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Етнографски институт СAНУ, Београд 

 

,,Слобода“ од родитеља  

живот савремене омладине у Србији у светлу процеса 
демократизације друштва 

 

 

рансформација традиционалног 

друштвеног концепта, која се – 

као главни циљ и последица 

модернизацијских процеса – одиграва-

ла током друге половине двадесетог 

века, подразумевала је на првом месту 

промену економских, али и других 

                                                        
 Рад је резултат истраживања на пројекту: Србија између традиционализма и 

модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса,(бр. 147020) 

који у целини финансира Министарство науке и заштите животне средине РС. 

Традиционални концепт породичне и друштвене организа-
ције подразумевао је стриктну полно-старосну стратифика-
цију и раподелу права и обавеза који су из ње проистицали. 
Током друге половине двадесетог века долази до 
транформације и нестајања ових основа друштвене 
организације. Процес модернизације друштва, који се у 
овом периоду дешава, подразумева еманципацију свих 
њених чланова, а на првом месту - жена и деце. Еманципа-
ција се тицала економских, али и других темељних 
друштвених параметара, понајвише повезаних са 
„укидањем“ неприкосновеног ауторитета оца. Свеобухват-
но основно образовање и промене у систему културних 
вредности доводе до промене положаја деце и у друштву и 
у породици. Закони који се доносе од осамдесетих година 
двадесетог века иду у правцу све веће либерализације 
права младих. У комбинацији са глобалним друштвеним 
струјањима, ово доводи до промена у њиховом понашању, 
при чему је посебно занимљив полни апспект тог 
понашања. У раду ће бити акцентовани и битни преокрети у 
оквиру правне регулације дечјих права, чији се први 
импулси могу пронаћи већ у законицима 19. века. 

Т Кључне речи:  

омладина, еманципација, 
правна регулација, 
ауторитет, морбидитет 

    

посткомунизъм      
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детерминанти живота породице. 

Формалне и садржинске промене ове институције нису заобишле ни 

њене најмлађе чланове. Интензитет и свеобухватност трансформација које су 

се тицале положаја и улоге деце, те законских норми којима су регулисани 

различити видови њихових права у односу на родитеље, породицу и друштво, 

били су веома блиски сличним процесима у оквиру еманципације жена. 

Многобројни аналитичари су чак, настојећи да резимирају дешавања овога 

типа, која су се одигравала током двадесетог века, назвали овај период ,,веком 

детињства―.
1
 Оправданост оваквог епитета постаје посебно очигледна у 

експлицираним идејама социјалистичке револуције, која је – како се на једном 

месту каже – осим женског, поставила и ,,дечје питање―.
2
  

Питање је, међутим, постављено – изгледа – стотинак година раније. 

Најпре у делима књижевника и филозофа, а затим и у законима, дете излази 

из анонимности, ,,добијајући лице и глас―.
3
 Правном регулативом 

првенствено је третирано физичко кажњавање деце изнад дванаест година 

(законом је овај васпитни метод био дозвољен родитељима и старатељима 

лица млађег од поменутог узраста), а Кривични законик из 1860. године 

предвиђао је строгу казну за родитеље који би дете занемарили.
4
 У 

грађанским срединама (не само у Србији, него и, на пример, у Француској), 

ова изненадна пажња друштва манифестовала се и кроз центрирање породице 

на најмлађе чланове, тако да дете постаје ,,предмет сваковрсног улагања―, 

пажње и очекивања.
5
 Наглашавајући ,,начело нежности― у васпитању, 

европски интелектуалци тога доба инсистирају на поштовању аутономије 

дететове личности, предочавајући родитељима (и васпитачима) могућност 

разилажења интереса групе и интереса њених најмлађих припадника. Крајем 

19. века, у Србији се чак, као један од прокламованих циљева школовања 

жена, образлаже потреба да се жена оспособи не само за вођење домаћинства, 

него и за ,,стручно― васпитавање потомства. Компетентност је у овом домену 

подразумевала ,,одгајање― мајке која ће бити веза детета са српском 

националношћу и патриотизмом.
6
 

                                                        
1 Smiljka Tomanović-Mihajlović, Svakodnevica dece u društvu u tranziciji, Društvene promene i 

svakodnevni ţivot: Srbija poĉetkom devedesetih, ur. Silvano Bolĉić, Institut za sociološka 

istraţivanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1995, 211. 
2 Марко Младеновић, Преображај породице у Југославији, Анали Правног факултета у 

