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БРОЈ САМАЧКИХ ДОМАЋИНСТАВА У СРБИЈИ УДВОСТРУЧЕН У ПОСЛЕДЊИХ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

Самује више од 300.000 старих
■ Заборовили

их и најрођенији ■ Деца

долазе само ако имајудирекшне корисши
Према речима психолога
Првослава Плавшића, наша
средина била је позната по
блискости међу људима, али
је нагла урбанизација ранијих деценија променила начин живота, који је „технолошки" постао лакши, не и

Б. Царановић

БЕОГРАђАНКА

Стана Б.
буди се сама, леже у
кревет сама и сваки сат
проводи сама. И такав јој је
сваки дан. Поштар, или комшије које сретне на ходнику
зграде, једино су њено дружење са људима. Супруга је
сахранила пре неколико година. Од тада, каже, једва чека да му се придружи. Ћерка
јој удата у Канади. Не долази, ретко се и јавља. Син,
снаја и унуци живе у истом
граду, али немају времена за
њу. Не стижу, вели Стана, од
своје муке. Не криви их. Само тихо тугује.
У Србији, према последњим подацима Републичког
завода за статистику, око
300.000 старих људи живи само. Тако и умиру. Заборављени и занемарени, од најмилијих, околине, али и друштва.
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Функционалност је заменила узајамност, корист постаје важнија од слободе,
успех значајнији од емоције
каже
Плавшић.
Ј_ а к о
стручњаци
објашњавају,
из
система
вредности избаченојеононајбоље из традиционалног, а преузет
негативни стандард живљења
са Запада отуђена комуникација, себичност, не познајемо појам солидарности, не
бринемо о ближњима...
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МДНИПУЛИСДЊЕ
ГОДИШЊЕ се у Србији закључи
око 3.000 уговора о доживотном
издржавању, а око 300 бива раскинуто јер нека од сграна није задовољна како ова друга испуњава обавезе. Због поремећених односа измећу оних који дају имовину да би заузврат добили нечију
помоћ и издржавање, раскине се
сваки десети склопљени уговор,
било споразумно било тужбом.
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бличког завода за статистиНа попису 1991. године
заблежено је 158.385 усамљених домаћина у позним
годинама, што је било 6,5 одсто, док је 2002. године тај
број порастао на 266.613. До
последњег пописа, њихов
број се готово удвостручио,
достигао је 278.121, односно 11,2одсто. ■
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Такво је време дошло да
свако гледа своја посла и не
интересује га нико од кога
нема користи каже професор социологије на Правном
факултету Милован Митровић. Себичлук и користољубље главне су особине које
нас данас красе. Млади имају своје бриге, баве се преживљавањем, сопственом егзистенцијом, а најстаријих се
сете само ако могу да узму
део њихове пензије.
Статистика каже да је у Србији, према попису из 2011.
године 2.487.886 домаћинстава. Просечна величина домаћинства је 2,88 члана. Међутим, свако пето је самачко,
чак 555.467. У 197 насеља,
удео самачких домаћинсгава
је већи од половине!
За последњих 20 година
број самачких старачких домаћинстава непрестано је
податак је Репурастао

