Ро ми су, по ред оста лог ста нов ни штва, 
до жи ве ли број не про го не, стра да ња и зна чај но по гор ша ње свог по ло жа ја. 
Ме ђу тим, и на кон де мо крат ских про ме на у Ср би ји, ни је из ра ђен си сте мат-
ски и одр жи ви план о по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, ни ти одр жи ви пла но ви о 
ра се ља ва њу не ле гал них на се ља.14  Ка ко би се пре ва зи шао те жак еко ном ски 
и со ци јал ни по ло жај ром ске ма њи не у Евро пи, Свет ска бан ка и Ин сти тут за 
отво ре но дру штво по кре ну ли су ме ђу на род ни по ли тич ки про је кат Де ка да 
ин клу зи је Ро ма 2005–2015; про јек ту се, по ред оста лих, при кљу чи ла Ср би ја.15  

13 Као до бар при мер, узи ма се ра се ља ва ње тзв. Ја та ган ма ле, ко ја се на ла зи ла на 
ме сту да на шње Мо стар ске пе тље, и Пи штољ ма ле, ко ја се на ла зи ла на Гун ду ли ће вом 
вен цу. Град је том при ли ком обез бе дио сме штај за ром ске по ро ди це у но во и згра ђе ним 
стам бе ним бло ко ви ма (Bašić 2005: 59). 

14 Кра јем 2002. го ди не, Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва и на ци о нал не 
ма њи не та да шње Са ве зне вла де и Ми си ја ОЕБС у Ср би ји и Цр ној Го ри при пре ми ли су 
На црт стра те ги је за ин те гра ци ју и да ва ње но вих овла шће ња Ро ми ма. На црт стра те ги је 
је кри ти ко ван у струч ним кру го ви ма јер ни је узео у об зир кул тур не спе ци фич но сти 
ром ске за јед ни це, а ни је до био ни ле ги ти ми тет јер га ни је усво ји ла ни јед на зва нич на 
ин сти ту ци ја (Ба шић 2007: 26–30). 

15 У про је кат Де ак де Ро ма 2005–2015 укљу че но је, по ред Ср би је, још је да на ест зе ма ља 
са број ном ром ском по пу ла ци јом: Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Бу гар ска, Хр ват ска, 
Че шка, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ср би ја, Сло вач ка и Шпа ни ја; Сло ве ни ја, као три на е ста 
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Упра во уочи пр ве ре ги о нал не кон фе рен ци је Де ка де Ро ма, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је 2005. го ди не усво ји ла че ти ри ак ци о на пла на, у ко ји ма ни је пре ци-
зи ра но ка ко би тре ба ло ра се ља ва ти не ле гал на на се ља. Чи ње ни ца да су ак ци-
о ни пла но ви до не се ни уочи кон фе рен ци је и да ни је усво јен бу џет, ука зи ва ла 
је на то да др жав на упра ва има на ме ру да се про бле ми ма ма њи на ба ви са мо 
ка да је нео п ход но и пу тем ad hoc ре ше ња (Ба шић 2007: 31). Па ра док сал но или 
не, Де ка ду Ро ма су обе ле жи ле дис кри ми на тор не ак ци је европ ских др жа ва: 
дис кри ми на ци ја у на се ља ва њу Ро ма у Сло ве ни ји, ра ши ре но на си ље, уз пре-
ћут ну то ле ран ци ју вла сти, пре ма Ро ми ма у Ма ђар ској и Че шкој, де пор та ци је 
ис точ но е вроп ских Ро ма из Фран цу ске, Ита ли је итд. (исп. Ra du 2011; Sta u ber 
2009; Hun gary: Vi o lent at tacks… 2011; Er ja vec et al. 2000). У та кве ак ци је би се 
мо гло убро ји ти и ра се ља ва ње Га зе ле и дру гих не ле гал них ром ских на се ља 
у Бео граду. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да је Ср би ја, као зе мља уче сни ца Де ка де, 
упра во пред се да ва ла у пе ри о ду јул 2008 – јул 2009. го ди не, да кле, ка да се ре-
ша ва ло ра се ља ва ње Га зе ле.

Насеље Др Иван Рибар: митигација расизма

Пр ви озбиљ ни по ку шај ра се ља ва ња Га зе ле де сио се 2005. го ди не, по-
вод је би ло ор га ни зо ва ње Европ ског пр вен ства у ко шар ци у Бео граду. Град-
ске вла сти, на че лу са гра до на чел ни ком Не на дом Бог да но ви ћем и град ским 
ар хи тек том Ђор ђем Бо би ћем, об ја ви ле су у ју лу 2005. го ди не да ће у на се љу 
Др Иван Ри бар при вре ме но по ста ви ти кон теј не ре – до на ци ју гра да Есе на и 
до бро твор не ор га ни за ци је Ка ри тас, у ко је ће сме сти ти ста нов ни ке Га зе ле; 
пла ни ра но је да се на том ме сту ка сни је из гра де со ци јал ни ста но ви. Сле де ћи 
Фу коа, мо же се при ме ти ти да по ли тич ки дис курс, у пр вом ре ду, кон стру-
и ше гра ђа не као па сив не су бјек те: град ске вла сти су об ја ви ле у ме ди ји ма 
од лу ку без ја сног пла на, усво је ног бу џе та, јав не рас пра ве и кон сул та ци ја са 
гра ђа ни ма.16  На тај на чин, оста вљен је про стор за са мо и ни ци ја тив не ак ци је, 
не до у ми це и ма ни пу ла ци је. Ка да се по ка за ло да су гра ђа ни вр ло ак тив ни у 
слу ча ју ка да се – оправ да но или не – осе те ди рект но угро же ни ма, би ли смо 
су о че ни са еска ла ци јом ра си зма. 

зе мља, има ста тус по сма тра ча. По ред то га, као парт нер ске ор га ни за ци је, укљу че не су 
број не ром ске и не вла ди не ор га ни за ци је и низ ме ђу на род них и европ ских ин сти ту ци ја, 
из ме ђу оста лих, Свет ска бан ка, Фонд за отво ре но дру штво, Про грам Ује ди ње них на-
ци ја за раз вој, Са вет Евро пе, Са вет Европ ске бан ке за раз вој, Уни цеф и др. (исп. www.
ro ma de ca de.org).

16 Оче ки ва ло би се да се гра ђа ни ма пру же чвр ста уве ре ња да град за и ста има мо-
гућ но сти да из гра ди ин фра струк ту ру у на се љу, као и да се сти му ла тив ним стра те ги ја ма 
пре до чи не ка ко рист ко ју би но во бео град ско на се ље мо гло има ти од кон цен тра ци је ве-
ли ке гру пе нај си ро ма шни јих су гра ђа на, осим про бле ма од ко јих се стра хо ва ло.
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Гру па гра ђа на у на се љу Др Иван Ри бар ор га ни зо ва ла се и за по че ла 
сва ко днев не про те сте. У про те сти ма, ко је су пре но си ли ме ди ји, мо гли су се 
чу ти ис ка зи у ко ји ма су се ста нов ни ци Га зе ле и Ро ми као гру па по ве зи ва ли 
са со ци јал ним про бле ми ма (кри ми на лом, рас па дом дру штве них нор ми), зло-
у по тре бом дру штве ног си сте ма, са не пре мо сти вим кул тур ним раз ли ка ма, 
не мо гућ но шћу адап та ци је на ’ци ви ли зо ван’ жи вот итд.: „Ми не ма мо ни шта 
про тив Ро ма, али се пла ши мо да се њи хо ви оби ча ји и кул ту ра не мо гу укло-
пи ти у град ску сре ди ну“, „На ста ће хи ги јен ски про бле ми. Ка ко ће би ло ко од 
нас ус пе ти да про да стан, ако нам под но сом бу де та кво на се ље“; „Уве че па ле 
гу ме, пла сти ку, пу шта ју му зи ку, из хи дран та узи ма ју во ду, при кљу чу ју се 
на стру ју ко ју ми пла ћа мо“ и сл.17  Стра те ги ја ко јом се чи тав низ не га тив них 
од ли ка си сте мат ски при пи су је не кој гру пи мо же се на зва ти „оп ту жи вач-
ком“ (енг. bi a sing stra tegy) и део је ма кро стра те ги је не га тив не пре зен та ци је 
„дру гог“, ко ја је ти пич на за ра си стич ки дис курс (исп. Van Dijk 1987: 53–54). 
Ме ђу тим, про те сти се ни су за др жа ли са мо на оку пља њу и вер бал ном ни-
воу: гру па ста на ра је под не ла кри вич ну при ја ву про тив град ских чел ни ка 
због зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја, а не ки од њих су на ја вљи ва ли и фор-
ми ра ње ур ба не ге ри ле.18  