Београду 5-6, Београд 1969, 568. 
3 Vladimir Jovanović, Juvenile Deliquency in Serbia at the End od the 19th Century, Childhood in 

South East Europe, Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović (eds), Zur Kunde Suedosteuropas, 

Udruţenje za društvenu istoriju sv. 2, Belgrade-Graz, 2001, 111; Мишел Перо, Лица и улоге, 

Историја приватног живота 4, Клио, Београд 2003, 129. 
4 Vladimir Jovanović, н.д, 112. 
5 Мишел Перо, н.д, 117. 
6 Ana Stolić, From Childhood to Womanhood: The Ideological Basis of the Upbringigng of 

Female Children in Serbia at the End of 19th Century, Childhood in South East Europe, 103, 104. 
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Развој проблематике положаја и права детета настављен је и у 

социјалистичком периоду, када се одвија као последица преструктурирања на 

свим другим нивоима, а посебно на нивоу промена у репродуктивном 

понашању, концепту брака, љубави и родитељства. Као једну од основних 

тачака промене односа према деци, аутори углавном наводе чињеницу 

смањења броја деце у породици, те промену улоге и вредности детета у 

оквиру овог микросистема. Економска и радна улога деце, које су у 

социјалистичкој и постсоцијалистичкој друштвеној теорији схватане као 

примарне у традиционалној породици, у савременој породици нестају, а дете 

– бар декларативно – постаје извор задовољства и ,,предмет― љубави и 

родитељске пажње. Ово је углавном омогућено увођењем обавезног основног 

школовања за сву децу (1952. године), чиме су она и ,,технички― била изузета 

из дела радних процеса у домаћинству. Поред тога, временом долази и до 

промене вредносних оријентација код самих родитеља, те се и њихова 

очекивања више везују за школовање деце и њихову социјалну мобилност 

него за помоћ на имању.
7
 Императив свеобухватности основног образовања 

објашњаван је у друштвеној теорији улогом коју оно (образовање) треба да 

има у трансформацији породице ,,из претежно економске заједнице у 

заједницу која представља оквир у коме се репродукује човек као друштвена 

личност―.
8
 

Међутим, тврдња да је образовање кључни моменат у формирању 

,,човека као друштвене личности― (из чега произилази да он то без формалног 

образовања не може бити), те да економска и радна улога детета искључују 

љубав и родитељску пажњу, представља само једнострану критику 

традиционалног концепта породичних односа, али не и реалан узрочно-

последични оквир у коме треба посматрати процес промене вредносних 

оријентација друштва у односу на његове најмлађе чланове. 

Промене на макронивоу нешто ближе објашњавају овај феномен. 

Усмереност законских, социјалних и политичких мера на дете, а не на 

породицу, представља основну разлику између традиционалног и савременог 

друштвеног концепта.
9
 Ово је посебно повезано, опет, са идејом 

еманципације, која је у овом случају значила ,,ослобођење― детета од 

родитељске власти, те његову индивидуализацију. То је значило да 

,,ауторитарност― традиционалне породице, те подређеност очинској власти, 

треба заменити односом поверења, другарства, договора и игре. Новитет у 

                                                        
7 Novo Vujošević, Poloţaj i uloga ţene na gazdinstvu, Sociologija sela 63-64, Zagreb 1979, 73; 

Marina Blagojević, Svakodnevica iz ţenske perspektive: samoţrtvovanje i beg u privatnost, 

Društvene promene i svakodnevni ţivot, 192; AnĊelka Milić, Promene društveno-ekonomskih 

obeleţja domaćinstva, Domaćinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji, Institut za sociološka 

istraţivanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1981, 38. Анђелка Милић, Сеоска 

породица у процесу мењања, Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 81, Нови Сад 

1986, 116. 
8 Eva Berković, Mesto lične i zajedničke potrošnje u preobraţaju porodice, Domaćinstvo, 

porodica i brak, Beograd 1981, 107. 
9 Мехмед Беговић, Породично право, Београд 1961, 170. 
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овом контексту представља промена законског положаја детета и генерално 

питање његових права, које је било веома актуелно током читаве друге 

половине двадесетог века.  

