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UVOD: ZAŠTO STUDIJA ‘BITI GRK, BITI KOSOVAR’?              

Ioannis Armakolas

Grčka i Kosovo: ključni paradoks

Samo dvočasovna vožnja odvaja Kosovo od Grčke, a  ipak obe zemlje imaju komplikovane 
odnose koji su ugroženi ključnim paradoskom. S jedne strane, Grčka i Kosovo su geografski 
blizu, dele kulturne sklonosti i istorijske reference, nemaju bilateralne sporove niti istoriju 
sukoba i neprijateljstava, slažu se što se tiče zajedničke evropske i evroatlantske orijentacije, 
i  imaju  interes  što  se  tiče  jačanja  političkih  i  ekonomskih  odnosa.  S  druge  strane,  obe 
zemlje nisu veoma upoznate jedna s drugom, odnosi na više nivoa su ograničeni i za Grčku 
oni su slabiji nego sa zemljama s kojim Atina  ima značajne bilateralne sporove; negativni 
stereotipi jednog društva naspram drugog su obimni dok potencijal povećanih odnosa na 
više nivoa i saradnje ostaje neostvaren. Ova situacije postaje dodatno paradoksalnija ako 
se uzme u obzir da su demokratizacija, ekonomski razvoj, povećana regionalna saradnja i 
integracija u zapadnim institucijama proglašeni ciljevi i Grčke i EU uopšte. Ostvarivanje ovih 
ključnih političkih objektiva će se verovatno ometati sve dok odnosi Grčke i Kosova ostanu 
ograničeni. Prema tome, postoji hitna potreba da se dva društva uzajamno razumeju i da 
obe zemlje počnu sa izgradnjom mostova koji će biti od koristi ne samo za obe zemlje nego 
i za napredak i razvoj celog regiona.

Poreklo komplikovanih odnosa

Trenutno stanje odnosa može se objasniti pregledom kratke istorije kosovsko-grčkih odnosa. 
Preliminarna studija koju je predvodio Program jugoistočne Evrope ELIAMEP-a (Armakolas i 
Karabairis 2012) pokazala je da su odnosi između dve strane izgrađeni na problematičnom 
temelju zbog različitih stavova i tumačenja jugoslovenske tragedije 1990-ih godina. Reakcije 
grčkog društva prema prvim fazama jugoslovenskih sukoba (1991-1995) igrale su značajnu 
ulogu u oblikovanju njegovog  tumačenja  sledstvenih dramatičnih dešavanja, uključujući  i 
rat na Kosovu. Dosta negativnih medijskih stereotipa o Kosovarima naizgled potiču iz ovog 
dramatičnog perioda 1990-ih. Štaviše, ta ista studija je pronašla veliko neslaganje između 
umerenije i pažljivije zvanične Grčke politike tokom rata na Kosovu i velike podrške grčkog 
javnog  mnjenja  srpskoj  strani.  Studija  dalje  pokazuje  ograničeno  znanje  i  upoznatost 
sa  Kosovom  u  Grčkoj,  čak  i među  akademskim  krugovima.  Na  kraju,  studija  identifikuje 
legalistički diskurs, pitanje Kipra i opšte stereotipične poglede na Kosovo kao ključni faktori 
koji utiču na ograničenu javnu debatu u Grčkoj o statusu Kosova.
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Ambivalentni politički odnosi

KŠto  se  tiče  političkih  odnosa,  Grčka  je  pokušala  preduzeti  jedan  pažljiv  postupak 
balansiranja  (Armakolas  i  Karabairis  2012).  S  druge  strane,  Atina  ostaje  jedna  od  pet 
država članica EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova, zajedno sa Španijom, Rumunijom, 
Slovačkom i Kiprom. S druge strane, uprkos nepriznavanju, Atina je ispočetka sledila politiku 
angažmana s Kosovom. Ova politika  ima  i bilateralnu  i evropsku komponentu. Što se tiče 
bilateralnih odnosa, Republika Grčka održava Kancelariju  za  vezu u Prištini,  koje  se može 
smatrati jednom od najaktivnijih diplomatskih predstavništva u zemlji. Bivši šef Kancelarije 
za vezu, Ambasador Dimitris Moschopoulos, u sovjstvu posrednika Evropske unije za Zaštitu 
srpske verske i kulturne baštine na Kosovu, bio je ključan za otvaranje kanala komunikacije 
i  saradnje  u  vezi  pitanja  nasleđa  između  kosovskih  vlasti  i  srpske  zajednice.  Sem  toga, 
većina osmatrača smatra da Grča održava najkonstruktivniji stav prema Kosovu među pet 
zemalja članica EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Sporazum između Atine i Prištine 
za otvaranje Predstavničke kancelarije kosovske trgovine u Atini, koja  je objavljena nakon 
sastanka  između  grčkog  ministra  spoljnih  poslova  Dimitris  Avramopoulos-a  i  kosovskog 
ministra spoljnih poslova Enver Hoxhaj-a u Atini, primer je ove politike angažmana. Slično 
tome, Atina nije blokirala kosovsko članstvo u međunarodnim organizacjama i postepeno je 
usvajala politike koje olakšavaju putovanja kosovskih građana u Grčkoj1.  

Isto tako,  i što se tiče odnosa Kosova sa EU, grčki zvaničnici su u više navrata pojasnili da 
oni predviđaju  ceo Zapadni Balkan, uključujući Kosovo, unutar EU  i da Kosovo  ima  jasnu 
evropsku  perspektivu.    U  nedavnom  izveštaju  koji  je  fokusiran  na  grčko  predsedištvo 
Evropskog saveta 2014 koji je objavio Program jugoistočne Evrope ELIAMEP-a, odnosi Grčke 
i Kosova u kontekstu evropskih aspiracija Prištine opisani su kao što sledi:
 

Grčka je odlučila da prizna šengenske vize na pasošima kosovskih građana, a ova je 
mera stupila na snagu u martu 2014. godine. Takođe, očekuje se da Grčka podrži 
potpisivanje  Sporazuma  o  stabilizaciji  i  pridruživanju  sa  Kosovom,  što  se  ustvari 
smatra kao veliki korak ka postepenoj normalizaciji  i modernizaciji  zemlje. Tokom 
njegove posete Prištini, grčki ministar spoljnih poslova Evangelos Venizelos naglasio 
je da Kosovo “ima jasnu evropsku perspektivu” i da je jačanje odnosa između EU i 
Kosova važno za ceo region Zapadnog Balkana. On je naveo da su razgovori između 
Kosova  i  Srbije  suštinski  za  proces  integracije  i  stabilizacije  regiona,  izražavajući 
njegovo “divljenje hrabrošću i odlučnošću” lideršipa s obe strane. Na kraju, Venizelos 
je poslao jasnu poruku da reforme, dobri susedni odnosi, i jačanje vladavine zakona 
promovišu stabilnost  i ekonomski razvoj regiona i otvaraju put ka Evropi. Sve dok 
se Kosovo drži ovog pravca, i nastavlja raditi za evropsku i evroatlanstu budućnost, 
Grčka će biti na njegovoj strani. (Koktsidis et.al. 2014, str.49-50)

1 Za vise detalja, vidite Armakolas i Karabairis 2012.
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Javni stavovi: postojeći kvantitativni dokazi

Postoji nedostatak kvantitativnih podataka o javnim percepcijama i stavovima između Kosova 
i Grčke, međutim ograničeni dostupni podaci pokazuju vrlo negativnu sliku. Tokom rata na 
Kosovu  1999.  godine,  zapanjujućih  97  posto Grka  protivili  su  se  vojnoj  operaciji  NATO-a 
protiv Srbije. Samo 2 posto grčkog javnog mnjenja bilo je u korist rata NATO-a, po svoj prilici 
prihvatajući rasuđivanje da je imao za cilj da prekine krvoproliće na Kosovu. Ostatak grčkog 
javnog mnjejna po svoj prilici nije prihvatao punovažnost tvrdnje Saveza, uprkos činjenici da 
grčka vlada u to vreme nije blokirala akciju NATO-a i čak je pružala vojnu pomoć za operaciju. 
Ovaj procenat predstavljao je daleko najveću nesuglasicu sa akcijom NATO-a unutar Saveza. 
Čak i prema standardima prosrpskih stavova grčkog društva 1990-ih godina, ovaj procenat 
je zaprepašćujući. U većini drugih ispitanih zemalja, većina građana je podržavala zapadnu 
vojnu akciju, sa najvišim procentom u Danskoj (70 posto) i Francuskoj (68 posto). Samo u 
Španiji, Italiji  i Austiji neslaganje je bilo veće od podrške, ali u puno nižim procentima: 48 
posto u  Španiji,  46 posto u  Italiji,  i  43 posto u Austriji  (ICM/The Guardian 1999).  Tokom 
poslednjih  godina, mali  broj  ispitivanja  javnog mnjenja u Grčkoj meri  aspekte odnosa  sa 
balkanskim susedima. U jednom takvom primeru, međutim, većina od 59 posto smatrala je 
nezavisnost Kosova pretnjom za bezbednost Grčke (Kathimerini 2008). 

Isto tako, postoji malo kvantitativnih dokaza o stavovima kosovskog javnog mnjenja prema 
Grčkoj,  međutim  ograničeni  podaci  ističu  slično  negativnu  sliku.  Prema  Gallup  Balkan 
Monitoru 2010. godine, 22 posto Kosovara vide Grčku kao glavnog protivnika težnji Kosova 
za pristupanje EU  (Gallup Balkan Monitor 2010).  To  je uprkos  činjenici  da  je  grčka  vlada 
uključila Kosovo u svim njenim inicijativama za promociju izgleda pristupanja celog Zapadnog 
Balkana od grčkog EU predsedništva 2003. godine. Da bi pokazali meru negativnih stavova 
prema Grčkoj,  važno  je naglasiti  kosovski  opšte optimistični  stav prema ovom pitanju. U 
anketi, 65 posto Kosovara veruje da ljudi u EU žele da se Kosovo pridruži EU; slično tome, 
Kosovari  vide  Nemačku,  Austriju  i  Veliku  Britaniju  kao  najveće  potpornike  prištinskog 
procesa pridruživanja sa 31, 18 odnosno 15 posto (Gallup Balkan Monitor 2010). U sledećoj 
godini  Gallup  Balkan  Monitora,  34  posto  Kosovara  smatralo  je  Grčku  neprijateljskom 
zemljom prema Kosovu; samo građani Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije imale su 
viši procenat smatranja Grčke neprijateljskom prema njihovoj zemlji (Gallup Balkan Monitor 
2011). Nepotrebno je naglasiti  da dugoročni spor oko imena lako objašnjava takve negativne 
stavove u slučaju Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. U anketi koju je vodio Kosovski 
centar za bezbednosne studije tokom 2012. godine, Kosovari vide Grčku kao treću najmanje 
prijateljsku  zemlju  posle  Srbije  i  Rusije  (Kosovski  centar  za  bezbednosne  studije  2012). 
Tokom sledeće ankete, međutim, i možda kao rezultat grčke politike angažmana s Kosovom 
i/ili aktivizma Ambasadora Moschopoulos, manje od 20 posto Kosovara veruje da su odnosi 
sa Grčkom ‘loši’ ili ‘vrlo loši’ (Kosovski centar za bezbednosne studije 2013).
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Nedostatak znanja i implikacije

Gore  opisana  delikatna  priroda  odnosa  između  Kosova  i  Grčke,  gorčina  zbog  razilaznih 
tumačenja jugoslovenske krize i, na kraju, ozbiljan nedostatak verodojstojnih ispitivanja javnog 
mnjenja  i  akademskih  analiza  grčko-kosovskih  odnosa  proizveli  su  upečatljiv  nedostatak 
znanja. Bez uveličavanja, danas postoji vrlo malo naučnog znanja i objektivnih analiza prema 
kojima bi se mogli izgraditi pokušaji za poboljšanje odnosa između Grčke i Kosova. Umesto 
toga,  javne percepcije  jednog društva prema drugom veoma su pod uticajem nedostatka 
znanja, obostranih nesporazuma, nacionalnih i društvenih strahova, medijske propagande, 
istorijskih trauma i sličnih stvari. Ova neprilika bi mogla imati značajne implikacije što se tiče 
stanja odnosa između dve zemlje: nesposobnost zasnivanja budućih političkih i ekonomskih 
odnosa kao i odnosa civilnog društva na obostranom razumevanju i po svoj prilici nastavak 
nivoa odnosa koji je veoma nizak za dva partnera koji su geografski blizu i dele zajedničke 
evropske integracione objektive.

Projekat koji meri javne stavove 

Imajući  u  vidu  gore  navedenu  komplikovanu  i  ne  tako  optimističnu  sliku,  Program 
jugoistočne Evrope Helenske fondacije za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP) sa sedištem 
u Atini, i Centar Gani Bobi sa sedištem u Prištini zajedničko su sproveli projekat istraživanja 
“Izgradnja novih mostova na Balkanu: Razumevanje nesporazuma između Grčke i Kosova”, 
koji je financirala Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS). Projekat je imao za cilj da 
analizira odnose između Kosova i Grčke, pružajući čvrste dokaze javnih stavova, stereotipa i 
pogrešnih shvatanja. Ovo je postignuto sprovodeći dubinsko i metodološki strogo ispitivanje 
javnog mnjenja u obe zemlje, s ciljem da se kvantitativno utvrdi kvalitet i nivo popularnih 
stavova  i  (pogrešnih)  percepcija.  Ambicija  partnera  projekta  bila  je  da  će  distribucija 
nalaza  ankete  doprineti  ispunjenju  raskoraka  postojoćeg  znanja  i  stimulisati  akademsko 
istraživanje u  ključnim poljima kosovsko-grčkih odnosa. Podaci  ankete bi omogućili  više  i 
bolje akademoskog rada oko ovih komplikovanih i vrlo slabo studiranih odnosa. 

Štaviše,  može  se  raspoznati  opširnija  objektiva.  Dajući  doprinos  ka  boljem  razumevanju 
percepcija  i  pogrešnih percepcija  između Grčke  i  Kosova,  partneri  projekta  takođe mogu 
doprineti  izgradnji mostova  dobrih  odnosa  i  razumevanja  između dve  zemlje  koje  ostaju 
veoma neupoznate jedna s drugom. Kroz implikaciju, partneri projekta su smatrali da takođe 
mogu  doprineti  objektivi  poboljšanja  regionalnih  odnosa,  i,  eventualno,  pomoći  celom 
regionu Zapadnog Balkana da se pridruži zapadnim institucijama, kao što je i proglašeni cilj 
Grčke i cele EU. Nalazi projekta ukazaće na pogrešna shvatanja, stereotipe i problematične 
faktore koji  se mogu adresirati preko  jačih veza civilnog društva  i akademiskih garđana u 
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budućnosti. Sinergije društvenog nivoa  između Grčke  i Kosova mogu postati pilot primer 
kao i primer najbolje prakse za ostale komplikovanije i teže probleme koji stoje na put celom 
regionu da se konačnu integriše u EU i ostale zapadne institucije.
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KAKO GRCI VIDE KOSOVO: 
NALAZI ISPITIVANJA JAVNOG MNJENJA

Dr. Iannis Konstantinidis 
Dr. Ioannis Armakolas

UVOD

Opšti  cilj  ove  ankete  je  merenje  grčkih  stavova  prema  kosovskom  društvu  i  politici2.  
Specifičnije,  anketa  je  imala  za  cilj  da  istraži  kako grčka  javnost  vidi Kosovo kao  i  pitanja 
kosovskog međunarodnog statusa i odnosa sa Grčkom. Priprema ankete uključila je i broj 
pitanja za koje su istraživači verovali da bi mogli pružati dosta podataka za sveobuhvatnu 
analizu gore navedenih pitanja. Upitnik koji je korišćen za ovu anketu bio je podeljen na tri 
dela: 

Prvi deo imao je za cilj da identifikuje nivo informacija o Kosovu kojima grčka javnost ima 
pristup i da li su ove informacije u skladu sa stvarnom situacijom na terenu. Obrazloženje 
za ovu grupu pitanja bazirano je na predpostavku da se položaji o pitanju statusa Kosova 
kao i stavovi prema stanovnicima Kosova filtriraju preko informacija koje su dostupne o tom 
pitanju.