У кри ти ци про те ста, пред став ни ци Гра да су ко ри сти ли стра те ги ју ми-
ти га ци је (енг. mi ti ga tion ’убла жа вање’) ра си зма гра ђа на, за ко ју је ка рак те-
ри стич но да слу жи очу ва њу пре о вла ђу ју ће по зи тив не са мо ре пре зен та ци је 
ве ћин ског дру штва. То до бро илу стру је еуфе ми стич ка кри ти ка та да шњег 
град ског ар хи тек те Бо би ћа – „Би ра ти су се де ни је бео град ски ма нир“ (исп. 
[1]). По ред то га, кри ти ка про те ста је у Бо би ће вом ис ка зу им пли ци ра на, до-
ду ше, у фор ми уоп ште них фор му ла ци ја, у ре фе ри са њу на за ко не и на пре у-
зи ма ње дру штве них оба ве за пре ма Ро ми ма: „Ти Ро ми су гра ђа ни Бео града“, 
„То зе мљи ште је град ско зе мљи ште“; „На ша је оба ве за да их ин те гри ше мо“. 

[1] Ти Ро ми су гра ђа ни Бео града, пре се ља ва ће се са мо они са уред-
ном лич ном кар том. То зе мљи ште је град ско зе мљи ште, а би ра ти 
су се де ни је бео град ски ма нир. При сту пи ли смо про јек ту Де ка-
де Ро ма и на ша је оба ве за да их ин те гри ше мо у жи вот гра да. То 
под ра зу ме ва да им на но вим ло ка ци ја ма бу ду до ступ не шко ле, 
до мо ви здра вља, вр ти ћи и да им се омо гу ћи за по сле ње. Град 
Бео град има сво ју стра те ги ју и жи те ље не хи ги јен ских на се ља 
се ли на те ри то ри ју исте оп шти не. Кон теј не ри за ста но ва ње су 
са мо при вре ме но ре ше ње док не ник ну со ци јал ни ста но ви.19  

17 Исп. Ме диј ски из во ри: На се ље Др Иван Ри бар.
18 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/pre gled_stam pe.php?yyyy=2005&mm=07&dd

=15&nav_id=172670
19 http://www.no vo sti.rs/ve sti/be o grad.74.html:171919-Su se di-se-ne-bi ra ju
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У не ким ис ка зи ма по ли ти ча ри су при ме њи ва ли стра те ги ју оправ да ња 
(енг. ju sti fi ca tion) и ре про дук ци је ра си зма, тј. тра жи ли раз у ме ва ње гра ђа на, 
при че му су до не кле при хва та ли ра си стич ке ар гу мен те; на пример, у ис ка зу 
чла на оп штин ског ве ћа Зо ра на Пла ско ви ћа, у ко јој се ува жа ва ра си стич ки 
ар гу мент да Ро ми из Га зе ле не ма ју „ур ба не на ви ке“, што је ина че ра ши рен 
сте ре о тип о Ро ми ма (исп. Er ja vec et al. 2000: 24), исп. [2]: 

[2] Ми не ми сли мо да ће они за ме сец, шест ме се ци или за две го-
ди не сте ћи ур ба не на ви ке, али то је про цес. Ако љу ди ма не да те 
мо гућ ност да поч ну да жи ве у не ка квим ур ба ним усло ви ма, он-
да они ни ка да и не ће мо ћи да се на та кве окол но сти на вик ну.20 

На ини ци ја ти ву број них не вла ди них и ром ских ор га ни за ци ја, вла сти 
Бео града су ор га ни зо ва ле са ста нак, и том при ли ком је тра же но да власт про-
те сте оква ли фи ку је као ра си стич ке, али су град ски пред став ни ци, та ко ђе, 
при бе гли ми ти га ци ји, ко ја слу жи очу ва њу по зи тив не „сли ке о се би“ – исп. 
ис каз: „по зна та [су] ко смо по лит ска и де мо крат ска опре де ље ња гра ђа на Но-
вог Бео града“ [3], при че му су ра си зам по ве за ли с ис ту пи ма по је ди на ца: 

[3] Пред став ни ци оп шти не на гла си ли су да су по зна та ко смо по лит-
ска и де мо крат ска опре де ље ња гра ђа на Но вог Бео града, а да се 
о ра си стич ким ис ту пи ма по је ди на ца мо ра ју огла си ти над ле жне 
ин сти ту ци је и ор га ни, у скла ду са За ко ном (De ka da Ro ma 2005: 7).

По ве зи ва ње ра си зма са ис ту пи ма по је ди на ца с дру штве не мар ги не, 
ко ји ма се не при да је ве ћи зна чај, та ко ђе, спа да у стра те ги је ми ти га ци је. На и-
ме, у слу ча је ви ма јав ног ис по ља ва ња ра си зма вр ло че сто је реч о то ме да љу-
ди са со ци јал не мар ги не ре про ду ку ју до ми нант не и елит не иде о ло ги је, ко је 
мо гу по слу жи ти као ко му ни ка тив на при пре ма за дис кри ми на тор не ак ци је 
(исп. Van Dijk 1987: 23–24). Ме ђу тим, ра ди по зи тив не са мо ре пре зен та ци је 
ра си зам се у дис кур су ели та при пи су је екс це си ма мар ги нал них по је ди на ца. 
Кри вич не при ја ве ни су по кре ну те, про те сти су на ста вље ни, а власт је на кон 
две не де ље од у ста ла од ра се ља ва ња. Епи лог је био да су и по сле про ме не од-
лу ке град ских вла сти про те сти на ста вље ни, на ко ји ма се ис ти ца ло ка ко „на-
род увек по бе ђу је“; исто вре ме но се раз вио сајт ор га ни за ци је Вајт сторм (енг. 
Whi te Storm ’Бе ла олу ја’), на ко ме се отво ре но ши ри мр жња пре ма Ро ми ма и 
дру гим ма њи на ма (исп. De ka da Ro ma 2005: 8–9). На кон све га, за бе ле жен је 
та лас ра си стич ких на па да на Ро ме ши ром гра да, као и на из ме нич ни по ку-
ша ји спа љи ва ња ром ских на се ља у Бео граду (De ka da Ro ma 2005: 8–9). 

