
акШеІпоБЙ Сазоріз га йтиМуепа рііапіа

КБЫ 0354-9852
БОЇ 10.7251/АКТ3215001Т

Ш К 364.4-058.5(497.6)
РгедІеОпІ гаё/Оует еш рарег

СИРОМ АШ ТВО КАО СОЦЩ АЛНИ  
ПРОБЛЕМ  У БОСНИ И ХЕр Ц е ГОВИНИ

Сажетак
„Сиромашнима се сматр^ у луди щ и су лишени начина живота, 

комфора и досто)анства, щ и се сматра)у нормалним у друштву у щ ем 
живе“ дефиницща jе Дедикених нацща.1 2 У наредном раду управо )е 
сиромаштво, са своjим карактеристикама и поjaвним облицима, 
предмет теорщске елаборацще и разматрака. Почевши од 
дефинисака по;ма сиромаштвараду се да;е об)ашкеке везе измену 
сиромаштва и соцфалне политике, те условлености соцфалне 
сигурности гра^ана )едне државе управо нивоом сиромаштва/ 
разво)а. Да су сиромаштво и соцщална исклученост повезани у 
„зачарани круг“ следека )е тема ко)а )е образлагана у  раду. 
Комплексност сиромаштва као поjaве и активности щ е се 
предузима)у у области соцщалне политике образложено )е на 
прим)еру стака сиромаштва у Босни и Херцеговини. Дале се у 
раду наводе неки начини превазилажека сиромаштва. Тако )е 
направлен и осврт на везу сиромаштва и соцщалне заштите, 
те и разво)не документе у Босни и Херцеговини.

Клучнерщечи: сиромаштво, соцщални проблем, соцщална заштита, 
соцщална исклученост, соцщална политика.

/БЬ к1а8фкасщ :13

У нам;ери да се постигне желени степен друштвеног развода и 
обезб;еде услови за живот у благостагау, луди су се, од самог почетка 
посто;агаа лудске за;еднице, активно организовали. Начини р;ешавагаа 
соци;алних проблема као што су ангажман цркве, доброчинство и 
милоср^е, присилно затварагае болесника, помоК ратно; сирочади су, 
током развода државе, еволуирали и трансформирали се до законског 
и системског р;ешавагаа питагаа сиромаштва и помоКи лудима ко;и се
1 Мр сц. Лубинка ЛазиК, |у  Центар за соци^ални рад Дервента, 1.1]иЬ@уаЬоо.сош
2 www.un.org/Depts/dhl/poverty/index.html, pristupljeno stranici 18.03.2016.. u 18.00.
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иаЬу у стажу соци;алне потребе због угрожене соци;алне сигурности. 
Из тог разлога државе данас доносе програме и стратеги;е борбе против 
сиромаштва управо у насто;ажу да подигну ниво соци;алне сигурности 
гра^ана и развода моБи кроз искори;еживаже сиромаштва и економски 
развод државе. У Босни и Херцеговини, према Анкети о потрошжи 
домаБинства 2007. г. 3 22,9% становништва ;е угрожено или у ризику 
од сиромаштва, што с 18,5% сиромашних чини 41,5% становника ко;и 
су сиромашни или су ;ако близу сиромаштва. Стога ;е битно ;асно 
анализирати стаже сиромаштва у данашжим условима у држави Босни 
и Херцеговини, дефинисати по;авне облике сиромаштва, те акци;ама 
соци;алне политике кренути у р;ешаваже.

СИРОМАШТВО -  СОЦЩ АЛНИ ПРОБЛЕМ
Сиромаштво се посматра се на многе начине,односно кроз мажак 

или непосто;аже средстава за осигураже егзистенци;е, незапосленост, 
глад и неухраженост, неповолно здравствено стаже, ограниченост или 
никаква доступност образоважу, недоступност здравствених услуга и 
ли;ечежа, повеБану смртност, бескуБништво и неповолно стамбено 
стаже, друштвена дискриминаци;а и исклученост.

Термин сиромаштво, на^чешБе се разуміева као стаже у ко^ем гра^анима 
недостачу средства за обезб;е^еже минималне корпе роба и услуга. 
Савремени концепт сиромаштва, разви;ен у оквиру државе благостажа, 
полази од иде;е да држава соци;ално-политичким м;ерама распорет е 
дио националног доходка на сиромашне. Наиме, у цилу постизажа и 
одржаважа пожелног соци^алног и економског развода државе, подстиче 
се одре^ени друштвени стандард, а истовремено се соци;алним програмима 
утиче на ублажаваже нежелених соци;алних по;ава.

