НАЦИОНАЛНА И ЕТНИЧКА СЛИКА СРЕМА ПОСЛЕ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА

ВИШЕ СРЕМДЦД И РОМД
-

СРЕМСКА МИТРОВИЦА Да стара добра песма "Диван је кићени Срем, лепо је живет у
њем" и надаље важи доказују
резултати најновијег пописа
становништва према националној и етничкој припадно-

ЕВРОПДУМДЛОМ

-

СРЕМЦИ за себе кажу да је Срем
Европа у малом. Заједно живе
припадници 30 нација или етнич-

ких заједница. Најмању колонију

чине Власи, свега 8, Буњевци 21
и Горанци 42 сгановника.

сти. Убедљиво најбројнији су

Срби, следе Хрвати, Словаци,

па Мађари.

Последњи попис становништва из 2011. године показује
да у Срему има 312.278 душа.

Према националној

то последица одрицања од
сопственог националног идентитета већ смањене бројности.
Овде, нажалост и даље се више умире, него што се рађа.
На мали наталитет жале се

да деце никад ниЈе превише.
Сремци су последњих двадесетак година почели да "држе до себе". Уместо националне или етничке припадности
све више истичу своју регио-

опреде-

љености 265.272 се изјаснило
као Срби и највише их живи у

Сремској Митровици, Старој
Пазови и Руми. Оних који су
се изјаснили као Хрвати је
8.758, а најбројнији су у Сремској Митровици, Шиду и Инђији. На трећем месту по бројности су Словаци са 8.154 житеља, од чега преко 60 одсто
живи у Старој Пазови, а остали у Шиду и Инђији. Као Мађари изјаснило се 3.789 житеља Срема, највише у Руми и
знатно мање у Инђији и Иригу.
Смањио се укупан број
Словака у односу на попис из
упоређује Јан
2002. године
Пољовка из Старе Пазове
Није
простим објашњењем.

-

-

-

ЈУГ0СЛ0ВЕНИ П0СТ0ЈДНИ
ИЗМЕђУ два пописа "нестало" је 3.878 Југословена. Ипак, 1.222 Сремца се и даље изјашњавају као Југословени, од чега трећина живи у
Сремској Митровици, а осгали у Инђији и Руми.
и припадници осталих националних или етничких целина.
Једина "светла тачка" су Роми
који бележе пораст од 35 одсто. Рома у Срему има 5.488,
од чега 95 одсто живи у Руми,
Старој Пазови и Пећинцима.
Изгледа да сада само сиротиња рађа децу. Хвала богу
имам их петоро. Сви живи и
здрави, а нису рођени у свили
и кадифи поносна Ромкиња
Румљанка Весна Николић
гледа на своје "пилиће" и каже

-

-

налну припадност, изјашњавајући се као Сремци. Таквог
опредељења је 1.027 грађана.

Данас "највећи Сремци"

живе

у Сремској Митровици, преко
65 одсто, Руми и Старој Пазови.
Биће нас све више уверава Сремскомитровчанин Никола Стојановић.
Нисмо
"посебна фела" људи. Ми само и на овај начин хоћемо да
чувамо традицију, као што то
Б. Б. МИЈИЋ
радеидруги.И

-

-

-