Еманципација детета, која је представљала један од значајниjих 

захтева марксистичког покрета, испрва је подразумевала терминолошко-

нормативне промене, а затим и социјалне и политичке мере којима је 

пропагирана и спровођена ова идеја. На првом месту треба поменути промену 

термина ,,очинска власт―, који се налазио у предратним законицима, у термин 

,,родитељско право― и ,,родитељско старање―.
10

 Овим се није желело постићи 

само изједначавање оба родитеља пред законом, него се – пре свега – ишло на 

ограничавање очинске, а затим и родитељске власти уопште. Тиме је, под 

паролом заштите интереса малолетне деце, практично извршен најрадикал-

нији потез у правцу деприватизовања породичне интиме.  

Основни закон о браку из 1946. године, по питању односа родитеља и 

деце, те њихових међусобних права и дужности, углавном је задржао 

претходна законска решења. Законом о односима родитеља и деце из 1947. 

године, међутим, ствари су битно измењене у правцу установљавања 

посебних права деце, која су се тицала њиховог удела и права располагања 

личном и породичном имовином, узраста стицања пословне способности, као 

и могућности самосталног доношења различитих одлука, како из домена 

права, тако и из домена морала. Наведеним законом установљено је правило 

да између родитеља и деце не постоји заједница имања. Дечја имовина, према 

томе, не улази у имовину њихових родитеља и не стапа се са њом, већ се 

сматра посебном и одвојеном имовинском целином коју дете може стећи 

наслеђем, поклоном или радом. Овом имовином родитељи могу управљати и 

користити је искључиво за потребе издржавања, васпитавања и образовања 

деце. Имовина коју би дете стекло након четрнаесте године сопственим радом 

сматра се његовим апсолутним власништвом, којим оно може располагати без 

претходне родитељске сагласности или одобрења.
11

 Осим тога, право 

родитеља на склапање уговора у име детета сужавано је у случају разумних 

малолетника који су навршили четрнаест година, док су они од петнаест 

година могли закључити уговор о раду без претходног одобрења родитеља.
12

 

Дечија права у односу на породичну имовину проширена су чланом 341 

ЗБПО, у коме се каже да ,,заједничком имовином чланови породице 

заједнички управљају и располажу. Малолетни чланови породичне заједнице 

који су навршили петнаест година живота учествују у управљању и 

раполагању заједничком имовином самостално―.
13

 Ова законска решења 

                                                        
10 Мехмед Беговић, О ограничењу и лишењу родитељског права, Анали Правног факултета 

у Београду 1-2, Београд 1965, 1; Marko Mladenović, Istorijske i  ideološke veze socijalne 

politike i porodice, Sociologija 3-4, Beograd 1973,  470. 
11 Мехмед Беговић, Породично право, 177. 
12 Исто, 176. 
13  Илија Бабић, Коментар закона о браку и породичним односима, Службени лист СРЈ, 

Београд 1999, 449. 
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образлагана су потребом да се деца ,,подстакну на самостални рад―, те да се 

код њих развије ,,способност за привређивање и смисао за управљање.―
14

 

Резултати су се, међутим, испоставили безмало супротни очекиваним: 

омладина није стекла способност за самостално привређивање, али је 

истовремено изгубила смисао за колективизам, заједништво и одговорност 

према ближњима. Треба, наравно, имати у виду да су закони били само 

огледало општих (раније већ описаних) социо-економско-политичких 

промена, те да се њихове импликације морају сагледавати у том, ширем и 

обухватнијем контексту. 