Специфична іе веза измену терина сиромаштво са термином соци;ални 
случа; ко;и се одре^у;е као по;ава ко;а "код чов;ека ко;и ;е жиме пого^ен 
прозроку;е низ тешкоБа: погоршава услове живота и рада, умажу;е 
средства за живот, смажу)е шансе за напредоваже у животу, погоршава 
жегов лични и друштвени статус" 4 Док ;е соци;ални случа; по;ава ко;а 
погана по^единца доводеБи га у стаже соци;алне потребе, скуп соци;алних 
случа;ева представла соци;ални проблем.

Соци;ална исклученост ;е нешто шири по;ам од сиромаштва, а према 
према ЕУ2020 се прати путем три индикатора ко;а су добивена на основу

3 Дирекци^а за економско планираже Босне и Херцеговине, Изв^ешта^ о разводу БиХ, 2010/2011 
II дио, стр. 22.
4 ЛакичевиБ, Д. Увод у  соцщалну политику, Савремена администраци^а, Београд, 1982., стр.20.
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СИЛЦ анкете. Ти индикатори су стопа ризика од сиромаштва, матери;ална 
ускраЬеност и домаЬинства са ниским интензитетом рада.5

СОЦЩАЛНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТ СИРОМАШТВА

Системско р;ешаваше сиромаштва као соци;алног проблема вуче 
кори;ене из 11. и 12. ви;ека ;ер ;е тада сиромаштво, ум;есто као доброволно, 
све више посматрано као сташе проузроковано сполашним, друштвеним 
факторима. Подизаше квалитета живота и благосташа су, у разви;еним 
концепци;ама, сврха и цил соци;алне политике као и соци;алног развода 
државе и друштва. У политици уопште, борба против сиромаштва се 
посматра као друштвени цил па државе том питашу посвеЬуіу пажшу 
разви;ашем соци;алне заштите и соци;алног рада као и разви;ашем и 
унапри;е^ивашем ефективности других институци;а и служби ко;е се 
баве питашима економског развода друштва, незапосленошЬу и соци;алном 
сигурности гра^ана. Мора се напоменути да, поред матери;алних добара, 
као што су храна, вода за пиЬе, простор за становаше, грабани мора;у 
да има;у обезб;е^ена и соци;ална добра као што су приступ информаци;ама, 
образовашу, здравствено; заштити, учешЬе у политичко; сфери у држави.

Соци;ална политика, као д;елатност чи;и су предмет изучаваша 
животни и радни услови луди и друштвених група са цилем обезб^е^еша 
адекватног нивоа соци;алне сигурности гра^ана и стварашем претпоставки 
за интегралан соци;ално-економски разво;, ;е управо она; дио ;авне 
политике државе ко;и се на;директни;е бави управо р;ешавашем 
соци;алних проблема, односно ублажавашем или уклашашем по;ава као 
што су незапосленост, сиромаштво, здравствени проблеми, соци;ално- 
патолошке по;аве.

Сиромаштво ;е соци;ални проблем и то из разлога што и последице 
и узроке сиромаштва налазимо управо у друштву, ;авним политикама 
друштва, односно у степену разви;ености друштва, катастрофама и 
кризама ко;е поган у друштво, а директно и/или индиректно поган у 
по;единце, чланове друштва. Из тог разлога, сиромаштво захт;ева 
предузимаше систематских соци;алних акциза усм;ерених на задоволаваше 
основних потреба луди и на уклашаше узрока сиромаштва.

Средшорочна разво;на стратеги;а БИХ 2004-20076 сиромаштво 
дефинише као вишедимензионалан феномен ко;и, поред недоволних 
прихода за задоволеше животних потреба, подразум;ева и немогуЬност 
запошлаваша, неодговара;уЬе стамбене услове, неадекватан приступ
5 Универзални периодични преглед сташа лудских права у Босни и Херцеговини II циклус, 
Институци^а Омбудсмена БиХ, , Баша Лука, март 2014., стр. 7.
6 Средшорочна развод а стратеги^а БиХ -ПРСП (2004-2007), Економски институт, април 2004, 
Сара)ево, 8ІГ.26.
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социіалноі заштити, здравственим, образовним и комуналним услугама. 
На оваі начин сиромаштво се посматра, с іедне стране, као недостатак 
прихода и недоступност услуга, а, с друге стране, као недостатак услова 
за развод соци^алних в^ештина, за здравее, за слободу понашаша и 
мишлеаа и присутна су од еЬаша неприпадаша, спутаности и недостатак 
самопоуздаша и самоуважаваша а ово карактерише и соци^алну 
исклученост.

СИРОМАШТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ -  
СОЦЩАЛНИ ПРОБЛЕМ

У БиХ око 20% луди оскуди^ева у готово свим аспектима животног 
стандарда: од стамбених услова, одговараіуЬе здравствене заштите, па 
до писмености и уклучености у друштво. Према подацима Дирекци^е 
за економско планираше БиХ 7 екстремна линина сиромаштва у БиХ 
износи 760,00 КМ по особи годишше, док генерална линина износи 
2.198,00 КМ по особи годишше. Стандард становништва БиХ ;е 19,5% 
испод лини^е генералног сиромаштва (приближно 25% у Републици 
Српскоі и 16% у Федераци и БиХ). Ово іе “релативно ниска стопа 
сиромаштва” кад се узме у обзир тренутна економска ситуаци^а у БиХ. 
Она іе резултат потрошше ко;а іе изнад нивоа производше. У Анкети о 
животном стандарду износи се податак да іе “са образовног аспекта” 
27% одраслих у БиХ сиромашно,док 16% пати због сиромаштва у 
“здравственом смислу” “Са аспекта запошлаваша” сиромашно іе 22 
одсто радно-способног становништва. Стамбени услови код 11% луди 
су испод границе сиромаштва, а 29% живе у становима за ко;е немалу 
одговараіуЬа власничка или станарска права. Када се све узме у обзир, 
72 процента одраслих у Босни и Херцеговини ;е сиромашно бар у іедном 
од горе наведених аспеката.

Дирекци^а за економско планираше Босне и Херцеговине припрема 
документе попут Стратегиіе социіалне уклучености и Стратегиіе развода. 
Стратешки оквир Босне и Херцеговине іе припремлен у складу са 
Одлуком о поступку средшорочног планираша, праЬеша и изв^ештаваша 
у институци^ама Босне и Херцеговине и послужио іе и за припрему 
Средшорочног програма рада Ви;еЬа министара за период 2016 -  2018- 
годину (стратеги^а у припреми). Идентификация м развоіних подручна 
у оквиру цилева ко;и су усвоіени за Стратеги^у Іугоисточне Европе 20208, 
и коЯ  су ме^усобно повезани, утвр^ени су и цилеви БиХ: Интегрисани 
раст, Паметни раст, Одрживи раст, Инклузивни раст и Управлаше у

7 Isto, str. 29.
8 www.academia.edu/.../Vodic_kroz_strategiju_Evrop., preuzeto dana 18.03.2016. u 18.30.
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функци и раста. Приликом расправа о сиромаштву морамо посебно 
издво^ити инклузиван раст ко;и се огледа у повеБаша запослености, 
развода в)ештина, инклузивног учешБа на тржишту радне снаге, 
инклузивног и квалитетног здравства и смашеша сиромаштва. У оквиру 
инклузивног раста дефинисани цилеви су: 1. ПовеБати могуБности за 
запошлаваше 2. Промовисати инклузивност у образовашу 3. Смашити 
сиромаштво и соци^алну исклученост 4. Унапри^едити здравствену 
заштиту.

У Босни и Херцеговини сиромаштво се м^ери на основу Анкете о 
потрошши домаБинства 9 ко;а посматра расходовну страну за разлику 
од СИЛЦ анкете ко;а посматра приходе ко;е оставару^у домаБинства. 
Стопа матери^алне деприваци^е за Босну и Херцеговину показухе да ;е 
више од половине домаБинстава депривирано на ова) начин. Унутар 
несиромашних домаБинстава, матери^ално депривираних има 47,7% 
док од укупног бро;а сиромашних домаБинстава има 88,7% матери^ално 
депривираних. Сиромаштво у Босни и Херцеговини се м^ери од 2001 
године, матери^ална ускраБеност од 2011. Према последшим подацима 
Анкете о потрошши домаБинства из 2011.г. релативна линина сиромаштва 
(стандардна линина сиромаштва) за Босну и Херцеговину износи 416КМ 
за ;едночлано одрасло домаБинство. У 2011 години 177.277 домаБинстава 
(17,2%) или 566.025 становника (17,9%) живе у релативном сиромаштву. 
Поред тога битно ;е напоменути да 8% становника нису сиромашна али 
су на граници сиромаштва, тако да можемо реБи да стопа сиромаштва 
и домаБинстава ко;а су на граници сиромаштва 25,2%. У 2007.години, 
према резултатима Анкете о потрошши домаБинства, било ;е 18,4% 
сиромашних домаБинстава односно 193.692. Апсолутно сиромаштво у 
Босни и Херцеговини порасло ;е за око 5 процентних поена са 18,6% у 
2007. на 23,4% у 2011. У оба ентитета ;е тако^е дошло до раста сиромаштва 
за око 5 процентних поена м^ерено апсолутном линир м сиромаштва. 
Према последшим доступним подацима Агенци^е за статистику Босни 
и Херцеговини 10, на основу прага релативног сиромаштва од 60% 
меди ане потрошше по еквиваленту одрасле особе, добите се праг расхода 
од 416,40 КМ м)есечно по еквиваленту одрасле особе као линина 
сиромаштва. На темелу овог подаци из Анкете показуху да ;е 17,9% 
становништва жив^ело у ризику од сиромаштва у 2011. години .

