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ПРОБЛЕМДЕФИНИСАЊА
ИОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

ПОЈМАСОЦИЈАЛНА 
ИСКЉУЧЕНОСТ

Сажетак:Социјалнаискљученост јављасекао једанод главних
проблема савремених друштава. У питању је процес у којем се
појединциилигрупеискључујуизмогућности,прилика,правакоја
произилазеизполитичких,економских,социјалнихсфера,којасу
имзагарантованауређењемодређеногдруштва.Једанодоснов
них проблема са којима се социолози, али и други истраживачи
сусрећу јесте управо различито, често непотпуно, дефинисање
социјалнеискључености,штоумногомеотежаваистраживања.
Изтогразлога,проблемдефинисањаиоперационализацијепојма
социјалнеискљученостипредстављавеомаважанкоракуистра
живањуовепојаве.Улитературијеприметанврломалибројпо
кушајаоперационализацијеовогпојма,ачестосенеправиразлика
инепрепознајеграницаизмеђупојмовасоцијалнеискљученостии
сиромаштва,јерсеконцептсоцијалнеискљученостичестокори
стиокаозаменазапојамсиромаштво.Уоквируовограда,рас
прављаће се о проблему дефинисања социјалне искључености, о
основним приступима и његовој операционализацији. Предмет
истраживањајеанализапојмасоцијалнаискљученост.Циљра
даједасекрозметоддефиницијепојма,односнокрозстварање
прецизнеипотпуне,пресвега,социолошкедефиницијепојмасо
цијална искљученост, кроз анализуњегових димензија, операци
онализујеовајпојамидођедоиндикаторапотребнихзањегово
истраживање.

Кључне речи: социјална искљученост, сиромаштво, анализа
појмова,операционализација,дефиниција
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Питањедефинисањапојмасоцијалнеискљученостииње
говеоперационализацијезначајнојепоставитиизнеколико
разлога.Првенствено,стандардизацијаинструментазаме
рењесиромаштваисоцијалнеискљученостиомогућилаби
поређењеподатакананеколиконивоа:наразличитимтери
торијамауоквируРепубликеСрбије,каоипоређењеброја
истепенасиромаштвастановникаСрбијеидругихземаља.
Постојањестандардизованихинструменатауједнобиомо
гућило истраживање временске димензије у праћењу по
растаилисмањењабројасиромашнихисоцијалноискљу
чених уСрбији иЕвропи.Потреба за тачнимподацима о
бројусиромашнихисоцијалноискљученихјављасеуслед
потребезаделовањемуправцусмањењатогбројаиправ
цуукидањасиромаштваисоцијалнеискључености.Уједно,
значајоперационалногдефинисањалежиутомештотежи
дабудештоближеунепосреднојпојавнојравнистварно
сти која изражава карактеристике друштвеногживота док
операционализованедефиницијеслужезаметодичнијепо
везивањепојмовногапаратанаукесаискуством.Операцио
нализацијајезначајназанаучнијезикодређененауке,који
зависиодповећањаоперативно–техничкихмогућностида
сеунауцидођедопрецизнихподатакаоискуственимса
држајима. Операционалисти су значајно допринели мере
њунаглашавајућидаоночининаучнепојмовепрецизнијим
јестештоихна једнозначанначинповезују саискуством.
Операционалистима се замера једностраност а критичари
каоприговорнаводедасесмисаонаучногпојмаможеспо
знатитеккадасеспознајуњеговевезесадругимпојмовима
унауци.1Операционализацијафеноменасоцијалнеискљу
чености у смеру добијања прецизнијих података предста
вљаизазовзанаучнике,тесеиндикаториидимензијесоци
јалнеискљученостиусвевећојмериистражујуидопуњују.
Познатоједасенастанактерминасоцијалнаискљученост
везујезафранцускогтеоретичараРенеаЛеноира(ReneLe
noir)којијеусвомделуLesExclus:unFrançaissurdix(1974)
првипутупотребионаведениконцепт.Појам јеобухватао
широкиспектарљуди,сиромашнепојединце,хендикепира
не,самоубилачкинастројене,старепојединце,злостављану
децуикорисникенаркотикакојисуутомпериодучинили
преко10%становништваФранцуске.Терминјебиопопу
ларануФранцускојјерсебританскипојамсиромаштваве
зиваозалиберализам,старирежимихришћанскомилоср
ђе.Францускирепубликанциодбацивалисулиберализами
тежилисуидејамаосолидарностиидржавиблагостања,те
сусоцијалнуискљученосттретираликаонеуспехдржавеи

1 Милић,В.(2014)Социолошкиметод,Београд:Заводзауџбенике.
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оштећењедруштвеногткива.1980тагодинајебилагодина
кризефранцускогдруштватејепојамсоцијалнеискључено
стиописиваоразличитеаспектедруштвапопутнезапосле
ности,гетоизације,променаупородичномживотуиживоту
самезаједнице.2Седамдесетихиосамдесетихгодина,дога
ђајипопутглобализацијеиновихтрендоваприватизације,
смањењејавнихуслуга,дерегулацијатржиштарадабилису
праћенипорастомнезапосленостиуЕвропиинесигурности
којајезахваталаонекојисуранијеуживалиусигурнимпо
словимаиповезанимдруштвениммрежама,умреженостиу
друштво.Тадаизраз„искључење”бивапроширенипочиње
даукључујерастдугорочнеипериодичненезапослености
растућу нестабилност друштвених односа. Било је препо
знатодасезапошљавањенеодносисамонаприходе,већи
научешћеудруштвениммрежамаиосећајсопственевред
ности,тедолазидоситуацијаукојимасунезапосленибили
искључениизучешћаунормалнимактивностимадруштва.3
Класици економскемисли, каошто је АдамСмит (Adam
Smith), наглашавају значај учествовања уживоту заједни
це и указују наАристотелово схватање да је потребно да
појединац неизбежно буде укључен у „друштвени”живот
у властитој заједници.Смит заступа општи став да је не
могућностпојединацадаслободнокомуницирајусадругим
појединцимаузаједнициважанвидограничавања,искљу
чењаидепривацијепосеби(истивиддепривацијекаошто
јенеухрањеностилибескућништво)идаимаимпликације
начињеницуданекеврстесоцијалнеискљученоститреба
посматратикаоконститутивнекомпонентеидејеосирома
штву.4Споменутиисторијскидогађајиутицаћенатодапо
јам1989.годинепостанедеопреамбулеЕвропскесоцијал
неповеље–документаВећаЕвропеосоцијалнимправима.
Наконтога,1996.годинеуведенојеновоправо–правона
заштиту од сиромаштва и социјалне искључености.5 Ко
ренетерминасоцијалнаискљученостпрвенственоможемо
пронаћиудвеевропскетрадиције:францускојианглосак
сонскојтрадицији.Англосаксонскатрадицијаистраживања
наглашавалајеутицајрасподелефинансијскихиматеријал
нихдобаракаоидруштвенихнаградатесусефокусиралина