Drugi deo  imao  je za cilj da  istraži stavove grčke  javnosti  i potencijalne stereotipe prema 
pojedincima  različitih  nacionalnih  porekla,  uključujući  stanovnike  Kosova.  Ova  grupa 
pitanja imala je za cilj da pruža komparativne dokaze grčkih stavova prema Kosovarima kao 
i  potencijalno  objašnjavajuće  faktore  za  javno mnjenje  o  pitanju  odnosa  između Grčke  i 
Kosova.

Treći deo uključio je pitanja vezana za međunarodni položaj Kosova i imao je cilj da izmeri 
percepcije  ispitanika  u  vezi  odnosa  Kosova  sa  trećim  zemljama.  Takođe  je  imao  za  cilj 
da  poveže  ove  i  ostale  podatke  sa  odgovorima  na  pitanje  da  li  bi  Grčka  trebala  priznati 
nezavisnost Kosova. Na kraju, anketa je imala za cilj da identifikuje faktore koji bi pomogli 
objasniti položaje ispitanika što se tiče međunarodnog statusa Kosova kao i implikacije ovih 
položaja za poželjan nivo odnosa između Atine i Prištine.

2 Autori bi hteli da se zahvale Alexandros Nafpliotis-u, Katherine Poseidon-ovoj i Klaudio Llusku-u za 
pomoć koju su pružali tokom prevođenja i uređivanja teksta.
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METODOLOGIJA ANKETE   

Anketa  je  sprovedena  tokom  perioda  između  15-19  aprila  2013.  godine  putem 
telefonskih intervjua koristeći strukturirani upitnik i sa uzorkom od 1013 osoba širom 
zemlje.  Korišćena  je metoda  višestepenog  uzimanja  uzoraka  sa  proporcionalnom 
reprezentacijom  svih  regiona  u  prvoj  fazi  stratifikacije,  održavajući  srazmeru 
između urbanih i ruralnih područja u drugoj fazi stratifikacije. Podaci ankete bili su 
ponderisani  rodom  i  uzrastom  zbog  empirijsko  dokazane poteškoće  kontaktiranja 
muškaraca  starosti  između 18-34  godina preko  telefonskih  intervjua. Maksimalna 
greška procene je ± 2.5%.

Anketa  je  sprovedena  u  vreme  koje  je  bilo  neutralno  prema  pitanju  istraživanja. 
Glavne  teme  javne  debate  dok  se  anketa  sprovodila  bile  su:  a)  opasnost  kolapsa 
kiparskih  banaka  i  kriza  u  odnosima  između  Evropske  unije  i  Kipra,  i  b) masovno 
bekstvo zatvorenika  iz zatvora Trikala, praćeno krađama  i napadima na građane – 
zločini koji su se pripisivali etničko albanskim zatvorenicima. Ova dva pitanja mogla bi 
imati veze sa stavovima izraženim u ovoj anketi. Specifičnije, ta pitanja su mogla uticati 
negativno na položaje Grka prema ljudima na Kosovu, u tolikoj meri koliko je poznato 
da Kosovo čini većina etničkih Albanaca i da njihovu težnju za nezavisnost podržava 
većina evropskih zemalja. Ove asocijacije, međutim, ne mogu biti potkrepljene.
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Prvi Deo: Poznavanje Kosova 

U  prvom  delu  upitnika,  napravljen  je  pokušaj  da  se  zabeleži  nivo  informacija  koji  grčka 
javnost ima što se tiče pitanja vezana za Kosovo. Obrazloženje za ovu grupu pitanja bazira se 
na predpostavku da se položaji o pitanju statusa Kosova kao i stavovi prema stanovnicima 
Kosova filtriraju preko informacija koje su dostupne grčkom javnom mnjenju. Anketa pokazuje 
da je stepen informacija koje grčka javnost ima o susednoj zemlji nizak. U odgovorima na 
pitanja ankete da li je Kosovo proglasilo nezavisnost, samo 42% ispitanika je dalo pozitivan 
odgovor, dok je 15% dalo negativan odgovor, a 43% njih je odbilo da odgovori ili su izjavili 
da nisu znali odgovor  (Grafikon 1). Procenat onih koji pokazuju neznanje prevazilazi 50% 
mlađih starosnih grupa (do 34 godina starosti), žena,  i stanovnika ruralnih područja  (sela 
i  gradova  sa manje od 20,000 meštana),  t.j.  kategorije  koje  tradicionalno pokazuju nisku 
političku zainteresovanost.

Procenat uzorka koji ima tačnu informaciju što se tiče istorije Kosova je čak niži. Anketa je 
pitala ispitanike o ustavnom statusu Kosova unutar jugoslovenske federacije – doduše teško 
pitanje za običnog ispitanika. Samo 28% uzorka odgovorilo je da je Kosovo bila autonomna 
pokrajina Srbije  za vreme  jugoslvenske  federacije, dok  je 34% posto uzorka  izjavilo da  je 
Kosovo  bilo  republika  jugoslovenske  federacije  (Grafikon  2).  Važno  je  navesti  da  se  ova 
statistički  značajna  razlika  između  procenata  tačnih  i  netačnih  odgovora  na  ova  pitanja 
prožima na sve kategorije ispitanika, pokazajući da se nedostatak informacija može primetiti 
kod šireg dela stanovništva, bez obzira na starost, mesto prebivališta ili nivo obrazovanja.
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Zatim je ispitanicima postavljeno ključno pitanje precizirajući znanje o nacionalnom sastavu 
Kosova,  naime  nacionalnog  porekla  većine  stanovništva.  Procenat  uzorka  koji  je  tačno 
odgovorio na ovo pitanje je malo veći od prethodnih pitanja. 47% uzorka tvrdilo je da su većina 
etnički Albanci, 31% je verovalo da su većina srpskog porekla, dok je 22% njih odgovorilo 
da ne  zna  (Grafikon 3).  Zanimljivo  je da  je procenat koji  je dao netačan odgovor  (t.j. oni 
koji  su odgovorili  da etnilki  Srbi  čine većinu  stanovništva) bio veći  (i predstavljao većinu) 
kod grupa starosti koje pokazuju manju zainteresovanost u politici, t.j. 18-24 godina i 25-34 
godina, kod kategorije onih koji su završili obavezno obrazovanje, i kod kategorije stanovnika 
sela ili gradića. Stariji ispitanici, visokoobrazovani i stanovnici Atine i Soluna naizgled su više 
upoznati o temi, mada i kod ovih kategorija procenat tačnih odgovora je samo marginalno 
bio  iznad  50%;  to  nije  iznenađujuće  pošto  ovi  segmenti  stanovništva  su  uglavnom  bolje 
informisani i imaju bolji pristup štampi i elektronskim medijima u svakodnevnom životu.
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Drugi Deo: Stavovi Prema Pojedincima Različitog 
Nacionalnog Porekla

Në pjesën e dytë  të pyetësorit,  anketimi  i  realizuar  tenton  të  evidentojë qëndrimet dhe 
U drugom delu  upitnika  anketa  je  pokušala  zabeležiti  stavove  i  stereotipe  grčke  javnosti 
prema pojedincima ostalih balkanskih naroda. Odgovori na pitanja ovog dela smatraju se 
i  kao  dokazi  grčkih  stavova  prema  ljudima  na  Kosovu,  kao  i  objašnjavajući  faktori  grčkih 
stavova o pitanju odnosa između Grčke i Kosova. Na jedno pitanje, ispitanici su bili upitani 
da li bi prihvatili nekog pojedinca različitog nacionalnog porekla u širim krugovima društva. 
Struktura pitanja  je kao što sledi: Osoba koja  intervjuiše prvo pita  ispitanika da  li bi on/a 
prihvatio/la pojedinca određene balkanske nacionalnosti kao člana njegove/njene porodice. 
Ako  je  odgovor  ispitanika negativan onda osoba  koja  intervjuiše  postavlja  pitanje  o  istoj 
nacionalnosti ali ovog puta što se tiče prihvatanja u krugu prijatelja. U slučaju negativnog 
odgovora  osoba  koja  intervjuiše  postavlja  sledeće  pitanje  o  prihvatanju  kao  ‘komšiju’, 
‘kolegu’, ‘građanina zemlje s jednakim pravima’ ili kao ‘posetioca u Grčkoj’ dok se ne dobije 
pozitivni  odgovor.  Isti  proces  se  zatim  primenjuje  na  pojedince  koji  pripadaju  drugim 
balkanskim narodima. Logika pitanja  je da što  je viši nivo prihvatanja u bližim krugovima 
druženja  (od  ‘člana porodice’ do  ‘posetioca’), viši  su nivoi  tolerancije  i pozitivnih stavova 
prema određenim narodima. 

Odgovori  na  ova  pitanja  pokazuju  generalno  otvoreni  stav  prema  pripadnicima  drugih 
balkanskih  naroda.  Tabela  1  pokazuje  prilično  otvoreni  stav  Grka  prema  stanovnicima 
susednih zemalja, pošto više od dve trećine ispitanika izjavili su da bi prihvatili ljude drugog 
porekla (turskog, srpskog, etničkih slavena BJRM-a i albanskog porekla) kao članove porodice 
ili prijatelje. Procenat onih koji tvrde da su pojedinci drugih balkanskih porekla nepoželjni 
u Grčkoj ne prevazilazi, u bilo kojem slučaju, desetinu uzorka. Vredi naglasiti da je razlika u 
distribuciji odgovora prema ljudima različitih porekla veoma ograničena i uglavnom ima više 
veze sa pozitivnim stavom ispitanika prema ljudima srpskog porekla (koji bi bili prihvaćeni 
kao  članovi  porodica  od  strane  većine  ispitanika)  nego  sa  negativnijim  stavom  prema 
ljudima  različitog  porekla.  Ova  razlika  se  može  pripisati  faktorima  kao  što  je  pozitivnije 
pokrivanje Srbije u grčkim medijima, javni diskurs grčko-srpskog tradicionalnog prijateljstva 
ili prisutnost broja pozitivnih ličnosti srpskog porekla u grčkom društvu, najznatnije uspešnih 
sportskih profesionalaca. Drugim rečima, ovo je više slučaj pozitivne diskriminacije prema 
Srbima nego negativne diskriminacije prema ljudima drugog nacionalnog porekla.
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TABELA 1: Odgovori na pitanje “da li bi prihvatili pojedinca različitog etničkog/nacionalnog  
                   porekla kao…”

Turčina Srbina Slovena, građanina 
BJRM-a

Albanca 

Člana vaše porodice  49 68 51 46

Prijatelja  27 19 18 21

Suseda 7 5 3 3

Kolegu 1 1 9 10

Građana vaše zemlje sa 
jednakim pravima 

2 1 2 3

Posetioca u Grčkoj 7 4 6 7

Ne bih prihvatio/la njegovo/
njeno prisustvo u Grčkoj 

7 2 8 10

Treba  naglasiti  da  se  predpostavljena  varijacija  potvrdila  diljem  različitih  starosnih  i 
obrazovnih grupa, posebno u slučaju stavova prema etničkim Albancima. Mlađi i obrazovaniji 
ispitanici jasno su delovali tolerantniji prema etničkim Albancima, dok je procenat ispitanika 
starosti  od  65  i  više  godina  i  onih  sa  obaveznim  obrazovanjem  koji  su  odbili  pristutvo 
etničkih Albanaca u Grčkoj dostigao 16%. Takođe vredi pomenuti da ispitanici koji su zauzeli 
etnocentričnu  i  društveno  konzervativnu  stranu  dva  relevantna  spektara  jasno  deluju 
manje tolerantniji prema etničkim Albancima. Specifičnije, samo 20% onih koji se na skali 
‘etnoocentrizam  –  kosmopolitanizam’  samoidentifikuju  kao  najetnocentričniji  i  15%  onih 
koji  se  na  skali  ‘društveni  konzervatizam – društveni  progresivizam’  samoidentifikuju  kao 
najkonzervativniji, prihvatili bi etničke Albance kao člana njihove porodice. Nalazi ankete, 
međutim, ne pokazuju rasprostranjenost negativnih stereotipa prema Albancima u odnosu 
na  pripradnike  drugih  balkanskih  naroda.  Zanimljivo  je  da  ovi  zaključci  naizgled  nemaju 
značajnu geografsku  varijaciju.  Štaviše,  samoidentifikacija  sa  ideologijom  levog  ili  desnog 
krila naizgled ne pruža osnov za varijaciju stavova. Međutim, treba pomenuti da pojedinci 
koji  se  identifikuju  sa  ekstremnim  levim  ili  ekstremnim  desnim  krilom  izgledaju  manje 
tolerantniji prema Albancima. 16 posto onih koji se identifikuju sa ekstremnom levicom i 10 
posto onih koji se identifikuju sa ekstremnom desnicom ne bi prihvatili pristustvo Albanaca 
u Grčkoj. 

Anketa je zatim pokušala da istraži dalje predrasude prema Albancima kroz upotrebu dva 
hipotetična pitanja o verovatnoći ispitanika da zaposle Albanca ili Kosovara kao sezonskog 
radnika u njihovim malim biznisima. Većina  ispitanika  je ponovo delovala bez negativnih 
stereotipa  protiv  naroda  tih  zemalja.  Konkretnije,  preko  60%  uzorka  je  odgovorilo  da  bi 
zapošljavanje Albanca  ili Kosovara kao sezonskog radnika bilo moguće  ili  veoma moguće. 
S druge strane, 36%-37% uzorka odgovorilo je da bi to bilo prilično ili potpuno nemoguće 
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(Grafikon 4). To je u skladu sa procentom onih koji su na prethodno pitanje odgovorili da 
nisu spremni da prihvate osobu albanskog porekla kao člana porodice ili prijatelja; t.j. onih 
koji su želeli da sačuvaju određenu društvenu distancu od ljudi takvog porekla.