20 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2005&mm=07&dd=14&nav_ca-
te gory=12&nav_id =172591
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По ред по ли тич ког дис кур са ко ји ума њу је ра си зам гра ђа на, за бе ле-
же на је и ан ти ра си стич ка ини ци ја ти ва пред сед ни ка оп шти не Но ви Бео-
град Жељ ка Оже го ви ћа, ко ји је у са оп ште њу за јав ност осу дио све уче ста-
ли је на па де на при пад ни ке ром ске ма њи не и по звао над ле жне да ре а гу ју 
на све слу ча је ве ис по ља ва ња ра сне мр жње. Та ко ђе, за тра жио је да др жа ва 
пред ста ви стра те ги ју и про грам ин те гра ци је и со ци ја ли за ци је Ро ма (исп. 
De ka da Ro ma 2005: 9). Ме ђу тим, ни је усле ди ла ни ка ква ак ци ја вла сти, осим 
осни ва ња Ко ор ди на ци о ног цен тра за укљу чи ва ње Ро ма, ко ји ни је имао ја-
сна овла шће ња. 

Насеље Овча: људска права vs. људска права

То ком ав гу ста 2007. по чео је п оп ис станов ниш тва  Га зе ле као пр ви ко-
рак у збри ња ва њу жи те ља овог де ла Бео града, а по вод је би ла на ја ва ре кон-
струк ци је мо ста. На ја вље но је мо гу ће пре се ље ње у Же ле зник и Срем чи цу, а 
дис кур зив ни по ре дак је био исти: но ви на ри, ко ји од ла зе на те ло ка ци је, ме-
шта ни, ко ји упо зо ра ва ју да то не ће до зво ли ти „ни по ко ју це ну“, и власт, ко ја 
од у ста је од ра се ља ва ња због про те ста. Сле де ћи је био по ку шај ра се ља ва ња 
у Ов чу, при град ску бео град ску оп шти ну са око 3.000 ста нов ни ка, од ко јих 
по ло ви ну чи ни ру мун ска ма њи на. Ме ђу тим, у Ов чи су, та ко ђе, ор га ни зо ва-
ни про те сти, фор ми ран је тзв. Кри зни штаб за од бра ну Ов че, пи са на је пе-
ти ци ја, а цео слу чај је до био зна чај ну ме диј ску па жњу. 

У про те сти ма су се мо гли чу ти ра зни кон тра ар гу мен ти: со ци јал но -ко-
му нал ни – у ко ји ма се на во ди да је и са ма Ов ча ин фра струк тур но не раз ви-
је на, те да би при лив ве ли ког бро ја со ци јал но у гро же них ста нов ни ка са мо 
оте жао си ту а ци ју; за тим апе ло ва ње на за шти ту људ ских пра ва – јер би се 
план ском про ме ном ет нич ког са ста ва ме ста угро зи ла ру мун ска ет нич ка ма-
њи на, а гру па ци јом си ро ма шних ром ских по ро ди ца ство рио ге то.21  Ка ко се 
на кон прет ход них не у спе ха ра се ља ва ње све ви ше у јав ној сфе ри до во ди ло у 
ве зу с ра си змом, ар гу мен та ци ја гра ђа на Ов че је углав ном би ла фор му ли са-
на као де кла ра тив но дис тан ци ра ње од ра си зма, што се у ли те ра ту ри на зи-
ва „при вид ним по ри ца њем“ (енг. ap pa rent de nial and ne ga tion, исп. Van Dijk 
1987: 91): „Не ма мо ни шта про тив Ро ма, али…“, „Ни смо ра си сти, али…“. Ме ђу-
тим, еска ла ци ја не при кри ве ног ра си зма овим по во дом мо гла се при ме ти ти 
у он -лајн ко мен та ри ма чи та ла ца днев них но ви на и на ин тер нет фо ру ми ма.22  

21 Ста нов ни ци Ов че су се по зи ва ли на Устав Ре пу бли ке Ср би је (члан 78), по ко ме је 
за бра ње но пред у зи ма ње ме ра ко је до при но се ве штач кој про ме ни на ци о нал ног са ста ва 
ста нов ни штва на под руч ји ма где при пад ни ци на ци о нал них ма њи на жи ве у зна чај ном 
бро ју. Исп. Ме диј ски из во ри: Ов ча.

22 Исп. Ме диј ски из во ри: Ов ча.
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Пред став ни ци гра да су и овом при ли ком сво ју од лу ку о ра се ља ва њу 
об ја ви ли у ме ди ји ма, без ја сног пла на и усво је ног бу џе та, јав не рас пра ве и 
без стра те шке и ме диј ске при пре ме. Ис ка зи су би ли фор му ли са ни као низ 
пла но ва и обе ћа ња; исп. ис каз Љи ља не Јов чић [4], та да шње град ске се кре-
тар ке за со ци јал ну и де чи ју за шти ту: 

[4] Те рен на ко ме ће се зи да ти згра де већ се раш чи шћа ва и на си па 
и оче ку јем да ће до 15. ок то бра све би ти спрем но за град њу. Ако 
жи те љи ка жу да је је ди ни раз лог по бу не то што ово ме сто не ма 
до бру ин фра струк ту ру, а не тај што су у пи та њу Ро ми, он да не 
мо ра ју да бри ну. Ви ше од го ди не еду ку је мо ром ске по ро ди це да 
се укљу че у обра зов ни си стем, а у то ку су и пред школ ске при-
пре ме њи хо ве де це.23  

У ис ка зу Жи во ји на Ми тро ви ћа, пред сед ни ка Ко ор ди на ци о ног цен тра 
за ра се ља ва ње Ро ма, кри ти ка про те ста гра ђа на је пак би ла не спрет но фор-
му ли са на, а Ро ми пред ста вље ни у сте ре о ти пу чи ста ча улич ног сме ћа, исп. 
[5]. Епи лог је био да се од ра се ља ва ња од у ста ло. 

[5] Ни ко не мо же да од ре ди дру гом где ће да жи ви! Та ква ре ак ци ја се 
гра ни чи са на си љем, и ми слим да Ро ми има ју по тпу но пра во да 
про те сту ју. Шта би се до го ди ло ка да би сви ко ји ра де у Град ској 
чи сто ћи од би ли да чи сте ули це и из ру чи ли сме ће на ули це?!24  

У на ве де ним слу ча је ви ма при ме ћу ју се за јед нич ке од ли ке по ли тич ког 
дис кур са. Иако је про блем не ле гал них, не хи ги јен ских ром ских на се ља стар, 
и иако се о ње му ди ску то ва ло, ка ко у струч ним кру го ви ма, та ко и у На цр ту 
стра те ги је за ин те гра ци ју, кључ ни ар гу мен ти из ових рас пра ва и до ку ме на та 
ни су узе ти у об зир: на пример, из бе га ва ње гру пи са ња ве ли ког бро ја си ро ма-
шних Ро ма или ва жност си стем ског ре ша ва ња не за по сле но сти (Ба шић 2007; 
Bašić 2009). Ста нов ни ци Га зе ле и дру ги гра ђа ни Бео града су у по ли тич ком 
дис кур су кон стру и са ни као па сив ни су бјек ти: од лу ке су об ја вље не у мас -ме-
ди ји ма, без ја сног пла на и усво је ног бу џе та и без јав не рас пра ве. Од го вор-
ност по ли тич ке ели те мо же се ви де ти и у чи ње ни ци да у мно гим на се љи ма 
у ко ји ма су из би ле по бу не гра ђа на већ по сто је ста ра ром ска на се ља – у Зе-
мун По љу, Ве ли ком Мо кром Лу гу, Ов чи – у ко ји ма Ро ми жи ве у ми ру са сво-
јим су се ди ма (Bašić 2005: 60). Ме ђу тим, у овим на се љи ма ин фра струк ту ра не 
за до во ља ва ни по тре бе по сто је ћих ста нов ни ка. Ка да су гра ђа ни „па сив ни 

23 Обе ћа ва но је да ће се из гра ди ти 130 мон та жних ку ћа од др ве та од по 52 m2 и 270 ста-
но ва од по 50 m2; та ко ђе, пла ни ра но је да ста но ви оста ну у вла сни штву Гра да, а да до ма ћин-
ства скла па ју уго во ре на пет го ди на и пла ћа ју суб вен ци о ни са ну ста на ри ну. Ур ба ни стич ким 
пла ном је пред ви ђе на из град ња ин фра струк ту ре, од но сно ка на ли за ци је и уво ђе ње во де и 
стру је, као и пра те ћих обје ка та – ам бу лан те, вр ти ћа, ис по ста ве Цен тра за со ци јал ни рад. 