За разлику од ОЗОБ-а, по коме склапање брака није имало утицаја на 

пословну способност супруга, Законом о односу родитеља и деце било је 

прописано да се малолетник може ,,еманциповати― (по дефиницији: 

ослободити од родитељске власти) у потпуности – када ступи у брак, или 

делимично – када напуни четрнаест година живота.
15

 Доња старосна граница 

за закључење пуноважног брака постављена је на осамнаесту годину живота, 

али је истовремено истакнуто да суд из оправданих разлога може дозволити 

ступање у брак оних малолетника који су навршили шеснаест година. За 

пуноважност таквог брака није тражена сагласност родитеља, којима је – 

међутим – остављана могућност жалбе. Право жалбе, по закону, припада и 

малолетнику.
16

 У ЗБПО је потврђен принцип по коме се као услов стицања 

пословне способности јављају пунолетство или ступање у брак.
17

 Ванбрачна 

заједница малолетника (не прецизира се ког узраста) није законом забрањена, 

уколико је израз њихове слободне воље, док ванбрачна заједница пунолетног 

лица са малолетном особом која је напунила четрнаест година представља 

кривично дело, кажњиво на основу прописа изреченог чланом 115 Кривичног 

закона Србије.
18

  

Занимљиво је поменути да је након Другог светског рата и Српска 

православна црква укинула одредбу по којој се захтевала родитељска 

сагласност за склапање брака, што најпре треба повезати са чињеницом да су 

проблеми ове природе већ решавани на основу државних закона, тако да су 

црквеном венчању приступали они који су већ обавили чин грађанске 

регистрације.
19

 

Прописани узраст, потребан за остваривање права на слободну и 

самосталну одлуку, варира у односу на врсту одлуке о којој се ради. Тако је у 

Закону о правном положају верских заједница из 1953. године прописано да је 

потребан и пристанак особе над којом треба да се изврши акт крштења или 

                                                        
14 Мехмед Беговић, Породично право, 177. 
15 Исто, 69, 70, 182. 
16 Илија Бабић, н.д, 44, 45, 93. 
17 Исто, 13. 
18 Исто, 86; Марина Јањић- Комар, Сексуална и репродуктивна права младих и пристанак 

детета, Анали Правног факултета у Београду 1-3, Београд 1998, 42. 
19 Бранко Цисарж, Црквено право II, 107. 
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обрезања уколико је она старија од десет година.
20

 Мишљење 

десетогодишњака суд узима у обзир и у случају бракоразводних парница, у 

којима треба одлучити код ког родитеља ће дете живети. Сагласност 

малолетника од четрнаест година потребна је у случајевима избора његовог 

породичног имена (код ванбрачне деце), правца образовања, промене имена и 

држављанства.
21

  

Када је реч о сексуалном и репродуктивном понашању, пораст 

,,слобода― на општем нивоу одразио се и на либерализацију закона у вези са 

адолесцентском популацијом. Тако је у ЗБПО прописано да малолетници 

старији од шеснаест година имају право на коришћење контрацепције, право 

на абортус и право на слободну одлуку о рађању, без претходне сагласности 

родитеља.
22

 Кривично право, међутим, одређује да већ дете од четрнаест 

година може ступити у хетеросексуални однос, без претходне сагласности 

родитеља, док је граница ,,родитељске сагласности― за хомосексуални однос 

нешто виша и налази се на осамнаестој години.
23

 Законом о условима и 

поступку за прекид трудноће из 1977. године било је прописано да је у случају 

абортуса код особа старих између 16 и 18 година, потребна сагласност 

родитеља или старатеља, осим у случају када наведени сами зарађују за 

живот.
24

 Чланом 62 Породичног закона из 2004. године одређено је да особа 

од 15 година има право на самосталну одлуку о медицинској интервенцији. У 

Закону није експлицирано значење медицинске интервенције, али се може 

претпоставити да се овде ради о одлуци везаној за намерни побачај, као и за 

уграђивање силикона и друге естетске промене које захтевају хируршки 

захват. 
25

 