Mlađi ispitanici bi pre zaposlili Kosovara nego što bi to učinili stariji ispitanici. Štaviše, ideološka 
orijentacija utiče na odgovore: etnocentrizam i društveni konzervatizam su blisko povezani 
sa neodlučnim  ili negativnim odgovorima na hipotetično pitanje zapošljavanja Albanca  ili 
Kosovara kao sezonskog radnika – zanimljivo  je da  levičarska-desničarska orijentacija nije 
donela varijacije u odgovorima. Specifičnije, 61% onih koji su stavljeni na poziciji 1 i 2 skale 
etnocentrizma-kosmopolitanizma od sedam stepeni  (t.j. oni koji  se potpuno  ili uglavnom 
slažu s rečenicom ‘naša nacionalna kultura je superiorna i teško mi je da prihvatim obilčaje 
drugih kultura’) pretpostavili su se da je potpuno ili prilično neverovatno da zaposle Albanca 
ili Kosovara za njihov biznis. Odgovarajući grafikon bio je tek 23% među onima na suprotnoj 
strani skale (pozicije 6 i 7), t.j. onih koji se potpuno ili uglavnom slažu s rečenicom ‘ljudska 
kultura  je  jedinstvena  i  ja  se  s  lakoćom  prilagođavam  običajima  i  vrednostima  drugih 
kultura’. Slično tome, oni koji su stavljeni na poziciji 1 i 2 skale konzervatizma-progresivizma 
od sedam stepeni (t.j. oni koji se potpuno ili uglavnom slažu s rečenicom ‘pojedinci trebaju 
biti  potpuno  podređeni  tradicionalnim  i  dominantnim  vrednostima  jednog  društva’)  bili 
su  ustručeniji  prema  ljudima  različitog  porekla,  u  upoređenju  sa  prosečnim  ispitanikom. 
Polovina ovih ispitanika rekla je da je potpuno ili gotovo nemoguće da zaposle Albanca ili 
Kosovara u njihovom biznisu, dok je taj pogled izrazilo samo 29% onih na pozicijama 6 i 7 (t.j. 
koji se potpuno ili uglavnom slažu s rečenicom ‘pojedinci trebaju biti potpuno podređeni 
tradicionalnim i dominantnim vrednostima jednog društva’). Ukratko, ideološka orijentacija 
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naizgled uobličava  stavove prema  ljudima  različitog porekla,  pošto  se  etnocentrizam kao 
i društveni konzervatizam često povezuje sa negativnom naklonjenošću prema strancima. 
Međutim, ove dve orijentacije nisu zabeležene u svojstvu većine u ovoj anketi, što objašnjava 
nadmoć pozitivnih stavova prema ljudima negrčkog porekla (‘Prihvatio/la bih ga/je kao člana 
porodice  ili  prijatelja/icu’  ili  ‘Zaposlio/la  bih  ga/je  kao  sezonskog  radnika’)  u  celokupnoj 
anketi.

Zanimljivo je da nisu primećene značajne statističke razlike između odgovora za Albance i 
onih za Kosovare, što pokazuje da se Kosovari ne vide drugačije od građana Albanije. Ovaj 
nalaz međutim ne dokazuje da se Kosovari sasvim identifikuju sa Albancima, jer kao što su 
pokazali prethodni odgovori, trećina uzorka veruje da je većina Kosovara srpkog porekla. U 
vezi ove specifične tačke, posebno je važna blaga diferencijacija primećena u odgovorima na 
pitanja o mogućnosti zapošljavanja Kosovara kao sezonskog radnika. 34% posto ispitanika 
koji misle da postoji  srpska većina u zemlji  smatralo  je kao nemoguće  ili malo verovatno 
da zaposle osobu s Kosova, dok  je dotični procenat onih koji misle da  je većina Kosovara 
albanskog porekla bio veći od 40%. To je prvi primer gde se pojavljuju znakovi direktne veze 
između percepcije o Kosovarima, i ideje Grka o zajedničkom poreklu Kosovara i Albanaca.

Da bi objasnili nedostatak varijacije u stavovima prema Albancima i Kosovarima, posebno 
imajući u vidu činjenicu da značajni deo ispitanika pogrešno veruje da Srbi čine većinu na 
Kosovu, mogli bi da identifikujemo dva verovatna objašnjenja. Prvo, trenutna visoka stopa 
nezaposlenosti  u  Grčkoj  čini  sve  ispitanike  nevoljnim  da  priznaju  da  bi  zaposlili  stranca. 
Drugo, većina obrazovanih ispitanika dala je slične odgovore za Albance i Kosovare nezavisno 
od njihovog poznavanja stvarne demografije potonjih. To ima veze sa tolerancijom, koja kao 
značajna vrednost među obrazovanim ljudima, smanjuje ulogu koju igra znanje o stvarnom 
nacionalnom sastavu. Za one  ispitanike nižeg nivoa obrazovanja,  razlike u odgovorima su 
značajne između onih koji su mislili da su većina Kosovara Albanci i onih koji su mislili da su 
većina Srbi. Međutim, i među onima s manje obrazovanja koji veruju da su većina Kosovara 
Srbi, oko 30 posto smatra zapošljavanje Kosovara kao malo verovatno.  

Nakon  toga,  anketa  je  pokušala  da  konstatuje  postojanje  čvrstih  stereotipa  prema 
pripadnicima  drugih  balkanskih  naroda.  Ispitanici  su  bili  upitani  da  identifikuju  ljude 
određenog nacionalnog porekla sa svojstvenom osobinom. Činjenica da je znatni procenat 
upitanih (29% u slučaju Kosova) izabrao da ne da specifičan odgovor dokazuje da deo javnog 
mnjenja ne sledi određene stereotipe naspram naroda iz susednih država. To se dalje ilustruje 
činjenicom da je većina onih koji su izabrali jednu od predloženih osobina ili profesija radije 
išla na manje izabranu opciju ‘radnika.’ Negativnu opciju ‘kriminalca,’ u odnosu na Albance, 
izabralo  je  tek 18% uzorka, najviši procenat primećen među  ljudima drugih nacionalnosti 
(Grafikon 5). Ovaj nalaz je zanimljiv posebno zbog činjenice da je tokom više od dve decenije 
grčka javnost bila izložena čestim medijskim stereotipizacijama Albanaca i njihovog čvrstog 
povezivanja sa kriminalitetom u rastu. Takođe treba naglasiti da se anketa vodila u periodu 
kada je jedan od dva dominantna medijska izveštaja uključivao bekstvo iz zatvora i sledstvene 
kriminalne delatnosti zatvorenika albanskog porekla. 
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Što se tiče ljudi sa Kosova, 47% ispitanika identifikovalo ih je kao radnike, 10% kao kriminalce, 
6% kao  turiste,  5% kao  studente  i  3% kao poslovne partnere. Ova podela  sledi  drugačiji 
šablon kako od onog koji se povezuje sa Srbima tako i od onog sa Albancima; specifičnije, 
većina Grka povezuje Srbe sa turistima, studentima i poslovnim partnerima, dok se ljudi iz 
Albanije češće smatraju radnicima ili kriminalcima. Stereotipi vezani za građane Kosova su 
više povezani sa stereotipima o građanima iz BJRM-a.
 

Najnegativniji  stereotipi prema  ljudima sa Kosova  (ali  takođe  i prema drugim balkanskim 
narodima)  izraženi  su  od  strane  ispitanika  starijih  starosnih  grupa  i  onih  koje  pripadaju 
etnocentričnom i konzervativnom kraju gore opisanog spektra. Na primer, 18% ispitanika 
starih  65  ili  više  godina  povezivali  su  Kosovare  sa  kriminalcima,  dok  je  samo  5% mladih 
između 18-25 godina napravilo  istu asocijaciju.  Slično  tome, 19% onih koji  sebe stavljaju 
blizu etnocentričnog kraja spektra kao i 24% onih blizu konzervatizma povezuju Kosovare 
sa  kriminalcima,  dok  samo  6%  više  kosmopolitskih  i  progresivnijih  ispitanika  daju  takvu 
ocenu.  Štaviše, postoji mala  varijacija u odgovorima o Kosovarima,  zavisno od  toga da  li 
ispitanici  imaju  tačne  ili  netačne  informacije  o  demografiji  Kosova.  Oni  koji misle  da  su 
većina Kosovara Srbi češće biraju epitete ‘radnik’ (57%) ili ‘student’ (8%), dok oni koji misle 
da su većina Albanci češće biraju epitete ‘kriminalac’ (14%). Međutim, u celosti, varijacija 
nije prilično velika. 

Štaviše,  opciju  ‘radnik’  je  takođe  izabrala  velika  većina Grka  koji  ne  znaju  koja  je  zemlja 
‘najbliži  prijatelj’  ili  ‘najveći neprijatelj’  Kosova,  kao  i  oni  koji  su odgovorili  ‘Ne  znam’ na 
pitanje  vezano  za  grčko  priznavanje  nezavisnosti  Kosova  (pogledajte  sledeći  deo).  Kao 
zaključak, može se reći da je stereotipizacija ljudi iz drugih zemalja jasno povezana sa opštom 
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ideološkom orijentacijom ispitanika. Ipak, anketa pokazuje da ideološka orijentacija vezana 
za negativne stereotipe ne odražava preovladavajuće grčko javno mnjenje. Štaviše, relativno 
veća asocijacija određenih segmenata stanovništva (starijih, etnocentričnih, konzervativnih) 
sa negativnijim osobinama ne ograničava se samo na Kosovare, nego takođe dotiče i stavove 
o drugim narodima.
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Treći Deo: Odnosi Kosova sa Trećim Zemljama i Pitanje 
Statusa Kosova

Treći deo ankete uključuje pitanja  vezana  za percepciju  ispitanika o odnosima Kosova  sa 
trećim zemljama; istraživači su imali za cilj da povežu ova pitanja s pitanjem da li Grčka treba 
priznati nezavisnost Kosova. Izabrana formulacija je trebala identifikovati ‘najbližeg prijatelja’ 
i ‘najvećeg neprijatelja’ Kosova, a ispitanicima je ponuđeno šest različitih opcija. U odgovoru 
na pitanje ‘najbližeg prijatelja’, 24% uzorka nije dalo odgovor – sličan procenat poput osoba 
koje se (tokom celokupne ankete) pokazuju da nisu uopšte upoznati sa pitanjima diskusije. 
Od  ostalih  opcija  najčešće  je  izabrana  Albanija  (32%),  a  zatim  Srbija  (16%)  i  SAD  (12%) 
(Grafikon 6). Očigledno je da deo uzorka ima pogrešnu sliku o aktuelnim odnosima između 
zemalja u regionu. Ovo pogrešno shvatanje  ima uticaj na percepcije građana tih zemalja: 
na  primer,  oni  koji  pogrešno  veruju  da  je  Srbija  ‘najbliži  prijatelj’  Kosova  vide  Kosovare 
pozitivnije (identifikujući ih ređe sa kriminalcima) u odnosu na one koji biraju Albaniju (ili 
SAD) kao ‘najbližeg prijatelja’ Kosova. Specifičnije, samo 6% ispitanika koji misle da je Srbija 
‘najbliži prijatelj’ Kosova asociraju Kosovare sa kriminalcima, dok  je procenat znatno veći 
kod onih koji kao odgovor daju Albaniju ili SAD (13% odnosno 15%). 

Na pitanje ‘najvećeg nepritelja’ Kosova, 27% uzorka nije dalo odgovor, 33% je izabralo Srbiju, 
13% SAD i 12% Albaniju (Grafikon 7). Opcije ‘neprijatelj’ i ‘prijatelj’ povezane su kod većine 
ispitanika, u smislu da dve trećine onih koji  tvrde da  je Albanija  ‘najbliži prijatelj’ Kosova 
biraju Srbiju kao ‘najvećeg neprijatelja’, i dve trećine onih koji su rekli da je Srbija ‘najbliži 
prijatelj’ Kosova biraju ili Albaniju ili SAD kao ‘najvećeg neprijatelja’. Očigledno je da zadnja 
grupa ispitanika ima netačnu sliku što se tiče koalicija na Balkanu i demografije samog Kosova 
(što  je takođe pokazano ovom studijom, pošto su oni koji su  izabrali Srbiju kao  ‘najbližeg 
prijatelja’ Kosova takođe bili ti koji  su odgovorili da su većina Kosovara srpskog porekla). 
Istraživajući dalje odgovore na ovo posebno pitanje, dolazimo do zaključka da su ispitanici 
sa nepotpunim informacijama mlađi ljudi (do 35 godina starosti), dok ispitanici između 35-
64  godina  starosti,  univerzitetski  obrazovani,  i  ljudi  iz  Soluna  imaju  bolji  uvid  što  se tiče 
odnosa Kosova sa gore navedenim zemljama. Kao pokazatelj toga, mladi ljudi (starosti 18-25 
godina) su skloniji da pogrešno smatraju Srbiju  ‘najbližim prijateljem’ Kosova (27%) kao  i 
skloniji da odgovore da je SAD ‘najveći neprijatelj’ Kosova (24%). Uopšte gledano, starosne 
grupe između 35-64 godina, osobe sa visokim obrazovanjem i stanovnici Soluna imaju više 
znanja o ‘geografiji prijatelja i neprijatelja’ Kosova.

Ipak, anketa pokazuje da postoji doslednost u odgovorima onih koji nemaju tačne informacije 
o odnosima Kosova sa trećim zemljama (oni predstavljaju trećinu uzorka). Specifičnije, oni 
veruju da je Kosovo uglavnom naseljeno ljudima srpskog porekla i zbog toga oni misle da 
je Srbija njegov glavni saveznik a susedna Albanija najveći neprijatelj. Jednako dosledna je 
ostala trećina uzorka koja je u pravu što se tiče demografije Kosova i, shodno tome, što se 
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tiče prijateljskih odnosa sa Albanijom i neprijateljskih odnosa sa Srbijom. Treba naglasiti da 
u oba slučaja - t.j. bez obzira da li ispitanici imaju tačne informacije o odnosima Kosova sa 
Albanijom i Srbijom – većina jasno ističe podršku SAD-a Albaniji.

Pitanje da  li Grčka  treba priznati Kosovo kao nezavisnu državu uključeno  je u  istom delu 
ankete. Treba primetiti da je u formulisanju pitanja ispitanicima data informacija da je Kosovo 
proglasilo nezavisnost i da je većina evropskih zemalja to priznala. To je bilo od važnosti da bi 
se osiguralo da ispitanici imaju minimalne informacije o trenutnoj situaciji kosovskog pitanja 
pre nego što odgovore na pitanje. Grafikon 8 ilustruje podelu odgovora, od koje možemo 
zaključiti da je grčko javno mnjenje suštinski podeljeno (Grafikon 8) – izuzev jednog dela koji 
izražava neznanje oko pitanja, i podudara se sa veličinom segmenta stanovništva koje nije 
u stanju da pruža specifični odgovor na prethodna pitanja (27%). 38% ispitanika složilo se 
sa izjavom da Grčka treba priznati Kosovo kao nezavisnu državu, dok je 35% njih odgovorilo 
da Grča ne treba to učiniti. Razlika od tri posto je jasno unutar margine greške uzorka (čiji 
je domet otprilike 5%); što znači da nije moguće utvrditi da li relativna većina grčkog javnog 
mnjenja jasno podržava jednu od dve opcije.
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Ova  distribucija  ispitanika  predstavila  je  varijaciju  u  specifičnim  podrgrupama  koje  se 
bila  ispitane,  na  primer,  prema  starosti  ili  ideološkoj  orijentaciji  (kao  što  je  odraženo 
na  skalama  etnocentrizma  naspram  kosmopolitanzma  kao  i  društvenog  konzervatizma 
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naspram društvenog progresivizma). Može se primetiti korelacija između starosti i procenta 
onih koji su bili za grčko priznavanje Kosova: 50 posto mladih smatraju da se Grčka treba 
uputiti  priznavanju,  u  odnosu  na  samo  31  posto  onih  starijih  od  65  godina.  Što  se  tiče 
ideološke  orijentacije,  pronašli  smo  pozitivnu  korelaciju  između  prihvatanja  nezavisnosti 
Kosova i komzmopolitanizma kao i društvenog progresivizma. Specifičnije, pojedinci koji se 
identifikuju sa najvišim vrednostima komzmopolitanizma i društvenog progresivizma takođe 
su u proseku bili u koristi priznavanja nezavisnosti Kosova.