9 Дирекци^а за економско планираше Босне и Херцеговине, Изв^ешта^ о разводу БиХ, 2010/2011 
II дио, стр. 22-25.
10 Агенци^а за статистику Босне и Херцеговине, Анкета о потрошши домаБинстава у Босни и 
Херцеговини 2011, година 1, бро^ 1.
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НАЧИНИ ПРЕВАЗИЛАЖЕША СИРОМАШТВА

Обезбіе^еше нормалног животног стандарда гра^анима кроз економски 
развод и соци^алну сигурност у држави су задаци соци^алне политике 
на полу борбе против сиромаштва. ОмогуЕити гра^анима запошлаваше 
и оствареше прихода потрбних за досто^ан живот и задоволеше 
минималних егзистенци^алних и соци^алних потреба, спрово^еше 
стратеги;а и програма за здраво управлаше животном средином, 
унапри^е^еше образовног и здравственог система у смислу доступности 
свих услуга свим гра^анима, ме^удржавна сарадша и помоЬ су неки 
начини превазилажеша сиромаштва.

Соци^ална заштита, односно соци^ална помоЬ ;е изузетно важан, али 
самостално недоволно снажан инструмент борбе против сиромаштва, 
ко^им се често соци^ална политика користи да директно ублажава 
посли^едице лоше соци^алне и економске ситуаци^е у држави. Службе 
соци^алне заштите діелуіу тако што настове “новчаном ишекци^ом” да 
ублаже по^аву сиромаштва, а потом да оснажуіу породицу, постичу на 
ангажман и покреташе самосталних акциза. Активности ко^е су усміерене 
на изучаваше узрока необезбіеЬености, на рано откриваше, праЬеше 
по^ава, на спри^ечаваше узрока и помоЬи поіединцима и породицама 
да се и сами активираіу и учествуіу у превазилажешу неповолних узрока 
и последицама соци^алне угрожености, ипак захт^ева^у мултисистемску 
сарадшу. Изв^ештава^уЬи о сташу кавлитета живота гра^ана, соци^ална 
заштита као систем може донекле и да алармира упозораваіуЕи на стопу 
сиромаштва и указуіуЕи на потребу изналажеша ріешеша за оваі соци^ални 
проблем, а потом и може и треба и да учеству|е у друштвеним стратегф ама 
и акци^ама.

Ипак, наізначаіни^а улога у борби против сиромаштва, превентивно 
и последично, припада соци^ално-политичким міерама за превазилажеше 
сиромаштва као соци^алног проблема

ПратеЕи транзицифке процесе св^етских политика, соцф ална политика 
Босне и Херцеговине се ослаша на поставке соцф алне политике Европске 
Уни^е. “Соци^ална политика Европске уни^е уствари има три главне 
функци^е:
• да обезбіеди оквир за ди алог измену соци^алних партнера у вези са 

дефинисашем различитог нивоа основних соци^алних права радника,
• да обезбіеди средства, нарочито за обучаваше и запошлаваше,
• да стимулише и подстиче сарадшу измену различитих актера соцф алне 

политике. “ 11 11

11 ГавриловиЬ, А., Савремена соцщална политика, Универзитет у Башо) Луци, Факултет политичких 
наука, Соцщални изазови и менацмент у соци^алноj заштити, 2010. поглавле 1. стр. 40.
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За р^ешавагае проблема сиромаштва, потребно ;е дакле да буду 
испугаене покренуте и спроведене реформе на нивоу друштвене за^еднице, 
односно на државном нивоу, а потом да постоли истинска вола и залагагае 
свих релевантних политичких суб^еката као и свих гра^ана општине. 
Те промивне Ье се дешавати на начин и брзином ко;и буду диктирале 
пром^ене на државном плану развода и пром^ена, а прогноза Ье зависити 
од политичких тенденци^а и могуЬности државе.

