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Нема ничег посебног у констатацији 
да се свет у коме живимо непрестано 
мења; новост наше свакодневнице била 
би необична убрзаност и учесталост тих 
промена. Једнако је уобичајено да се оне 
желе видети једнострано, као тежње које 
по себи воде просперитету, напретку и 
благостању, често не наводећи шта се 
под њима конкретно подразумева. Тако 
је прошли век испраћен обећањем новог 
миленијума, у коме би глобални свет ши-
рио и глобални економски напредак, кул-
турне вредности, човекова права, физич-
ко и ментално здравље. Међутим, велика 
очекивања од новог доба „постхуманог“ 
човека су се сударила са нимало жеље-
ном реалношћу: испоставило се да, након 
светске економске кризе прве деценије 
новог миленијума, занемарљива мањина 
становника планете поседује више до-
бара него огромна већина заједно; ново 
доба сумња у постојање истине, којој је 
лаж постала једнако равноправна алтер-
натива. Последично, ауторитети и лидер-

ство се суочавају са одсуством поверења 
следбеника. Од биотехнологија, од којих 
се очекивало много, укључујући и драс-
тично продужење просечног људског 
века, данас би било више него довољно 
да могу да зауставе претње глобалним 
епидемијама. Миграције из реалног све-
та у виртуелни, сајбер-простор, укљу-
чујући и његове друштвене мреже, носе 
са собом последице које је тешко предви-
дети . Све ово директно утиче на свако-
дневницу и начин задовољења потреба, 
вредности, породицу, образовање и као 
да редефинише друштвене односе какве 
смо до сада познавали. Управо су психо-
лози они пред којима је задатак да ука-

жу на проблеме и  понуде решења, тако 
по ко зна који пут оправдавајући своје 
постојање као вибрантне, у невољама 
човека и света, увек присутне струке. 
Готово да нема области психологије у 
којој се ова ситуација не прелама у изазо-
ве рада, и то на дневном нивоу: пронаћи 
нове, функционалне и професионално 
одговорне моделе односа према себи, 
корисницима наших услуга и свету који 
нас окружује. Однос према улози психо-
лога у образовању, задацима психолога 
у организацијама, рада психолога у ве-
ликим системима као што су полиција 
и војска, позицији и перспективи пси-
холога у здравству, потом статус психо-
лога психотерапеута различитих школа 
и праваца само су неке од важних тема 
које траже професионално утемељене 
одговоре. Присуством на Конгресу који 
следи имамо шансу да заједно дођемо до 
ових одговора, али и да их даље пренесе-
мо заједници којој припадамо и која то од 
нас и очекује.

69. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОКТОБРА 
ЧОВЕК У ВРЕМЕНУ КОНТРАДИКТОРНИХ ОЧЕКИВАЊА

Ако бисмо парафразирали Толстоја 
који је говорио да „све срећне по-
родице личе једна на другу, а свака 

је несрећна на свој начин“, онда бисмо 
могли да претпоставимо да су за време 
пандемије коронавируса квалитетне по-
родице постале још чвршће, а проблема-
тичне постале још дисфункционалније. 
Затворени у четири зида стана или куће, 
милион и по породица у Србији више од 
годину дана живи у измењеним околнос-
тима - родитељи и деца заједно су готово 
24 часа и принуђени да сачувају присуство 
духа у ситуацији када уче и раде од куће, 
имају ограничену могућност кретања и 
ембарго на дружење са свима који нису на 
списку станара. Због пандемије корона-
вируса у претходној години склопљено је 
чак 12.000 бракова мање него 2019. годи-
не, а стручњаци који анализирају промене 
у „основној ћелији друштва” упозоравају 
да је током ванредног стања повећан број 
насиља уз породици. Током 2020. године 
чак 29 жена убијено је у „топлом“ поро-
дичном гнезду, а од почетка ове године у 
породичном насиљу страдало је чак девет 
жена, а управо се овим темама бавимо у 
актуелном броју „Психолошких новина“. 

Брачни психотерапеути знају да се у 
кризним ситуацијама смањује број раз-
вода – не због тога што су партнери у 

бољим односима, већ зато што не могу да 
се разведу из објективних разлога, па ни 
корона-криза није изузетак од овог прави-
ла. Током целе претходне године судови 
су радили смањеним капацитетом и зака-
зивање рочишта за развод брака није био 
приоритет. Међутим, ако смо нешто нау-
чили из епизоде са НАТО бомбардовањем 
1999. године јесте да се људи не разводе 
док је акутна криза и бомбе падају свуда 
око нас, већ онда када се прогласи преста-
нак ратне опасности.  

Извесно је да ће за неке породице ова 
криза бити исцрпљујућа и судбоносна, а 
да ће се неки земљотреси у браку средити, 
јер ће људи схватити да су се свађали око 
ситница. Некима је  ковид 19 постао испит 
и за друге ствари у породици и партнер-
ству – пре свега за емпатију и људскост. За 
друге особе, са сниженим капацитетом за 
емпатију, овај период представљао је та-

чку слома. Током претходних годину дана 
суочили смо се са екстремним примерима 
напуштања партнера оболелих од короне 
и остављања без заштите и бриге, у трену-
цима њиховог тешког стања. Разлог није 
био страх од заражавања, већ психолошки 
обрачун са њима у моменту када су били 
најрањивији. Срећом , имамо наравно и 
сјајне примере посвећености и бриге за 
своје најближе.   

Поводом 15. маја, Међународног дана 
породице, стручњаци Републичког завода за 
статистику изнели су податак да Србија има 
најнижу стопу склопљених бракова на За-
падном Балкану, а број развода и деце рође-
не ван брака расте из године у годину. Иако 
се верује да у нашем друштву постоји култ 
брака и породице, статистика не подржава 
ово идеалистичко уверење. Подаци, наиме, 
говоре да свака четврта жена никада није 
изашла пред матичара, као и да сваки трећи 
мушкарац не носи бурму. Сваки четврти 
брак у Србији заврши се разводом, а у ван-
брачној заједници живи 3,83 одсто особа 
старијих од 15 година – односно 236.063 
наша суграђанина. Највећи број родитеља 
у Србији има само једног наследника, сва-
ки трећи брачни пар нема децу, а терет са-
мохраног родитељства носи готово 300.000 
мајки и 76.435 очева у нашој земљи.

 Катарина Ђорђевић 

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА ОСНОВНУ ЋЕЛИЈУ ДРУШТВА

МИЛИОН И ПО ПОРОДИЦА 
СА ДЕЦОМ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ  

бољим односима, већ зато што не могу да 

СА ДЕЦОМ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ  
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ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

Награде Друштва психолога Србије
1. Награда за животно дело за укупан дугого-

дишњи и изузетан допринос развоју психологије 
као науке и струке

2. „Др Борислав Стевановић“ за публиковано 
дело које представља најзначајнији допринос раз-
воју психологије у Србији

3. „Живорад -Жижа Васић“ за популаризацију 
савремене психологије и допринос унапређивању 
савремене психолошке праксе

4. „Љубомир –Љуба Стојић“ за допринос и 
афирмацију секција и подружница, односно ДПС 
у целини

5. „Никола Рот“ за нарочити допринос инсти-
туција и организација у промовисању психолошке 
науке и струке

6. „Јосип Бергер“ за најбољи мастер рад који се 
односи на практичан рад психолога са појединци-
ма, групама и организацијама

Услови конкурса за сваку награду постављени 
су на сајту ДПС.

Позив за предлагање кандидата за награде от-
ворен је до 29.07.2021. године.