Očigledno, korelacija između različitih pogleda za nezavisnost Kosova i procena nacionalnog 
sastava Kosova kao i odnosa Kosova sa susednim državama treba se dalje istraživati. Imajući 
u vidu da je značajni deo ispitanih imao ili nepotpune ili netačne poglede kako na nacionalni 
sastav  tako  i  na  odnose  zemlje  sa  susedima,  razumno  je  predpostaviti  da  takve  netačne 
informacije  čine  merenje  ovih  stavova  takođe  dosta  nepouzdanim.  Kroz  krostabulaciju 
odgovora sa pitanjima sastava stanovništva Kosova i pitanjem najbližeg saveznika Kosova ili 
najvećeg neprijatelja sa odgovorima o položaju Grčke prema nezavisnosti Kosova, slobodno 
možemo doneti zaključak da su netačne informacije uticale na odgovore ‘pro-priznavanja’ 
u  anketi.  Specifičnije,  procenat odgovora  koji  je  za nezavisnost Kosova  imao  je  koristi od 
činjenice  da  značajni  deo  javnog  mnjenja  smatra  Kosovo  regionom  nastanjenim  Srbima 
kojim se protivi Albanija  i/ili Sjedinjene Države.   Kao rezultat toga, ovi pogrešni pogledi u 
kombinaciji sa potvrđenim grčkim pozitivnim stavom prema Srbima – pogledajte prethodna 
pitanja u vezi sa stavovima ispitanika prema stanovnicima balkanskih zemalja – učinio je da 
jedan segment ispitanih teži ka priznavanju nezavisnosti Kosova od strane Grčke. Tabela 2 
objašnjava ovu situaciju pružajući odgovarajuće procente onih koji su za i protiv nezavisnosti 
Kosova, nabrajajući ih prema odgovorima na pitanje o nacioonalnom sastavu Kosova. Tabela 
2  takođe  pruža  informacije  kako  se  različite  opcije  odnose  na  različite  starosne  grupe  i 
ideološke orijentacije. 

Imajući u vidu da polovina onih koji  imaju pozivitni stav što se tiče priznavanja Kosova od 
strane Grčke takođe vidi Kosovo kao pokrajinu srpske većine koju ugrožava Albanija, bilo bi 
pametno proceniti da je procenat u koristi priznavanja manji za oko 15 posto. Stoga, možemo 
slobodno predpostaviti da je procenat onih koji su u korist priznavanja nezavisnosti Kosova 
dosta ispod procenta onih koji se protive ovom pogledu. Međutim, vredno je primetiti da 
znatan deo ispitanika starosti između 18-24 godina, bez obzira na tačan ili netačan odgovor 
na pitanje nacionalnog sastava, naizgled su u koristi priznavanja nezavisnosti Kosova. Od toga 
možemo izvući zaključak da je starost jedan od faktora koji objašnjava varijacije u stavovima 
prema pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova. 

Ispitanici su takođe upitani da daju razloge zašto veruju da Grčka treba ili ne treba priznati 
nezavisnost Kosova. Među ispitanicima koji su u koristi nezavisnosti Kosova, nema nijednog 
razloga koji se izdvaja. 32 posto ispitanika je verovalo da se Grčka treba pridružiti državama 
EU koje su već priznale Kosovo. 27 posto je zauzelo dosta neutralan argument koji sugrerira 
da će se odnosi između Grčke i Kosova uspostaviti kao rezultat priznavanja, i, konačno, 23 
posto je tvrdilo da bi priznavanje služilo kao zastrašujuća sila za proširenje turskog uticaja u 
regionu (Grafikon 9). Štaviše, razlog sleđenja politike drugih članica EU što se tiče priznvanja 



 27

Biti Grk, biti Kosovar…

Kosova  naveden  je  češće  od  strane  mlađih  ispitanika  i  više  kosmopolitskih  i  društveno 
progresivnih osoba, dok su stariji ispitanici sa etnocentričnim tendencijama težili da pripišu 
njihov izbor ulozi Turske u regionu. Zanimljivo je da ideološi položaj levog-desnog krila nije 
proizveo varijacije u mišljenjima o ovom pitanju.

TABELA 2: Stavovi o položaju koji Grčka treba imati što se tiče priznavanja Kosova i procene  
                  o nacionalnom sastavu Kosova – demografske i ideološke karakteristike ispitanika

Grčka treba priznati Kosovo  Grčka ne treba priznati Kosovo NZ

Albanska 
većina 

Opcija 1:
33 % 
Najviši procenti:
- Starost: 35-44
- Stanovnici Soluna 
- Kosmopoliti (7 poena na skali 
etnocentrizma-kosmopolitanizma) 
- Progresivci (6-7 poena na skali 
konzervatizma- kosmopolitanizma)

Opcija 2:
44 % 
Najviši procenti:
- Staros: 45+
- Univerzitetsko obrazovanje
- Stanovnici Atike
- Etnocentristi i umereni 
kosmopoliti (1-4 poena na skali 
etnocentrizma-kosmopolitanizma) 
- Konzervativci i umereni 
progresivci (1-5 poena na skali 
konzervatizma- kosmopolitanizma)

23 %

Srpska 
većina

Opcija 3:
47 %
Najviši procenti:
- Starost: 18-34
- Osnovno obrazovanje
- Meštani sela
- Umereni kosmopoliti i kosmopoliti 
(5-6 poena na skali konzervatizma- 
kosmopolitanizma)

Opcija 4:
27 % 26 %

Može se izvući zanimljiva opservacija na osnovu gore navedenih podataka, posebno u vezi 
ispitanika sa tačnim informacijama o demografiji Kosova. Obe opcije imaju dobru podršku 
od  strane  najaktivnijih  ekonomskih  i  dinamičnih  segmenata  društva,  dok  opcija  u  koristi 
nezavisnosti ima nešto mlađi osnov podrške. Stanovnici Soluna više podržavaju nezavisnost 
Kosova  u  odnosu  na  stanovnike  Atine.  Priznavanje  Kosova  privlači  najkosmopolitske  i 
progresivnije  segmente  društva.  Nepriznavanje  podržavaju  oni  s  većem  obrazovanjem, 
etnocentristi  i  umereni  kosmopoliti  kao  i  konzervatici  i  umereni  progresivci.  Stoga 
nepriznavanje ima šire i raznoliko prihvatanje kada se uzme u obzir ideološka i društveno 
politička orijentacija.    
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Štavše,  među  onim  ispitanicima  koji  su  se  protivili  priznavanju,  23  posto  je  kao  razlog 
naveo  dobre  odnose  između Grčke  i  Srbije,  dok  je  27  posto  njih  povezivalo  svoj  stav  sa 
pitanjem Kipra, i specifičnije, da bi priznavanje Kosova postalo presedan za međunarodno 
priznavanje  severnog  dela  Republike  Kipra  okupiranog  od  strane  Turske.  40  posto  onih 
koji  su  tvrdili  da  Grčka  ne  treba  priznati  nezavisnost  Kosova  naveli  su  nekoliko  drugih 
obrazložavajućih razloga. Ne primer, navedena je opasnost od postavljanja presedana koji 
bi ohrabrio  secesionaizam manjine,  sa  sporadičnim referencama  (7-8 posto) na opasnost 
od potencijalnog separatističkog pokreta u grčkom regionu Trakije. Ostalih 3-4 posto naveli 
su imperativ za poštovanje međunarodnog prava i očuvanje stabilnosti u regionu Balkana. 
Štaviše,  6  posto  je  odgovorilo  da  je  nepriznavanje  strateški  potez  jednog  dela  Grčke,  u 
pokušaju da odvrati uticaj i interese zemalja poput Albanije i Turske. 

Odgovori na pitanje da li Grčka treba priznati nezavisnost Kosova bili su tabelarno ukršteni 
sa znanjem ispitanika u vezi nacionalnog sastava Kosova, a to je dalo vrlo zanimljive nalaze. 
Većina od 45 posto onih koji  su odgovorili da Grčka treba priznati Kosovo pogrešno misli 
da je većina kosovskog stanovništva srpskog porekla. Među ovim ispitanicima bilo je onih 
mlađeg uzrasta, onih koji su završili osnovno obrazovanje, ljudi iz manjih gradova, ali takođe 
i onih koji  se  identifikuju  sa kosmopolitanizmom. Različito  tome, oni  ispitanici  koji  su bili 
svesni nacionalnog sastava Kosova i koji su bili u koristi nezavisnosti činili su manje od 33 
posto, pripadajući starosnoj grupi od 35-54 godina i identifikujući se sa kosmopolitanizmom 
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i progresivizmom; stanovnici Soluna predstavljali su veliki procenat unutar ove grupe. Što se 
tiče onih ispitanika koji su tačno odgovorili na pitanje nacionalnog sastava  Kosova koji nisu bili 
u koristi priznavanja Kosova (44 posto), pronašli smo da ovu grupu čine uglavnom pojednici 
starosti preko 45 godina, sa univerzitetskim obrazovanjem, uglavnom stanovnici Atike (šire 
područje Atine), i oni koji se uglavnom identifikuju sa etnocentrizmom i konzervatizmom. 
Konačno, manje ispitanika (27 posto) ne slaže se sa priznavanjem Kosova i pogrešno misli da 
su većina stavnika Kosova etnički Srbi.

Ako bi kodifikovali korelacije između tačnog/netačnog poznavanja kosovske demografije (t.j. 
albanska ili srpska većina), sa mišljenjima da li Grčka treba priznati Kosovo kao nezavisnu 
državu i objašnjenjem da odgovarajuće većine nude ove stavove, napravili bi sledeću matricu:

TABELA 3: Stavovi o položaju koji Grčka treba imati u vezi nezavisnosti Kosova i procene o         
                   nacionalnom sastavu Kosova – objašnjenje većine ispitanika za izabrani položaj 

Grčka treba priznati Kosovo Grčka ne treba priznati Kosovo

Albanska većina 

Većinsko objašnjenje: 
Usklađivanje sa većinom država 

članica EU 

Većinsko objašnjenje: 
Veze sa Srbijom

Srpska većina
Većinsko objašnjenje: 

Sprečavanje uticaja Turske u regionu 
 

Većinsko objašnjenje: 
Potencijalni presedan za 

pitanje Kipra 
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Anketa  je pitala one koji  su bili protiv nezavisnosti Kosova sledeće pitanje da  identifikuju 
stavove prema odnosima  između Grčke  i  Kosova uprkos nepriznavanju. Odgovori  na ovo 
pitanje pokazuju da  javno mnjenje pravi  razliku  između pitanja nezavisnosti  i bilateralnih 
odnosa Grčke i Kosova. Specifičnije, 68 posto ispitanika reklo je da Grčka treba težiti najboljim 
odnosima s Kosovom ali bez priznavanja nezavisnosti, dok samo 26 posto njih  sugerisalo 
je da Grčka  I Kosovo ne  trebaju  imati nikakve odnose  (Grafikon 10). Potonje mišljenje  je 
najviše  izraženo od strane onih  ispitanika koji se  identikuju etnocentrizmom i društvenim 
konzervatizmom: oni  su protiv odnosa s Kosovom sa 30 odnosno 40 posto. Takođe vredi 
navesti da oni koji  imaju najnegativniji  stav prema priznavanju Kosova su ti  ispitanici  koji 
veruju da su Sjedinjene Države najbliži saveznik Kosova. Među njima, mišljenje da Grčka ne 
treba imati nikakve odnose s Kosovom dostiglo je 50 posto. Ovaj nalaz sugeriše značajnost 
antiamerikanizma kao objašnjavajući faktor grčkog javnog mišljenja prema Kosovu.
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Četvrti Deo: Antiamerikanizam Kao Objašnjavajući Faktor 
Grčkog Javnog Mišljenja Prema Kosovu

Dosta  je  dokumentovano  u  relevantnoj  literaturi  da  grčko  javno  mnjenje  ima  jasnu 
negativnu percepciju  što  se tiče uloge koju  su Sjedinjene Države  imale u grčkoj domaćoj 
politici, posebno u periodu nakon Grčkog građanskog rata (1950-’60). Ovo osećanje često 
postaje  jače u svetlu američkih  intervencija u unutrašnjim poslovima drugih država. Tako 
nešto  se  dogodilo  1999.  godine  kada  su  se  Sjedinjene  Države,  predvodeći  savez  NATO 
država,  uključili  u  vojnu  vazdušnu  kampanju protiv  Srbije. Dobro  je poznata  činjenica da 
je ova kampanja negativno primljena od strane grčkog  javnog mnjenja a ova se činjenica 
potvrđuje u našoj anketi. Specifičnije, 92 posto  ispitanih  izjavili  su da  je kampanja 1999. 
godine imala za cilj da promoviše američke geopolitičke interese, u odnosu na 2 posto onih 
koji su podržali pogled da je jedini cilj intervencije bio okončanje rata. Dok se odgovor na ovo 
pitanje dosta očekivao, anketa je postavila dodatno pitanje da li je uloga Sjedinjenih Država 
u međunarodnoj politici uvek negativna ili pozitivna, da li je ponekad negativna i ponekad 
pozitivna.  Kada  su  ispitanici  zahtevali  pojašnjenja,  ponuđene  su  im  sledeće  teze:  uloga 
Sjedinjenih Država je uvek negativna jer “Sjedinjene Države su jedina sila koja sistematski 
mimoilazi međunarodno pravo za unapređenje svojih interesa” ili uloga Sjedinjenih Država 
je uvek pozitivna jer “Sjedinjene Države su jedina sila koja može disciplinovati režime koji 
ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost”. Odgovori na gore navedena pitanja pokazuju 
da  veći  deo  ispitanika,  t.j.  44  posto,  spreman  je  da  preispita  uravnoteženiji  pogled,  i  ne 
smatra uvek negativnom ulogu Sjedinjenih Država. S druge strane, 48 posto  ispitanika su 
nepopustljivi da je američka uloga uvek negativna (Grafikon 11). Treba navesti da je varijacija 
u osećanju antiamerikanizma identifikovana kod različitih društveno-demografskih slojeva; 
specifičnije, oni koji su pripadali starosnoj grupi  između 45-54 godina  i stanovnici Soluna 
skloni  su  pogledu  da  je  američka  uloga  negativnija.  Zanimljivo  je  da  antiamerikanizam 
nije nužno povezan sa ma kojom određenom političkom ideologijom (“levim” ili “desnim” 
krilom) i naizgled pokriva širi politički spektar. Međutim, ispitanici koji su pozicionirani na 
dva  kraja  političkog  spektra  skloni  su  pokazivanju  nešto  većih  razmera  negativnog  stava 
prema Sjedinjenim Državama (53 posto – 55 posto).

QStavovi  prema  spoljnoj  politici  SAD-a  bili  su  povezani  s  mišljenjem  o  toku  koji  grčka 
diplomatija  treba  slediti  naspram  priznavanju  Kosova.  Među  onima  koji  su  bili  skloni 
negativnom viđenju uloge SAD-a, samo 36 posto bili su u korist priznavanja; među onima 
koji su pozitivno videli ulogu SAD-a, 61 posto bili su u korist priznavanja Kosova. Ove stope 
međutim treba videti u kontekstu delokruga pogrešnih percepcija koje grčka  javnost  ima 
prema sastavu kosovskog stanovništva i odnosu sa susednim državama, SAD-om, i Evropskom 
unijom.   Ne primer, oni koji se drže nepovoljnog stava prema SAD-u,  ipak mogu podržati 
priznavanje Kosova, u smislu naškođivanja interesima SAD-a ako pogrešno veruju da Kosovo 
nije prijateljska zemlja prema Amerikancima. Bilo kako, postoje jasni pokazatelji da većina 
grčke javnosti povezuje SAD s Kosovom i Albanijom, i kao rezultat toga projektuje negativna 
osećanja prema SAD-u, kao i prema Kosovu. Takođe vredi navesti da nije pronađena nijedna 
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značajna statistička razlika između grupe koja uvek vidi ulogu SAD-a kao negativnu i grupe 
koja ponekad vidi tu ulogu kao negativnu i ponekad kao pozitivnu. 