2 De Haan,A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
SocialDevelopmentDivision.

3 Saith,R.(2001)SocialExclusion:TheConceptandApplicationtoDevelo
pingCountries,DefiningPovertyintheDevelopingWorld.

4 Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРепублициСрби
ји–узроци,последицеимогућностотклањања,докторскадисертација:
ФакултетзаекономијуиинжењерскименаџментуНовомСаду.

5 Исто.
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дистрибуцијскеаспекте,док јефранцускатрадицијаисти
цалаутицајдруштвенихвезаиодноса,односнорелацијске
аспекте.Дистрибуцијскиаспектиукључујудоходак,основ
неелементеживотногстандарда,тржиштерада,образова
ње,стамбенеуслове,здрављеирезиденцијалнипростор,а
релацијскиаспектиукључујусоцијалневезе,учествовањеу
цивилниморганизацијама,учествовањеуполитичкомжи
воту и породичниживот.6У оквируфранцуске традиције,
социјална искљученост настаје у дебати о сиромаштву у
Францускомдруштву.Подразумеваласенеодговарајућаве
заизмеђупојединцаидруштваипредстављалајенемогућ
ностинституцијадапојединцеинтегришууодређенусре
дину.Првенственосеполазилоодугроженихправапопут
политичких,грађанских,социјалнихкаоисистемакојису
одговорнизаостваривањеизадовољењенаведенихправа.
Тимесепојамсоцијалнеискљученостивезиваозаједанили
неколикокључнихподсистемаудруштву:

• Демократски који поспешује политичку партиципа
цију;

• Тржиштерадакојеподстичеекономскуинтеграцију;

• Систем социјалног благостања који се заснива на
социјалнојпартиципацији;

• Системпородицаи заједницакојечинеинтерперсо
налнуинтеграцију.7

Уанглосаксонскојтрадицијифокусјебиоусмеренкареди
стрибуцијидобараинедоступностиодређенихресурсапо
јединцима,групамаилидомаћинствима.Гиденсистичедаје
немогућедатипрофилсиромашних–сиромаштвојеразно
ликоисталносемења.Ипакљудиизодређенихкатегорија
имајувећушансудаживеусиромаштву.8Сиромаштвосу
посматраликаокарактеристикепојединацаидомаћинстава,
доксесоцијалнаискљученоствезивалазадруштвоиоднос
појединца према друштву.Неки стручњаци сматрају да је
разликаизмеђусиромаштваисоцијалнеискљученостипре
свегауинтензитету,паописујусиромаштвокаостањеуко
ме се глава још увек држи изнад воде, док социјална

6 Бејаковић,П.(2009)Водичзасоцијалнуискљученост,Загреб:Институт
зајавнефинансије.

7 Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији,Београд:ВладаРепубликеСрбије,SeConS,ЦЕСИДиРепублич
кизаводзасоцијалнузаштиту.

8 Гиденс,Е.(2007)Социологија,Београд:Чугурапринт.
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искљученостпредстављапотпунопотонуће.9Сиромаштво
можемодефинисатикаоодсуствофинансијских средстава
којасупотребнакакобисезадовољилеелементарнеживот
непотребе.Томићева(2007)сиромаштводефинишекаоне
достатакновцазанабавкуосновнепотрошачкекорпеина
тај начин га изједначава са апсолутним сиромаштвом.10У
њеној дефиницији, нагласак је на одсуству, материјалним
потребама,незадовољењу,искључењу…Дефиницијесиро
маштва најчешће обухватају материјалне и нематеријалне
аспектетеседоводеувезусапојмомсоцијалнеискључено
сти.Сиромашнипојединциипородицесуоничијисупри
ходитоликомалидасуискључениизминимумаживотаи
животних потреба  које задовољавају остали припадници
одређеногдруштва11Основнепотребеседефинишукаоми
нимална потрошачка корпа, која укључује воду, храну,
здравственузаштиту,доксусиромашнионикојисебинаве
денеелементенемогудаприуште.Изучавањесиромаштва
наосновупотрошачкекорпесводисенамикронивоиинди
видуализамкојисејасноразликујеодфранцускогприступа
друштвеној искључености са фокусом на друштво и везу
појединцаидруштва.Истраживањесиромаштваукључујеи
димензије попут образовања, положаја на тржишту рада,
пола,становањаисличноштосампојамприближавапојму
социјалнеискључености.Социјалнаискљученостусебиса
држиаспектесамихкореналишавања,узрока,механизама
–например,станодавцимогудаонемогућеприступстано
вима, елитне политичке групе могу да искључе друге из
уживањаузаконскимправима,синдикатимогудаонемогу
ћезапослењепојединцимаигрупамакојинисучланови,ма
њинамаможебитионемогућенодаиспољавајусвојиденти
тет,свештенициуИндијимогузабранитиприступхрамови
маодређенимкастама.Свиовипримеријесувидовисоци
јалнеискључености.12Терминсоцијалнеискљученостидо
пуњује концепт сиромаштва, али га не замењује.Концепт
социјалнеискљученостијешириодтрадиционалногсхва
тањасиромаштва, јерсењимепољенеповољногположаја

9 Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРебулициСрби
ји–узпоципоследицеимогућностотклањања,докторскадисертација,
НовиСад:Факултетзаекономијуиинжењерскименаџмент.