Предлоге доставити на електронском поштом 
нa адресу sekretar@dps.org.rs

Награде ће традиционално бити додељене на 
Конгресу психолога који ће бити одржан у периоду 
од 29.9. до 2.10.2021.године.

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА 
ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈОШ СЕ НИСТЕ ПРЕТПЛАТИЛИ 
НА ЧАСОПИС ПСИХОЛОГИЈА?

Поштоване колегинице и ко-
леге,

Желимо да вас обавестимо 
да су из штампе већ изашла прва 
два броја часописа „Психоло-
гија“. Обавештавамо вас да је 
висина претплате остала непро-
мењена већ дуги низ година и 
достављамо вам понуду за пре-
тплату за 2021.годину. Друштво 
психолога Србије овај научно-
стручни часопис објављује од 
1967. године, континуирано, 
четири броја годишње. Изузетно 
смо поносни на редакцију нашег 
часописа, на њену ажурност и 
квалитет публикације коју нам 
пружа. Поред наших стручњака, 
у раду редакције и рецензији ра-
дова, учествују и психолози из 
иностранства, што доприноси 
његовом квалитету и читаности. 
Удео страних радова који се 
објављују повећава се из годи-
не у годину. Часопис sе налази 
на SSCI листи. Импакт фактор 
континуирано расте. Претплата 
је на годишњем нивоу, и обух-
вата 4 броја часописа који се 
дистрибуира на назначену адре-
су претплатника. Цене годишње претпла-
те за поједине категорије претплатника су 
следеће:

Чланови ДПС 2.000,00 динара
Студенти 1.000,00 динара
Нечланови ДПС 3.000,00 динара
Радне организације: 1. претплата 3.500,00 

динара
2. или 3. претплате: 3.000,00 динара
4. или више претплата 2.400,00 динара
Појединачни примерак: 1.000,00 динара

Могуће је поручити штампано издање 
„Психологије“ из претходних година по по-
влашћеним ценама!

За предрачун и све додатне информације 
можете се обратити на контакте секретара 
Друштва:

Марија Вукотић Одаловићa: Đušina 7/III, 
11120 Београд

t: +381.11.32.32.961
m: +381.63.605.632
e: sekretar@dps.org.rs
 Ваше Друштво психолога Србије

НАГРАДЕ ЧАСОПИСА 
„ПСИХОЛОГИЈА“

Обавештавамо вас да је редакција часописа „Психоло-
гије“ на понуду организатора конференције Емпиријска 
истраживања у психологији, коју организује Филозофски 
факултет у Београду, договорила да и ове године званично 
уручи признања најбољим младим ауторима радова у нашем 
часопису који су објављени у 2020. години на церемонији 
затварања овог скупа у недељу, 16.маја 2021.године.

Посто је у питању онлајн конференција, уручење награ-
де се такође дешава онлајн, а састоји се у томе да се пред-
ставе добитници публици и да им се пошаљу сертификати у 
пдф формату. Њихова имена су објављена у новогодишњем 
броју часописа „Психологија“  (број 1 за 2021) и то су:

– Abdulaziz Alblwi  са Факултета науке и Технологије, 
Bournemouth универзитета из Велике Британије 

– Сања Ковачић са Департмана за туризам, географију и 
хотелски менаџент Природно- математицког факултета Уни-
верзитета у Новом Саду и

– Clara Sancho-Domingo из Центра за примењену пси-
хологију Miguel Hernández University у Elche-u у Шпанији.

ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ О 
МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ У 

ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ
У организацији Министарства за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог 12 маја одржан је састанак екс-
пертске групе на тему менталног здравља и пандемије. При-
сутни су били представници Института за ментално здравље, 
Клинике за психијатријске болести „Др Лаза лазаревић“ , 
Института за јавно здравље „Др М.Ј.Батут“ и Друштва пси-
холога Србије. Било је речи о организацији психосоцијалне 
подршке у новим околностима и осмишљавању превентив-
них мера у циљу очувања менталног здравља које ће обух-
ватити целу земљу, а не само велике градове, и посебно о 
мерама које се односе на најрањивије групе у популацији. У 
друштвеном дијалогу, који је заказан за 10. јуни, поред пред-
ставника који се баве менталним здрављем из различитих 
државних институција и невладиног сектора, учествоваће и 
председник Друштва психолога Србије Иван Јерковић.  

Весна Роквић
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Затворени у четири зида стана или куће, 
милион и по породица у Србији више 
од годину дана живи у измењеним 

околностима - родитељи и деца заједно су 
готово 24 часа и принуђени да сачувају при-
суство духа у ситуацији када уче и раде од 
куће, имају ограничену могућност кретања 
и ембарго на дружење са свима који нису 
на списку станара. Због пандемије корона-
вируса у претходној години склопљено је 
чак 12.000 бракова мање него 2019. године, 
а стручњаци који анализирају промене у 
„основној ћелији друштва” упозоравају да 
је током ванредног стања повећан број на-
сиља уз породици, а током 2020. године чак 
29 жена убијено је у „топлом“ породичном 
гнезду. 

Предраг Петровић, психолог и психо-
терапеут из психолошког саветовалишта 
„Центар за промене – портас“ истиче да је 
много пре појаве короне време у коме жи-
вимо већ носило  бројне изазове за функ-
ционисање појединца и породичног система. Пан-
демија је те изазове подигла на још виши ниво, 
испитујући адаптационе потенцијале и стављајући 
нас на проверу да ли можемо и на који начин да се 
одупремо свему ономе што нас онеспокојава. 

„На први поглед, функционалне породице у 
време овако „ванредног“ стања могу постати ин-
тегрисаније, док дисфункционалне постају још 
рањивије због ризика да њени чланови реагују 
маладаптивним понашањем (имају сукобе или 
злоупотребљавају алкохол и друга психоактивна 
средстава) што даље компликује породичну ди-
намику. Упућеност једних на друге у ситуацији 
карантина, у којој родитељи раде од куће, а деца 
похађају наставу на даљину, представља додатну 
провокацију и за породице које можемо сматрати 
релативно стабилним. Речју, целокупна атмосфера 
у којој породица сада живи представља испит за 
фрустрациону толерамцију сваког појединца и це-
лог њеног система. 

Тамо где се са проблемима излазило на крај 
честим „оправданим“ одсуствовањем неког члана, 
циљаним „бежањем“ из куће и другим сличним из-
бегавајућим моделима понашања, сада  такав меха-
низам није од велике користи, јер не постоји место 
на које би се могло отићи и задржати. На посао се 

не иде, школа се похађа на даљину, а скраћено вре-
ме или обустава рада кафића, културних установа 
и спортских манифестација, додатно провоцира 
стрпљење свакога од нас. Напросто, ова ситуација 
представља врсту природног експеримента за који 
нас нико није могао да припреми. Планови и по-
слови се одлажу, бракови које треба завршити при-
силно се продужавају, а све то додатно компликује 
атмосферу у кући. Са друге стране, нема свадби и 
венчања, прослава рођендана, матурских и других 
екскурзија, односно нема садржаја који нам опле-
мењују свакодневни живот и подижу ниво наше 
функционалности и осећаја смисла. Препуштени 
смо активностима које најчешће изводимо сами – 
читању, гледању филмова, слушању музике и сур-
фовању по нету“, истиче наш саговорник. 

