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рема процени стручњака
и истраживача, напху земл>у у последњих десетак
година напустило је 5(Х).(Х)0 младих. Остали су углавном они који нису имали могућности да оду
или нису могли да преброде психолошке баријере и, наравно, они
који су добро живели захваљујући припадности неком „клану".
Подаци из послсдњег пописа
становнипггва, спроведеног 1991.
године, говоре да ЈС већ тада само
у Србији евидентирано 202.850
лица на привременом раду у иносгрансгву. Ако се обрати пажња
на структуру њихове стручне
спрсме и упореди са подацима
пописа из 1971. и 1981. године,
види се да се међу онима који су
отишли из земљс повећао процснат лица са високом и вишом
с1ручном спремом и то са 1,8 одсто 1971. на 6,2 одсто 1991, док
опада број оних са нижим образовањем. Имајући у виду све догађаје, полити»[ко-економско-културне процесе који су уследили после
1991, према проценама неких аналитичара, који су пратили овај
процсс, број оних који су отишли
из земл>е се удесетостручио. Инс|х)рмативна агенција ИПРЕСС
Први су
Беофада објаошишли
вила јсЈуна 19%.
физинари испитивањс младс популације у
вези са мифационим кј>етањима. Испитивањс је
обухватило 1.968 особа у старосној
доби од 15 до 29 година методом
интервјуа. Резултати овог испитивања су поражавајући. На питање
да ли сматрате да имате перспективу за квалитетан живот у земљи, 40,55 одсто исгштаника одговорило је да само делимично
могу да реализују своје способности. Да нема перспективу да

ДОСИЈЕ

ководилаца овог исгражицања.
У ИС1ХЗМ исфаживан>у ин'1\:рвјуисани су упт^ни и да ли јс нско од
њима лично познатих вр1пњака
отипшо у иностранство. „Знам
их випге који су ОГИПЈЛИ у иностранство'' одговорило је 49,44
одсто. Да имају два-три познаника у иносгрансгву одговорило јс
26,12 интервјуисаних, а јсдног по-

њака тсхничкс струкс. Сам Владимир Грсчић процсњујс да је тс
1995. године за послсдн>их чствјтг
вска прско 3().(КК) високообразованих с^^учњЈжа напустило Србију и Црну Гору, а вишс од њих 50
сс, према прецизним објективним критсријумима, могу уврстити у врхупскс сгручњакс. (Порођсња ради, пописни податак за

Музика као лек за носталгију
Нема довољно података о томе како тече процес прилагођавања у другој средини, али несумњиво је да то јесте проблем. Нрсталгија мучи велики броЈ наших људи, то се види
и по томе што они лако прихватају наше шуид певаче. Није
више толико битна ни естетска вреднбстте музике, колико
да ли их она подсећа на завичај/
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зитста. Или повсћавање староснс границе радног века запослених умссго да се она смањује и на
тај начин сс отвори простор за
заГ10П1л>авањс всћег броја младих л>уди.
О третману научних радника
и професора факултста најбоље
говори всличина њихове плате. Додуп1с, мора се признати да вели-

Демографска куга којој

кaо да нема лека
Југославија вероватно светски шампион у извозу младих
вискообразованих стручњака. Др Бора Кузмановић: „Лако је
надокнадити одлазак аутомеханичара, а тешко научника"