24 Исп. http://www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/be o grad/story/45010/STOP+ZA+RO ME.html
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су бјек ти“ по ста ли вр ло ак тив ни и по че ли отво ре но да про те сту ју, а не рет ко 
и да ис по ља ва ју ра си зам, власт је за та шка ва ла про блем и за тим од у ста ја ла 
од свог ре ше ња. Ова кав по ли тич ки дис курс ста вља под знак пи та ња озбиљ-
ност пла но ва од го вор них по ли ти ча ра у ре ша ва њу овог про бле ма. Пре ма то-
ме, та кав дис курс је не хо ти це имао уло гу „оки да ча“ за из би ја ње ра си зма ме ђу 
гра ђа ни ма и ње го ве по то ње ре про дук ци је. 

Расељавање: улога градоначелника Ђиласа

Ка ко прет ход но ни је усво јен не ка кав за кон ски оквир ко ји би ре гу ли сао 
ра се ља ва ње не хи ги јен ских на се ља, ра се ља ва ње је из вр ше но као ad hoc ре ше-
ње, и то кра јем ав гу ста 2009. го ди не за не ко ли ко са ти: ра се ље но је 114 по ро-
ди ца ко је има ју пре би ва ли ште у Бео граду на 13 ме ста у гра ду у шест оп шти на 
(Сур чин, Чу ка ри ца, Ра ко ви ца, Мла де но вац, Ба ра је во, Ла за ре вац); 64 по ро ди це 
су вра ће не у оп шти не ода кле су до шле, углав ном на југ Ср би је. Ве ћи на је пре-
се ље на у ли ме не стам бе не кон теј не ре од по 16 ква драт них ме та ра – за сва ку 
по ро ди цу по је дан.25  У но вим на се љи ма су на пра вље не та бле, на ко ји ма је јед-
ном не дељ но би ро за за по шља ва ње огла ша вао по ну де за по сао. Ста нов ни ци 
кон теј не ра су има ли оба ве зу да упи шу сво ју де цу у шко лу, као и да омо гу ће да 
де ца ре дов но по ха ђа ју на ста ву. Сви ста нов ни ци су до би ли лич на до ку мен та и 
пра во на здрав стве ну за шти ту. Ху ма ни тар не, не вла ди не и ром ске ор га ни за-
ци је сна жно су кри ти ко ва ле ра се ља ва ње: нај ви ше је за ме ра но што се од у ста-
ло од ста но ва од чвр сте град ње, што су ство ре на но ва ма ла ге та, за тим што 
по ро ди це ни су кон сул то ва не при ли ком ра се ља ва ња и што стра те шки ни је 
ре ше но за по шља ва ње ра се ље них. Због ових кри ти ка, не ко ли ко пу та је од ла-
ган и усло вља ван на ста вак кре ди та Европ ске бан ке за ре кон струк ци ју мо ста. 

У ра се ља ва њу кључ ну уло гу од и грао је гра до на чел ник Дра ган Ђи-
лас, ко ји је на во дио ар гу мен те да су пр во бит но пре у зе те оба ве зе у од но-
су на ста нов ни ке Га зе ле пре ве ли ке и ка ко Град не ма усло ве да их оства ри. 
У Ђи ла со вим ис ка зи ма мо гу се из дво ји ти два ти па ар гу мен та ци је: „на пор 
Гра да да ин те гри ше Ро ме“ и „де ле ги ти ми са ње по себ них пра ва ста нов ни ка 
Га зе ле“. У пр вом ти пу ар гу мен та ци је, Ђи лас ре фе ри ше, пре све га, на ак ци-
је обра зо ва ња ром ске по пу ла ци је, ко је Град пла ни ра да спро во ди [6], [7].26  

25 Кон теј не ри су опре мље ни пар ке том, ор ма ном, сто лом и кре ве ти ма. На сва ких де сет 
кон теј не ра од ре ђен је је дан са са ни тар ним чво ром, ту шем, ка би ном и про тив по жар ним 
апа ра том. Два на ест по ро ди ца је пре се ље но у со ци јал не ста но ве. Ак ци о ним пла ном је 
пред ви ђе но отва ра ње цен тра за ре ци кла жу у оп шти ни Па ли лу ла, али до да на шњег да на 
то се ни је де си ло; исп. Ме диј ски из во ри: Ра се ља ва ње.

26 О ак ци ја ма ве за ним за обра зо ва ње ром ске де це исп. http://www.blic.rs/Ve sti/Be o-
grad/267070/ Grad-ce-or ga ni zo va ti-opi sme nja va nje-Ro ma). http://www.ku rir-in fo.rs/be o grad/
po klo ni-za-de cu-ga ze le-48037.php
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Ђи ла сов дис курс се ар ти ку ли ше ис кљу чи во из по зи ци је ве ћин ске гру пе, иако 
је ма њин ска гру па глав ни пред мет по ли тич ке ак ци је. На и ме, упра во је до-
ми нант но уве ре ње ве ћи не да је обра зо ва ње при о ри тет у ду го роч ном ре ша-
ва њу ром ске ин те гра ци је, док је до ми нант но уве ре ње ром ске ма њи не да је 
при о ри тет за по шља ва ње, а за тим до ла зи здра вље, хра на, обу ћа, стам бе ни 
про стор и он да шко ло ва ње де це (со ци о ло шка ис тра жи ва ња у: Jakšić 2005: 
98). Глав на уло га Ђи ла со вих де кла ра тив них ан ти ра си стич ких ста во ва је сте 
по зи тив на „са мо ре пре зен та ци ја“ („До бра стра на је и то што се ме шта ни не 
про ти ве њи хо вом до ла ску“, [6], „Бе о гра ђа ни не ма ју ра си стич ке ста во ве та ко 
да не ће би ти не во ља у бу ду ћем за јед нич ком жи во ту са но вим ком ши ја ма“ [6], 
„Све то пла ћа ју гра ђа ни Бео града из бу џе та“ [7], „Бо ри мо се за сва ко де те“ [7]). 

[6] Жи те љи ’кар тон си ти ја’ би ће пре се ље ни без про бле ма, а до бра стра-
на је и то што се ме шта ни не про ти ве њи хо вом до ла ску, укљу чу-
ју ћи и ста нов ни ке оп шти не Сур чин и на се ља Бо ље вац, где је би ло 
про бле ма пре не ко ли ко ме се ци. По сле раз го во ра при хва ти ли су да 
при ме пет ром ских по ро ди ца за ком ши је. Бе о гра ђа ни не ма ју ра си-
стич ке ста во ве, та ко да не ће би ти не во ља у бу ду ћем за јед нич ком 
жи во ту са но вим ком ши ја ма. Ма ли ша не ће мо упи са ти у шко ле и 
вр ти ће, а рад но спо соб ни ма ће мо да ти шан су да ра де. За уз врат ће 
мо ра ти да по шту ју оба ве зе као и сви гра ђа ни пре сто ни це.27 