Петровић подсећа да је социјално отуђење 
било изражено и пре пандемије – технолошки на-
предак обезбедио нам је илузију да смо више по-
везани, али је у ситуацији принудног „карантина“ 
доживљај отуђености био посебно наглашен. Он 
можда представља „лакмус папир“ за доживљај 
нарушеног менталног здравља појединца, јер смо 
нужно узнемирени тиме што су нам други људи 
недоступни. Социјални контакти су у новонаста-
лим околностима претрпели велику штету, и биће 
потребно време за њихов опоравак.

„Међутим, погледајмо и другу, ону бољу стра-
ну технолошког напретка – друштвене мреже који-
ма са пуно права можемо тражити мане, у датим 
околностима помогле су нам да лакше преживи-
мо ово тешко животно искуство, јер на неки на-
чин доприносе доживљају да нисмо сами у свему 
овоме. Ако бисмо билансирали ефекте пандемије, 
могли бисмо рећи да је ковид 19 постао испит и за 
друге ствари у породици и партнерству - за емпа-
тију и људскост, пре свега. За неке особе са сни-
женим капацитетом за саосећајност, овај период 
представљао је тачку слома. Тако имамо екстремне 
примере напуштања партнера оболелих од короне 
и остављања без заштите и бриге, у тренуцима 
њиховог тешког стања. Разлог није био страх од 
заражавања, већ психолошки обрачун са њима у 
моменту када су били најрањивији. Срећом , има-
мо наравно и сјајне примере посвећености и бриге 
за своје болесне укућане. Многи који су били теш-
ко болесни, па преживели, научили су да направе 
додатни „филтер“ кроз који процењују коме су зна-
чајни и ко њима значи, на кога могу да рачунају и 
ко ће бити ту када је тешко. Породица јесте важна 
и зато јесте значајно да будемо храбри и истрајни 
да је сачувамо у свим временима“, закључује наш 
саговорник.

 Катарина Ђорђевић

Од 16. марта прошле године, када је осно-
ван бесплатан телефонски сервис Kлинике за 
психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", 
више од 12.500 грађана затражило је помоћ, а 
још око 11.000 њих позвало је линију за превен-
цију суицида. Корона нам није разболела само 
тело, него и душу – највећи број позива био је 
због депресивних и анксиозних стања, а помоћ 
су највише тражиле жене. Питања су се мења-
ла зависно од недоумица које су особе имале и 
која су се мењала током епидемије, истакла је 
доцент др Ивана Сташевић Kарличић, в,д. ди-
ректора ове здравствене установе. 

Она је, поводом Међународног дана по-
родице, оценила да забрињава велики број 
проблема са адолесцентима, због чега је у 
оквиру линије за помоћ отворена опција за 
ову изузетно рањиву групу.

"Адолесценти се највише жале на функ-
ционисање у породици, проблеме у вршњачкој 
групи, проблеме у школи, а проблем суицида 
најбрже расте управо у овој групи", упозорила 
је директорка клинике "Др Лаза Лазаревић".

Првих психотичних епизода било је за 20 
одсто више у односу на ранији период. То се 
дешавало код хиперсензитивних људи који 
су били предиспонзирани за ову врсту поре-
мећаја. 

"Многи су се разболели и током, па и после 
прележаног ковида. Најчешће је реч о конги-
тивним сметњама попут заборавности и кон-
фузије, а прве психотичне епизоде обично су 
праћене идејама које нису утемељене у реално-
сти", објаснила је др Сташевић Kарличић.

Она је подсетила да је адаптација својстве-
на људској личности и особама које су се при-

лагодиле новонасталој ситуацији упутила савет 
да се држе здравих животних стилова - од ре-
довне исхране до довољно сна. Они који нису 
у стању да изађу на крај са бурама и олујама у 
пределу душе, треба да потраже помоћ психо-
лога или психијатра. 

Директорка клинике "Др Лаза Лазаревић" 
истакла је да позивањем бесплатне линије 
0800-309- 309 грађани могу да одаберу врсту 
психолошке помоћи која им је  потребна. За 
сада су у менију активне три опције, доступне 
24 часа седам дана у недељи – опција  број је-
дан је Национална линија за превенцију само-
убиства, опција два је  Национална линија за 
пружање психосоцијалне помоћи у условима 
пандемије короне, а број три је линија „Како 
си“, намењена адолесцентима и њиховим по-
родицама. К. Ђорђевић
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психолошке новине ЈУН 2021.

У организацији Лабораторије за експеримен-
талну психологију Филозофског факултета 
у Београду, од 14. до 16. маја одржана је 27. 

научна конференција „Емпиријска истраживања у 
психологији“. Због пандемије коронавируса, кон-
ференција је оджана у онлајн формату, а први ок-
ругли сто био је посвећен педагошкој психологији 
и психолозима у образовању током пандемије. У 
покушају да заустави ширење пандемије корона-
вируса, већина влада широм света привремено 
је затворила школе и факултете и у врло кратком 
временском периоду приморала образовни систем 
да пређе са традиционалног на учење на даљину. 
Процене УНЕСЦО-а сведоче да је милијарда и 
по ученика и студената током претходне године 
прешло на онлајн наставу и учење преко ТВ обра-
зованих сервиса, а промене у физичком, социјал-
ном, психолошком, емоционалном и когнитивном 
контексту наставе и учења промениле су профе-
сионалне и личне потребе, али и улоге и праксе 
различитих актера у образовању, укључујући пси-
хологе у образовању - од основног до универзитет-
ског образовања. Овај округли сто организован је 
са циљем да се истраже изазове са којима се суоча-
вају актери у образовању током пандемије и да се 
размотри улога образовне психологије и психолога 
у образовању у одговору на ове изазове. 

Др Оља Јовановић Милановић, доцент на 
одељењу за психологију Филозофског факултета 
у Београду истакла је да су се стручним сарадни-
цима највише обраћали наставници, родитељи и 
васпитачи. Наставници су тражили помоћ у вези 
са оцењивањем, мотивацијом ђака за учење и 
подршком деци са сметњама у развоју. Родитељи 
су се обраћали због подршке у раду сопственој 
школској деци, проблемима са дисциплиновањем 
деце у условима учења на даљину, прекомерног 
броја нових обавеза која су деца добила и дилема-
ма типа – како ће изгледати оцењивање у новим 
околностима. Деца су тражила помоћ психолога 
због проблема у вршњачким односима и заштитом 
од насиља у виртуелном простору и емоционалних 
тешкоћа изазваних пандемијом ковида 19. Струч-
ним сарадницима била је потребна помоћ око упо-
требе дигиталних алата, а велики број њих је имао 
потребу за хоризонталним повезивањем са другим 
колегама и професионалним удружењима. 

Добринка Кузмановић са Филолошког факул-
тета навела је да су праћење и оцењивање ђака 
један од најчешћих разлога због којих су се нас-
тавници и родитељи обраћали за помоћ стручним 
сарадницима – психолозима и педагозима. То није 
локални, већ глобални проблем, a  анализа коју 
је ОЕЦД урадио у 98 земаља света показала је да 
већина наставника пријавила проблеме око оцењи-
вања у дигиталном окружењу. Aко се има на уму да 
су две кључне улоге наставника да предаје и да ис-
питује, јасно је због чега је велики број њих имао 
недоумице око оцењивања. Истраживање које је 
урађено пре два месеца на узорку од 800 настав-
ника који су одговарали на питања о оцењивању у 
дигиталном окружењу, од којих око 80 одсто њих 
има преко двадесет година радног стажа, показа-
ло је да су они препознали једанаест изазова који 
се тичу оцењивања ученика. Њихови одговори се 
у великој мери поклапају са резултатима иностра-
них студија. 