10Стојшин,С.(2014)Основнедимензијепојмасоцијалнеискљученостии
сиромаштва:проблеминдикатора,у:Структурнепроменеусавременим
друштвима,НовиСад:Филозофскифакултет.

11Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

12De Haan,A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
SocialDevelopmentDivision.
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проширујепрепрекамакаоштосунезапосленост,маргина
лизација, ускраћивањеилинеостваривањељудскихправа.
Изсвеганаведеног,социјалнуискљученостможемодефи
нисатикаоинтензиванобликвишедимензионалнедеприва
ције.Важнојенапоменутидасеузрочнопоследичниоднос
измеђусиромаштваисоцијалнеискљученостиможеопази
тииусупротномсмеру.Сиромаштвоможебитиузрокис
кључености,каокоддецеизсиромашнихпородицакојане
могудаприуштешколовање,збогчегакаснијетеженалазе
запослење,тезападајуузачараникругсоцијалнеискључе
ности.Сиромаштвоможеводитисоцијалнојискључености,
усмислудасуљудиодсечениодтржиштараданеучествују
у доминантним социјалним и културним обрасцима, губе
социјалнеконтакте,живеустигматизованимсуседствимаи
нисуудометусоцијалнеподршке.Уједно,социјалнаискљу
ченостможебитиузроксиромаштва,каокодРома,којине
могудасезапослечестозбогпредрасудапослодаваца,ате
шко граде социјалне мреже, па не могу ни на њих да се
ослонеупроналажењупосла.Односизмеђусоцијалнеис
кључености и сиромаштваможе се поставити по обрасцу
гнезда,причемујеилисиромаштвосмештеноушириоквир
социјалнеискљученостиилијепаксоцијалнаискљученост
схваћенасамокаоједанодаспекатасиромаштва.Такосене
кадаискљученостсхватакаоекстремниобликсиромаштва
којиподразумевавишеструкудепривацију,анесамомате
ријалносиромаштво.Другипутјесиромаштвосмештеноу
контекстсоцијалнеискључености,каоњенпосебаноблик
илиједнаодбројнихдимензијадепривацијекојезаједночи
нестањесоцијалнеикључености.13Анализасоцијалнеис
кључености за нас као друштвене теоретичаре је значајна
јеруочавамофакторекојепојединцеодводеусиромаштвои
доводедосоцијалнеискључености,повезанајесакршењем
одређенихправа–попутправанаобразовање,огледасеу
дискриминацији и друштвеној неправди.14 Социјална ис
кљученост сеунајужемсмислуодносинаначиненакоје
појединцимогудабудуискључениизширедруштвенеза
једнице.15Наглашаванедостатакилиускраћивањеприступа
ресурсима, правима, роби и услугама, као и немогућност
учествовањаунормалнимодносимаиактивностимакојесу
доступневећиниудруштву,штоутиченаквалитетживота
појединца и на кохезију друштва у целини. У питању је

13Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРебулициСрби
ји–узроципоследицеимогућностотклањања,докторскадисертација,
НовиСад:Факултетзаекономијуиинжењерскименаџмент.

14Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

15Гиденс,Е.(2007)Социологија,Београд:Чугурапринт.
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вишедимензионаланпојам,обухватадруштвене,политичке,
културнеиекономскедимензије,алиидајединамичанјер
утиченаљуденаразличитеначине.Насличанначинсоци
јалнуискљученостописујеитеоретичарСејт(Saith)којије
дефинишеуодносунадржавноблагостањеизапосленост,
алиинсистиранатомедаонатакођеможедасезасниваина
идејамамогућности,такодасепосматраикаопроцескоји
доводидостањаукојемпојединциигрупетежедаостваре
максимумсвојихмогућности16.Некиаутори,нпр.Стајнерт
(Stainert)иПилграм(Pilgram)сматрајудасесоцијалнаис
кљученост може схватити као континуирано и постепено
искључивањеизпуногучешћаусоцијалнимактивностима,
такодаутомсмислунештосупротноодсоцијалнеискључе
ностинисуниинтеграција,ниинклузија,негојеучешћеод
носнопартиципација.17Социјалнуискљученостможемоде
финисатикаопроцесискључењапојединацаилигрупаиз
могућности,прилика,правакојепроизилазеизполитичких,
економских,социјалнихсфера,којасуимуједнозагаранто
вана уређењем одређеног друштва.18 У оквиру Европске
уније,социјалнаискљученостјеописанакаопроцескојим
су одређени појединци гурнути на саму ивицу друштва и
спречениуучествовањуудруштвузбогсвогсиромаштва
илинедостаткаосновнихзнањаимогућнотизадоживот
но учење, или као резултат дискриминације.19 Социјална
искљученост јавља се као ограничен приступ услугама
образовања, здравственој или социјалној заштити; низак
ниворазвијеностидруштвеногживотапородицеизаједни
це,смањенесоцијалнеинтеракције,каоиготовонепостоје
ћегсоцијалногкапитала.20Теоретичаринаглашавајупрекид
социјалнихвезаимрежасолидарностикојисупредуслови
заквалитетанживотпојединацаигрупа.Значајнисузаин
теграцијучитаведруштвенезаједнице.21Наведенедефини
ције указују на чињеницу да је социјална искљученост
аналитички инструмент за истраживање и сузбијање

16Saith,R.(2001)SocialExclusion:TheConceptandApplicationtoDevelo
pingCountries,DefiningPovertyintheDevelopingWorld.

17Шкорић,Ј.Социјалнаискљученосткаосоцијалнипроблем,у:Социјал
нипроблемкривице,ур.Кубурић,З.,Миленковић,П.иЗотова,А.(2015),
НовиСад:Центарзаемпиријскаистраживањарелигије,стр.237257.

18Trbanc, M. (1996) Social Exclusion: The Concept and Data Indicating
ExclusioninSlovenia,DruûboslovneRazprave(12),рр.2223.

19Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

20Исто.
21Цвејић, С., Бабовић, М., Петровић, М., Богданов, Н. и Вуковић, О.

(2010)СоцијалнаискљученостуруралнимобластимаСрбије,Београд:
УНДПСрбија,Секторзаинклузивниразвој.
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сиромаштвајердајешируперспективудепривације,сиро
маштваиуказујенасоцијалнеструктуреикакоонегенери
шусиромаштво.Какобисмоадекватнијеанализиралипојам
социјалнеискључености,потребно јенаправитиквалифи
кацијудефиницијапојма.Можемојеизвестипремакрите
ријуму порекла, односно настанка, где се разликују две
групедефиниција:

• Онекојесунасталеуоквируодређенихинституција;

• Онекојесусачињенеодстранепојединихаутора.

Прва група дефиниција обухвата дефиниције настале у
оквируинституција.Некеземљеимајувластитедефиниције
социјалнеискључености.Шпорер(2004)наводипримерВе
ликеБританијекојајеустановилаОдељењезасоцијалнуис
кљученост(SocialExclusionUnit).Премањиховојдефини
цији,социјалнаискљученостјеизраззаоноштосеможе
догодитикадаљудииличитаваподручјапатеодкомбина
цијеповезанихпроблемакаоштосунезапосленост,непри
кладнеквалификације,малиприходи,лошестановање,ви
соко криминална околина, лоше здравље и распад поро
дице.22Дефиницијауказујенадескриптивност,отвореност
иоперационалност.Отворенајејеримамогућностдодава
њадругихтиповаискључености;операционалнаје(готово
радна) јеруказујенапроблемекојимаби семоглабавити
социјалнаполитика.Социјалнаискљученостсеможедого
дитиалинеморанужнокадасејављајунаведенеоколности.
Првенственосерадиодескрипцијиразличитихелеменатаи
примеракакоможедоћидоискључењааненужнофактора
који је изазивају. Ћеранић (2010) наводи примерEurostat
TaskForce из 1998. године кажеда је социјалнаискључе
ност...динамичкипроцес,најбољеописанкаокретањепре
ма нижим нивоима: одређене неповољне околности воде
премаискључености,којазатимстварајошвећибројне
повољнихоколностиисвевећуискљученост,завршавајући
с вишеструко депривирајућим околностима.23 Појединци,
домаћинстваигеографскаподручјамогубитиискљученииз
приступа ресурсима попут запослења, услуга здравствене
заштите,образовања,политичкогживота.Дефиницијасуге
ришедапажњу треба усмеритина гомилањенеповољних
животнихоколности.Наведенедефиницијеимајудескрип
тивникарактер,неможемооњимаговоритикаопрецизним
дефиницијама социјалне искључености што је један од

22SocialExclusionUnit2001према:Шпорер,Ж.(2004)Концептдруштве
неискључености,ДруштвенаистраживањаЗагреб(12),стр.171193.

23ЕurostatTaskForceпрема:Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискључености
карактеркомпетитивостиЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2),стр.23.
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проблемаприњиховојупотреби.24Другугрупучинедефи
ницијекојенастајукаорезултатраданаучникакојисебаве
овимподручјем.Прваподгрупатаквихдефиницијанераз
ликујесесадржајноодстарихконцепатаприсутнихудру
штвеним наукама који говоре о незапослености, сирома
штву, неједнакости и слабијем положају или депривацији
унутар некога дела заједнице. У питању су дефиниције у
којимасепојмовисиромаштваидруштвенеискључености
користекаосиноними.Каопримертаквеврстедефинисања,
можемоиздвојитидефиницијутеоретичараБарнса(Barnes)
којинаводидасесоцијалнаискљученостодносинатрајну
ускраћеностпојединацаигрупа.25Насличанначинтеорети
чар Таунсенд (Townsend) описује социјалну искљученост
наводећипојединци,групеипородицесусиромашникадсу
њиховиресурситоликоозбиљноисподонихкојисесматра
ју просечним за појединце и породице, да их искључују из
свакодневних животних образаца и активности.26Колин
(2008)појамсоцијалнеискљученостидефинишекрозхоли
стичкиконцептучијемсусредиштувредносниобрасцикоји
сеформирајунаосновусиромаштваиометајуинтеграцију
овихгрупакаокључниузроцикојидоводедоспиралесоци
јалногпропадања.Дефиницијапојмапоказуједајесирома
штвоусловсоцијалнеискључености.27Овајвиддефиниција
јетежизаприменусобзиромнатодајезамућенаграница
гдесераздвајајупојмовисиромаштваисоцијалнеискључе
ности.Тежеискључивоистраживањуматеријалнихаспека
та, теможемозакључитидаим је слабастранатоштосу
једностране.Другаподгрупадефиницијазаснивасенакон
цептимакојисеослањајунаширедруштвенепроцесе.Ће
ранићнаводипримертеоретичараЕткинсона(Atkinson)ко
јиразматратрострукиодноссиромаштва,незапосленостии
социјалнеискључености.Овиконцептисуповезаниалини
су синоними.Незапосленостможеизазвати социјалнуис
кљученост,алинегарантујеје–незапосленостједовољан
алиненеопходанузрокнастанкасоцијалнеискључености.
Наглашава вишедимензионалност која разликује концепт
друштвене искључености од концепата незапослености и

24Исто.
25Шверко, Б., Галић, З. и Маслић Сершић, Д. (2005) Незапосленост и

социјална искљученост: лонгитудинална студија, Ревија за социјалну
политику(13),стр.1.

26Townsend,P.(1979)PovertyinUnitedKingdom:Conceptsofpovertyand
Deprivation,Harmondsworth:PenguinBooks,р.31.

