
КАКО ПОСЛЕ ПОСЛЕДЊЕГ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА
ИЗГЛЕДА НАЦИОНАЛНА СЛИКА СЕВЕРНЕ ПОКРАЈИНЕ

ИЗГУБИЛИ 100.000 ЖИТЕЉД
Иако им орој оиада, учешпе Сроа расиле, Мађара маље, Југословени десешковани
МАДА их је, у односу

на попис из 2002.
године, мање за

тачно 32.127, Срби су, са
укупно 1.289.635 оних који
су се тако изјаснили и на по-
пису становништва 2011,
убедљиво доминирали у
структури становништва
Војводине. Штавише, њихо-
во учешће је са 65,05 пора-
сло на 66,76 одсто. Истовре-
мено, код других национал-
них заједница је, углавном,
забележено и мање припад-
ника и мање учешће у укуп-
ном броју од 1.931 .809 жите-
ља покрајине.

На попису 2002. Војводи-
на је, иначе, имала 2.031.992
или за 100.183 житеља више.
Смањење је, иначе, највид-
љивије код друге по величи-
ни националне заједнице и
најбројније националне ма-
њине у Србији - Мађара.
Њихје, наиме, 2011. у покра-
јини било 251.136 или за
39.071, односно, 13 одсто ма-
ње него пре десет година.- Поред ниског наталите-
та, недостатка шанси за по-
сао и других узрока, који ва-
же и за остале заједнице, на
ово је утицала и могућност
да млади Мађари, захваљу-
јући двојном држављанству,
одлазе из земље - оцењује за
"Новости" аналитичар
Бранко Радун.

Он подсећа на то да су
двојно држављанство у Ма-

ђарскоЈ исфорсирале партиЈе
са наглашеном национали-
стичким предзнаком, али да
тиме нису добили ни та зем-
ља, ни мађарска национална
мањина у Србији.- Они који су узели и ма-
ђарске пасоше, махом су по
шансу отишли у друге земље
ЕУ, па је проистекло то да
им је Мађарска пасоше дала
да би радили у Немачкој. А
мађарска заједница овде
остала је без највиталнијег и
најпродуктивнијег дела по-
пулације - додаје он.

Осетан пад забележен је и
код већине других мањина.
Хрвата је мање за 9.153 или
16,8 одсто, Словака за 6.305

односно 11,1 одсто, Румуна
за 5.009 или 16,4 одсто... Нај-

већи Је, ипак, био код Југо-
словена и Црногораца. Број
првихЈе, наиме, са 49.881 пао
на само 12.176 (-75,7 одсто),
а других са 35.513 на 22.141
(-37,6 одсто).- Што је непостојећа Југо-
славија даље, то је и оних ко-
ји су бирали ту наднациона-
лону припадност, мање - ко-
ментарише Радун. - Црно-
горски идентитет је, опет,
прилично флуидан, а прет-
ходни попис је протекао у
атмосфери референдума за
одвајање и интензивних по-
рука из Подгорице, које са-
да, очигледно, немају исту
снагу.

Када је о малобројним
примерима раста реч, Рома
је, тако, више за 13.334 или

за 45,8 одсто. Ипак, највећи
раст - за 26.002 или готово
три пута - забележен је у ко-
лони "Регионална припад-
ност" у којој су, како се прет-
поставља, Војвођани, Срем-
ци, Бачвани, Банаћани..., ко-
ји се у попису не води издво-
јено.

- Ту се вероватно прелио
приличан број Југословена -
процењује Радун. - Јер, нису
се они раније тако изјашња-
вали само због југоносталги-
је, већ и због тога што су то
углавном деца из мешаних
бракова, па је и изјашњава-
ња по регионалној припад-
ности могућност да не мора-
ју да изаберу "страну" нијед-
ног од родитеља. ■
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Регионална припадност +26.002 (10.154-28.567)
Роми +13.334 (29.057-42.391)
Горанци +573 (606-1.179)
Албанци +563 (1.695-2.251)
Бошњаци +363 (417-780)

ишш___________________________________н
Мађари -39.071 (290.207-251.136)
Југословени -37.705 (49.881-12.176)
Срби -32.172 (1.321.807-1.289.635)
Црногорци -13.372 (35.513-22.141)
Хрвати -9.513 (56.546-47.033)