„Први и највећи изазов је како изаћи на крај са 
ученичким варањима, други је чињеница да немају 
сви ученици исте техничке могућности за праћење 
наставе, трећи је податак да не знају сви наставни-
ци како да користе дигиталне алате, не познају веб-

алате за оцењивање, жале се на чињеницу да је за 
припрему квалитетног теста знања потребно мно-
го времена, млађим ученицима је потребна жива 
реч и испитивање „уживо“, не могу се сви предме-
ти оценити дигитално. Наставницима је потребна 
подршка јер велики број њих није похађао обуке 
оцењивања у дигиталном окружењу“, закључила 
је Добринка Кузмановић.

Председница Извршног одбора Друштва психо-
лога Србије Марина Надејин Симић нагласила је да 
је Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја пред психологе ставило веома комплексан зада-
так – да учествују у организацији школских и нас-
тавних активности у условима онлајн наставе, пруже 
помоћ наставницима у изради наставних материјала 
и да им пруже помоћ у комуникацији са ученицима 
и родитељима и да учествују у осмишљавању ради-
оница и материјала за рад са ученицима у домену 
организације учења и слободног времена, техника 
учења, самовредновања и напредовања. 

„С обзиром да су рокови за прелазак на онлајн 
наставу били веома кратки, а ресурси ограничени, 
изазови пред којима су се нашли стручни сарад-
ници били су бројни. Требало је пружити помоћ у 
организацији школских и наставних активности у 
потпуно промењеним и непознатим условима. Уз 
то, било је потребно превазићи све слабости обра-
зовног система које су се активирале у новим ус-
ловима (академске вештине ученика, оцењивање, 
концепт наставе усмерен на исходе и компетенције 
ученика, индивидуализација наставе), наметнула 
се и потреба за личним усавршавањем дигиталних 
компетенција, а било је неопходно и управљање 
стресом и мотивацијом за радом у онлајн окру-
жењу. Ова пандемија је открила да и неки наста-
вници, родитељи и ученици немају дововољно ди-
гиталних компетенција неопходних за учествовање 
у настави“, закључила је Марина Надејин Симић.   

Успешне копинг стратегије
Иако је на почетку пандемије постојала боја-

зан да ће корона-криза имати утицај на ментал-
но здравље, због велике угрожености физичког 

здравља и потпуно измењених услова живота, 
велики број људи ипак се успешно прилагодио 
променама. Тамара Џамоња Игњатовић и Биљана 
Станковић са Филозофског факултета у Београду 
урадили су квалитативну студију која је истражи-
вала искуства, благостање, стратегије суочавања и 
будућа очекивања људи из различитих старосних 
група у Србији, који су успели да одрже добро 
свакодневно функционисање и ментално здравље 
током првог таласа пандемије. Узорак је чинило 
54 учесника - 15 адолесцената (18 до 26 година), 
23 одраслих (31 до 58 година) и 16 старијих особа 
(65 до 87 година). Резултати ове студије говоре да 
постоји седам успешних стратегија за превазила-
жење ковид-кризе. 

Прва је прихватајући став и нормализација ис-
куства, друга је фокусирање на позитивне аспекте 
пандемије, трећа је пружање социјалне подршке и 
размена информација и савета, четврта придржа-
вање превентивних мера као начина за суочавање 
са анксиозношћу у погледу здравствених ризика, 
пета је критички приступ према непоузданим ин-
формацијама и селективно праћење вести, шести 
је реорганизација живота како би се боље адапти-
рали на рестриктивне услове, а седми умерени оп-
тимизам у погледу (личне) будућности и препозна-
вања потенцијала кризе. Породична и социјална 
подршка, као и стабилна финансијска ситуација, 
играју виталну заштитну улогу у животима учес-
ника свих старосних група. 

Поређење са другима на 
социјалним мрежама

Једна од функција социјалних мрежа јесте да 
представљају психолошки простор у коме особе 
могу да задовоље своју основну потребу за ин-
терпесоналним контактом. Истовремено социјал-
не мреже омогућаваују корисницима да креирају 
виртуелну савршену слику себе. У виртуелном 
простору корисници су у великој мери изложени 
могућности за поређење са другима, односно са 
савршеном сликом коју други формирају о себи. 
Полазећи од ових сазнања, Ана Ђорђевић, Весна 
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Блажевска и Марија Штрејовска са Факултета за 
психологију у Скопљу спровеле су истраживање 
са циљем да испитају повезаности понашања на 
друштвеним мрежама са упоређивањем с другима 
и усамљеношћу. Узорак је био пригодан и обухва-
тао је 343 испитаника, 276 женског и 67 мушког 
пола, старости од 18 до 63 године. У истраживању 
су коришћени упитник за процену виртуелних по-
нашања на друштвеним мрежама (састављен од пет 
субскала: зависност од друштвених мрежа, вирту-
елно отуђивање, социјализација путем друштвених 
мрежа, самопрезентација у циљу постизања сексу-
алне стимулације и профил као виртуелни селф), 
скала склоности успоређивања са другима и скала 
социјалне и емоционалне усамљености (саставље-
на од три субскале: социјална усамљеност, уса-
мљеност у љубави и усамљеност у породици). Све 
димензије виртуелних понашања биле су значајно 
повезане са склоношћу ка упоређивању са други-
ма. Зависност од друштвених мрежа, виртуелно 
отуђивање  и употреба социјалних мрежа у циљу 
самопрезентације ради постизања сексуалне сти-
мулације  били су значајно позитивно повезани са 
свим димензијама усамљености. Са друге стране, 
социјализација путем социјалних мрежа и профил 
као виртуелни селф значајно су корелирали са уса-
мљеношћу у љубави и породичном усамљеношћу. 
Склоност ка упоређивању с другима била је зна-
чајно повезана са сва три аспекта усамљености. 
Све корелације су значајне на нивоу .01, а добијени 
резултати у складу са претходним истраживањима 
повезаности између виртуалног понашања и уса-
мљености. 

Изазови учења – перцепција 
студената  

У жељи да истраже доживљај студената о про-
менама у процесу учења у условима пандемије, 
група истраживача у којој се налази Слободанка 
Антић, Невена Стрижак и Лука Мијатовић са Фа-
култета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
и Ана Пешикан са Филозофског факултета у Бео-
граду позвала је студенте ових факултета, два ме-
сеца након преласка на онлајн наставу, да опишу 
властита искуства и праксе у вези са учењем у пе-
риоду пандемије. 

Тематском анализом садржаја наратива добије-
них електронском поштом, искази студената су 
груписани око неколико кључних тема: приступ 
планирању учења и однос према стратегијама 
учења, процена социјалне подршке, однос пре-
ма промени студентских дневних рутина и моти-
вацији за учење, а потом су категорисани унутар 
сваке од тема. Резултати показују да по 45 одсто 
студената изјављује да им је учење теже, од-
носно лакше у односу на претходни период, 
четвртина опажа да примењује квалитетније 
стратегије учења него раније, трећина  има 
доживљај да су им стратегије учења неефи-
касне, док 42 одсто сматра да и у измењеним 
условима ефикасно примењују исте страте-
гије. Највећи проценат студената опажа пад 
у мотивацији за учење (65 одсто), док свега 
петина има доживљај повећане мотивације у 
новим условима, што је у нескладу са оче-
киваним ефектима учења у онлајн окружењу 
који се помињу у литератури. Породично ок-
ружење је подршка за трећину студената, за 
другу трећину отежавајући фактор за учење, 
док се код осталих овај контекст не помиње. 
Скоро половина студената не помиње колеге 

у контексту подршке у учењу, петина изјављује да 
им та размена веома недостаје, а трећина сматра да 
је ова размена интензивна и стална и у новим окол-
ностима. Трећина академаца опажа да је подршка 
наставника мање ефикасна и слабија у новим окол-
ностима, за четвртину је видљивија, интензивнија 
и боља, док 43 одсто њих уопште не коментарише 
о наставницима у контексту свог процеса учења. 
На крају, доживљај ускраћености за рутине сту-
дентског живота појавио се у исказима 58 одсто 
студената, док је трећина њих успоставило нове 
рутине које позитивно вреднују. Добијени налази 
могу бити инспиративни за будућа истраживања 
онлајн наставе која укључују и перспективу сту-
дената.