Imajući  to  u  vidu,  važno  je  naglasiti  da  antiamerikanizam  ne  pogađa  u  suštini  stav  koji 
Grci  imaju prema Kosovarima. Kada  im  je postavljeno pitanje da  li bi zaposlili Kosovara u 
njihovom biznisu, nije bilo varijacija na osnovu mišljenja o međunarodnoj ulozi SAD-a. Ovaj 
nalaz je veoma važan pošto pokazuje da dok osećanja antiamerikanizma utiču na stavove 
javnog mnjenja što se tiče pitanja spoljne politike, ta osećanja ne utiču dublje na stavove 
prema narodima koji gaje dobre odnose sa SAD-om. Suprotno tome, faktor koji ima najveći 
efekat na osećanja prema stanovnicima Kosova su ustvari vrednosti ispitanika, i specifičnije, 
to  je samoidentifikovanje na skali etnocentrizma-kosmopolitanizma.  Indikativno, samo 33 
posto etnocentrista koji uvek vide ulogu SAD-a kao negativnu zaposlili bi jednog Kosovara, 
dok odgovarajući Grafikon za kosmopolite dostiže 73 posto. Slično tome, dok samo 25 posto 
onih koji uvek vide američku ulogu kao negativnu i koji su etnocentristi izjavljuju da Grčka 
treba priznati Kosovo, procenat je veći od 51 među kosmopolitima. Ako se međutim napravi 
upoređenje,  varijacija  odgovora  na  osnovu  samoidentifikovanja  na  skali  etnocentrizma-
kosmopolitanizma  je  veća  kada  se  radi  o  zapošljavanju  Kosovara.  To  je  verovatno  zbog 
činjenice da je antiamerikanizam rasprostranjen među onima koji se identifikuju sa levicom 
ili levim centrom.
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Zaključci 

Qoftë për shkak të injorancës apo keqkuptimeve të vazhdueshme, historia e Kosovës Bilo 
zbog neznanja ili zbog istrajnih pogrešnih shvatanja, istorija Kosova i trenutna politika ostaju 
pod velikim znakom pitanja za veći deo grčkog javnog mnjenja, bez obzira na starost, mesto 
prebivališta i nivo obrazovanja. Pogrešna shavtanja uglavnom imaju veze sa istorijom Kosova 
i političkim statusom, ali takođe dotiču i demografiju (gde dobar deo ispitanika ima mišljenje 
da Kosovo ima srpsku većinu) i odnose Kosova sa susednim državama (često verujući da je 
Kosovo politički bliže Srbiji nego Albaniji), što procenjujemo kao faktore koji utiču na grčko 
javno mišljenje. Ovaj  nedostatak  znanja  pogađa punovažnost  naših  nalaza  ankete  što  se 
tiče stavova prema Kosovarima i pitanja priznvanja Kosova; dobar deo javnosti je verovatno 
pružao odgovore koji ne bi svakako predstavljali njihove stvarne stavove kada bi bili potpuno 
informisani.  

Uprkos  ovim  organičenjima,  tvrdimo  da  se može  izvući  broj  važnih  zaključaka  iz  analize 
podataka  ankete.  Tvrdimo  da  većina  grčke  javnosti  nema  negativne  stavove  prema 
Kosovarima.  Postavljena  su  sledstvena  pitanja  u  pokušaju  da  se  identifikuju  stavovi  i 
potencijalni stereotipi i oni su pokazali da su stavovi prema Kosovarima u veliku ruku pozitivni 
i veoma slični stavovima prema drugim balkanskim narodima. Jedini  izuzetak su 10 posto 
ispitanika koji su skloni negativnom pogledu prema Kosovarima ali takođe i prema drugim 
susednim narodima. Nije  iznenađujuće da  su društveno progresivniji  i  kosmopoliti  skloni 
pozitivnijim  stavovima  prema  Kosovarima  i  pripadnicima  drugih  balkanskih  naroda.  Isto 
važi i za većinu ideoloških orijentacija, izuzev ispitanika ekstremno levog i desnog krila koji 
izgledaju manje tolerantni. Štaviše, geografija (t.j. mesto prebivališta) nije naizgled najglavniji 
faktor koji utiče na stavove oko ovih pitanja. Uopšte gledano, naša anketa  je pronašla da 
je  negativna  stereotipizacija  naroda  susednih  zemalja  čvrsto  povezana  sa  određenim 
pogledima na svet i ideološkim orijentacijama, ali to ostaje u okviru manjinskog stava unutar 
grčkog  javnog mnjenja.  Štaviše,  relativno  velika  asocijacija  određenih  segmenata  javnog 
mnjenja sa negativnijim osobinama ne dotiče samo Kosovare, nego pokriva i stavove prema 
drugim narodima.

Anketa  je  dalje  pronašla  da  je  grčko  javno  mnjenje  sklono  negativnijem  raspoloženju 
prema diplomatskim aspektima kosovskog problema. Na prvi pogled, grčko javno mnjenje 
je naizgled podeljeno što se tiče pitanja priznavanja Kosova, gde su procenti ‘za’ i ‘protiv’ 
vrlo blizu. Međutim, slika se menja ako se uračuna znanje o demografiji Kosova i geografiji 
prijatelja i neprijatelja Kosova; postaje jasno da kamp protiv priznavanja vodi nasrpam onog 
za priznavanje. Ipak, trećina ispitanika koji su imali tačne informacije o demografiji Kosova 
bili su u koristi priznavanja Kosova. Najviši procenat među njima činile su starosne grupe 
između 35-44 godina, stanovnici Soluna, kosmopoliti i društveno progresivni ljudi. S druge 
strane,  44  posto  onih  koji  su  imali  tačne  informacije  o  demografiji  Kosova  bili  su  protiv 
priznavanja, s najvišim procentom među onima starijim od 45 godina, dobro obrazovanim, 
stanovnicima Atine/Atike, etnocentristima, i društvenim konzervativcima. Uopšte gledano, 
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nepriznavanje  ima šire  i raznovrsnije prihvatanje kada govorimo o  ideološkim i društveno 
političkim orijentacijama. Zanimljivo je da veliki broj ispitanika starosti između 18-24 godina, 
bez obzira na  tačan  ili netačan odgovor na pitanje nacionalnog sastava, naizgled  je bio u 
koristi nezavisnosti Kosova.

Zanimljivi zaključci su takođe doneti iz obrazloženja koja su ispitanici dali za oba položaja u 
vezi priznavanja. Među ispitanicima sa dobrim poznavanjem kosovske demografije, položaji 
u koristi nezavisnosti bili su obrazloženi uglavnom usklađivanjem sa većinom država članica 
EU dok se stav protiv nezavisnosti uglavnom bazirao na postojeće čvrste veze sa Srbijom. 
Među onima koji nemaju dobro znanje o demografiji Kosova, grupa u koristi nezavisnosti 
uglavnom racionalizuje svoj položaj odnoseći se na opasnosti od turskog uticaja u regionu dok 
se kamp protiv priznavanja pozivao na potencijalno negativni presedan za Kipar. Odgovori na 
pitanje o budućim odnosima Grčke i Kosova pokazuju da grčko javno mnjenje pravi razliku 
između pitanja priznavanja i pitanja bilateralnih odnosa između njih. Velika većina ispitanika 
je za bolje odnose s Prištinom, i zanimljivo je da ovj pogled deli i većina onih koji se protive 
priznavanju Kosova.

Anketa na kraju naglašava antiamerikanizam kao čvrsto objašnjenje  za negativne stavove 
javnosti prema priznavanju Kosova; to je zato što većina ispitanika vide Sjedinjene Države 
kao potpornika  Kosova. Međutim, uticaj  antiametikanizma naizgled ne utiče  suštinski  na 
stavove prema Kosovarima. Izuzetak ovom pravilu su negativni stavovi pronađeni među onim 
segmentima  stanovništva  koji  su  tipično  skloniji  stereotipizaciji,  poput  starije  generacije, 
društvenih konzervativaca i etnocentrista.
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KAKO KOSOVARI VIDE GRKE I OSTALE NARODE U REGIONU 

Agon Maliqi
Uredio Scott Abrams

Uvod

Pet  država  članica  EU —  Kipar,  Grčka,  Rumunija,  Slovačka  i  Španija —  kao  i  dva  suseda 
Kosova — Bosna  i Srbija — zvanično ne priznaju nezavisnu državnost Kosova. To podriva 
EU perspektivu Kosova i sposobnost da postane punopravni član međunarodne zajednice. 
Kosovo  ne  može  sklopiti  Ugovor  o  stabilizaciji  i  pridruživanju  sa  EU  bez  jednoglasnog 
usvajanja  svake  države  članice  EU.  Ukidanje  restriktivnog  viznog  režima,  koji  ozbiljno 
ograničava mogućnost Kosovara da bi putovali, zahteva jednoglasno usvajanje od Evrope. 
Kao rezultat, ove 7 zemlje izlažu veliki uticaj na domaće procese reforme Kosova i njegovo 
uključenje u procesu približavanja Evropskoj uniji.  

Ova  anketa  ima  za  cilj  da  analizira  javne  percepcije  koje  Kosovari  imaju  prema  drugim 
nadorima  i  neposrednom  regionu  (i  šire),  sa  posebnim  fokusom na  jednu od  EU  članica 
koja nije priznala Kosova: Grčku. Očekuje se da bi rezultati pomogli Kosovarima i kosovskim 
donosiocima odluka da bolje razumeju kontekst u kojem Kosovari stvaraju mišljenja o Grčkoj 
i njenoj spoljnoj politici, percepcije iza tog rasuđivanja, potencijalno poreklo takvog stava 
kao i spremnost Kosovara u pravcu jačanja i napredovanja veza saradnje sa Grčkom. 

Anketa je vođena u maju 2013. godine sa reprezentativnim uzorkom od 998 osoba. Uzorak 
je bio reprezentativan što se tiče stanovništva Kosova, u aspektu demografskih karakteristika 
kao što je: starost, rod, obrazovanje, profesija i mesto prebivališta. 

Kao  ostale  ankete  ove  vrste,  ispitivanje  je  imalo  svoja  ograničenja.  Subjektivni  odgovori 
ispitanika vezani za osetljiva pitanja, kao što su ona o etničkim grupama, mogli bi ograničiti 
mogućnost  donošenja  preciznih  zaključaka  ili  tvrdnji  da  takvi  odgovori  predstavljaju 
objektivnu istinu. Iskustvo broja zemalja pokazalo je da, u društvenim kontekstima gde se 
određene vrednosti duboko utvrđuju u javni diskurs, ankete bi se mogle suočiti s visokom 
stopom onoga što je politički naučnik Timur nazvao kao “falsifikovanje preferencije”.

To  znači  da  bi  ispitanici  mogli  reći  anketarima  ono  što  oni  misle  da  trebaju  reći,  jer  je 
veoma nepopularno  ili čak sramotno da  izraze svoja prava uverenja. Kao primer bi mogli 
uzeti ogromnan neuspeh anketa u Švajcarskoj da bi predvideli rezultate referenduma koji 
je  zabranjivao  izgradnju  minareta.  U  državi  gde  su  “tolerancija”  i  poštovanje  različitosti 
nepobitne  norme  javnog  diskursa,  često  je  teško  javno  priznati  ono  što  se  vidi  kao 
“netolerantni položaj”.

Ipak,  uprkos  potencijalnim  izazovima,  ankete  predstavljaju  najbolje  dostupne metode  za 
razumevanje  javnih percepcija.  Prema nalazima ove  ankete,  Kosovari  su  izrazili  da  imaju 
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kako veliko zainteresovanje tako i veliko znanje o regionu Zapadnog Balkana. Ogromnih 83% 
ispitanika su to potvrdili. Zainteresovanje i poznavanje regiona je veoma povezano sa nivoom 
obrazovanja.  Anketa  je  pronašla  da  95%  onih  koji  su  završili  univerzitetsko  obrazovanje 
odgovorili su pozitivno na pitanje u odnosu na 70% onih koji su završili samo osnovnu školu.  

Ova  anketa  pokazuje  da  najčešća  destinacija  Kosovara  je  Albanija,  a  Grčka  je  najmanje 
posećena zemlja u regionu, koja ne nadmašuje 4% ispitanika. Vrlo malo Kosovara je posetilo 
Grčku, uprkos geografskoj blizini. Kao što pokazuje Tabela 1, oni koji su posetili Grčku, učinili 
su to uglavnom u turističke svrhe (32% i 39), dok je dosta manji deo pokazao da su to učinili 
za kupovinu, biznis i porodične posete.

Tabela 1: “Da li ste ikad posetili neku od sledećih zemalja u regionu i, ako jeste, koja je bila 
svrha tih poseta?” (Ukupni odgovori)

 Albanija Turska Bivša Jugoslavija Bugarska  Grčka
Odmori 55% 39% 32% 32% 32%

Turističke posete   30%         34%                34%         39%         39%
Kupovina 2% 6% 3% 6% 6%
Biznis

2% 11% 16% 23% 23%
Porodične posete 11% 10% 15% 1% 1%
% poseta zemlji 100% 100% 100% 100% 100%

Činjenica  da  je  većina  Kosovara  koji  su  putovali  u  Grčkoj  učinili  to  u  turističke  svrhe 
najverovatnije  objašnjava  zašto  su  njihovi  utisci  o  zemlji  izuzetno  pozitivni  (Pogledajte 
Grafikon 1).
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Anketa  je  takođe pokazala  da  starije  grupe  (45-54  i  55-64  godina)  imaju  bolje  utiske  od 
njihovih poseta Grčkoj nego mlađe grupe. Ovde može igrati ulogu element nostalgije. Vrlo je 
moguće da su ovi starosni segmenti posetili zemlju tokom letnjih odmora u prosperitetnijem 
vremenu kada je Kosovo (tada deo Jugoslavije) uživalo bezvizni režim putovanja sa Grčkom. 
Tokom  tog  perioda,  Grčka  je  često  bila  destinaciija  putovanja  za  tadašnju,  u  nastajanju, 
urbanu srednju klasu Kosova.

Iako  je mali broj Kosovara posetio Grčku u prošlosti, anketa nalazi da bi većina želela da 
poseti  Grčku  prvobitno  za  turizam  i  razonodu.  (Pogledajte  Grafikon  2).  Podaci  ankete 
naizgled  pokazuju  da,  u  slučaju  liberalizacije  viza,  Grčka  ne  bi  bila  velika  destinacija  za 
migraciju. Većina Kosovara uglavnom vidi Grčku kao još jednu turističku destinaciju poput 
Albanije, Crne Gore i Turske.
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Jedan  aspekat  ove  ankete  bio  je  da  se  proceni  stepen  do  kojeg  su  Kosovari  otvoreni  da 
prihvate  osobe  drugih  regionalnih  nacionalnosti  kao  članove  užih  porodica  ili  društvenih 
krugova (saradnike, prijatelje, goste,  itd.). Logika  iza ovog pitanja bila  je da se sazna nivo 
otvorenosti prema drugim nacionalnostima u društvenim funkcijama. Ovo pomaže da bi se 
otkrilo koliko se udobno ili kulturno blisko osećaju ljudi prema susednim etničkim grupama, 
što takođe ima implikacije što se tiče političkih stavova.   