[7] „До би ли су сме штај ко ји је ве ћи на од мах про да ла, има ју ка на ли-
за ци ју, усло ве за лич ну хи ги је ну, стру ју… Има ју гре ја ње, а све то 
пла ћа ју гра ђа ни Бео града из бу џе та“, ка зао је Ђи лас и под се тио на 
то да ра ни је 80% де це из на се ља ни је ишло у шко лу, а да их да нас 
иде 60%.28  „Бо ри мо се за сва ко де те“, ка зао је Ђи лас и до дао да је 
Град ђа ци ма обез бе дио пре воз до шко ле, аси стен те ко ји мо гу с 
њи ма да уче, јер не ма ју ро ди те ље ко ји зна ју срп ски, ма те ма ти ку.29 

Ме ђу тим, ка да гра до на чел ник ре фе ри ше на Ро ме, он углав ном ре-
про ду ку је сте ре о ти пе и при ме њу је стра те ги је ко је су ти пич не за ра си стич-
ки дис курс. То се по себ но до бро ви ди у дру гом ти пу ар гу мен та ци је гра до-
на чел ни ка, ко ји се на ла зи на не ста бил ном те ре ну из ме ђу „здра во ра зум ске 
ло ги ке“ и ре про дук ци је ра си зма. У Ђи ла со вим ис ка зи ма, на и ме, про блем 
Га зе ле се де кон тек сту а ли зу је, тј. са гле да ва се у окви ру тзв. „здра во ра зум-
ске ло ги ке“ без ре фе рен ци на дру штве ни и по ли тич ки кон текст, исп. [8], [9]. 
„Здра во ра зум ска“ ло ги ка по ла зи од ар гу ме на та да ста нов ни ци Га зе ле је су 
бес прав но са гра ди ли ку ће и ни су је ди ни со ци јал но у гро же ни гра ђа ни. Ђи-
лас сто га у свом ис ка зу ре фе ри ше на ста нов ни ке Га зе ле као на љу де „ко ји 

27 Исп. http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Be o grad/Li me ne-ku ci ce-za-Ro me-iz-kar ton-si ti ja.lt.html
28 Исп. http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/193301/Am ne sti-in ter ne se nel-Ro mi-ise lje ni-ne le gal no
29 Исп. http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/193301/Am ne sti-in ter ne se nel-Ro mi-ise lje ni-ne le gal no
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су бес прав но за у зе ли не ку ле ди ну у цен тру гра да“. Да ље, Ђи лас кон стру и ше 
кон траст, пре ма ко ме се на јед ној стра ни на ла зе „гра ђа ни ко ји кр ше за кон“ и 
тра же на гра ду у ви ду ста на и по сла (Ро ми), а на дру гој „по ште ни“ гра ђа ни, 
ко ји пла ћа ју по рез, ра де, а не ма ју стан или че ка ју по сао (ве ћин ско ста нов-
ни штво); ова кав кон траст Ђи лас екс пли цит но ева лу и ра као не прав ду (исп. 
[8]). По де ла на „по ште не гра ђа не“ (ве ћин ска гру па) и „кри ми нал не гра ђа-
не“ (ма њи на) пред ста вља оп ште ме сто ра си стич ког дис кур са (исп. Van Dijk 
1987: 96–97; Er ja vec et al. 2000: 23). 

Ис тра жи ва ња дис кур са су већ пре по ла ве ка скре ну ла па жњу на то да 
ни је ва жно ана ли зи ра ти са мо оно што је ре че но већ – што је још ва жни је – 
мо ра се скре ну ти па жња на оно што је пре ћу та но (La zar sfeld, Mer ton 1948). 
Де кон тек сту а ли за ци ја у Ђи ла со вом ис ка зу се упра во за сни ва на ни зу до-
след но пре ћу та них чи ње ни ца. Јед на од њих је та да се бес прав на град ња у 
Га зе ли мо ра по сма тра ти у кон тек сту бес прав не град ње у Бео граду и Ср би-
ји.30  По ред то га, до след но се пре ћут ку је по се бан по ло жај Ро ма, као тра ди-
ци о нал но стиг ма ти зо ва не и дис кри ми ни са не за јед ни це, а пре ћут ку ју се и 
оба ве зе ко је је др жа ва пре у зе ла до но ше њем ак ци о них пла но ва и у про јек ту 
Де ка де Ро ма. Шта ви ше, до ла зи до за ме не те за: уме сто да се на по ло жај Ро-
ма и на че ло по зи тив не дис кри ми на ци је, ко ја је ди но мо же до при не ти њи-
хо вој успе шној ин те гра ци ји, ре фе ри ше као на по ли ти ку др жа ве у ин те ре су 
свих ње них гра ђа на, у Ђи ла со вим ис ка зи ма се им пли ци ра да су Ро ми „при-
ви ле го ва ни“ и кад кр ше за кон, јер су под за шти том не ких моћ них ло би ја, 
што на рав но иде на ште ту свих оста лих гра ђа на. У ис ка зи ма [8] и [9] Ђи лас 
при ме њу је стра те ги је ко је су уоби ча је не за ра си стич ки дис курс: по ве зи ва-
ње при пад ни ка ет нич ке ма њи не с кри ми нал ним рад ња ма и пред ста вља ње 
ве ћин ске гру пе као жр тве не ке ма њи не (исп. Van Dijk 1987: 22; Er ja vec et al. 
2000: 17–22). Ова ква ар гу мен та ци ја и по себ но ње не им пли ка ци је мо гу, сто-
га, пред ста вља ти из у зет но ја ку ког ни тив ну ба зу за ре про дук ци ју ра си зма 
ме ђу гра ђа ни ма и за дис кри ми на тор не ак ци је. 

[8] Док сам ја гра до на чел ник, ни ко ко је за у зео не ку ле ди ну или про-
стор, без об зи ра на то ко је за ње га ло би рао, не ће до би ти стан. Јер 
у Бео граду има не ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди ко ји ра де чи тав 
жи вот, а не ма ју ста но ве и то би би ла ве ли ка не прав да.31  

30 Бес прав на град ња у Ср би ји је на ста ла као по сле ди ца ви ше де цениј ског не до стат ка 
ур ба ни стич ких пла но ва и ра зних ви до ва ко руп ци је и за хва ти ла је све сло је ве дру штва – 
од елит них, по пут Се ња ка и Де ди ња, до си ро тињ ских на се ља, као што је Га зе ла. Ве ли ки 
број гра ђа на је бес прав но по ди гао сво је ку ће, али су би ли уне ко ли ко бо га ти ји, те су ку ће 
из гра ди ли од чвр стог ма те ри ја ла и омо гу ће на им је на кнад на ле га ли за ци ја обје ка та; ови 
гра ђа ни ни су у јав ном дис кур су због то га ети ке ти ра ни као кри ми нал ци и узур па то ри.

