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СТУДИЈА РЕПУБЛИЧКОГ
ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

У СРБИЈИ 18.287 БЕСКУЋНИКА, ПОКАЗУЈЕ СТУДИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

У НИШУ ЖИВИ 775 БЕСКУЋНИКА
По броју бескућника издвајају се градови Београд,
7.129 лица, Ниш 775 и Нови Сад 623 оескућника
Углавном су у познијим педесетим годинама, ниског
образовања, незапослени или ангажовани на слабо

плаћеним пословима
У Попису 201 1 . године прикупљени су подаци о 18.287
бескућника, од чега 97, 6
одсто чине секундарни
бескућници, односно лица

која живе у објектима настањеним из нужде, као што су
шупе, бараке, приколице, вагони, подруми, шатори, шлепови, односно картонска и нехигијенска насеља, а 2, 4 одсто
примарни бескућници, дакле,
лица без сталне или привремене адресе становања, која
живе на улици, у парковима,
под мостовима и слично, наводи се у првој у низу специјалних публикација Републичког завода за статистику,
у којима се, на основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова201 1 . године, анализирају демографске, социоекономске и друге карактеристике појединих категорија становништва. Студија
под називом "Бескућници" ауторке професора др Мирјане
Бобић посвећена је посебно
осетљивом и маргинализованом становништву са циљем
да се боље сагледају њихови
услови живота и положај у
друштву.
"Највећи број бескућника
пописан је у Београдском региону, 39 одсто пд укупног броја
бескућника, а најмањи у Региону Војводине, око 14 одсто
укупног броја бескућника.
Међу бескућницима број мушкараца и жена је скоро пођеднак. Значајнија разлика може
се уочити једино у Региону Војводине, где око 53 одсто
бескућника чине мушкарци. У
Београду је забележено 50, 6
одсто мушкараца бескућника
и 49 одсто жена, у Шумадији је
тај однос 49, 9 према 50, 1
одсто у корист жена, а у региону југоисточне Србије забележено је 50, 4 одсто мушкараца бескућника и 49, 6 жена
бескућника", наводи у својој
студији професор др Мирјана

Бобић.

Просечна старост бескућника је 38 година, с тим што је
просечна старост примарних
бескућника 43, 3 године, а
секундарних 38 година. Просечна старост жена које припадају овој категорији становништва је 39, 5 година, а муш-

караца36,7година.

По броју бескућника
издвајају се градови Београд,
7.129 лица, Ниш има 775 и
Нови Сад 623 бескућника.
Када се ради о степену образовања код примарних
бескућника доминирају нижи
образовни нивои и то су лица
са завршеном основном школом, односно са непотпуном
основном школом и укупно их
је 178, односно 46 одсто. Са
средњим образовањем је
свако треће лице, а свако
седмо је без школе. У Београдском региону највише има
лица са средњим, 59 од укупно
125, као и са високим образовањем 1 3 од укупно 20, а у Војводини је пођеднак број лица
са основним и средњим обра-

зовањем. Боља образовна
структура на северу земље, у
зони метрополе, последица је
веће бројности ових лица у
том региону, а вероватно и израженијих структурних преображаја током постсоцијалистичке трансформације, што је

значајан број лица одвело у позицију "губитника", односно
лица без посла и каријере.
примарних
Профил
бескућника у Србији сличан је
ономе из развијенијих средина: реч је о претежно мушком
становништву, ниског образовања, незапосленом, или пак
радно ангажованом на несигурним, неквалификованим,
слабо плаћеним пословима, с
високим уделом морбидитета,
посебно болести зависности,
алкохол, дрога, коцка. Жен-

ска популација мање је присутна у категорији примарних
бескућника, или је, пак, мање
доступна статистици, посебно
млађе, виталније жене, наводи се у студији Републичког
заводазастатистику.
"Ако се претпостави, с
друге стране, да њих више
него мушкарце штити породица, која је још увек велики
извор социјалне сигурности
код нас, онда се може очекивати да са порастом индивидуализације, развода и

распада брака, а у условима
великог сиромаштва и сужавања социјалне заштите, феномен женског бескућништва
значајније порасте у наредном
периоду", наводи се у студији.
Код примарних бескућника доминирају мушкарци,
док су жене нешто заступљеније међу секундарним
бескућницима, који су, генерално, знатно бројнији, са повољнијом старосно-полном
структуром, вишом брачношћу, али и високим уделима
једночланих домаћинстава,
високом незапосленошћу, односно великим уделом неактивног и издржаваног становништва, што свеукупно сведочи о великој социјалној изолацији и ниским акционим потенцијалима обе групе њених
припадника.
Секундарни бескућници,
посебно корисници прихватилишта, претежно су особе ван
брака, мада се стање разведености наводи као индивидуални разлог стамбене депривације код обе категорије
бескућника и примарних и
секундарних. Присутно је,
међутим, насиље у породици,
посебно код лица из прихватилишта.
В.Петровић
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БЕСКУЋНИЦИ И МУШКАРАЦИ И ЖЕНЕ: до "губитника" из нфазличитијих разлога
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