Поред права, законом су прописане и обавезе брачне и ванбрачне деце 

у односу на њихове родитеље. Ове обавезе се углавном своде на послушност, 

помоћ у невољи и издржавање родитеља, који би запали у беду, од стране 

деце. Наглашено је, међутим, да је послушност у односу на родитеље више 

моралне него правне природе
26

, из чега практично произилази одсуство било 

какве законске санкције за евентуално непоштовање ове норме. Поред тога, 

Конвенцијом о правима детета, донетом 20. новембра 1989. године, 

наглашено је да дете није обавезно да обавештава родитеље о својој 

приватности, те да, уколико обавештавање ипак постоји, родитељска 

сагласност има консултативни, а не обавезујући карактер. Такође је истакнуто 

да у случају сукоба између ,,онога што родитељ сматра највишим интересом 

                                                        
20 Службени лист ФНРЈ, бр. 22, од 27. маја 1953. године. 
21 Мехмед Беговић, Породично право, 172, 176. 
22 Службени гласник РС 16/95-497; Илија Бабић, н. д, 8, 14; Марина Јањић-Комар, 

Сексуална и репродуктивна права, 47. 
23 Марина Јањић Комар, Сексуална и репродуктивна права, 41. 
24 Службени гласник Социјалистичке Републике Србије, бр. 26,  од 30. 6. 1977. 
25 Службени гласник Републике Србије бр. 18, од 25. фебруара 2005. године. 
26 Илија Бабић, н. д, 183. 
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детета и дететовог права на приватност, те његових развојних потреба, дете 

нема обавезу да родитеља послуша―.
27

 С друге стране, и Конвенцијом и 

другим поменутим законима прописано је да ,,родитељско старање― 

подразумева дужност родитеља да препознају и усмере дете у правцу његових 

развојних способности.
28

 У случају занемаривања родитељских дужности или 

увиђања њихове неспособности да одговоре задатим стандардима, законом је 

предвиђено ограничење родитељских права и одузимање детета, које у 

оваквим ситуацијама бива поверено одговарајућим установама или другим 

лицима на васпитавање.
29

 Дете може бити стављено под делимичну или 

потпуну заштиту социјалних органа и у случају када се констатује да 

дисциплинске мере којима родитељи прибегавају прелазе границе 

,,умерености―. Ово се првенствено односи на физичко кажњавање деце, које је 

у неким европским земљама, на пример у Данској и Aустрији, чак законом 

забрањено.
30

  

Прокламовани циљ овакве законодавне политике било је разотуђење 

унутарпородичних односа, које је требало да буде остварено примарно преко 

изједначавања одраслих и деце у свим правима. Међутим, примена принципа 

слободе из ,,света одраслих―, а у име права и могућности ,,самоодређења― 

свакога, па чак и биолошки и социјално још незрелих особа, често је доводила 

до њихове суштинске напуштености.
31

 Центрирање породице на децу, које се 

такође помиње као једна од битних одлика савремене породице, било је само 

њена спољна карактеристика. Она се манифестовала кроз смањено рађање, 

образложено повећањем економских могућности и спектра животних опција 

за мањи број деце, те кроз научни приступ родитељству (захваљујући коме је 

у савременим родитељима често препознавана ,,нестручност― за обављање 

овог позива
32

), док се социјализација деце реално одвијала ван породичних 

оквира.
33

 

Aмбивалентност (често и парадоксалност) процеса еманципације 

деце, такође је најављена још у 19. веку, када су – насупрот поменутом 

усредсређивању породице на дете – трендови предавања новорођенчади 

професионалним дојиљама, као и напуштање деце, били на врхунцу.
34 

 

                                                        
27 Марина Јањић-Комар, Сексуална и репродуктивна права, 46. 
28 Исто, 46. 
29 Мехмед Беговић, Породично право,  180. 
30 U pravu si! Vodiĉ kroz pravni sistem Republike Srbije, Beogradski centar za ljudska prava, 

Beograd 2003. 
31 Марина Јањић Комар, Сексуална и репродуктивна права, 39. 
32 Марина Јањић Комар, Механизам уређења породичних односа, АПФ 1-3, Београд, 1986, 

83. 
33 Историја приватног живота 5, Од Првог светског рата до наших дана, ур. Антоан 

Прост и Жерар Венсан , Клио, Београд 2004, 213; Smiljka Tomanović Mihajlović, н. д, 226. 
34 Мишел Перо, н. д, 122. 



 Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду 
 

 262 

Што се тиче савремених оквира односа родитеља и деце, занимљиво 

је поменути истраживање М. Благојевић, које је показало да 93,7% 

испитаница сматра да родитељи треба да поштују децу, али да 40% истих 

испитаница истовремено стоји на становишту да ,,родитељи имају право на 

свој живот и да не треба очекивати да се жртвују за децу―.
35 

Било како било, 

,,дечја права― су у великом броју случајева онемогућила успостављање 

складног односа између степена зрелости и понуђених слобода, што је, 

заједно са другим факторима, довело до вредносне дезоријентисаности и 

савремених родитеља и њиховог потомства. Последице оваквог стања ствари 

најчитљивије су у учесталости различитих видова адолесцентских криза, које 

се често манифестују кроз употребу алкохола, дрога и кроз ризично сексуално 

понашање. Најдрастичније исходиште ових појава јесте ,,нови морбидитет 

младих―, који се појављује као феномен новог доба.
36

 

У студији са наведеним насловом истакнуто је да млади данас 

најчешће оболевају од болести узрокованих ризичним понашањем. 

Злоупотреба дувана, алкохола и опојних дрога – чији је почетак конзумирања 

обично везан за период адолесценције, а затим и ризично понашање у области 

сексуалности – које је често повезано са претходним, условили су пораст 

морбидитета младих људи током друге половине двадесетог века.
37 

Овде 

треба поменути да су социјална и економска криза деведесетих на подручју 

бивше Југославије свакако дале негативан допринос појави о којој говоримо, 

али се такође мора имати на уму да се овде ради о трендовима 

распрострањеним на светском нивоу, те да кризу система вредности треба 

посматрати и изван оквира локалног – као проблем савремене цивилизације.  

Иако савремени здравствени концепт сугерише рађање тек након 

осамнаесте године живота, годишње у Србији око 16 000 адолесценткиња 

постану мајке. Као последице раног рађања наводе се различите здравствене 

компликације и код мајке и код детета: хипертензија, превремени порођај, 

ниска тежина новорођенчади, те њихов висок морталитет.
38

 Поред ових, треба 

навести и психосоцијалне проблеме са којима се суочава млада мајка, с 

обзиром на нужност прекида школовања и – генерално – одвајања од 

животних токова њених вршњакиња. Праћењем нивоа фертилитета 

адолесценткиња у Србији и Војводини, у периоду од 1950. до 2000. године, 

констатовано је да су за девојке узраста од 15 до 19 година стопе опале на оба 

подручја, али да су – истовремено – стопе фертилитета мајки од 15 година у 

Србији удвостручене, а у Војводини – утростручене. Пад стопа на општем 

нивоу дугује се смањеном рађању осамнаестогодишњакиња и 

деветнаестогодишњакиња. Резултати других истраживања показали су 

                                                        
35 Marina Blagojević, Roditeljstvo i fertilitet, Srbija devedesetih, Institut za sociološka istraţivanja 

Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1997, 113. 
36 Biljana Stanković, Novi morbiditet mladih,  Stanovništvo 1-2, Beograd 2002, 53-76. 
37 Исто. 
38 Исто, 58. 
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снижавање узраста започињања сексуалне активности током последњих 

деценија двадесетог века. Тако је 17,5 година био просечан узраст у коме су 

београдске адолесценткиње имале прво сексуално искуство у периоду 1982-

1991, док је у периоду 1995-1997. то био узраст од 16,9 година. Током 

последњег периода, свака десета од испитиваних доживела је ово искуство у 

раној адолесценцији, односно између 13 и 15 година. Folow up студијом, која 

се бавила овим питањем фокусирајући три временске тачке, утврђен је пораст 

процента сексуално активних адолесценткиња – са 2%, колико их је било 

1964. године, до преко 9% у 1980. години, а чак 26% у 2000. години.
39

 