31 Исп. http://www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/98698/Ga ze la+ne ce+pa sti+-
+%C3%90ilas:+ Sme ni te+me,+pa+de li te+Ro mi ma+sta no ve.html
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[9] Ни је мо гу ће да да мо 7,5 ква дра та по чла ну до ма ћин ства и да га-
ран ту је мо по сао за све пу но лет не чла но ве по ро ди це. У Ср би ји 
има ми ли он љу ди ко ји не ма ју по сао. Да ли то зна чи да они су тра 
тре ба да за у зму део зе мљи шта и да за то тра же стан?32 

Та ко ђе, у Ђи ла со вим ис ка зи ма мо же се при ме ти ти не га тив на сте ре-
о ти пи за ци ја Ро ма: уни шта ва ју дру штве ну имо ви ну (про да ју на ме штај ко ји 
су до би ли на по клон, исп. [7]), кон струк ци ја опо зи ци је из ме ђу ве ћи не „до-
брих“ Ро ма, ко ји ра де, пла ћа ју по рез и жи ве нор мал но, и ма њег бро ја „ло-
ших“ Ро ма, ко ји не ша љу де цу у шко лу, те ра ју де цу да про сја че, „ра де то што 
ра де“ (исп. [10]). Ови сте ре о ти пи су део оп штег кон сен зу са у го то во свим 
зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе, и ко ри сте се као глав ни ар гу мен ти у 
ра си стич ком дис кур су (исп. Len ko va (Ed.) 1998). Пр ви сте ре о тип о Ро ми ма 
ко ји уни шта ва ју ста но ве и ку ће ко је су до би ли на по клон пред ста вља вер-
зи ју сте ре о ти па о не мо гућ но сти Ро ма да се при ла го де ур ба ном на чи ну жи-
во та (исп. Er ja vec et al. 2000: 24). Дру ги сте ре о тип, пред ста вља вер зи ју по-
де ле гра ђа на на „по ште ну“ (ве ћи ну) и „не по ште ну“ (ма њин ску гру пу), при 
че му су „до бри Ро ми“ са мо они ко ји у све му ли че на „нас“ (ве ћин ску гру пу) 
(Er ja vec et al. 2000: 33). 

Та кву ар гу мен та ци ју гра до на чел ник екс пли цит но до во ди у узроч но-
-по сле дич ни од нос с не то ле рант ним или ра си стич ким ре ак ци ја ма гра ђа на. 
Ти ме он при ме њу је стра те ги ју оправ да ња, ко ја има за циљ да ра ци о на ли зу је 
ра си стич ке ис па де гра ђа на, исп. [10]: 

[10] Ме ни је са мо жао што не ко стал но те јад не љу де ко ри сти и ве-
ли ки део Ро ма је део дру штва и жи ви нор мал но, а ма њи ра ди то 
што ра ди, ша ље де цу да про сја че и пра ве ло шу сли ку, он да има те 
та кву ре ак ци ју. 33 

Сле де ћи тип ар гу ме на та гра до на чел ни ка Ђи ла са на ста је у ди ја ло гу са 
ме ђу на род ним ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма. У том слу ча ју он при ме њу је 
стра те ги ју кон тра на па да та ко што ис ти че да дис кри ми на тор не ак ци је по-
сто је сву да у Евро пи („То је ре ал на си ту а ци ја. Та кве ства ри по сто је у це лој 
Евро пи“, исп. [11], [13]). Стра те ги ја кон тра на па да сва ка ко слу жи де ле ги ти ми-
за ци ји кри ти ча ра и оправ да њу соп стве них дик сри ми на тор них ак ци ја. Гра-
до на чел ник, та ко ђе, при ме њу је стра те ги ју де кон струк ци је по зи ци је мо ћи, 
из ко је на сту па ју пред став ни ци ме ђу на род них ин сти ту ци ја у Ср би ји, при 
че му сво је еко ном ске ин те ре се пред ста вља ју у ви ду ху ма ни тар них об зи ра. 
Он, на и ме, ре фе ри ше на кре дит Европ ске бан ке, ко ји уоп ште ни је по во љан и 

32 Исп. http://pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/167728/%C4%90ilas%3A+Sa-
mi+%C4%87emo+ za vr%C5%A1iti+Ga ze lu.html

33 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2009&mm=04&dd=06&nav_ca-
te gory=11&nav_ id= 354020
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„со ци јал но -ху ма ни та ран“, већ ко мер ци јал ни – ка да се узму у об зир тро шко-
ви ра се ља ва ња (исп. [12], нап. 35). Ипак, и у овој кри ти ци, ко ја је оправ да-
на, по зи ци ја Ср би је се пред ста вља као по зи ци ја жр тве и стра не ко ју стал но 
уце њу ју „стра ни фак то ри“, иако је за пра во Ср би ја пре у зе ла не ке оба ве зе у 
за шти ти Ро ма, од ко јих је ка сни је од у ста ла, исп. [11], [12], [13]: 

[11] Ђи лас ка же да сва ки ве ли ки град у Евро пи има ова ква на се ља, 
али она су на пе ри фе ри ји, а не у цен тру ко ји се раз ви ја и где се 
ре а ли зу ју ве ли ки ин фра струк тур ни про јек ти. „То је ре ал на си-
ту а ци ја. Та кве ства ри по сто је у це лој Евро пи. Мо ја је иде ја да 
по ку ша мо да ин те гри ше мо те љу де у овај си стем, ко ли ко год то 
они хо ће да иде мо ко рак по ко рак“, ка зао је Ђи лас.34  

[12] Ако не ма мо кре дит 15. мар та, он да ка же мо: „Го спо до, хва ла вам, 
по чи ње мо да тра жи мо кре дит на не ком дру гом ме сту и кре ће-
мо у ре кон струк ци ју“. Бео град је спре ман да узме кре дит и су-
фи нан си ра ре кон струк ци ју Га зе ле. Ово је му че ње, ми не зна мо 
ни шта још тре ба да ура ди мо и да ли тре ба не што да ура ди мо, 
сви ма нам је му ка.35  

[13] За мо лио бих при ја те ље из ино стран ства ко ји су нам да ва ли кре-
ди те и до на ци је да не тра же од нас ви ше стан дар де од оних у зе-
мља ма из ко јих до ла зе, јер сам на те ле ви зи ји ви део ка ко је гра-
до на чел ник Ри ма ра се лио Ро ме у на се ље ко је је ви ше од 50 ки ло-
ме та ра уда ље но од цен тра гра да и ни ко се због то га ни је уз бу дио. 
У Ма ђар ској број уби је них Ро ма пре ла зи дво ци фре ни број, па се 
ни ко ни је због то га уз бу дио. У Ср би ји не по сто ји мр жња пре ма 
дру гим на ро ди ма и дру гој бо ји ко же.36 

34 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2009&mm=04&dd=06&nav_ca-
te gory=11&nav_id = 354020

35 Слич но и сле де ћи Ђи ла сов ис каз: „Ово је до бро ис ку ство за оне ко ји го во ре о тим 
кре ди ти ма као јеф ти ним, са на вод но сит ним ка ма та ма. Али кре дит за Га зе лу ће ко шта ти 
мно го ви ше, јер са мо 2,5 ми ли о на евра ко шта ра се ља ва ње не хи ги јен ског на се ља, а кре дит 
је на 33 ми ли о на. На то иде основ на ка ма та, плус еури бор, па тих 2,5 ми ли о на евра, и то 
он да ни је че ти ри или пет од сто ка ма те, што је ис под ко мер ци јал них ка ма та, не го је то 
ка ма та ве ћа од 10 од сто. И он да то ни је та ко по вољ но као што је из гле да ло на по чет ку. 
Ипак, ми слим да је нај бо ље да се са да узме тај кре дит, јер је об но ва Га зе ле ве за на за оби ла-
зни цу око Бео града ка ко би смо из ме сти ли ка ми он ски са о бра ћај из цен тра гра да“ (http://
www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/98698/Ga ze la+ne ce+pa sti+-+%C3%90ilas:+ Sme-
ni te+me,+pa+de li te+Ro mi ma+sta no ve.html). 