Podaci sugerišu da Kosovari naizgled cene etničku i kulturnu homogenost kada se govori o 
njihovoj užoj porodici i društvenoj okolini, ali su međutim otvoreni prema drugima – izuzev 
Srba – u drugim društvenim svojstvima. U tom pogledu, anketa nalazi da su Kosovari vrlo 
otvoreni prema prijateljima, kolegama, radnicima drugih nacionalnosti, ali su rezervisani u 
smislu očuvanja homogenosti unutar uže porodice (pogledajte odgovore u Tabeli 2 ispod). 

Kada su upitani o Grcima, anketa je takođe sakupila slične odgovore. Najveći deo kaže da 
bi  prihvatio  Grke  u  različitim  društvenim  svojsvtima:  kao  posetioce  na  Kosovu  (24.8%), 
kolege (15.2%) prijatelje (12.2%), prve komšije (8.8%) ravnopravne građane Kosova (7.1%).  
Porodična etnička homogenost je takođe preovladala u grčkom slučaju, i samo 1% ispitanika 
je pokazao otvorenost da ima Grka kao člana porodice.

Sem  toga,  segment  ovog  pitanja  nudio  je  ispitanicima  mogućnost  da  izjave  da  li  ima 
pripadnika etničkih zajednica iz regiona koji ne bi bili dobrodošli ni kao posetioci na Kosovu.  
Ova  vrsta  odbacivanja  je  naizgled  jača  prema  Srbima  (56.9%),  zatim  prema  Rumunima 
(40.5%), i Romima (30.4%). Četvrtina ispitanika je ipak izrazila takav nedostatak otvorenosti 
prema Grcima (25.7%) koji su gotovo toliko dobrodošli koliko i Crnogorci (23.1%). Nalaz gore 
navedenog pitanja naizgled pokazuje visok stepen etničkog konzervatizma među kosovskim 
Albancima, posebnu u domenu porodice.
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5. DA LI BI PRIHVATILI PRIPADNIKA OVA ETNIČKE ZAJEDNICE KAO:

Turčina Grka                                   Srbina Roma Bosanca Crnogorca Rumuna

Člana vaše 
porodice 18.8 1.1 0.3 1.4 2.7 0.5 0.3

Vašeg prijatelja 33.8 12.2 1.5 3.3 10.3 6.2 4.3
Vašeg prvog 
suseeda 13.1 8.8 5.8 8.4 12.5 8.1 4.7

Kolegu 10.8 15.2 7.2 6 13.1 10.9 7.1

Ravnopravnog 
građana 
Kosova

7.1 6.6 10.2 26.3 23.8 14.6 6.4

Posetioca na 
Kosovu 10.3 24.8 11.6 16.2 18.7 26.4 26.9
Da nikad ne 
poseti kosova 3 25.7 56.9 30.4 11.9 23.1 40.5

Ref/Pp 3 5.5 6.4 8 6.8 10.1 9.8

Ukupno 100 100 100 100 100 100 100

Da bi dublje analizovali stavove koji Kosovari imaju prema strancima, anketa je takođe merila 
opšti stepen otvorenosti ispitanika prema drugim kulturama i vrednostima pitajući koliko su 
otvoreni prema uticajima drugih, omogućujući ispitanicama da izaberu unutar skale od 1 do 
7 (gde je 1 najzatvoreniji a 7 najotvoreniji). Cilj ove vežbe bio je da kategorizuje kosovsko 
društvo  u  širim  grupama,  na  osnovu  stopa  otvorenosti  prema  drugima,  istovremeno 
razumevajući obim svake grupe unutar društva i – kroz krostabulaciju – raspoznavajući da 
li je bilo značajnih razlika u mišljenjima između ovih grupa oko određenih pitanja. Ispitanici 
koji su odogovorili u rangu od 1-2 obeleženi su kao “društveno konzervativni”, oni koji su 
odgovorili  sa 3-5 obeleženi  su  kao  “društveno umereni”,  dok  su oni  koji  su odgovorili  sa 
6-7 klasifikovani kao “društveno liberalni”. Kao što pokazuje Grafikon 3, koristeći ovu vrstu 
kategorizacije, 40% Kosovara mogu  se klasifikovati kao konzervativni,  39% kao umereni  i 
21% kao liberalni.   
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Vraćajući se na pitanje prihvatanja drugih nacionalnosti u društvenim funkcijama, zanimljivo 
je primetiti da ne postoji razlika između onih koji su klasifikovani kao društveno konzervativni, 
umereni  ili  liberalni kada se govori o prihvatanju Grka unutar njihovog porodičnog kruga. 
Kao  što pokazuje Grafikon 4,  samo 1% označenih  liberala prihvatili  bi  da  imaju Grka  kao 
člana porodice. Međutim, liberali, u odnosu na konzervativne i umerene osobe, skloniji su 
prihvatanju Grka u drugu po  redu najintimniju društvenu  sredinu – naime,  kao prijatelje 
(18%),  susede  (11%)  ili  kolege  (19%). Konzervativci,  što nije zaćuđujuće,  su daleko manje 
skloniji čak prihvatanju Grka da posete Kosovo (31%).     
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Relativno male razlike u odgovorima između tri društvenih kategorija, a moglo se očekivati 
da bude više varijacija kada se  radi o otvorenosti prema drugima,  ilustruje visoki  stepen 
homogenosti  unutar  kosovskog  društva  kada  govorimo  o  stavovima  prema  susednim 
nacionalnostima i kulturama. To se naizgled karakteriše dubokim etničkim konzervatizmom 
u domenu porodice – posebno prema onim narodima koji  su takođe kulturno različiti  i  s 
kojima postoje istorijski sporovi (npr. Grcima i Srbima) – i inače generalnom otvorenošću u 
drugim društvenim oblastima (ponovo, s izuzecima).  

Anketa  je  takođe  merila  preovladavajuće  stereotipe  koje  Kosovari  imaju  o  susednim 
nacionalnostima i narodima, što još jednom može ukazati na prisutnost negativnih stavova 
prema njima. Podaci u Tabeli 3 pokazuju da je većina ispitanika na Kosovu izjavila da kada 
bi čuli ili pročitali da je jedan Grk posetio Kosovo, njihov prvi utisak bi bio da su oni turisti 
(34.7%) ili biznismeni (34.5%). Međutim, jedan mali ali ipak prilični deo ispitanika (11.5%) 
kaže da je verovao da je posetilac mogao biti uključen u kriminalnim aktivnostima.
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Tabela 3: “Kada čujete ili pročitate da je osoba iz jedne od ovih zemalja posetila Kosovo, koja 
je prva stvar koja vam pada napamet o statusu ovog posetioca?”

 ALBANIJA MAKEDONIJA  GRČKA TURSKA

Radnik 32.7 15.8 8.6 8.9

Kriminalac 1.9 7.8 11.5 0.3

Student 13.1 16.5 3.3 1.9

Turista 34.6 25.3 34.7 28.9

Biznismen 15 28 34.5 56.2

Ne znam / NO 2.7 6.6 7.4 3.8

Ukupno 100 100 100 100

Kosovski Pogled na Odnose S Grčkom

Nedavna  istorija Kosova  je dokazala da  spoljni odnosi ostaju  jedna od glavnih pitanja od 
javnog  interesa  i  diskusije među  Kosovarima.  Svest  o međunarodnim  odnosima  ojačana 
je proglašenjem nezavisnosti Kosova u februaru 2008. godine, pošto su se Kosovari izložili 
smeru u svetskoj geografiji, istovremeno željno isčekivajući— i lobirajući – da druge zemlje 
priznaju njegovu državnost. 

Ova anketa je pokušala da empitički proceni javnu svest u procesu priznavanja, sa posebnim 
fokusom na tri zemlje regiona (Grčka, Rumunija  i Bosna  i Hercegovina) koje nisu priznale 
nezavisnost Kosova,  kao  i  na preovladavajuću  javnu percepciju  vezanu  za položaj Grčke  i 
odnosa Kosova prema tome.

Kao  što  je  ilustrovano  na  Grafikonu  5,  72.1%  Kosovara  je  svesno  da  Grčka  nije  priznala 
nezavisnost Kosova. Zanimljivo je da su Kosovari svesniji što se tiče nepriznavanja Grčke nego 
što su svesniji što se tiče nepriznavanja Rumunije ili Bosne i Hercegovine (59.3% odnosno 
53.1%). Kao  što  je  ilustrovano u Aneksu 4, demografske karakteristike  (nivo obrazovanja, 
rod,  itd.)  onih  koji  kažu  da  su  svesni  nepriznavanja  Grčke  nisu  se  znatno  razlikovali  od 
demografskih karakteristika celokupnog stanovništva.

Jedno moguće objašnjenje ovih  različitih  stopa  svesti  što  se tiče  tri  zemalja mogla bi biti 
činjenica  da  je  nepriznavanje  Grčke  i  Rumunije  imalo  dosta  veću  javnu  vidljivost  nego 
nepriznavanje Bosne. Grčka i Rumunija su bile predmet intenzivnijih javnih diskusija i napora 
lobiranja zbog očekivanja od strane političkih elita da se njihovi položaji mogu promeniti. 
U  slučaju Bosne bilo  je malo  javne  vidljivosti,  pošto  su političke  elite  širom prihvatile da 
moć veta Srbije (kroz njen uticaj na Republiku Srpsku) čini bosansko priznavanje praktično 
nemogućem i, zbog toga, napori lobiranja su uzaludni.  
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Jedan  od  najvećih  zbivanja  u  poslednjim  godinama  bio  je  sporazum  postignut  u  Briselu 
između  Kosova  i  Srbije  o  onome  što  je  nazvano  kao  “normalizacija  odnosa”.  Anketa  je 
pokušala da proceni  šta  su Kosovari  smatrali da  će biti uticaj ovog  sporazuma na proces 
priznavanja. Kao što ilustruje Grafikon 6, ogromna većina (73.6%) izjavila je da će sporazum 
doneti  nova  priznanja,  dok  je  16.9%  njih  reklo  da  to  neće  biti  slučaj.  Kao  što  se  vidi  iz 
krostabulacije u Aneksu 6, pesimizam je samo nešto veći od prosečnog kod starosnih grupa 
između 25-34 godina (22.1%) i univerzitetskih diplomaca (23.2%).

S druge strane, većina Kosovara je optimistična da će Grčka priznati nezavisnost Kosova. Kao 
što ilustruje Grafikon 7, 67.9% ispitanika smatra da će to biti slučaj, dok 22.8% njih misli da 
Grčka neće priznati Kosovo. Podaci iz krostabulacije (Aneks 7) ilustruju da je skepticizam što 
se tiče priznvanja od strane Grčke veći kod onih starijih od 65 godina (33.3%) i univerzitetskih 
diplomaca (32.1%).
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Većina onih koji su rekli da će Grčka priznati Kosovo misli da će to uraditi zbog insistiranja 
od strane ostalih država članica EU. Kao što ilustruje Grafikon 8, 59.4% ispitanika misli da će 
insistiranje Evropske unije biti razlog za priznavanje. S druge strane, 33.1% ispitanika kaže da 
će Grčka priznati Kosovo u cilju razvoja boljih odnosa. Samo 4.7% ispitanika misli da će Grčka 
priznati Kosovo da bi smanjila uticaj Turske u regionu.

S  druge  strane, među  onima  koji  misle  da  Grčka  neće  priznati  Kosovo,  preovladavajuće 
uverenje  je  da Grčka  neće  to  uraditi  da  bi  očuvala  dobre  odnose  sa  Srbijom.  Pogledajte 
Grafikon 9.
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Krostabulacije  (Grafikon  10)  otkrivaju  da  oni  koji  su  bili  klasifikovani  kao  društveni 
konzervativci  su  znatno  skloniji  uverenju  da  je  glavni  razlog  grčkog  nepriznavanja  njen 
odnos  sa  Srbijom.  Ono  što  najverovatnije  objašnjava  ovu  razliku  je  činjenica  da  su  ovi 
konzervativniji segmenti društva (bilo na nacionalnom ili verskom osnovu) skloniji viđenju 
regionalnih odnosa  iz prizme klasičnih  i  tradicionalnih balkanskih  saveza  i  zanemarivanju 
bilo kojih ostalih potencijalnih informacija koje bi mogle uticati na ovo pitanje.

SŠto se tiče budućih odnosa Kosova i Grčke, uprkos postojanju određenog stepena 
rezervisanosti prema toj zemlji među raznim segmentima stanovništva, Kosovari ipak 
naizgled žele da uspostave prijateljske odnose sa Grčkom. Kao što ilustruje Grafikon 
11, ogromnih 91.7% ispitanika rekli su da Kosovo treba razviti prijateljske odnose sa 
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svim zemljama. Kada su upitani o vrsti odnosa koje Kosovo treba razviti sa Grčkom, 
samo 5.4% je reklo da Kosovo ne treba razviti dobre odnose. 

Važno je da, među onima koji su skeptični prema Grčkoj, postoji veće preovladavanje 
muškaraca (64.8%) u odnosu na žene (35.2%), nešto što se možda može objasniti 
većom  tendencijom  prvih  da  slede  tradicionalistički  i  nacionalistički  diskurs.  Nije 
iznenađujuće  da  je  preferencija  za  nerazvijanje  dobrih  odnosa  sa  Grčkom  nešto 
viša od proseka među društvenim konzervativcima (8%), mada i unutar ove grupe 
ta preferencija ostaje prilično mala.  S druge  strane, pozitivni  / mirovni pogled na 
svet je povezan sa višim nivoom obrazovanja. Na primer, oni koji imaju fakultetsku 
diplomu  imaju  veću od prosečne preferencije da Kosovo  razvije dobre odnose  sa 
svim državama (97%)

Kosovski Pogled na Spoljne Odnose i Uloga Sjedinjenih Država

Anketa  je  išla dalje od pitanja  vezana  za  region da bi  procenila  šire dimenzije  kosovskog 
pogleda na regionalne i međunaordne odnose. Poseban fokus je stavljen na ulogu Sjedinjenih 
Država – jedna od kosovskih najčvršćih potpornika i spoznora nezavisnosti. Vredno je navesti 
da je to tema o kojoj Kosovari, i Albanci uopšte, imaju znatno različite poglede u odnosu na 
druge narode u regionu, a i šire diljem Evrope.  

Ispitanici  su  na  početku  upitani  ko  je  po  njihovom mišljenju  najveći  prijatelj  Kosova  na 
međunarodnoj areni. Njima je dozvoljeno da izaberu jednu od pet opcija. Imena izabranih 
zemalja nisu bila neočekivana, mada redosled prema kojem su izabrane top zemlje donosi 
zanimljive tačke diskusije. Pogledajte Grafikon 12. 
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Dok  je  opšte  poznato  da  je  Kosovo  jedna  od  najproameričkih  zemalja  na  svetu, 
činjenica da su SAD rangirane kao najveći prijatelj Kosova od strane većine ispitanika, 
čak  više  od  kosovske  etničke  sestre  Albanije,  i  empirički  potvrđuje  to  poverenje. 
Ipak,  navedeno  poverenje  u  prijateljstvo  SAD-a  ilustruje  potpuni  stepen  uticaja 
koji  je  na  kosovsko društvo  imala NATO  intervencija  1999.  predvođena  SAD-om  i 
spoznorizacija nezavisnosti Kosova (pogledajte Grafikon 15). Postojanje velike doze 
proametikanizma,  koji  često  dostiže  tačku  poniznog  laskanja,  dalje  je  podržano 
odgovorima ispitanika na pitanja uloge SAD-a u svetu (za dalje razmatranje).