ти. Испитивање о смиграционим клус заврши, када мисле да су чина професорских плата варира
намсрама наших научника и струч- урадили то што су планирали. од факултета до факултета у зањака запослсних у научноистра- Тада увиђају да су уложили новац висности имају ли и колико делижива^пош инсгтуцијама, спрове- у кућу која остаје празна, јер ро- мично и по1Ч1уно самофинансираденим 1996. под руководством дитељи умрли, а деца с њима не- јућих сгудената, јср су то додатни.
Владимира Грсчића, дало је вео- ће да се врате у Југославију. Или извори за подизан>е плата. Али сума забрињавајућс резултате. На- ако су ос1^авили децу у Југослави- ма коју даје држава, Минисгарсгво
име, 76,6 0ДС1ХЗ испитаника је раз- ји да се ту формирају онда у јед- просвсте, заиста је ниска. Плата
мии1л>ало о одласку у иносфан- ном тренутку уочавају да су се јхдовног пра|хх»ра факултета изство, а чак 27,3 одсго су већ прс- отуђили, да између њих и децс носи око двс хилхтдс, па и испод двс
узели нске конкретнс кораке.
има мало всза, дсца су отишла хиљадс, док асистенти имају пла- У литератури која је рсзултат својим путсм. Код високообра- тс око 1.3(К), 1.4(К) динара.
исграживачког рада могу сс наћи зованих мање се јавл>а та врста
- Зачуђујућс је да држава тако
подаци да су прво, рецимо осам- проблема, али опст постоји про- лако пуп1та да одлазе врхунски
дссстих година, почели да одлазе блем навикавања на нову култу- сфучњаци. Умесго једног аутомо
физичари - кажс проф. Кузма- ру, интегрисање у њу. Осећај не- ханичара можетс за краће вреновић. Осамдссет четврте један равноправности наро^што се јавл>а мс да оспособитс новог, фговца
наш аутор у свом раду наглаша- код оних струка које морају да исга. Па чак и нске вискообразова појаву да сгудснти физикс нс- полажу неке додатне испите - или ване ако их има много, као птго су
ћс да прихватају понуђене сазна- испочстка да се доказују, иако правници, скономисти, сгаматоња да ти очиглсдно врло способ- осећају да знају колико и други - лши, због бројности су лако надокни мла/д1 л>уди нс жслс да имају ма истичс професор Кузмановић.
надиви. Мсђутим, кад оде прокаквс обавсзс у земљи пошто су
Евиденцију оних који су оти- фссор унивсрзитета или научни иссеби још у току редовних студија шли да живе и раде у иносгрансгву траживач у институту, за чије
обсзбсдили, и то врло лако, места немају ни државне институције формирањс је потребно много
за докторскс студије у иносфан- попут Савезног завода за сгатисти- година, не можсте његово место
сгву, пре свега на америчким уни- ку и Савезног министарства за тако лако попунити, наћи аде||Ш||||||||||||1||||^
верзитетима. Може се ретржиште рада
и мифације. До
укупно 12.587 више и високоо- ћи да је код ј^гдног дела
Велика
^
0 емш-ртЈјији нацтх научника ^ с т р у м њ ^ к ф су
податка о броју
бразованих лица на привреме- стручњака мотив за однесрећа оних који су
ном раду у иносфансгву). Сасвим лазак у инострансгво бије извесно да СР Југославија данас ла перспектива, могућно- за земљу отишли из зеОрем^ ра^лтјатшјбаових
мљеможеседоможе да се похвали да је пос1^ала сти сфу^шог унапређења.
ћи једино попипрвак Европе, ако не и света у Није, дакле, буквално зат т , н а р о ^ о оиима којиЈ^ш с ш писао
„извозу" високобразованих ка- рада него важносг развоја у стру- сом становништва. То
0И б р с ^ ж т р ^ и в а ^
Ф ^ ^ ј>400. Ои ИС^;
ппх) је за сфучњаке увек важан зна^ш да ће држава тек
тичвда се ради о^истраживзч^ша у н^бо^^м с^|вараЕЛ^ом добу идрова. Колико је тај „извоз" пронајвЈШ}«' обр0зовног степе^ш^ Н^неоН^е с у ^ д а Ш ^ ^
изГ
фитабилан за земљу јасно је сва- мотив. Дакле, добри сфу^ш>аци не априла 2001. године,
ком иоле разумном човеку. Ову само да желе да зараде већ жсле када ће бити попис стапојаву прокоментарисао је за наш и да имају могућности да се баве новништва, бити полист и професор др Бора Кузма- својим послом, да се усавршавају знато колико је остаосгвари своје могућности у оврј зе- шњака који је отишао у инсклран- новић са Катедре за социјалну и то је посебна врста мотива. Пре- рила и осиромашила у
ните н б ^ ЖИВ0Т8, ^м&фт,
мљи Л1афа 36,59 одсго испитани- ство не познаје 9,% одсто испита- психологију Филозофског фа- ма неким подагдша нарочито мно- људском капиталу.
го је отишло електроинжењера,
ка. Њих 8,82 одсго сматра да мо- них, док је без одговора било све- култета у Беофаду.
Очигледно је да у
гу да искажу своје способносги, док га 1,02 одсто.
њ ш јЏ Је одЈгЈ^&бк; г ^ ^
покушавају
- Последње мифацрде које су се лекара (посебно одлазе хирур- овој држави нико тај
зи),
стоматолога
и
научних
радније 14,58 одсто одговорило да„не
- Тренутко се у стручним кру- догодиле деведесетих биле су спепроблем озбиљно није с ^ да о л т и Ц у и одпуку и боравак тама
зна'' односно нема одговор на по- говима спомињу две бројке мла- цифичне по томс 1ито су најпре ма- ка. Нека испитивања показују да узимао у обзир и њистављено питање.