36 Исто.
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III. МЕЂУНАРОДНЕ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
ХУМАНИТАРНОСТ И/ИЛИ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

Ра се ља ва ње су кри ти ко ва ле не вла ди не и ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
пред став ни ци ин ве сти то ра. У кри ти ци су се на во ди ли сле де ћи ар гу мен ти: 
из о ста нак јав не рас пра ве, ак ци о ни план о ра се ља ва њу ни је об ја вљен у јав но-
сти, ра се ље не по ро ди це ни су би ле кон сул то ва не у ве зи са ло ка ци ја ма ста но-
ва ња, не а де кват но ре ше ње за стам бе не је ди ни це (кон теј не ри уме сто чвр сте 
град ње, су ви ше ма ли про стор за мно го чла не по ро ди це), не до вољ на ин фра-
струк ту ра (са мо је дан са ни тар ни кон теј нер на де сет стам бе них), из о ста нак 
си стем ског ре ше ња за за по шља ва ње и шко ло ва ње, уда ље ност ло ка ци ја од 
цен тра, што оте жа ва рад на са ку пља њу се кун дар них си ро ви на, фор ми ра ње 
но вих ма лих ге та итд.37  

Је дан од пр вих кри ти ча ра био је Зве здан Кал мар, на ци о нал ни ко ор ди-
на тор Цен трал не и ис точ но е вроп ске мре же бан кар ског мо ни то рин га (CEE 
Bank watch Net work) и Цен тра за еко ло ги ју и одр жи ви раз вој (CE KOR). Кал-
ма ро ва са оп ште ња су пи са на као из ве шта ји, пре по ру ке и кри ти ке упу ће не 
Европ ској бан ци, ко ји су фор му ли са ни као зах те ви да се пре и спи та по др-
шка ре кон струк ци ји мо ста због не а де кват но ре ше ног ра се ља ва ња. Кал ма-
ро ва кри ти ка је би ла упу ће на и Европ ској бан ци, при че му је ре фе ри сао на 
од го вор ност Бан ке, исп. [14]:38  

[14] The Bank has the re fo re fa i led to clo sely mo ni tor the is sue as it com-
mit ted to be ca u se one of the main sta ges of the Pro ject im ple men-
ta tion (re set tle ment) to ok pla ce wit ho ut the Bank’s en dors ment and 
with vi o la tion of the stan dards of re set tle ments the Bank re fe red to. 
The re fo re, in the com pla i nant’s opi nion, the Bank has com mit ted an 
in stan ce of ma lad mi ni stra tion. 

Ви ше од шест ме се ци на кон ра се ља ва ња, јав ну кри ти ку упу ти ла је ор-
га ни за ци ја Ам не сти ин тер не шнал (Amnesty International): 

[15] „In stead of hal ting for ced evic ti ons the Ser bian aut ho ri ti es in Bel gra-
de are ca rrying out mo re and mo re, dri ving Ro ma com mu ni ti es from 
the ir ho mes and for cing them to li ve in ina de qu a te ho u sing,“ said Sian 

37 Исп. Ме диј ски из во ри: Кри ти ке ра се ља ва ња. 
38 Исп. http://bank watch.org/our-work/pro jects/ga ze la-brid ge-re ha bi li ta tion-bel gra de-ser-

bia. Та ко ђе, Кал мар је на ста вио да са пред став ни ци ма не вла ди них ор га ни за ци ја над гле да 
ка ко се од ви ја жи вот на ра се ље ним ло ка ци ја ма, при че му су уоче ни број ни про пу сти, 
као, на пример, про ки шња ва ње не ких кон теј не ра, не ис прав на во да за пи ће у јед ном 
на се љу, про блем тран спор та и лич них до ку ме на та, про блем пред став ни штва у окви ру 
за јед ни це, не ре ше на не за по сле ност итд. То ком овог над гле да ња уоче но је да се око 20 од 
64 по ро ди це ко је су ра се ље не у ме сто по ре кла (југ Ср би је) вра ти ло у Бео град и за по че ло 
жи вот у но вим ди вљим на се љи ма. 
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Jo nes, Am nesty In ter na ti o nal’s Ser bia re se ar cher. „They must stop this 
prac ti ce if they are to abi de by the ir in ter na ti o nal obli ga ti ons. This 
in clu des gu a ran te e ing Ro ma the right to ho u sing pro vi ded with sa-
ni ta tion, wit hin re ach of pu blic fa ci li ti es and em ployment and se cu-
re from fu tu re for ced evic ti ons… Аuthorities in Ser bia must en su re 
that Ro ma com mu ni ti es are con sul ted on any pro po sals, or pos si ble 
op ti ons for re set tle ment, and gi ven the op por tu nity to pro po se al ter-
na ti ves, sho uld they wish to do so“, Sian Jo nes said. „The aut ho ri ti es 
sho uld al so iden tify so cial ho u sing and ot her ho u sing op ti ons in lo-
ca ti ons not se gre ga ted by et hni city to en su re that Ro ma fa mi li es ha ve 
the cho i ce of ho u sing out si de Ro ma only -set tle ments.“

Са оп ште ње Амне сти ин тер не шне ла мо же се са гле да ти и у кон тек сту 
тзв. „ху ма ни тар ног нео ко ло ни ја ли стич ког“ дис кур са: кри ти ка је фор му ли-
са на као низ на ре ђе ња ко ји се са оп шта ва из су пер и ор не по зи ци је мо ћи: „they 
must stop this prac ti ce“, „aut ho ri ti es in Ser bia must en su re that Ro ma com mu ni-
ti es…“.39  У кри ти ци ни је при ме ње на стра те ги ја из ба лан си ра не кри ти ке ко ја 
би узе ла у об зир и не га тив не и по зи тив не аспек те ра се ља ва ња, а пре ћу та на 
је и од го вор ност европ ских и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. По ред оста лог, 
Ам не сти ин тер не шнел ко ри сти стра те ги је оп ту жи ва ња ка да кри ти ку упу-
ћу је тзв. не раз ви је ним зе мља ма, а ка да се у тзв. раз ви је ним зе мља ма пред-
у зи ма ју из ра зи те дис кри ми на тор не ак ци је, ова ор га ни за ци ја или при ме њу-
је стра те ги је ми ти га ци је или пре ћут ки ва ња. Ти ме она до при но си раз во ју 
не ра ци о нал не ди ску си је и отва ра про стор за про дук ци ју ра зних фо би ја и 
ма ни пу ла ци ја. 

Про је кат ра се ља ва ња кри ти ко ва ла је и Ан дреа Чо лак, ди рек тор ка Цен-
тра за пра ва ма њи на, ко ја је ре фе ри са ла на на ру ше но до сто јан ство ста нов ни-
ка Га зе ле и на за не ма ри ва ње тра ди ци о нал не дис кри ми на ци је ром ске гру пе: 

[16] „Ка да се спро во ди ра се ља ва ње, глав ни при о ри тет је до сто јан ство 
оних ко ји тре ба да бу ду ра се ље ни, те аде ква тан сме штај, по себ но 
ако су гру пе о ко ји ма се ра ди већ из ло же не не ком об ли ку дис-
кри ми на ци је.“40 

По во дом ра се ља ва ња огла сио се и Европ ски цен тар за пра ва Ро ма.41  У 
њи хо вом ис ка зу, за раз ли ку од по зи ци је (над)мо ћи, из ко је је на сту пио Ам-
не сти ин тер не шнел, кри ти ка се кон тек сту а ли зу је (ука зу је се на то да ова-
ква дис кри ми на ци ја по сто ји као прак са сву да у Евро пи, те да Ср би ја ни је 

39 Исп. кри ти ку нео кол о ни ја ли стич ког дис кур са Ам не сти ин тер не шне ла, Mills 1995. 
40 Исп. http://www.se ti mes.com/co coon/se ti mes/xhtml/sr_Latn/fe a tu res/se ti mes/fe a tu res/

2011/07/22/ fe a tu re-04
41 Исп. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2011&mm=08&dd=31&nav_id=

538599
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у то ме је дин ствен слу чај), при ме њу је се стра те ги ја ба лан си ра не кри ти ке и 
ра ци о нал не ди ску си је (узи ма ју се у об зир не га тив не и по зи тив не ак ци је 
вла сти у ра се ља ва њу).42 