Мора се ;ош додати да сиромаштво у ;едно; држави представла и 
значач у при^етгау за безб^едност ме^ународне за^еднице. Треба се 
поменути и да )е сиромаштво присутно и у разви^еним и неразви^еним 
землама. Сиромаштво тако^е узроку^е скраЬегае животног ви^ека луди. 
Би^еда, глад и нездрава исхрана узрокуіу нери^етко и смртност луди, а 
посебно д^еце. Сиромашни чешЬе умиру и због нели^ечегаа болести из 
разлога што адекватно ли^ечегае захт^ева и уре^ен систем здравства.

Посебно необично ;е схватагае да ;е сиромаштво последица желе 
високо разви^ених земала за одржагае стагаа моЬи. Институци^е попут 
МеЬународног монетарног фонд и Св^етске банке да;у за^мове, са 
каматама наравно, ко;е земле тешко исплаЬуіу а грабани осиромашуіу 
и дале.

Статеги^е борбе против сиромаштва Св^етске банке се углавном 
заснива^у на подстицагау економског раста. Организаци^а "У]едигаених 
Наци^а ;е поставила као милени^умски цил искори^егаивагае сиромаштва 
и глади у сви^ету до 2050. године уз „брзе кораке” борбе за смагаегае и 
превенирагае по^аве сиромаштва.

Стратеги^а развода и Стратеги^а соци^алног уклучивагаа на;знача;ни;и 
су разводни документи у Босни и Херцеговини, ко^и дефинишу стратешке 
правце д^еловагаа земле на подруч^у економског и соци^алног развода 
у наредном периоду. Ови стратешки документи указу^у и на потенци але 
ко;е Босна и Херцеговина има што указу^е да се може направити и битан 
помак у економском и соци^алном разводу.

ЗА К ^У ЧА К
“Три ствари се никако не могу сакрити: болеет, за^уб^еност и

сиромаштво. “ 
(народна пословица)

На основу претходне теори^ске елабораци^е заклучу^е се следеЬе:
• Сиромаштво }е соци^ални проблем у Босни и Херцеговни ко^и угрожава

животе гра^ана.
• Борба против сиромаштва ;е битан друштвени цил и цил соци^алног

развода, односно соци^алне политике.
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• Константна системска соци;ално-политичка акциза борбе против 
сиромаштва подразум;ева реформе у Босни и Херцеговини: привредни 
опоравак, фискална реформа, унапри;еЬеше система соци;алне 
заштите, искор;ешиваше корупци;е, реформа образовног система, 
поштоваше лудских права, унапри;е^еше квалитета живота.

Цил разво;них стратеги;а Босни и Херцеговини ;е водити Босну и 
Херцеговину ка землама са високим дохотком, динамично; и конкурентно; 
економи;и Европске уни;е, а посебну димензи;у тим изазовима да;у 
обавезе ко;е се намеБу у процесима придруживаша Европско; уни;и. 
Само друштвени напредак, друштвени активизам, транспарентност и 
унапри;е^еше квалитета живота и културе живлеша кроз акци;е планиране 
кроз соци;алну политику ри;ешава;у питаше сиромаштва као соци;алног 
проблема.

Abstract
“The poor are considered to be people who are deprived of their way of life, 

comfort and dignity, that is considered normal in the society in which they live’,’ 
the definition of the United Nations. In following paper poverty, with its cha
racteristics and forms is subject of theoretical elaboration and consideration. 
Startingfrom the definition of the concept of poverty, paper provides an expla
nation of the links between poverty and social policy and conditionality of so
cial security for citizens of one state administration levels of poverty / development. 
That poverty and social exclusion connected in a “vicious circle" is the next 
topic that is explained by the following paper. The complexity of poverty as a 
phenomenon and activities undertaken in the field of social policy are explai
ned on the example of the state of poverty in Bosnia and Herzegovina. Further
more, the paper presents some ways to overcome poverty. Also there are a refe
rence to the relationship of poverty and social protection, and the development 
documents in Bosnia and Herzegovina

Keywords: poverty, social problems, social protection, social exclusion, 
social policy.
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