Međutim, za sada vredi primetiti zanimljiv trend koji se otkriva putem demografskih 
krostabulacija sa pitanjem ko je najveći prijatelj Kosova. A to je nalaz da prijateljski 
stav prema SAD-om može u neku ruku opadati. Anketa nalazi da starije generacije 
imaju znatano više preferencije prema Sjedinjenim Državama nego mlađe starosne 
grupe.  SAD  se  smatraju  najvećim  prijateljem  Kosova  od  strane  72.7%  starijih  od 
65 godina ali  samo od strane 48.8% onih  između 25-34 godina. Potonja  starosna 
grupa nija samo ta čija je preferencija za SAD najniža, nego i ona grupa s najvišom 
preferencijom za Albaniju (44.2%).

Jedno moguće objašnjenje za ovo može biti činjenica da za mlađe generacije – čiji su 
ozbiljniji izazovi nizak ekonomski razvoj i ogromna nezaposlenost, a ne oslobođenje 
od Srbije – SAD se vide s manje obožavanja i važnosti nego za starije generacije, čiji 
se pogled na SAD značajno oblikovao na osnovu NATO intervencije 1999. i sledstvene 
podrške prema nezavisnosti.

Ipak, Kosovo ostaje vrlo proamerička zemlja. To se potvrđuje odgovorima koji su dali 
ispitanici ankete na pitanje uloge Sjedinjenih Država u globalnim pitanjima. Ispitanici 
su upitani da odgovore na jednoj skali da li  je uloga SAD-a bila: a) uvek pozitivna; 
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b)  ponekad  negativna,  ponekad  pozitivna;  c)  uvek  negativna.  Kao  što  ilustruje 
Grafikon 13, mala većina Kosovara, 53.5% njih, misli da je uloga Sjedinjenih Država 
u međunarodnoj  politici  uvek  pozitivna.  Značajni  deo,  42.1%,  ima  ambivalentniji 
pogled  i navodi da  je uloga SAD–a ponekad pozitivna  i ponekad negativna.  Samo 
0.9% stanovništva veruje da je uloga SAD-a uvek negativna.

Percepcije u vezi uloge Sjedinjenih Država imaju neke manje ali ipak zanimljive demografske 
dimenzije. Opet postoji ista razlika između starosnih grupa koja je ranije razmatrana, gde su 
oni ispitanici između 25-34 godina nešto skeptičniji prema ulozi SAD-a u globalnoj politici. 
Ispitanici ove  starosne grupe misle da  je uloga SAD-a uvek pozitivna gotovo 10 procenta 
manje  (44.2%)  u  odnosu  na  ukupno  stanovništvo  (53.5%).  Slično  tome,  oni  misle  da  je 
uloga SAD-a ponekad pozitivna i ponekad negativna gotovo deset procenta češće (51.2%) u 
odnosu na ukupno stanovništvo (42.1%). S druge strane, oni koji imaju najpozitivniji pogled 
na ulogu SAD-a, koji navode da je ona uvek pozitivna, pripadaju starosnoj grupi 65+ (71.2%).

Najzanimljivije, i prilično drugačije od većine zemalja u svetu, je da su percepcije što se tiče 
uloge SAD-a dosta homogene i slične među ispitanicima diljem svih ideoloških linija. Kao što 
ilustruju Grafikoni 14 i 15, uloga SAD-a se vidi kao “uvek pozitivna” i od strane društvenih 
konzervativaca i od strane liberala, i čak i od strane onih koji se identifikuju kao ekonomska 
levica. Neiznenađujuće, jedina u neku ruku vidljiva razlika je nešto veća od prosečne pozitivne 
procene SAD-a među onima koji se identifikuju kao ekonomska desnica (60.4%).

       Nuk e di



 49

Biti Grk, biti Kosovar…

Gotovo jednoglasni i homogeni kosovski proamerikanizam uveliko je vođen perovladavajućem 
uverenjem,  empirički  podržanim  ovom  anketom,  da  je  NATO  i  SAD  intervencija  1999. 
godine  bila  neophodna  za  oslobođenje  zemlje.  Kao  što  pokazuje  Grafikon  15,  ogromna 
većina Kosovara (96.6%) veruje da se Kosovo ne bi oslobodilo od Srbije da nije bilo vojne 
intervencije NATO-a i SAD-a. Samo 2.7% ispitanika reklo je da bi se Kosovo samo oslobodilo 

od Srbije.
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Proametikanizam se takođe može objasniti duboko usađenom uverenju što se tiče 
čistoće namera Sjedinjenih Država vezanih za Kosovo. Kao što pokazuje Grafikon 16, 
60.2% ispitanika ankete veruje da su SAD intervenisale na Kosovu sa jedinim ciljem 
da ga oslobode, dok ostatak od 36.7% veruje da su NATO i SAD intervenisale da bi 
sledili svoje geostrateške interese.

Odgovori na ova pitanja  su  takođe prilično homogeni diljem demografskih grupa, 
jedino uz umerenu razliku između onih sa različitim nivoima obrazovanja. Oni koji su 
završili visoko obrazovanje su samo nešto skloniji verovanju da su SAD intervenisale 
za svoje strateške interese (40.5%). S druge strane, uverenje da su SAD intervenisale 
da bi oslobodile Kosovo je najveće kod onih koji nisu završili osnovno obrazovanje 
(73.0%) i onih koji su završili samo osnovnu školu (63.2%). 

S druge strane, nalazi o tome ko je najveći neprijatelj Kosova takođe nisu iznenađujući, 
imajući  u  vidu  nedavnu  istoriju  i  sadašnja  dešavanja.  Ogromna  većina  ispitanika, 
98.1%, rekla je da je Srbija najveći neprijatelj Kosova.
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RAZVOĐE IZMEĐU KOSOVA I GRČKE: UPOREĐENJE DVE 
ANKETE

Agon Maliqi
Uredio Scott Abrams

Ozbiljne analize i diskusije o odnosima između Kosova i Grčke – bilo među akademcima, u 
medijima ili među političkim elitama – do danas bile su retke  i marginalne u obe zemlje. 
Čak i kada je toga bilo, one su se uglavnom bavile pitanjima površnog nivoa koja se najviše 
vide u  javnom diskursu. U ovom pogledu, odnosi  između Grčke  i Kosova generalno su se 
analizirali  iz  prizme  istorijskog  i  geopolitičkog  konteksta  Balkana;  implikacija  nezavisnosti 
Kosova na regionalnu politiku i međunarodni zakon, posebno što se tiče pitanja Kipra, slabe 
do nepostojeće ekonomske veze između dve zemlje; ili u slučaju senzacionalističkih medija, 
oni  su  se najčešče diskutovali  iz prizme  tradicionalnih etničkih  stereoptipa  ili predrasuda 
proizvedenih od strane nacionalističkih diskursa. Do sada nije bilo nikakvog pokušaja da se 
shvate biletaralni odnosi između dva naroda iz detaljnije društveno-kulturne perspektive – 
naime, da se empirički proceni javna perceocija koja ustvari oblikuje javni diskurs i političke 
orijentcije elita. 
Kvantitativne ankete vođene u obe zemlje – sa sličnom metodologijom koja  je usklađena 
kontekstu svake zemlje – pokušale su da napune ovu prazninu znanja sakupljajući empiričke 
podatke o tome kako Kosovari i Grci vide jedni druge posebno, i svet oko njih uopšte. Podaci 
ankete nude mogućnost utvrđivanja sadašnje situacije u vezi obostranih percepcija između 
naroda Kosova i Grčke i na taj način i početnu tačku od koje bi se potencijalno mogao meriti 
uticaj na bilo koje buduće dešavanje. Sem toga, ti podaci su pomogli u identifikovanju ne 
samo ključnih razlika između dva društva i tačaka sporova koje bi se mogle adresirati u cilju 
poboljšanja saradnje u budućnosti, nego takođe i potencijalnih sličnosti ili uvodnih tačaka 
koje bi se mogle iskoristiti za postizanje ovog cilja.   
Jedan od glavnih i najvažnijih zaključaka koji se može izvući od upoređivanja podataka dve 
studije je da postoji značajni raskorak i razvođe u odnosima između Kosovara i Grka koje je 
veoma nesrazmerno sa fizičkom blizinom između dve zemlje. Ovo razvođe prouzrokovano je 
mrežom međusobno povezanih faktora, ali koji se ipak mogu podeliti u tri glavne kategorije.   

Një nga përfundimet kryesore dhe më të rëndësishme që mund të nxirret nga një krahasim i të 
dhënave prej të dy studimeve, është se ekziston një hendek i konsiderueshëm dhe një ndarje 
në marrëdhëniet  ndërmjet  kosovarëve  dhe  grekëve,  e  cila  është  shumë  joproporcionale 
me afërsinë fizike të të dy vendeve. Kjo ndarje është shkaktuar nga një rrjetë faktorësh të 
ndërlidhur, por që megjithatë mund të grumbullohen në tri kategori kryesore:

a) niveli përgjithësisht  i  lartë  i keqinformimit dhe keqkuptimit  të ndërsjellë që a) 
generalno visok nivo obostranih dezinformacija i nerazumevanja koje postoji u oba 
društva, što uglavnom potiče od trenutnog stanja slabih veza i komunikacije,  ili u 
nekim slučajevima od istorijski ugrađenih predrasuda i pogrešnih tumačenja; 
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b)  razlike  u  etničkim  stavovima,  koje  potiču  od  različitih  putanja  društvene  i 
ekonomske stratifikacije kao i uticaja političkih nasleđa i medijskih diskursa; 

c)  radikalno drugačiji  strateški pogledi na globalna pitanja,  sa čvrstim osećanjima 
proamerikanizma na Kosovu i antiamerikanizma u Grčkoj, predstavljajući centralni 
rascep koji  ima višestruke efekte na sve političke stavove, uključujući  i bilateralne 
odnose. 

Obostrani Nesporazumi i Dezinformacije

Mada  ne  treba  više  od  dva  sata  vožnje  između  najbližih  graničnih  tačaka  dve  zemlje, 
ograničenja  putovanja  i  nizak  stepen  ekonomskih  interakcija  stvorili  su  situaciju  gde  za 
većinu Kosovara Grčka nekako stvara utisak daleke zemlje. Čak  i dramatična ekonomska  i 
politička dešavanja koja su uzdrmala Grčku i globalnu ekonomiju tokom par godina generalno 
su viđena kao globalna a ne  regionalna dešavanja. Drukčije od  slučaja Albanije,  koja  ima 
ogromno migrantsko stanovništvo u Grčkoj  i  jake ekonomske veze s njom, Grčka kriza na 
Kosovu gotovo da nije imala nikakvav direktan uticaj na svakodnevni život. 

S druge strane, ograničenja putovanja stvorila su situaciju u kojoj je samo ograničeni broj 
Kosovara ustvari posetio Grčku i stvorio utisak o zemlji iz prve ruke. Anketa je naglasila da su 
uticaji takvih poseta većinom pozitivni, ali to je uglavnom zato što su posetioci turisti srednje 
klase koji nisu iskusili, recimo, širi spektar izazova i kulturnih/etničkih sporova koji uglavnom 
imaju veze sa životom migrantskih radnika. Ova posebna dimenzija grčko-albanskih odnosa 
prenesena  je  na  Kosovu  samo  kroz  indirektne  kanale,  naime  kroz  naraciju  Albanaca  iz 
Albanije. 

Nizak  stepen komunikacije  i direktne  interakcije  znači da  su percepcije o Grčkoj  i Grcima 
na Kosovu u velikoj meri proizvod diskursa proizvedenog i prenesenog od strane medija  i 
političkih elita. Diskursi su zauzvrat pod velikim uticajem etnocentrične istoriografije, koja 
generalno portretira Grčku kao istorijskog ključnog rivala Albanaca i kao dela pravoslavne 
ose  suseda  koji  dele  antialbanska  osećanja.  Činjenica  da  Grčka  nije  priznala  nezavisnost 
Kosova  pruža  dalju  trakciju  ovom  šematskom  argumentu  tradicionalnih  saveznika,  pošto 
veći deo Kosovara (62 posto) veruje da Grčka nije priznala Kosovo da bi sačuvala ono što se 
vidi kao savez sa Srbijom.

Međutim, podaci  iz  ankete vođene u Grčkoj pokazuju da  je ova percepcija  koju Kosovari 
imaju u neku ruku pojednostavljena i da ona projektuje osećanja manjeg dela grčkog društva 
(etnocentričniji i društveno konzervativniji) kao preovladavajućih i onih koji utvrđuju motive 
iza nepriznavanja. Kao takva, ona ne odražava složeni niz motiva koji čine da se većina Grka 
– posebno progresivnog i urbanističkog dela društva – protivi nezavisnosti Kosova. Najveći 
deo onih koji su rekli da se protive priznavanju u grčkoj anketi nabrojali su druge razloge za 
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njihovu poziciju: implikacije za Kipar, presedan u međunarodnom pravu, itd. Samo 23 posto 
navelo je savez sa Srbijom kao ključni argument za nepriznavanje.  

Kao  što  Kosovari  naizgled  loše  tumače  ili  pojednostavljuju motive Grka  zbog  nedostatka 
znanja o unutrašnjoj  dinamici  grčkog društva,  na položaj Grka  što  se tiče Kosova  takođe 
utiče maglovita slika o mestu zvanim Kosovo i onome što to mesto znači. To je možda i odraz 
činjenice da pitanje Kosova privlači malo javne pažnje u Grčkoj, i sigurno je predmet daleko 
manjeg značaja nego što je pitanje grčkog nepriznavanja za Kosovare (72 posto Kosovara je 
svesno nepriznavanja). 
Grčka anketa pokazuje da većini Grka nedostaju osnovne informacije o istoriji Kosova ili o 
nedavnim bitnim dešavanjima: etnički sastav zemlje, deklaracija nezavisnosti 2008. i status 
Kosova u bivšoj Jugoslaviji. Podaci ankete potvrdili su da su informacije posebno oskudne 
među onima koji su bili veoma mladi kada je Kosovo bilo na svetskim naslovnim stranama 
zbog bombardovanja Srbije od strane NATO-a. Ovaj nedostatak suštinskih informcija utiče 
na položaj većine ljudi nasrpam statusa Kosova, pošto dosta onih koji misle da treba priznati 
Kosovo misle da njega čini većina Srba.

  

Etnički Stavovi koji Proizlaze iz Istorijskih Nasleđa

Na osnovu dve ankete, grčko i kosovsko društvo imaju različite nivoe prihvatanja pripadnika 
druge  nacionalnosti  u  različitim  društvenim  funkcijama  unutar  njihovih  društava.  Jedna 
ključna razlika je da su Kosovari – bez obzira gde stoje na društvenoj skali konzervatizma/
progresivizma  –  daleko  više  rezervisani  prema  uključivosti  drugih  nacionalnosti  u,  povrh 
svega,  domenu porodice,  i  u manju  ruku,  u  drugim društvenim  funkcijama. Ova  se  slika 
proteže  na  sve  nacionalnosti  koji  su mereni  u  anketi,  osim  Turaka.  Specifičnije, mali  1.1 
procenat Kosovara prihvatio bi Grka u domenu porodice, dok bi 12.2 i 8.8 posto prihvatili 
Grka  kao  prijatelja  odnosno  prvog  komšiju.  Jedan  od  četiri  Kosovara  (25.7  posto)  ne  bi 
prihvatio Grke kao posetioce na Kosovu. Međutim, Kosovari  su skloni prihvatanju Grka u 
raznim društvenim funkcijama više nego što je to slučaj sa Srbima i Romima. 