IV. ЗАКЉУЧАК

Ана ли за дис кур са о пре се ље њу на се ља ис под Га зе ле мо же по слу жи ти 
и као мо дел ко ји до бро илу стру је од нос ср би јан ског дру штва и дру гих европ-
ских др жа ва ка ко пре ма ма њин ским, та ко и пре ма осе тљи вим со ци јал ним 
пи та њи ма. Ис так ну то је да по ли тич ки дис курс има при ви ле го ва ну по зи ци ју 
у дру штву и ме ди ји ма и да је нај од го вор ни ји за кон тро лу ра си стич ког дис кур-
са. Сле де ћи Фу коа, мо же се за кљу чи ти да се по ли тич ки дис курс де кла ра тив но 
за ла же за људ ска пра ва, али по сто ји ин сти ту ци о нал на и за кон ска нео д ре ђе-
ност, ко ја отва ра сло бо дан про стор за ис по ља ва ње ра зних ма ни пу ла тор ских 
ак ци ја и ра си зма. То ком ана ли зе су из дво је не раз не иде о ло шке по зи ци је ко је 
су за сту па ли до ма ћи по ли тич ки ак те ри, као што су ми ти га ци ја и ре про дук ци-
ја ра си зма и ет нич ких сте ре о ти па, као и ан ти ра си зам. Иако је власт уло жи ла 
на пор да ре ши про блем си ро тињ ског на се ља и еви дент но по сто је по зи тив ни 
аспек ти ра се ља ва ња – као обез бе ђи ва ње лич них до ку ме на та, здрав стве не за-
шти те и шко ло ва ња – еска ла ци ја ра си зма у дру штву је при кри ва на, ума њи-
ва на, а не рет ко су и са ми ак те ри вла сти до при но си ли ње го вој ре про дук ци ји. 

У ра ду ни је би ло про сто ра за де таљ ну ана ли зу ре про дук ци је ра си зма 
у дис кур су гра ђа на, али увид у он -лајн ко мен та ре и ин тер нет фо ру ме, као 
и низ ак ци ја гра ђа на про тив ра се ља ва ња, по ка зу је да је овом при ли ком до-
шло до озбиљ не еска ла ци је ра си зма. У ис ка зи ма гра ђа на из ја ве по ли ти ча ра 
су нај че шће узи ма не као ле ги ти ма ци ја за ра си стич ке ста во ве. Исто вре ме но, 
ре про дук ци ји ра си зма су до при не ле и ме ђу на род не ин сти ту ци је, јер су њи-
хо ва ре то ри ка мо ћи и не из ба лан си ра на кри ти ка до при не ле ја ча њу сте ре о-
ти па о за ве ри, ло би ји ма и вик ти ми за ци ји ве ћин ског (срп ског) на ро да. Ге не-
рал но се мо же при ме ти ти да у јав ном дис кур су у Ср би ји из о ста ју одр жи ви, 
ду го роч ни пла но ви за ре ша ва ње про бле ма со ци јал но у гро же них ста нов ни ка 
и ет нич ких ма њи на, из о ста ју еду ка тив ни, ме диј ски и по ли тич ки про гра ми 
ко ји би по ку ша ли да об ја сне узро ке за на ста нак со ци јал них про бле ма и да 
ука жу на сте ре о ти пе ко је гра ђа ни узи ма ју „здра во за го то во“ и ре про ду ку ју. 
Та ко ђе, из о ста ле су и аде кват не ак ци је вла сти, ко је би, у скла ду са за ко ном, 
ка зни ле ис по ља ва ње ра си зма и го во ра мр жње. 

42 Као не га тив но, ис ти че се то што власт ни је оба ве сти ла бла го вре ме но по ро ди це 
да их че ка при нуд но исе ље ње, да им по исе ље њу ни су омо гу ће ни аде кват ни усло ви ста-
но ва ња, као и да ни је ре шен про блем за по шља ва ња; као по зи тив на стра на ра се ља ва ња, 
ис так ну то је до би ја ње лич них до ку ме на та, пра ва на здрав стве ну за шти ту и укљу чи ва ње 
де це у об ра зов ни си стем.
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МЕДИЈСКИ ИЗВОРИ (ИЗБОР)

Насеље Др Иван Рибар

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:171919 -Susedi -se -ne -biraju 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&mm=07&dd=14&nav_category=

12&nav_id=172591
http://www.b92.net/info/vesti/pregled_stampe.php?yyyy=2005&mm=07&dd=15&nav_

id=172670

Овча

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/54717/Karton -siti -i -dalje -ispod -mosta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:227039 -Dzipsi -mahala - - -ne -hvala
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/beograd/story/45010/STOP+ZA+ROME.html
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Ovcha -tesna -za -nove -komshije.lt.html
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=10&dd=01&nav_category=

206&nav_id=321384
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/beograd/story/21718/CIGANI+LETE+NA+PERIFERIJU!.

html

Расељавање у шест општина

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/98379/Karton -siti -se -seli -na -13 -lokacija
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=08&dd=31&nav_category=

12&nav_id=378904
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Limene -kucice -za -Rome -iz -karton -sitija.lt.html
http://www.danas.rs/vesti/srbija/beograd/novi_dom_za_stanovnike_karton_sitija.39.

html?news_id=170006
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/U -kontejnerima -chisto -ali -tesno.lt.html

Критике расељавања 

http://www.e -novine.com/srbija/48969 -Zbog -prisilnog -preseljavanja -Roma -ostali -bez -kredita.html
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/98698/Gazela+nece+pasti+ -+%C3%90ila

s:+Smenite+me,+pa+delite+Romima+stanove.html
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2011/07/22/

feature -04
http://www.emportal.rs/vesti/srbija/112267.html
http://www.ekapija.com/website/sr/page/291952
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=07&dd=07&nav_id=523971
http://www.naslovi.net/2010 -03 -20/emportal/koordinator -lige -za -deceniju -roma -kritikuje-

-djilasa/1609821
http://www.glas -javnosti.rs/node/86805/print
http://www.naslovi.net/2010 -03 -16/s -media/djilas -skeptican -prema -ugovoru -o -obnovi-

-gazele/1602317
http://srb.time.mk/cluster/5a6ce963d0/djilas -grad -je -mnogo -ucinio -da -pomogne -romima.html
http://bankwatch.org/our -work/projects/gazela -bridge -rehabilitation -belgrade -serbia
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/193301/Amnesti -internesenel -Romi -iseljeni -nelegalno
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=08&dd=31&nav_id=538599
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Marija Ilić

POLITICAL DISCOURSE ON RESETTLEMENT 
OF THE ROMA IN GAZELA: 

A CASE OF SOCIAL (IR)RESPONSIBILITY 
AND REPRODUCTION OF RACISM

S u m m a r y
The paper focuses upon the political discourse on the resettlemenet of the dwellers, 

the vast majority of whom were the poorest Roma familes, from the so -called unhygienic 
settlement under the central Belgrade bridge Gazela. Resettlement had been attempted 
many times in different parts of Belgrade but failed due to the strong protests by citizens, 
until it eventually took place in 2009. The case of resettlement thus occupied the Serbian 
public sphere for many years and raised concerns over racism among the Serbian citizens. 
In the first part of the paper, history of the settlement, living conditions and demographic 
characteristics of the Gazela dwellers have been presented. In the second part, political 
discourse related to the Gazela resettlement has been analyzed. Two major strategies have 
been identified in the Serbian political discourse: mitigation of citizens’ rasizm and repro-
duction of ethnic stereotypes regarding the Roma, some of them being obviously racist. 
Moreover, the role of nongovernmental organizations has been also criticized for their 
humanitarian neocolonial discourse related to the Roma resettlement.
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