Истраживање спроведено 2000. године показало је учесталост једнодневних 

веза и сексуалних односа под утицајем алкохола, као и то да је 22,5% 

испитиваних дечака и 3,5% девојчица старих 15 година већ започело 

сексуални живот.
40

 Будући да је утврђено да у испитиваној популацији 

постоји слаба информисаност и заинтересованост за употребу 

контрацептивних средстава и уопште за очување репродуктивног здравља, не 

изненађује податак да је преко 90% адолесцентских трудноћа непланирано, 

нежељено и да завршава намерним прекидом. Последице абортуса у овом 

узрасту, осим емоционалних и психолошких тегоба које он иначе изазива, јесу 

и пораст спонтаних побачаја, превремених порођаја и секундарни стерилитет. 

Чак 14,4% оваквих случајева завршава секундарним стерилитетом.
41

 Но, осим 

ових, последице ризичног сексуалног понашања често су отелотворене у 

оболевању од различитих врста полно преносивих болести, од којих је 

инфекција HIV-ом тренутно најдрастичнији пример. О учешћу адолесцентске 

популације у броју оболелих од HIV-а код нас тренутно немамо података, али 

треба поменути да је у Aмерици ова инфекција постала шести водећи узрок 

смрти међу особама узраста од 15 до 24 године, а од укупног броја 

регистрованих случајева – 19% мушкараца и 24% жена припада старосној 

групи која има између 20 и 29 година. 

Нарушена породична стабилност и ослабљен ауторитет родитеља, 

који се препознају као један од битних узрочника учесталости ризичног 

понашања адолесцената, видљиви су и у чињеници пораста ,,раних― 

конзумената дроге, алкохола и дувана.
42

 Тако је забележено да је у Србији 

2000. године просечан узраст у коме су испитивани средњошколци први пут 

пробали дрогу био 13 година. Просек година у коме је највећи број 

средњошколаца пробао алкохол био је још нижи – 12 година. 

Стопа самоубистава младих од 15 до 24 године старости (на 100 000 

младих тог узраста) нешто је нижа у нашој земљи него у другим земљама 

централне и источне Европе. Ипак, мада са променљивим трендовима, она 

показује тенденцију раста. У Србији је 1991. г. стопа износила 6,8, а у 

                                                        
39 Исто, 55. 
40 Исто, 56. 
41 Исто, 59. 
42 Исто, 63. 
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Војводини – 10,0. Године 1996. у Србији је регистрована вредност износила 

11,5, у Војводини – 10,4. На крају посматраног периода, 1999. године, у 

Србији је стопа била 9,0, у Војводини – 16,8, а годину дана касније стање у 

Србији остало је непромењено, док је у Војводини стопа опала на 10,8. 
43

 

 Релативни неуспех процеса еманципације деце тумачен је у научној 

литератури непромењеном традиционалном оријентацијом и патријархал-

ношћу југословенске породице.
44 

Међутим, заговорницима овог становишта 

као да је промакла чињеница да је у традиционалном концепту биолошку 

зрелост пратила и социјална, која је подразумевала прихватање одговорности 

нових улога и задатака, што је долазило са билошким сазревањем. Проблем 

савременог друштва није био само у дисхармонији ових нивоа сазревања, него 

и у чињеници да освојена права нису подразумевала и нове дужности и виши 

степен одговорности. Слобода од традиционалних норми није била сама по 

себи довољна као солидан оквир постојања. Оно што јој је недостајало, били 

су апсолутни вредносни репери, који би слободи избора одређеног понашања 

дали дугорочнији смисао и оправдање.  

Образлажући потребу за повећањем сексуалних и репродуктивних 

права младих, М. Јањић кроз једну филозофску мисао – доста сажето – указује 

на основно опредељење и усмереност процеса ове врсте еманципације: ,,Да би 

се о животу донела смислена одлука, потребно је ставити човека у контекст 

постојања, а не трајања.―
45

 И заиста, уколико се занемари трајање, уколико се 

живот стави у оквире тренутка или, како је горе речено, у контекст постојања, 

све бива дозвољено, а ускраћивање било које врсте слободе постаје 

бесмислено. Међутим, без обзира на прихватање или неприхватање ове или 

било које друге филозофске опције, те животног стила који из ње проистиче, 

чињеница да људски живот постоји у контексту трајања не бива промењена 

појединачним или колективним заборавом. Да није тако, сви наведени 

случајеви аутодеструктивног, ризичног или суицидног понашања оставили би 

нас равнодушним. 