27Колин према: Стојшин, С. (2014) Основне димензије појма социјал
не искључености и сиромаштва: проблеминдикатора, у:Структурне
промене у савременим друштвима, Нови Сад: Филозофски факултет,
стр.86.
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сиромаштва.28ТеоретичарДафи(Duffy)социјалнуискључе
ностодређујекаонемогућностучествовањауекономском,
социјалном, политичком и културном животу матичног
друштва.29Концептдруштвенеискљученостизаснивасена
постојањувишеструкихускраћивањатејеоперационализо
ван у четири следеће димензије активности: потрошњи,
производњи,политичкомангажмануидруштвенојинтерак
цији.30ТеоретичарипопутМаршалаиБергмана (Marshall,
Bergman) заговарају идеју да искљученост треба повезати
саидејамаограђанскомстатусуидасеможетретиратикао
неуспехједногиливишедруштвенихсистемапопутправ
ногсистема,тржишногсистема,системасоцијалнедобро
бити или породичног система и система локалне заједни
це.31 Припадање одређеном друштву зависи од наведених
система.Битиинтегрисанунутарцивилногдруштвазначи
битиједнаксаосталимприпадницимадруштвауправном
смислу.Економскаинтеграцијаподразумеваједнакприступ
запослењуиекономскимресурсима.Социјалнаинтеграција
везујесезакористоднакнадаилисоцијалнихуслугакоје
обезбеђуједржава.Интерперсоналнаинтеграцијаодносисе
науспостављањеиодржавањепородичних,пријатељскихи
комшијскихвеза.Свачетирисистемасуједнакозначајнаи
међузависна.Унајгоремположајусупојединцикојисунеу
спешни у свим системима.32 Такав је случај са бескућни
штвом,онинемају„кровнадглавом”,безизвораприходасу,
долазидоопадањазаштитнеулогепримарнихгрупа,поро
дице,пријатеља,локалнезаједнице…33Шпорернаводида
биакадемскадефиницијасоцијалнеискљученоститребала
дабудевишеаналитичкаитеоријска,какобибилаприме
њиваупраксиалииобјашњивакрозтеорије.34Анализирају
ћидвегрупедефиниција,можемозакључитидаоноштоим
језаједничкојестетретирањеконцептасоцијалнеискључе
ности као мултидимензионалног (у смислу вишеструке

28Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивости
ЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2).

29Duffyпрема:Шверко,Б.,Галић,З.иМаслићСершић,Д.(2005)Неза
посленостисоцијалнаискљученост:лонгитудиналнастудија,Ревијаза
социјалнуполитику(13),стр.1.

30Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања,Загреб(12),стр.171193.

31Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивости
ЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2).

32Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио
нализација,Ревијазасоциологију,35(12),стр.4560.

33Бобић,М.(2014)Бескућници,Београд:Републичкизаводзастатистику.
34Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања,Загреб(12),стр.171193.



326

ЈОВАНА ЗУБАЦ

ускраћености–каоштосунпр.незапосленост,недостатак
имовине/ресурса, образовања, друштвеног угледа и сл.) и
усмеравајупажњунаодносеипроцесекојинастајукаоре
зултатсоцијалнеискључености.Ћеранићсекористианало
гијомШућуракојиистичедајесоцијалнаискљученостки
шобранконцепт–којиобухватавеликибројдимензија.35Са
тимувези, теоретичаркаХилариСилвер (HilarySilver) је
покушаладасистематизујеразличитедефиницијепојмасо
цијалнаискљученостидопринелајесасвојомтипологијом
парадигми.Парадигмесадржеразличитетеоријскеперспек
тиве,идеологије,дискурсе…Разликујућиихнаосновураз
личитихстепенадруштвенеинтеграције,наводитрипара
дигме:парадигмасолидарности,парадигмаспецијализације
ипарадигмамонопола.Свакапарадигмаприписујеискљу
ченостиодређенеузрокеизаснивасенаразличитимидео
лошкимстановиштима:републиканизму,либерализмуисо
цијалдемократији.Сваканудиобјашњењезаформесоцијал
ног искључења – економског, социјалног, политичког или
културног.Искљученостињенозначењевариранаоснову
идеолошкихстановиштаисаметерминологијекојајеуупо
треби.Честосемешасатерминимапопутсиромаштва,не
једнакости, дискриминације, маргиналности, депривације,
небитношћуислично.36Уоквирупарадигмесолидарности,
којајебилазаступљенауФранцускомрепубликанизму,до
социјалногискључењадолазикадасепрекиневезаизмеђу
појединцаидруштвакојасеназивасолидарношћу.Идејао
друштвеномреду,започетаодстранефилозофаРусоа,даље
разрађенаодстранеДиркема, заснивасенаекстерном,на
моралу,нормативности.Националниконсезусиколективна
свестсунештоштоћеиндивидуеповезатисадруштвомуз
помоћразличитихинституција.Приступиндивидуамазави
сиодкултурнихиморалнихграницадруштвакаоикатего
ријакојеуправљајуњиме.Каодевијацијеианомија,соци
јална искљученост прети друштвеној интеграцији јер су
протнотерминуискључењајеуправоинтеграција.Удирке
мовскомсмислу,подразумеваасимилацијууодређенукул
туру.Фокусирасенасолидарностнација,раса,етницитета,
локацијеидругеелементеинтеграцијеисолидарностимеђу
поједницима. Тежи трендовима флексибилне производње
кадајеречополитичкојекономији.37Уамеричкомлибера
лизму, социјална искљученост се посматра каопоследица
специјализације: друштвене диференцијације, економске

35Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивности
ЦрнеГоре,Социолошкалуча,4(2).

36Silver,H.(1994)Socialexclusionandsocialsolidarity:threeparadigms,Int’l
Lab.Rev.(133),рр.531578.