Средњошколци и НАТО 
бомбардовање 

НАТО бомбардовање СР Југославије 1999. го-
дине је историјски догађај који је предмет бројних 
контроверзи и чије се последице осећају до данас. 
У циљу истраживања на који начин млади раз-
мишљају о овој историјској епизоди кроз поређење 
званичних историјских наратива присутних у уџ-
беницима историје и личних тумачења средњош-
колаца, Милош Јевтић из Института за политичке 
студије је кроз тематску анализу актуелних уџбе-
ника историје за гимназије, историјске актере свр-
стао у матрицу а приори улога као што су – почи-
нилац, жртва, пасивни посматрач и слично, чију је 
валидност проценио независни истраживач. Опи-
сани кључ је упоредио са одговорима средњошко-
лаца кроз анкетно истраживање једне београдске 
гимназије – оцењивано је слагање одговора испи-
таника са улогама које су додељене историјским 
актерима. Резултати указују да испитаници имају 
рудиментирано формиран историјски наратив: од-
говори су често непрецизни и стереотипни (нпр. 
народ као жртва) или пак претерано сужени (нпр. 
Француска као починилац). Истовремено, они себе 
сматрају недовољно информисаним и извештавају 
да систем образовања није њихов главни канал 
информисања. Такође, НАТО бомбардовање не 
посматрају као догађај значајан за њих саме, али 
увиђају његову друштвену релевантност. Налази 
указују да систем образовања, иако најважнији 
друштвени механизам за неговање историјских 
репрезентација, може имати ограничен утицај на 
младе. Не само што испитаници извештавају о сла-
бој усвојености званичних историјских наратива и 
недовољном ослањању на уџбенике историје при-
ликом разумевања скорашње прошлости своје на-
ције, већ јасно праве разлику између релевантно-
сти историјске епизоде за њих и друштво у целини. 

Подвојеност између личног и социјалног говори 
у прилог закључку да званични историјски нара-
тиви о НАТО бомбардовању СРЈ нису афективно 
шаржирани односно доживљени као сопствено 
искуство и да процес образовне институционали-
зације сећања има ограничен утицај.

Зашто људи неће да се вакцинишу
Према Миријам Вебстер речнику, реч 2020. 

године била је пандемија, која је стајала одмах 
поред коронавируса. Иако је изгледало да се тих 
речи нећемо решити у блиској будућности, поче-
тком ове године почиње имунизација, па процене 
лингвиста говоре да ће вакцина постати реч 2021. 
године. Иако охрабрује податак да је чак 42 одсто 
одраслог становништва Србије примило обе дозе 
вакцине и да број вакцинисаних расте, резултати 
истраживања агенције „Ипсос“, које је рађено у 
последњој недељи априла, говоре да између седам 
и осам одсто наших суграђана дефинитивно не 
жели да се вакцинише, а још седам одсто њих није 
одлучило, али највероватније неће отићи на иму-
низацију. У скици за портрет особе која не жели 
да прими вакцину против коронавируса углавном 
се налазе млади. 

У жељи да сазнају зашто људи не желе да 
се вакцинишу и шта би могло да им промени 
мишљење, тим психолога са Факултета за ме-
дије и комуникацију, урадио је истраживање које 
је имало за циљ да установи шта људе одбија, а 
шта их мотивише на имунизацију. Резултати ове 
студије, које је изнео Јанко Међедовић, професор 
на Одељењу за психологију Факултета за медије 
и комуникације на округлом столу под називом 
„Комуникација и вакцинација – колико смо имуни 
на науку“,  говоре да је основни разлог због којег 
људи одбијају вакцинацију – страх. Ову емоцију 
препознајемо у реченицама типа „нисам сигурна 
колико је то безбедно по моје здравље“, „кинеску 
бих примио, у остале сумњам“, „планирам труд-
ноћу, а вакцине нису тестиране на трудницама“... 
Други разлог је недостатак поверења у вакцине, а 
ово неповерење има различите узроке – док једне 
особе имају погрешне информације и уверења о 
вакцини, други сумњају у њене састојке и не верују 
да она заиста „ради“, док трећи не верују особама 
и институцијама које ту вакцину препоручују. И 
коначно, трећи разлог због којег људи одбијају да 
се вакцинишу је уверење „нема потребе“, иза кога 
стоје објашњења типа „млад сам и здрав“, „имам 
имунитет јер сам прележао корону“, „не спадам у 
ризичну групу“ и „корона није опасна“. 

Шта би могло да им промени мишљење? 
„Један број људи каже – ништа. Они се неће 

вакцинисати ни по цену отказа, забране путовања, 
одласка на јавне скупове...Друга група људи 
би се вакцинисала ако би стекла поверење, од-
носо ако имунизовани људи из њиховог окру-
жења немају нуспојаве, ако би сви политичари 
из врха власти примили вакцину, ако би доби-
ли потврду да је цепиво безбедно по репродук-
тивно здравље... И коначно, трећа група каже 
да би се вакцинисала због „више силе“ – када 
би то био услов за посао или путовање и ако је 
то једини начин да се живот врати у нормалу. 
Знајући ове разлоге, мислим да треба радити 
на враћању поверења људи у вакцинацију, тре-
ба подржавати практичну мотивацију особа за 
вакцинацију и треба објаснити које опаснос-
ти по здравље носи одбијање имунизације“, 
закључио је Међедовић.  

 Катарина Ђорђевић
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Уместо љубави о којој је говорио Петрар-
ка у својим сонетима, припадници миле-
нијум генерације имају „љубавне комби-

нације“, односно једног или два партнера са којим 
се повремено виђају. Уместо фаталне страсти о 
којој је писао Толстој, имају виртуелне емотивне 
везе са особама које никад нису срели у реалном 
животу. За разлику од њихових родитеља, који су 
улазили у брак верујући да је он сигурна лука и 
склониште од животних бура и олуја, за младе 
рођене у новом миленијуму, сигурност је појам 
који је прохујао са вихором 20.века. Они знају да 
нема гаранције да ће радити посао за који су се 
школовали, да ће живети у земљи у којој су се ро-
дили и да ће дочекати старост са партнером у кога 
су се заљубили. Овако љубав у 21. веку портре-
тише др Татјана Стефановић Станојевић, профе-
сорка психологије на Филозофском факултету у 
Нишу и ауторка књиге „Љубав или триП“ (издавач 
„Дата статус“) и у којој пише о љубави у новом 
миленијуму, али истовремено подсећа да сваки 
љубавни однос почиње привлачношћу, наставља 
се пожудом и прераста у приврженост.  