 

 

 

                                                        
43 Исто, 71. 
44 Smiljka Tomanović Mihajlović, н.д, 223. 
45 Марина Јањић- Комар, Сексуална и репродуктивна права, 50. 
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Aлександра Павичевич 

"Свобода" от родителите – Животът 
на съвременната младеж в Сърбия в 

светлината на процесите на 
демократизация на обществото 

 

Традиционната концепция за 

обществена и семейна организация е 

подразбирала стриктна полово-възра-

стова стратификация и произтичащите 

от нея права и задължения. През 

втората половина на ХХ век се стига до 

трансформация и разпад на тези основи на социалната организация. 

Протичащият през този период процес на модернизация на обществото 

включва еманципация на всичките му членове, на първо място на жените и 

децата. Тази еманципация засяга икономическите, но е свързана и с редица 

други основни социални параметри, най-вече отнасящи се до „закриване― на 

неприкосновения авторитет на бащата. Всеобхватното основно образование и 

промените в системата от културни ценности довежда до промяна в 

положението на децата и в семейството, и в обществото. Приетите през 

осемдесетте години на ХХ век закони са насочени към все по-голямото 

либерализиране на правата на младежите. В комбинация с глобалните 

обществени течения това довежда до промени в тяхното поведение, при което 

сексуалните (половите) аспекти на това поведение са особено интересни.  

В настоящата работа ще бъде акцентирано върху значимите обрати по 

отношение на рамката на правната регулация на правата на детето, както и 

върху резултатите от изследването, проведено сред представители на 

младежката популация в село Дубона, в Шумадия.  

Ключови думи:  

младеж, еманципация, 
правна регулация, авторитет     
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Aleksandra Pavićević  

“Liberation” from Parents: the 
Contemporary Serbian Youths in 

Process of the Society Democratization 

The intensity of transformation of roles 

and status of children, legal norms concerning 

their rights towards their respective parents, 

family and society, corresponded closely to the 

similar processes of women emancipation. Many 

scientists even call the 20
th

 century „the century 

of childhood―. The problems of children status 

and rights had begun to be investigated in 19
th
 century regulations and studies. The 

process continued in the socialist period, as a consequence of changes in 

reproductive behaviors, concept of marriage, love and parenthood. Some authors 

cite as the characteristic feature of the change towards children a reduction of the 

number of children per family. Furthermore, the role of the children as well as their 

value has changed considerably within the micro-system. Namely, economic and 

working role of children, considered as primarily roles in traditional family 

according to socialist and post-socialist social theory, have disappeared, and a child, 

at least declaratively, becomes a source of pleasure and „object― of parental love 

and devotion.  

The main difference between traditional and contemporary social concepts 

is in the direction of legal, social and political measures toward children but not the 

family per se. The idea of emancipation, in this context, assumed the liberation of 

children from parental authority, and their consequent individualization. In effect, 

this assumed that „autocracy― of traditional family and subordination to father‘s 

authority are to be exchanged with a relationship of trust, friendship, agreement and 

play. The change of legal status of children subsequently followed; the fist 

regulations of this kind concerned limitation of parental rights in educational and 

raising methods. The Criminal Law regulation from 19
th

 century sanctioned 

physical punishment of children aged 12 and older. In socialist period, regulations 

have brought new methods in inheritance rights; the second half of 20
th
 century 

witnessed changes in regulations concerning reduction of legal age necessary to 

gain decision making, work capability, age at marriage, choice of occupation, and 

usage of family property, heterosexual and homosexual relations, the right to 

abortion and other medical interventions.  

The consequences of enhanced rights of children and youths, aided by 

general loss of values at all levels of the society, are visible in increased cases of 

risky behavior, leading to a new phenomena of „new youth morbidity―.  

Key words: 

youth, emancipation, 
regulations, authority, 
morbidity  
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