37Исто.
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поделерада,одвојеностисферерадаисегментацијетржи
штарада.Сматраседапојединциимајумогућностспеција
лизацијеунутартржиштарадаидруштвенихгрупа.Либера
ли тежеиндивидуализму,међутимнеможе сеискључење
приписатиискључивоиндивидуалнимпреференцијама,већ
иструктурамакоједоводедокооперацијаитакмичењамеђу
њима–тржиштурада,асоцијацијама,економијиислично.
Либерализамсезасниванареду,каоуекономијииполити
ци,каомрежапојединацакојиразмењујуресурсепратећи
своје интересе имотиве.Либералнимодел грађанства за
снивасенаправимаиобавезамаиодвајањуприватнеијав
несфере.Овапарадигмасепосматракрозпризмуиндиви
дуалнихкарактеристикаиафинитета.Последњапарадигма,
која настаје под утицајем Европске левице, искљученост
посматракаопоследицумонополаодређенихгрупа.Позна
јућиделаМарксаиВебера,можемозакључитидасепоре
дакудруштвузасниванахијерархијскираспоређенојмоћи
идруштвенимвезама.Монополсестваратакоштоодређе
нипојединциилигрупеимајумоћнадодређенимресурси
ма.Настајекада институцијеикултурнеразликестварају
несаморазликекојеодвајају,већдаљепродубљујусоцијал
нуискљученост.Монополстваразаједничкиинтересмеђу
појединцимакојирасполажуодређенимресурсима.Онасе
огледа у доминацији и субординацији – доминантнима и
подређенима.Ова веза је манифестна на тржишту рада и
његовојсегментацији.Важнојеуказатинаодређененедо
статкекојеуочавамоуоквирутеорије.Првенствено,пара
дигмасолидарностизаснивасенаидејиокохезијииинте
грацијикојасезасниванадоминантнојкултуриизкојесе
црпе вредностииобрасципонашања.Постмодерна са со
бомдоносимултикултуралнадруштвагдејебазасолидар
ностреконфигурисана,собзиромнаприлагођавањекултура
мањинадоминантнојкултурииобрнуто.Данасјетешкораз
матратисоцијалнуискљученостсастановиштакултурекао
базеукључености.Слабастранепарадигмеспецијализације
којасезасниванаидејамалиберализмаогледасеуметодо
лошком аспекту – методолошком индивидуализму који се
фокусираискључивонапојединцекаојединицеанализе.За
немарујусегрупниаспектитејеједнострана.Социјалнаис
кљученост треба да се разматра на микро и макро нивоу.
Оноштојеважнонапоменутијестедасунаведенепарадиг
меидеалнитиповиињиховапојаваудруштвеномживоту
варираодразличитихдруштвадокултура.
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Табелабр.1–Парадигмесоцијалнеискучености.38

Какобисмонаправилипреглед,навешћемодефиницијекоје
обухватајупојамуњеговомнајширемсмислуикојебибиле
релевантнезањеговоистраживање–Социјалноискључени
суонипојединци,породицеидругегрупе,којисуизбаченииз
укупногдруштвеногживота, економског,политичког, со
цијалногикултурногсистемаодносакојибииммогаообез
бедитиминималанстепенинтеграцијеуконкретномдру
штву.39Левитаси сараднциистичу (2007)да је социјална
искљученостсложенивишедимензионаланпроцес.Упита
њујепојамкојиукључујенедостатакресурсаилиускраћи
вањересурса,права,добараиуслугаинемогућностучешћа
унормалнимодносимаиактивностимадоступнимвећини
људиудруштву,билодасутоуекономским,социјалним,
културним или политичким аренама. Она утиче како на
квалитетживотапојединаца,тако и на једнакости ко
хезијудруштвауцелини.40Оведефиницијесурелеватнејер
суњимаобухваћенимикроимакроаспектикојисукључни
какобиималидубинскиувидунаведенипојам.Уњиховом
садржају,указано једа јеупитањувишедимензионалани
динамичан појам. Истакнуте су димензије социјалне ис
кљученостинаосновукојих јеобезбеђеноњеномерењеу
различитим сферама друштвеногживота и путем којих је

38Исто,стр.540.
39Валкерпрема:Милошевић,Б.(2015)Континуитетсиромаштваисиро

машнихусрпскомдруштву:одрањивихгрупадогубитникатранзиције,
Социолошкигодишњак(10),стр.27–45.

40Levitas,R.,Pantazis,C.,Fahmy,E.,Gordon,D.,Llyod,E.andPatsios,D.
(2007) The Multidimensional analysis of social exclusion, Bristol: De
partmentofSociologyandSchool forSocialPolicy,TownsendCentre for
the International Study of Poverty and Bristol Institute for PublicAffairs
UniversityofBristol.
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олакшанпутдопроналаскаиндикатора.Напутудоинди
катора, релевантан корак јесте операционализација појма.
Првенственојезначајназанаучнијезикодређененауке,ко
ји зависи од повећања оперативно–техничкихмогућности
да се у науци дође до прецизних података о искуственим
садржајима.41Операционализацијафеноменасоцијалнеис
кљученостиусмерудобијањапрецизнијихподатакапред
ставља изазов за научнике, те се индикатори и димензије
социјалнеискљученостиусвевећојмериистражујуидо
пуњују.Шућур (2004) наводи да постоји мали број поку
шајаоперационализацијепојмасоцијалнеискљученостии
једнакбројистраживањакојасупосвећенанаведеномфе
номенуштоможемозакључитинаконпрегледадоминант
нелитературе.Традицијакојасефокусиранасиромаштвои
материјалнудепривацијууказујенапроцесекојиукључују
иискључујупојединцеигрупеизрелевантнихресурсаили
социјалнихправа.Истиченеколикодимензијанаосновуко
јих можемо операционализовати социјалну искљученост
попутекономске,социјалне,политичке,културне,моралне
ипородичнедимензије.Онеседаљемогурашчланитина
димензије попут производње, потрошње, партиципације,
социјалнеиполитичкеактивности.42НаосновуТрећегна
ционалногизвештајаосоцијалномукључивањуисмањењу
сиромаштваурепублициСрбији,можемозакључитидасе
социјална искљученост операционализује кроз неколи
косферакојесепратепопуттржиштарада (запосленост),
образовања,социјалнезаштите,здравстваиздравственеза
штите,становања,људскихправаидруштвенепартиципа
ције.43Петровић(2018)наводидасесоцијалнаискљученост
операционализује преко четири димензије: финансијског
сиромаштва,запослености,здрављаиобразовања.44Посма
трајући динамичност и вишедимензионалност социјалне
искључености,постоједвакључнапроблемакада јеречо
њенојоперационализацији.Првипроблемсеогледаузна
чајномпитањусамеоперационализацијепојма–гдеповући
границу?односно,изколикосфераилидимензијапоједин
циилигрупеморајудабудуискљученикакобисесматрало
дасусоцијалноискључени?Изгледадасеоситуацијисо
цијалнеискљученостиможеговоритисамокадајеупитању

41Милић,В.(2014)Социолошкиметод,Београд:Заводзауџбенике.
42Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио

нализација,Ревијазасоциологију35(12),стр.4560.
43ВладаРепубликеСрбије(2018)Трећинационалниизвештајосоцијал
номискључивањуисмањењусиромаштвауРепублициСрбији,Београд:
ВладаРепубликеСрбије.

44Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама,НовиСад:докторскадисертација.



330

ЈОВАНА ЗУБАЦ

кумулативноискључење(усмислуискључењаизвишесфе
ра)штолитератураипотврђује.Уједно,постављасејошне
коликозначајнихпитањапопут:Далијеједнаковажноиз
којесферејепојединацискључен?Далисусфереидимен
зијепопутзапослења,образовањаилистановањазначајни
језапартиципацијуиинтеграцијуудруштвооддругих?45
Можемозакључитидасобзиромнатодајеупитањувише
димензионаланпојам,свакасферазавређујеједнакупажњу
приистраживањуиможенамомогућитидубљеипрецизни
јеразумевањепојма.Шућурдаљеистиче,дабројдимензија
уоквирукојихсепојамоперационализујеварираодаутора
доаутораиодистраживањадоистраживања.Бројподручја
иизбориндикаторазависеодтемеистраживања.Наведени
аспекти,отежавајуадекватнуоперационализацијупојмасо
цијалнеискљученоститејетоуправоразлогзаштопостоји
малибројрадовананаведенутему.46Кадајеречопраћењу
имерењусоцијалнеискључености,данассуиндикаторидо
старазвијенијитеможемоговоритиочетирискупаинди
каторакојисекористеунаведенимпроцесима.Онисена
зивајуосновниминдикаторимаиобухватају:сиромаштвои
социјалнуискљученост,здравственузаштитуипензије.За
свакиодовихсегменатаразвијанисуспецифичнииндика
тори.Праћење социјалне искључености захтева прецизне,
компаративнеиажурнеподатке,тесекоришћењемовихин
дикатораинституционализовалапроцедуразаприкупљање
података.ПоредЛакениндикатора,пратесеидодатниин
дикаторикојипокривајуидругедимензијепопутсоцијалне,
културнепартиципације,становањаислично.Теоретичари
уједноразликујуапсолутнеирелативнеиндикаторе.Апсо
лутнисемереусвимземљамаиистимвременскимтачка
ма,доксурелативнифлексибилнииприлагођавајусесвакој
земљиињенимспецифичностимапојединачнотеможемо
говоритиоспецифичнимнационалниминдикаторима.Сви
националноспецифичнииндикаторинаовајначинсесма
трајурелативним,уколикосепокажукаотрајниирашире
ни ондамогу постати апсолутни индикатори.47УЕвропи,
кадајеречопраћењусоцијалнеискључености,каоштоје
наведено,користесепримарнииндикатори:

45Trbanc,M.(1996)SocialExclusion:TheConceptandDataIndicatingExclu
sioninSlovenia,DruûboslovneRazprave(12),рр.2223.

46Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио
нализација,Ревијазасоциологију35(12),стр.4560.

47Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији,Београд:ВладаРепубликеСрбије,SeConS,ЦЕСИДиРепублич
кизаводзасоцијалнузаштиту.



331

ЈОВАНА ЗУБАЦ

• Стопа ризика од сиромаштва односи се на уче
шћелицачијиједоходакмањиод60%медијане
националног дохотка по потрошачкој јединици.
Израчунаваседељењемдохоткадомаћинстваса
модификованомскаломОЕЦДпокојојпрвиодра
слидобијапондерисанусредину1,старијиод14
годинапондерисанусредину0.5,адеца0.3.

• Стопасталногризикаодсиромаштвапредставља
проценатособакојесуизложенеризикуодсиро
маштванајмањедведотригодине.

• Релативни јаз ризика од сиромаштва је разлика
измеђумедијанедохоткапопотрошачкојједини
циилинијеСтопадугорочненезапосленостииз
ражавапропорцијулицанезапослених12месеци
ивишеузрастаод15до64године.

• Особеудомаћинствубеззапосленихпредставља
учешћебројаособастаростиод0до65годинабез
иједног запосленог члана у односу на величину
староснегрупе.

• Особекоје суранонапустилешколовањесули
цаод18до24годинекојасузавршиланајвише
основно образовање или мање; нису похађала
никаквуобукунитиобразовање.

• Јазнезапосленостимигранатаизражаваразликуу
степенузапосленостимигранатаинемиграната.

• Материјалнадепривацијаобухватанизужихин
дикатора, који се стапају у индекс материјалне
депривације. Најчешће се односе на стамбени
статус, опремљеност стана, пренасељеност, фи
нансијскуоптерећностстамбенимтрошковима.48

Шућурнудиприказиндикатораидимензијакојесемогуко
риститиуистраживањурадноактивногстановништвакоји
јеприказануследећојтабели.49Изражавасекаопроценат
прагаодсиромаштва.

48Бабовић,М.(2011)Социјалнаукљученост:концепти,стање,политике,
Београд:SeConS.

49Томић,В.(2007)Сиромаштвоисоцијалнаискљученост:основнедефи
ницијеииндикатори,Социолошлкалуча(2),стр.149166.
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Табелабр.2–Индикаториидимензијесоцијалнеискључености;
Извор:Шућурпрема:Томић(2007),стр.156.