А на питање да ли је „миленијумцима“ љубав 
уопште потребна или она припада декаденцији 
претходних векова, ауторка ове књиге каже: 

„Захваљујући свакодневном раду, разговори-
ма и истраживањима са студентима психологије, 
утврдила сам да постоје три релативно нове фор-
ме љубавних односа. Први подразумева „комби-
нације“ односно однос са једним или два партне-
ра, са којима се повремено виђају, искључиво ради 
секса. Друга и веома честа варијанта јесте однос 
на даљину парова који су се упознали преко неке 
друштвене мреже. Међутим, иако се никада нису 
физички срели, нити знају ко се заиста крије иза 
профила на Фејсбуку или Инстаграму, то их не 
спречава да аутентично пате због Џона из Вашинг-
тона или Консуеле из Мексика. Ипак, највећи број 
младих тежи вези коју Фредерик Бегбеде описује 
у својој култној књизи „Љубав траје три године“ и 
у којој пише о паровима који живе заједно, праве 
планове и желе да трају, али не по сваку цену. Они 
не желе да остајану у љубавном односу ако у њему 
више не уживају“, објашњава др Татјана Стефано-
вић Станојевић.       

Објашњавајући због чега млади више не верују 
у „љубав док их смрт не раздвоји“, наша саговор-
ница подсећа да 21. век припада „Ја генерацији“. 

„Ако је 19. век обележила неуротска личност, 
коју је изврсно описала психолог Карен Хорнај, 
21. век припада нарцистичној и егоцентричној 
личности, која је окренута себи. Али, то је логична 
последица чињенице да су млади углавном одрас-
тали као јединци, без браће и сестара, па нису на-
учени да размишљају у множини, већ у једнини. 
Велики број њих одрастао је са једним родитељем 
– развод, који је некада био редак, сада је нова ре-
алност. Због тога мислим да миленијумце не тре-
ба осуђивати, већ од њих треба учити – они су од 
неприлика које су им одрасли сервирали створи-
ли прилике и променили свој поглед на живот и 
партнерство, како би себе поштедели патње. Када 
видите уџбенике из којих се они образују, схватите 
да их нико није учио шта је љубав – њена дефини-
ција не постоји ни у једном предмету у основној 
школи, тако да они заврше обавезно образовање и 
своју представу о љубави формирају у зависности 
од тога да ли читају Перл Бак, Хесеа или Мирјам, 
да ли слушају Карлеушу или Дилана и да ли њихо-
ви родитељи живе у срећном или несрећном браку. 
Они не очекују да љубав траје цео живот, већ су 
серијски моногамисти – биће са једним партне-

ром у вези неколико година, док тај однос буде 
функционалан, а онда ће ући у следећу везу, а ако 
у међувремену добију дете, о њему ће заједнички 
бринути“, наводи наша саговорница. 

У жељи да сазна о чему млади говоре када раз-
говарају о љубави и да ли је за њих љубав сигурна 
лука или фатална привлачност, она је урадила ис-
траживање у коме је учествовало 2.115 студената и 
чији су резултати показали да су млади веома по-
дељени по овом питању – половина машта о „кући-
ци у предграђу“, а друга половина жели филмску 
романсу. Неколико година касније, држећи семина-
ре о љубави ширем региона, била је у прилици да 
одраслим особама постави исто питање, на који је 
добила чак 1.167 различитих одговора.  

„Иако је у почетку све било нејасно, када 
сам систематизовала те одговоре, издвојило се 
неколико модалитета, који су се добро уклапали 
у нови теорејски концепт, а то је концепт триП 
љубави. Наиме, дошла сам до закључка да је 
љубав сложено стање састављено из три нагон-
ске компоненте. Реч је о привлачности, пожуди 
и привржености – најпре смо неким привучени, 
онда следи фаза узбудљивог секса и све се завр-
шава извесном врстом привржености. Међутим, 
иако је редослед фаза јасан и логичан, љубави се 
разликују. Нисмо сви привучени само физичким 
изгледом, секс за различите људе има различи-
то значење, а приврженост такође има разли-
чите модалитете. У научној литератури су већ 
дефинисани обрасци привржености: сигурни, 
одбацујући, преокупирани и преплашени. Дакле, 
сваки од аспеката љубави има сопствене мода-
литете. Велики део објашњења индивидуалних 
разлика у начину исказивања љубави заправо је 
последица тога што су могуће бројне комбина-
ције свих наведених специфичности. Са намером 
да преглед буде јасан, а не компликован, свела 
сам их на четири, а то су еротски позитивац, ро-
мантични контролор, уплашени освајач и само-

довољни љубавник“, објашњава Татјана Стефа-
новић Станојевић. 

Еротског позитивца карактерише висока при-
влачност, висока пожуда и сигурни образац при-
вржености. У овом типу љубави налазе се опи-
си из којих је јасан и интензитет привлачности 
између партнера и интензитет сексуалне жеље, 
али и спремност за отварање и поверавање. У 
квалитативној анализа наратива ових субјеката 
издвојила су се управо та два термина: ерос и по-
зитивно. Самодовољног љубавника карактерише 
ниска привлачност, висока пожуда и одбацујући 
образац привржености. Овај тип љубави издвојио 
се кратким описима, чак и формулацијама попут 
„шта ту има да се каже“? Ипак, две ствари су биле 
прилично јасне: њега карактерише изразита само-
увереност и сексуална жеља као мотив да се има 
партнер. Романтичног контролора дефинише ви-
сока привлачност, ниска пожуда и преокупирани 
образац привржености. У опширним наративи-
ма, испитаници описују овог љубавника  инсис-
тирајући на одликама романсе – привлачности, 
фаталности, али и несрећној љубави. Уплашеног 
освајача карактерише ниска привлачност, ниска 
пожуда и дезорганизовани образац привржености. 
У овај тип љубави ушло је најмање особа и оне 
су биле најразличитије међусобно. Описи испита-
ника били су и о љубави као освајању и о љубави 
као маштању. Зашто су, ипак, у истој категорији? 
Заједничке су им збуњеност, недореченост, страх, 
неповерење у себе и друге, истиче Татјана Стефа-
новић Станојевић.

Значајно је рећи да је више од половине особа 
у испитиваном узорку припало сигурним позитив-
цима, а најмање је било уплашених освајача. Зани-
мљива полна статистика сведочи да су постојале и 
полне разлике – жене су чешће биле у категорији 
романтичних контролорки, мушкарци у категорији 
самодовољних љубавника.

 Катарина Ђорђевић

НОВА КЊИГА ТАТЈАНЕ СТЕФАНОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

ЉУБАВ ИЛИ ТРИП
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Брутално убиство тридесчетворогодишње 
жене из Ваљева, самохране мајке двоје мале 
деце,  које је починио њен бивши емотивни 

партнер, девети је фемицид од почетка ове годи-
не. У претходних десет година више од 350 жена у 
Србији страдало је од руке најближег свог – мужа, 
партнера, оца или брата, због чега је више од 400 
деце остало без мајки. У циљу да упозна ширу 
јавност са чињеницом да сваке године у Србији 
око 30 жена страда у породичном насиљу, Влада 
Србије прогласила 18. мај Даном сећања на жене 
жртве насиља, а мрежа организација „Жене против 
насиља“ први пут је на друштвеним мрежама ор-
ганизује кампању под називом „Да ли знаш шта је 
фемицид“, како би скренула пажњу целог друштва 
на чињеницу да фемицид представља водећи узрок 
прераних смрти жена широм света, као и да 50.000 
жена годишње бива убијено од стране партнера 
или чланова породице. 

