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ПРОЦЕНАТ ВЕЋИНСКОГ НАРОДА У СРБИЈИ, УПРКОС БЕЛОЈ КУГИ, ГОДИНАМА РАСТЕ У ОДНОСУ НА ОСТАЛЕ

ДРУГИ НЕСТАЈУ БРЖЕ ОД СРБА
На однос ушиче брже сшарење других нација, али и иолишичко изјашњавање

УПРКОС белоЈ куги и ве-
ликом исељавању, Срба је у
Србији последњих година,
ипак, све више. Иако их је
око 225.000 мање, у односу на
друге народе су све доми-
нантнији.

Резултати последњег попи-
са становништва показали су
да Срби у Србији чине 83,3
одсто укупног становништва.
Али, бројке показују да је у
септембру 2011. године удео
Срба у популацији државе
повећан за пола процента у
односу на 2002. годину, када
је, опет, био већи за више од
три одсто у односу на пре-
бројавање 1991. године. Једи-
ни изузетак од уједначеног
пораста забележен је на попи-
сима 1971. (Срби су чинили
71,2 одсто становништва) и
1981, када их је било најмање
- само 66,3 одсто.

Ову појаву демографи об-
јашњавају старошћу и нега-
тивним природним прира-
штајима осталих народа који
живе у Србији, али и много-
бројним недемографским

факторима - утицајем поли-
тике и различитих идеологи-
ја. Сагласни су, међутим, да је
на делу консолидовање срп-
ског етничког корпуса, као и
утапање мањих народа у ве-
ће.

- Са процентом већинског

ДЛБДНЦИ ПРИКРИЛИ БР0Ј
БР0Ј Албанаца у Србији, који су бојкотовали попис, остао је у магли.
На папиру њих је 5.809, што чини једва 0,08 одсго популације.
- Њима је било у интересу да не изађу на попис. Албанаца је мање
него што се претпоставља, и зато су учинили све да прикрију прави
број. То им је важније, него остваривање појединих права која им
припадају на основу бројности - објашњава Никитовић.

ње о националноЈ припадно-
сти отвореног типа - грађани
имају право да се изјасне ка-
ко хоће, али и да на њега не
одговоре.

Демограф Инстутута дру-
штвених наука Владимир
Никитовић каже да се због

народа већим од 83 одсто, на-
ша земља улази у круг изра-
зито хомогених држава, које
су ретке у Европи - објашња-
ва демограф Иван Маринко-
вић. - Узроци за то леже у ве-
ликој старости осталих наро-
да у Србији - Мађара, Слова-
ка, Хрвата, Немаца, Бугара...
Углавном су то популације у
позним годинама, чији је
прираштај још мањи него
код Срба. То доводи до ситу-
ације да број Срба опада, али
се повећава њихов удео у ста-
новништву.

Проблем са изјашњавањем
људи је што је пописно пита-

тога на српску страну прелио
одређени проценат некадаш-
њих Југословена, али и Цр-
ногораца, Рома, Влаха...

- Добар део грађана Срби-
је одговор на питање о наци-
ји на попису схвата као поли-
тичко изјашњавање - напо-
миње Никитовић. - Удео
одређених народа због тога
варира од пописа до пописа,
иако је на терену њихов број
углавном непромењен.

На проценат већинског на-
рода, према Никитовићевим
речима, нису значајно утица-
ле избегличке колоне из Хр-
ватске, БиХ и КиМ.И Р. Др.

| НЕВИДЕСЕЈЕВРШ |
РЕЗУЛТАТИ прошлогодишњег по-
писа сакрили су многе народе ко-
ји живе у Србији - Јевреје, Чехе,
Ашкалије, Египћане... Како ови
народи појединачно немају више
од 2.000 припадника сврстани су у
категорију "осгали", иако су веко-
вима присутни на овом простору.
Њихов укупни број је чак 17.558,
што чини 0,24 одсто популације.