Теоретичарка Левитас (Ruth Levitas) наглашава да пре
маЦентрузаанализусоцијалнеискључености (Centar for
analysisofsocialexclusion)постојечетириподручјакојасу
релевантназаистраживањесоцијалнеискључености–не
постојањеприхода,незапосленост,образовањеиздравство.
Наосновунаведенихподручја,издвајајусеиндикаторипо
пут сиромаштва, лоших вештина и способности, недоста
такобразовања,лошистамбениуслови,тешкоздравствено
стање,неадекватнаоколина,дисфункционалнапородицаи
слично.Веомајетешкодефинисати,меритииквантифико
вати аспектедруштвенеискљученостипопутполитичкеи
социјалнепартиципацијетесенададаћеубудућноститео
ретичариуспетидапронађуадекватнорешењезанаведена
поља.50Морамонагласитиданесталностобликасоцијалне
искљученостиињена специфичнамултидимензионалност
утичунатодасеииндикаторимењајуидодатноусавршава
јуузависностиоддатогпроблема.Премаструктуриидуби
нипроблемаодређеногсегмента, земљаможедефинисати
националноспецифичнеиндикаторе.Приизрадипредлога
националноспецифичнихиндикаторазаСрбију,усвојенесу
дведодатнедимензијекојесупрепорученеодстранеструч
ног тима: материјална депривација и друштвена партици
пација.СрбијајеималапотешкоћасаприлагођавањимаЕУ
индикаторимасоцијалнеукључености.Овајпроблемјеида
насактуелан.МногиЛакениндикаториуРепублициСрбији
нисумерљивизбогњиховогнеадекватногобухватањакроз

50Levitas,R.Theconcept andmeasurementof social exclusion, in:Poverty
andsocialexclusioninBritain,eds.Pantazis,C.,Gordon,D.andLevitas,R.
(2006),ThePolicypress.
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истраживањанатерену.Притомсеприступодређеномпро
блему и методологија (којом су прикупљени подаци кроз
парцијално обухватање података о различитим димензи
јама социјалне искључености) разликују у односу на зва
ничнеЕУиндикаторе51Постојечетириспецифичностикоје
захтевају да се у процесмерења социјалне искључености
уврстенационалноспецифичнииндикаторипопутвеликог
бројаприпадникаромскепопулације,великогбројаприсил
нихмиграната (избеглице и расејана лица), великог удела
руралногстановништваиродненеравноправности.52

Закључак

Концептсоцијалнеискљученостипостајесверелевантнији.
Упитањујевишедимензионаланидинамичанпојамкојисе
јављакакоуразвијеним,такоумањеразвијенимдруштви
ма.Односисенапроцесекојигурајупојединцеилигрупе
намаргинедруштва, теим је онемогућенодаучествују у
активностимакојесукарактеристичнезаодређенодруштво.
Једанодциљевасвакогсавременогдруштва,развијеногили
мањеразвијеног,јесте,илибибартребалодабуде,данико
не буде изостављен, односно да је свако умогућности да
учествујеуразличитимсферамадруштва.Дакле,социјална
интеграцијакаосупротанпроцессоцијалнојискључености
данасјезначајанциљсоцијалнихполитикадруштава.Зао
статиилинематимогућностприступаодређеномделудру
штва, иманегативнепоследицене само за појединца, већ
и за целокупно друштво.Оношто отежава достизање тог
циљајесупроблемиприњеговомдефинисању,акаснијеи
његовомистраживању.Литературукарактеришемалиброј
покушаја дефинисања и операционализације самог појма,
каоштосмомоглидауочимо.Операционалнодефинисање
језначајнојертежидабудештоближенепосреднојпојавној
равнистварностикојаизражавакарактеристикедруштвеног
живота,докоперационализованедефиницијеслужезамето
дичнијеповезивањепојмовногапаратанаукесаискуством.
Теоријскаадекватностоперационалнодефинисанихпојмо
вајеједанодпредусловаширенаучнеупотребљивости.Из
наведенихразлога,урадујепонуђенаоперационализација
појматепреглединдикаторакојимогубитикориснизапра
ћењеимерењесоцијалнеискључености.Оноштоможемо
издвојитикаорелевантно,свакакојесвеобухватнадефини
ција теоретичара Вокера и Левитаса (Walker and Levitas).

51Јелић,С. иКоларевић,В. (2016)Феномен социјалне искључености у
периодутранзицијеуСрбији,Социолошкипреглед50(2),стр.209228.

52Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама,НовиСад:докторскадисертација.
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Адекватно дефинисање појма социјалне искључености је
изузетно значајно.Добро операционализован појам јемо
ћан инструмент замерење социјалне искључености, а са
мим тим и креирање добре социјалне политике. Анализа
појма социјалне искључености значајна је јер даје могућ
ностуочавањафакторакојипојединцеодводеусиромаштво
идоводедосоцијалнеискључености.Уоквирурада,напра
вилисмоодговарајућуосновукојабимоглапомоћитеоре
тичарима и друштвенимнаучницима који имају проблема
да адекватно дефинишу и у истраживању користе појам
социјалнеискључености.
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THEPROBLEMOFDEFINITIONAND
OPERATIONALISATIONOFTHESOCIAL

EXCLUSIONCONCEPT

Abstract

Social exclusion appears as one of the main problems of modern
societies. It is a process in which individuals or groups exclude
themselves from opportunities, possibilities and rights arising
from political, economic and social spheres, as guaranteed by the
organization of a particular society. One of the basic problems that
sociologists and other researchers encounter is obviously different,
often incompletedefinitionof social exclusion,which inmanyways
makesresearchdifficult.Forthisreason,theproblemofdefiningand
operationalisingof thenotionofsocialexclusion isavery important
step in investigating thisphenomenon.There isaverysmallnumber
ofattemptstooperationalisethisterminliterature,andthereisoften
no difference between the concepts of social exclusion and poverty,
since theconceptofsocialexclusionisoftenusedasasubstitutefor
thenotionofpoverty.Withinthispaper,theproblemofdefiningsocial
exclusion, basic approaches, dimensions and its operationalisation
will be discussed. The subject of this research is an analysis of the
social exclusion concept.The aimof the paper is to use themethod
of definition of the term through creation of a precise and complete
primarily sociological definition of the social exclusion concept and
throughanalysisofitsdimensions,tooperationalisethisnotionandfind

indicatorsrelevanttothisresearch.

Keywords:socialexclusion,poverty,conceptanalysis,operationali
sation,definition