Подаци изведени из најновије публикације 
организације ФемПлатз под називом „Покушај 
фемицида и фемицид у Србији: спречавање и 
процесуирање“ коју потписују др Слободанка 
Константиновић Вилић и др Невена Петрушић, 
показују да је породични дом – најмање безбедно 
и најнесигурније место за боравак жене. Наиме, 
студија у којој је анализирано 96 предмета про-
цесуираних случајева фемицида и 30 предмета 
процесуираних случајева покушаја фемицида, 
у периоду од 2015. до 2019. године, показује да 
жена најчешће страда у заједничком стану, кући 
или дворишту. На отвореном простору извршено 
је само 14 одсто фемицида, док је у само у једном 
случају убица пресудио жртви у свом стану. 

Скицирајући портрет жртве фемицида, ауторке 
овог извештаја наводе да је највећи број њих био 
у браку и ванбрачној заједници са особом која ју 
је убила. Наиме, подаци говоре да су у 25 одсто 
случајева убица и жртва били у браку, свако шес-
то убиство починио је бивши супруг, свако десето 
ванбрачни партнер, док се у девет одсто случајева 
радило о бившем емотивном партнерству. Када се 
саберу све емотивне релације између жртве и по-
чиниоца, долази се до закључка да је у две трећине 
случајева фемициду претходила партнерска веза, а 
само у пет одсто случајева учинилац није познавао 
жртву. Ни мајке нису изузете од фемицида – свака 
пета жена која је завршила у читуљи била је мајка 
починиоца убиства, док су остале жртве биле баке 
(у 6,4 одсто случајева) односно таште и бивше 
таште (у шест процената случајева). Међу жртва-
ма фемицида налазила се и једна беба узраста два 
месеца, коју је отац лишио живота после убиства 
супруге. Суседи и познаници ретко када дижу руку 
на жену, а само једна жртва није уопште познавала 
учиниоца.

У скици за портрет починиоца фемицида на-
лази се мушкарац старости од 33 до 40 година. 
Трећина њих била је браку, а исти проценат није 
био ожењен, односно био је емотивном или парт-
нерском односу са жртвом. Међу починиоцима је 
значајан проценат разведених (15 одсто), што по-
казује да до ескалирања насиља и убиства дола-
зи и после прекида брачног односа. Највећи број 
учинилаца је без деце (30 одсто), затим са троје и 
више деце (15 одсто), док је подједнак број оних са 
једним или двоје деце (18 одсто). Учиниоци феми-
цида углавном су средњег образовања, а највише 
њих је радничког занимања.

Најчешћи мотив за извршење фемицида била 
је љубомора – починиоци убиства су изјављивали 
да никада не би извршили кривично дело да им 

је партнерка била “верна”, да “није нашла другог 
мушкарца”, да није прекинула везу, да их није на-
пустила, да је пристала да се помире, да је прихва-
тила оно што су они од ње тражили... Други мотив 
је користољубље приликом извршења кривичног 
дела разбојништва које је имало за последицу фе-
мицид. 

Иако су покушаји фемицида чешћи у граду, 
значајно је мања разлика у учесталости вршења 
фемицида у граду у односу на село. Подаци, на-
име, говоре да је у градској средини извршено 52 
одсто фемицида. Највећи број фемицида извршен 
је у априлу и мају, а најмање у јануару и децембру. 
Анализа начина извршења покушаја фемицида и 
фемицида показује да су у већини случајева учи-
ниоци испољили велику бруталност и свирепост 
према жртви. Убиство је најчешће чињено ко-
ришћењем више средстава – физичке силе (руке, 
шаке или песнице) и механичког оруђа (мотке, 
штапа, чекића, секире, хидрауличне дизалице, 
мотке, ашова) односно пуцањем из ловачке пушке 
и пиштоља, бацањем бомбе или убадањем ножа.  

Убиство се ретко када дешава „преко ноћи“, 
међусобни однос између учинилаца и жртава уг-
лавном је био лош и поремећен, а убиству су нај-
чешће претходиле свађе и расправе, са или без 
физичког насиља. Међутим, иако однос није био 
складан, жртве се у већини случајева нису обраћа-
ле надлежним државним органима и установама за 
помоћ и заштиту од насиља. Само мали број њих је 
пријављивао насиље, али начин реаговања инсти-
туција система сведочи о њиховој неефикасности 
и показатељ је неделотворности система заштите 
жена од партнерског и породичног насиља, исти-
чу ауторке овог извештаја. Њихово истраживање 
је показало да  нису примењивани механизми за 
спречавање насиља у породици предвиђени Зако-
ном о спречавању насиља у породици.

Иако половина починиоца фемицида раније 
није била осуђивана, значајан проценат њих (41 
одсто) већ се нашао пред лицем правде због разли-
читих кривичних дела – тешких крађа, фалсифи-
ковања исправа, лаких телесних повреда, убиста-
ва... На основу података из судско-психијатријског 

вештачења, чак 42 одсто њих убило је жену у ал-
кохолисаном стању, а код њих је приликом пси-
хијатријског вештачења констатовано да су не-
примерене реакције, слаба контрола рационалног 
понашања и сопствених емоција, импулсивност, 
повишена емоционална напетост последица пеко-
мерне употребе алкохола и алкохолне опијености 
средњег или тешког степена Само два учиниоца 
била су у време извршења кривичног дела под 
дејством дроге. Постојање психоза констатовано је 
код петине учинилаца покушаја фемицида. 

Код највише учинилаца који су извршили фе-
мицид у судским пресудама, на основу налаза и 
мишљења вештака о душевном здрављу, констато-
вано је да је у време извршења кривичног дела ура-
чунљивост била смањена, али не до степена бит-
ног. То значи да су били способни за расуђивање 
и одлучивање и да су били свесни да дело које 
чине није у складу са законом. Таквих учинилаца 
је било 38 одсто. Kод њих је констатована емо-
ционално нестабилна структура личности, стање 
повишене емоционалне напетости, антисоцијални 
премећај личности услед патолошког коцкања, аг-
ресивност, поремећај у структури личности због 
доминантне дисоцијалности, импулсивност, низак 
степен толеранције на фрустрације са значајним 
слабостима на плану контроле и усмеравања пона-
шања, психолошки садржај афекта љутње и беса 
високог интензитета. Сва су ово обележја пси-
хопатске структуре личности, која је у ендогеној 
етиологији криминалитета сагледана као значајан 
крминогени фактор везан за личност учининиоца, 
наводе ауторке студије.

Највећи број убица не даје или нема објашњење 
због чега су покушали фемицид. Ипак, четвртина 
њих изражава кајање због учињеног кривичног 
дела и углавном прихвата своју одговорност. Свој 
поступак сматра адекватним 12 одсто учинилаца, 
који се не кају због онога што су учинили. Ипак, 
треба нагласити да је у суштини изјаве учиниоца 
да се кају због извршеног покушаја фемицида, 
брига за сопствени положај и висину казне, а не за 
судбину и патње жртве

 Катарина Ђорђевић

18 МАЈ – ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ УБИЈЕНО ДЕВЕТ ЖЕНА
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психолошке новине ЈУН 2021.

Године су само број, зар не? 

За неке романтичне парове, апсолутно да. Они 
никада не размишљају о својој годинама  фак-
тору њихове компатибилности. Наравно, ови 

парови су блиски годинама. Мале  разлике у годи-
нама, посебно када су мушкарци старији, обично 
не заокупљају парове док развијају свој однос. За 
друге парове, међутим, старост је много више од 
броја. Ове везе „старосне разлике“, које се понекад 
називају и везе „мај-децембар“, састоје се од једне 
особе која је знатно старија од друге. Када између 
партнера постоји значајан јаз у годинама, старост 
постаје значајно питање, које понекад представља 
разлог прекида односа.