дих који су од 1 ^ 1 . до данас оти- совне, а затим и по томе што је, на- се и у туђини, такође јављају спе- ме се бавио. ГснерациНа питаЛе из спроведеног ин- шли из земл>е из разноразних раз- рочито последњих година, одла- цифични социјално-психолошки ја која оде јесте изгубљена гене- кватна замена - указује проф. Кугервјуа, да ли бисге отишли из зе- лога, а првенствено економске зио млад и сфучни кадар. У овој проблеми. То је проблем укла- ра1џда и то је вишесгруко несагле- змановић. Намеће се утисак да
мље када бисте имали прилике" природе. Прва бројка износи последњој деценији двадесетог пања, интегрисања у средину по- дива шггета за земљу. А држава ни- оне који су водили држацу н^де уоп41,62 одсго одговорило је да би нај- 300.000, док друга група струч- века узрока мифац^де у иносфан- чев од навика, исхране, људских шта није учинила, нити покуша- ште било брига да ли ће млади СЈ№
пре д о ф о размофили све могућ- њака која се бави миграцијама ство иџа више и комбиновани су. односа, на^шна рада, културе, нор- ла да заусгави ово демофафско са- ћи цли неће отићи у иностранносга пре него што би отишли, док сматра да је оташло 500.000 углав- Пре свега, то је нестабилна поли- ми, сисгема вредносги. Они мање каћење. Напротив, законима и ство. Изгледа да је једино било ваје 34,91 одсго одговорило да би оти- ном младих. Имајући у вцду сва до- тичка ситуација, страх од рата, образовани најчешће живе тако иниц^дативама из државних инсги- жно да се сачува власт. Управо
шли без размишљања. Без обзи- гађања од 1991. па до дасхрах да се не погине, наро- што су и даље ментално везани за туција као да се желело супротно. отварањем вентила према инора на услове, из земље никад не би нас и на основу споменучито код младића. Кад год ову земљу, а тамо раде у нади да Наведимо само пример Закона странс1 ву, они су на неки начин
отишло 12,60 одсто интервјуиса- тог исфаживања из 1996.
је била објава да долази ће се вратити. Штеде новац и ов- о универзитету који је отерао не- омогућавали одржавање власги,
них младих, док је без одговора на године и оних које је
до неке мобилизације, један дс праве куће. Код њих проблеми колико стотина асисгената и про- јер се смањивао притисак, опаово питање било 10,87'одсто.
ИПРЕСС вршио у више
део је бежао преко фани- настају најчешће кад се тај ци- фесора са Београдског универ- дала је тенз1ђа у земљи. ИГтоје вице, један број њих се враћа
ше њих отишло у иносфанство,
- На основу броја младих у укуп- наврата сваке године, а у
а други је остао. Али су,
мањс је оних који ћс сс бунити. И
ној популацији Србије (2.098.271 којима се као подгрупа
без свих наведених података^сваили 21 одсто) и на основу резул- појављивала и млада популација, свакако, по мом мишљењу, доко од нас нспосрсдно може да уотата интервјуа, те 1996. године слободно се може рећи да је тач- мршантни економски узроци. Иниз земље би без озбиљног раз- шда бројка од 500.000 младих ко- флација јсбила офомна, привреЧињеница је да су они који су отишј^и најче1Епће п^ан^
то чи и оссти вели^шну и знач^у појаве 0Ју1аска младпх људи из наше
мишљања отишло чак 732.506 ји су за поспедњих десет година на- да је пропала, тешко је обновити,
на краће време, апи су п о с т п
земље. Једноставно, свако од нас
(34,91 одсто) младих што одго- пустили Србију - каже Винко Ђу- број незапослених је сгално расгао,
ј ^ И ,,за стално"". Према неким подацима и ^
познаје приличан број људи, ровара приближном проценту (36^9 рић из Информативне агенције млада могућност запошљавања
Пупин" од 1980. до
године у шосј^ан
ИС''
ђака, колега, комш^да, пр|фпсља,
одсто) оних који су тада сматра- ИПРЕСС. Према статистикама у Сфу1^. Све то доводи до тога да
тр^ивдч. Ти одласци су са мањим изуд^ци
школских другова који су неп^е у
ли да немају перспективу у Срби- имифационих земаља, које на- се млади сфучни кадар одлучујс
ваии као неплаИенбодсуствб
„белом свету". Појава тако маји да потпуно реализују.своје спо- во/01 један од истраживача са Ин- на одлазак у иностранство. То је
совне емифа1џде младих и сгручсобности. С обзиром да се у међу- ститута за међународну полити- онај најспособнији део младих
них кадрова тешка је н е с р с ^ за
времену економско сгање у зе- ку и привреду др Владимир Гре- стру^ш>ака, то су они који процесваку земљу крјој се дешава. Помљи ни по ком основу није по- чић, у истраживању спроведеном њују да могу ,да издрже" да оду и
следице и драматичне размере
1фавило, већ још више погорша- 1995. пре почеттса последњег (фа- снађу се тамо. Уједно, то је и најемиграције младих из наше зело, реално је очекивати да се про- ђанског) рагга, са тергах)рије СР Ју- скупљи део људских рес^рса, да таУ Инсиг^^
мл>е током протеклих деоет годиценат оних који би отишли из зе- гославије сваке године само у ко кажем. Сви они одлазе са велина тек ће се видети у будућвкхгги.
млјС повећао - консгатује полити- прекооке^анске земл>е одлазило је ксми неизвесноп^у да ли ће се у токолог Винко Ђурић, један од ру- око 250 високообразованих струч- ку ра^нрг века, а и иначе, вратиМАРШПЕТРИЧЕВИЋ

Највише одлазе елеШроничар