Старост није као друге карактеристике 
Чули сте изреку „птице од пера јатују заједно“? 

Ова пословица углавном је тачна када је реч о љу-
бави. Људи се заљубљују у особе које су им сличне 
у читавом низу карактеристика – почев од образо-
вања, вредности, политичке оријентације, расе и 
етничке припадности, па све до хобија којима се 
баве у слободно време. Истраживање указује да 
разлика у годинама изнеђу партнера у хетеросек-
суалним везама углавном износи око три године 
– најчешће у корист мушкарца. Стандардни тро-
годишњи јаз има мало простора за померање пре 
него што старост постане видљива. Што је већа 
разлика у годинама, то ће се она у јавности више 
и примећивати. 

Старосне разлике могу створити 
нелагоде  

Старосне разлике између партнера могу пробу-
дити самосвест о нечијој вези, забринутост да од-
нос неће функционисати и преосетљивост на идеје 
других о прикладности те везе. Истраживања суге-
ришу да се предрасуде везане за старосне разлике 
објашњавају веровањем да једна особа, најчешће 
старија, убире више користи од везе од друге осо-
бе. Можда посматрачи негативно реагују на везе 
„мај-децембар“ јер имају осећај као да старија осо-
ба користи предност млађе особе. Са друге стране, 
друштво понекад сматра да је млађа особа у вези 
са старијом из материјалних или социјалних, а не 
емотивнх разлога. 

Старосне разлике 
уграђене су у 

нашу психологију 
перцепције  

Начин на који раз-
мишљамо о годинама парт-
нера у романтичним везама 
није произвољан – он је пре-
судан фактор који обликује 
начин на који приступамо 
односима, према еволу-
ционим психолозима. Ево-
луциона психологија се 
заснива на претпоставци да 
је људски ум развио адап-
тивне стратегије за подршку 
репродукцији и преживља-
вању. У складу с тим тео-
ријама, жене су имале корис-
ти од тражења мушкараца 
који имају статус и ресурсе 
за издржавање свог детета и 
спремност да то учине. Ове 

особине су везане за старије мушкарце. Важи и 
обрнуто – мушкарци су склони млађим женама, јер 
је њихова младост сигнал за плодност, а мушкарци 
постижу  бољи репродуктивни успех када се удру-
жују са женама које могу да рађају децу. Ово обја-
шњава зашто жене више воле да се удају за нешто 
старије мушкарце и зашто мушкарци преферирају 
млађе жене. Везе у којима постоји старосна раз-
лика између партнера често одражавају еволуира-
не склоности мушкараца према млађим, плодним 
женама, односно склоности жена према старијим 
мушкарцима високог статуса.

„Идеална“ разлика у годинама између партне-
ра може имати и здравствене последице.  Чак и 
ако су мушкарци обично мало старији, сви знамо 
много парова код којих разлика у годинама није 
само велика, већ се и супротставља постулати-
ма еволуционе психологија. Другим речима, по-
знајемо парове у којима су жене знатно старије 
од својих партнера. Узмимо у обзир Ника Џонса и 
глумицу Прианку Чопру, која је десет година ста-
рија од њега, Дебору Ли Фурнес која је 13 година 
старија од глумца Хју Џекмена или Мадониног 
тренутног партнера, који је 35 година млађи од 
ње. Ови парови изазивају чуђење, јер су у супро-
тности са класичним трендом старосних разлика. 
Подаци о родитељима новорођених беба у САД 
сведоче да су, међу паровима млађим од 25 годи-
на, очеви били мало млађи од мајки. Међутим, ова 
старосна разлика брзо нестаје у старијим старо-
сним групама, односно са мушкарцима у раним и 
средњим четрдесетим, односно раним и средњим 
педесетим. Наиме, они углавном имају децу са са 
женама у средњим тридесетим. „Идеални“ трого-
дишњи јаз у старости код мушкараца старијих од 
жена, посматран међукултурно, може одражавати 
њихову  оптималну селективну кондицију. Пода-
ци сугеришу да су, без обзира на старост мајке, 
здравље новорођенчади и стопа преживљавања 
бебе највиши када је старосна разлика између 
парова мала или незнатна. У везама у којима су 
жене знатно старије од својих партнера, исходи 
по здравље новорођенчади нису толико снажни, 
чак ни у поређењу са женама исте доби. Ови нови 
подаци објашњавају зашто је старосна разлика 
тако снажан међукултурни тренд. Сигурно је да 

би партнери са годинама требало да се осећају 
угодно, или бар да игноришу туђе коментаре, али 
то није случај у многим везама. Туђе мишљења 
неретко посеју семе раздора међу самим партне-
рима.  

Зато би сви парови требало себи да поставе 
четири питања:  

Да ли је ово краткорочна или дугорочна 
веза? 

Забава у краткотрајним везама може надма-
шити изазове који могу настати дугорочном ком-
патибилношћу. Старији партнери могу уживати у 
виталности и физичкој привлачности млађег парт-
нера, а млађи могу имати користи од статуса, нов-
ца и знања старијих партнера.

Да ли делите исте дугорочне циљеве? 
Дугорочне везе било које природе су успеш-

није када парови желе исте ствари. Будући да су 
многи животни циљеви повезани са узрастом, пи-
тање заједничких циљева може бити важније за 
парове са старосном разликом. Да ли један од вас 
ради кад други жели да се повуче? Да ли желите да 
викенде проведете на исти начин?

Да ли неко од вас жели децу? 
Ако сте у дугој вези и један партнер је старији, 

отворена дискусија о томе да ли желите да имате 
децу (биолошку, усвојену или на хранитељству) 
може бити посебно важна. Свакако, ово је диску-
сија од које партнери у свим дугорочним везама 
имају користи, али се везе са годинама могу суочи-
ти са новим изазовима. Старије жене које су у вези  
са млађим мушкарцима имају мање шансе да могу 
имати биолошко дете или могу бити незаинтересо-
ване за родитељство у 40-тим или 50-тим година-
ма. Старији мушкарци такође могу имати амбива-
лентан однос око рађања детета, јер знају да ће се 
адолесценција њихове деце поклопити са њиховом 
старошћу. То су важни разговори за партнере који 
желе дугоротрајну везу.

Да ли имате подршку својих пријатеља? 
Наши пријатељи и породица имају своју улогу 

у успеху наше везе, желели ми то или не. Уопш-
тено, када пријатељи одобравају везе, они нам по-
мажу у одржавању наше везе, док њихово неодо-
бравање може бити праћено понашањима која нам 
отежавају осећај улагања у наше везе. Везе између 

партнера различитих годи-
на често су стигматизоване, 
али ако пријатељи и породи-
ца њу „одобре“, она постаје 
лакша за „одржавање“. 

Да резимирамо: хро-
нолошка старост партне-
ра може бити камен спо-
тицања, али перцепирана 
старост често је важнија 
за успех везе. Партнери са 
значајном разликом у годи-
нама могу се боље слагати 
у погледу њихових зајед-
ничких интереса, енергије 
и здравља од многих паро-
ва исте старости. На крају, 
свакодневне емоције, мисли 
и понашања која дефинишу 
везу знају само они у вези, а 
не и људи са стране. Када су 
партнери добро прилагође-
ни, без обзира на старосну 
разлику, они могу имати за-
довољавајућу везу.  

 (Psychology today)

ДРУГИ ПИШУ 

ДА ЛИ СУ ГОДИНЕ ПАРТНЕРА ВАЖНЕ У ВЕЗИ 