Suprotno tome, grčko društvo je na osnovu ankete otvorenije prema drugim nacionalnostima, 
uključujući Albance. 46 posto Grka prihvatilo bi Albanca u  svojoj porodici.  Sem u slučaju 
etnocentričnih i društveno konzervativnih Grka, Albanci kao i ostale balkanske nacionalnosti 
generalno se prihvataju u većini društvenih funkcija. Samo 10 posto Grka ne bi prihvatilo 
Albance ni kao posetioce u Grčkoj. 

Razlike se slično mogu primetiti prema šablonima etničkih percepcija. Kosovari su otvoreniji 
prema Grcima nego prema Srbima i Romima, ali manje otvoreniji prema Grcima nego što 
su prema Turcima, Bosancima  ili Crnogorcima. Grci  su generalno otvoreni prema drugim 
nacionalnostima,  kao  što  su  Albanci,  Bugari  Sloveni-Makedonci,  ali  drže  se  uporedo 
pozitivnijeg stava prema Srbima. Neiznenađujuće, kada se radi o etnocentričnim i društveno 
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konzervativnim delovima društva tolerancija prema drugim nacionalnostima je dosta manja. 
Društveni stavovi prema drugim nacionalnostima mogu na neki način služiti kao zastupni 
pokazatelj  za političku bliskost  ili  udaljenost. Uzročnost može  ići u oba  smera  i može biti 
ciklično, pošto etničke percepcije mogu  stvoriti političke  sporove  i  suprotno.  Za  razlike u 
etničkim  stavovima  pronađenim  u  obim  anketama  mogu  se  identifikovati  potencijalna 
objašnjenja, uključujući različita istorijska putanja i šablone društvene stratifikacije u ovim 
zemljama. 

Grčka je najstarija nezavisna država i jedna od ekonomski najrazvijenijih zemalja u regionu, 
više  industrijalizovana  i urbana, s većim  i naseljenijim urbanističkim centrima, uključujući 
metropole poput Atine i Soluna. Grčka ima dugu tradiciju interakcija sa drugim kulturama, 
posebno  kao  rezultat  turističke  industrije  i,  u  zadnjim  godinama,  priliva migracije. Ovi  bi 
faktori, među ostalog, mogli objasniti visok nivo etničke tolerancije i veće raznovrsnosti u 
aspektu ideoloških pogleda i društvenih vrednosti. 

Kosovo je s druge strane jedna od najmanjih zemalja i ekonomija u regionu, karakterizovana 
gustom  mrežom  manjih  gradova,  gradića  i  sela.  Kosovsko  društvo  je  doživelo  znatnu 
izolaciju  od  spoljnog  sveta  kao  rezultat  političkih  nemira  i  rata  i,  prema  tome,  takođe  i 
uporno zaostajanje u društvenom i  industrijskom razvoju. Ovi razlozi su među onima koji 
objašnjavaju  vidljivu  ideološki  homogeniju  narav  kosovskog  društva,  posebno  u  aspektu 
stavova  i uverenja vezana za spoljašni svet  i susedne nacionalnosti, čije su ambicije često 
viđene kao preteće i sumnjivve.   

Razlike u stavovima između dve zemlje su zasigurno povezane brojem istorijskih, političkih 
i  društveno-ekonomskih  faktora  koji  se ne mogu potpuno analizovati putem nalaza ovog 
izveštaja.  Jedno sveobuhvatno  i naučno rigorozno objašnjenje za  različite etničke stavove 
zahtevalo bi buduće izučavanje koje prevazilazi ove dve ankete sprovedene u kontekstu ovog 
projekta. . . 

Međutim, ono  što  vredi  pomenuti  je  da  varirajuće  stope otvorenosti  i/ili  netolerancije  u 
društvenom  domenu  ne  podrazumevaju  male  želje  za  bilateralnu  saradnju.  Kosovari  su 
posebno u koristi saradnje u spoljnim poslovima, pošto je samo 5 posto izjavilo da Kosovo 
ne treba imati dobre odnose sa Grčkom, dok je 95 posto reklo da Kosovo treba imati dobre 
odnose sa svim zemljama. Štaviše, gotovo pola ispitanih Kosovara rekli su da bi voleli posetiti 
Grčku,  većina  za  turizam  i  razonodu,  pokazajući  znatan  stepen  znatiželje  i  otvorenosti  za 
komunikaciju sa grčkom kulturom. 

Mentalitet je sličan mada manje entuzijastičan u Grčkoj, gde 68 posto Grka misli da njihova 
zemlja  treba  uspostaviti  dobre  i  kooperativne  odnose  sa  Kosovom  bez  obzira  na  pitanje 
statusa, dok manji  ali  ipak  znatan deo društva  - naime 20 posto  (većina etnocentrićnih  i 
društveno konzervativnih) – rekao je da Grčka ne treba razviti nikakve odnose s Kosovom. 
Sve u  svemu, nalazi  anketa naglašavaju potrebu  za politike koje bi povećali  nivo  znanja  i 
razumevanja  između  dva  društva  i  olakšali  povećanje  tolerancije  i  otvorenosti  prema 
jedni drugima. Grci i Kosovari, kao što je slučaj sa ostalim balkanskim narodima, ne mogu 
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priuštiti sebi da gaje visok nivo negativnih percepcija koje bi mogle postati izvor budućeg 
neprijateljstva u proširenoj Evropskoj uniji. 

Proamerikanizam i Antiamerikanizam kao Kljućni Rascep

Podaci ankete pokazali su da je jedna od najvećih i fundamentalnih razlika između grčkog 
i kosovskog društva percepcija u vezi uloge SAD-a u globalnim pitanjima. Grčko društvo je 
bilo veoma skeptično što se tiče aktivne uloge Sjedinjenih Država od perioda nakon Civilnog 
rata u zemlji, i ovaj tok antiamerikanizma pronalazi potporu i kod antiglobalističke levice kao 
i kod etnocentrične i društveno konzervativne desnice. Kosovo, s druge strane, je jedna od 
najproameričkih zemalja na svetu.

Ovaj pogled podržavaju podaci iz anketa. Pedeset posto ispitanih Grka izjavilo je da je uloga 
Sjedinjenih Država u spoljnim pitanjima “uvek negativna”, i samo 2 posto njih smatralo je 
da  je  ta uloga uvek pozitivna. Ova skeptična percepcija o SAD-u preovladavala  je  takođe 
tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, što je efikasno okončalo njeno upravljanje 
Kosovom.  U  to  vreme,  ogromna  većina  smatrala  je  intervenciju motivisanom  prvobitno 
geostrateškim interesima SAD-a, a ne humanitarnim ciljevima vezanim za Kosovo. U tom 
pogledu, može se reći s visokim nivoom pouzdanja da je jedan od ključnih razloga koji utiče 
na mišljenje Grka o političkom statusu Kosova – posebnu kod grčke levice – aktivna uloga 
SAD-a po tom pitanju, ili percepcija da je nezavisnost Kosova projekat SAD-a. 

Proamerikanizam Kosova je u veliku ruku proizvod događaja 1999. godine. Devedesetšest 
posto Kosovara smatra da se Kosovo ne bi oslobodilo od Srbije bez intervencije predvođene 
od strane SAD-a  i 60 posto smatra da su SAD to učinile u cilju oslobađanja Kosova, a ne 
zbog nekih geopolitičkih i strateških interesa. To objašnjava zašto 57 posto Kosovara misli 
da  su  Sjedinjene  Američke  Države  najveći  saveznik  Kosova,  u  odnosu  na  35  posto  onih 
koji su  izabrali Albaniju,  iako Kosovo čini ogromna većina etničkih Albanaca. Percepcija o 
ulozi SAD-a u globalnim pitanjima je drugačija od one koju imaju Grke (pogledajte sledeći 
Grafikon), pošto većina Kosovara (54 posto) vidi ulogu SAD-a kao “uvek pozitivnu”. 
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PUT ISPRED NAS

Dobra vest ovih anketa je da uprkos brojnim razlikama i spornim tačkama između Kosova i 
Grčke, uključujući onu vezanu za politički status Kosova, narodi ovih zemalja tvrde da su u 
koristi unapređenja bilateralne saradnje. Kao što pokazuju nalazi iz ankete, ima koliko izazova 
i prepreka toliko i početnih tačaka i potencijala koji se mogu iskoristiti da se one poboljšaju.
Treba  napraviti  napore  u  cilju  adresiranja  izvora  dezinformisanja  i  nesporazuma  koji 
trenutno postoje između dva naroda. Liberalizacija viza za Kosovo u veliku ruku će pomoći 
u ovom pravcu. Kosovari bi bili u stanju da ostvare njihov veliki interes posećivanja Grčke u 
cilju razonode, dok bi poslovne investicije u oba pravca mogle voditi ka jačim ekonomskim 
vezama i takođe ka većem interesu oko obostranih pitanja. Trenutni udaljeni odnosi između 
ovih zemalja su neopravdani imajući u vidu fizičku blizinu i broj obostranih koristi od jačih 
ekonomskih i političkih veza.  

Kosovo  trenutno projektuje motive  i  ambicije manjeg etnocentičnog dela  grčkog društva 
koje predstavlja svakodnevni tok grčkog javnog mnjenja u vezi Albanaca i Kosova. Nedavno 
povećanje izbornog uticaja političke partije Zlatna zora u Grčkoj takođe je igralo ulogu unutar 
narative albanskog nacionalizma, koja oslikava Grke kao da imaju neprijateljsku i osvajačku 
agendu prema Albancima. Kosovo treba više upoznati “drugu Grčku” – liberalnu, progresivnu 
i tolerantnu Grčku koja, mada se protivi nezavisnosti Kosova, ne čini to iz tačke gledišta koja 
je etnički isključujuća i koja je spremna da komunicira i sarađuje.   

Kod  grčkog  javnog mnjenja,  nezavinost  Kosova  trpi  stigmu  da  je  to  projekat  podržan  od 
strane  SAD-a  i  da  je  kao  takav,  u  praktičnijem  aspektu,  proizvod  nepravde  prema  Srbiji 
prema međunarodnom zakonu, što takođe automatski inspiriše paralele sa Kiprom. Kosovo 
treba efikasnije komunicirati legitimitet i zakonitost svojeg povoda onim segmentima grčkog 
društva koji nisu skloni etnocentričnom pogledu. 

U tom pravcu, Kosovo ima čvrste argumente u svoju korist koji će verovatno imati uticaja 
na progresivne umove: uspešno sprovođenje mehanizama za zaštitu manjina predviđeno 
Ahtisaarijevom  sporazumu;  odluka  Međunarodnog  suda  pravde  o  pitanju  deklaracije 
nezavisnosti Kosova koja naglašava da ovaj potez ne predstavlja presedan za pitanje Kipra; 
činjenica da je nezavisnost Kosova priznala ogromna većina zapadnih zemalja, uključujući 23 
od 28 država članica EU i – poslednje ali ne i manje bitno; šire prihvaćena evropska perspektiva 
Kosova koja će zasigurno zajedno napredovati sa pridruživanjem ostatka Zapadnog Balkana 
i sa postepenim poboljšanjem odnosa između Kosova i Srbije.
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Aneks 1: Anketa u vezi stavova grčkog javnog mnjenja prema 
stanovnicima Kosova i pitanja odnosa sa Grčkom

INSTITUT ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA
UNIVERZITETSKI ISTRAŽIVAČKI INSTITUT– UNIVERZITET MAKEDONIJE

Dobro jutro, dobar dan
Zovemo vas iz Univerziteta Makedonije. Univerzitet vodi anketu javnog mnjenja za Helensku 

fondaciju za evropsku i spoljnu politiku o stavovima grčkog javnog mnjenja prema stanovnicima 
Kosova i pitanja odnosa sa Grčkom. Da li bi želeli da zabeležimo vaše mišljenje?

Ljubazno vas obaveštavamo da je vaš telefonski broj nasumično izabran sa liste nasumičnih brojeva 
i ne pojavljuje se na našim ekranima. Vaše mišljenje biće anonimno zabeleženo a poziv će trajati 
oko (10) minuta. Takođe vas obaveštavamo da je naučni nadzornik ankete Docent Univerziteta 

Makedonije, Iannis Konstantinidis.

A. Pitanja Vezana za Nivo Informisanja o Kosovu   

1. Značajni deo međunarodnog interesa u vezi Balkana danas ima veze s Kosovom. Da li znate da li 
je Kosovo proglasilo nezavisnost?

DA. JESTE 
NE, NIJE 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

2. Da li znate da li je Kosovo, tokom perioda jugoslovenske federacije, bilo…

REPUBLIKA JUGOSLOVENSKE FEDERACIJE 
AUTONOMNA POKRAJINA SRBIJE 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 
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3. Da li znate da li je većina stanovnika Kosova danas…

SRPSKOG POREKLA 
ALBANSKOG POREKLA 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

B.  PITANJA O STAVOVIMA PREMA POJEDINCIMA RAZLIČITIH 
POREKLA
4. Nekim ljudima teško pada da prihvate, u njihovom užem ili širem društvenom krugu, pojedince 

različitog etničkog porekla. Da li bi prihvatili osobu turskog porekla kao [ODGOVORI SU PROČITANI 
JEDAN PO JEDAN A PITANJE SE ZAISTAVLJA KADA SE DOBIJE PRVI POZITIVNI ODGOVOR]

ČLANA VAŠE PORODICE 
VAŠEG PRIJATELJA 
VAŠEG SUSEDA 
KOLEGU NA VAŠEM RADNOM MESTU 
GRAĐANINA ZEMLJE SA JEDNAKIM PRAVIMA POPUT VAŠIH 
POSETIOCA U GRČKOJ 
NE BIH PRIHVATIO/LA NJEGOVO PRISUSTVO U GRČKOJ 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

5.  A  u  ovom  slučaju  osobu  srpskog  porekla?  Da  li  bi  njega/nju  prihvatili  kao  …[ ODGOVORI SU 
PROČITANI JEDAN PO JEDAN A PITANJE SE ZAISTAVLJA KADA SE DOBIJE PRVI POZITIVNI ODGOVOR]

ČLANA VAŠE PORODICE 
VAŠEG PRIJATELJA 
VAŠEG SUSEDA 
KOLEGU NA VAŠEM RADNOM MESTU 
GRAĐANINA ZEMLJE SA JEDNAKIM PRAVIMA POPUT VAŠIH 
POSETIOCA U GRČKOJ 
NE BIH PRIHVATIO/LA NJEGOVO PRISUSTVO U GRČKOJ 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 
6. A u ovom slučaju osobu slovenskog porekla iz Skopja (BJRM)? Da li bi njega/nju prihvatili kao …
[ODGOVORI SU PROČITANI JEDAN PO JEDAN A PITANJE SE ZAISTAVLJA KADA SE DOBIJE PRVI 
POZITIVNI ODGOVOR]
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ČLANA VAŠE PORODICE 
VAŠEG PRIJATELJA 
VAŠEG SUSEDA 
KOLEGU NA VAŠEM RADNOM MESTU 
GRAĐANINA ZEMLJE SA JEDNAKIM PRAVIMA POPUT VAŠIH 
POSETIOCA U GRČKOJ 
NE BIH PRIHVATIO/LA NJEGOVO PRISUSTVO U GRČKOJ 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

7.  I  u  poslednjem  slučaju,  ako  je  to  osoba  albanskog  porekla? Da  li  bi  njega/nju  prihvatili  kao …
[ODGOVORI SU PROČITANI JEDAN PO JEDAN A PITANJE SE ZAISTAVLJA KADA SE DOBIJE PRVI 
POZITIVNI ODGOVOR]

ČLANA VAŠE PORODICE 
VAŠEG PRIJATELJA 
VAŠEG SUSEDA 
KOLEGU NA VAŠEM RADNOM MESTU 
GRAĐANINA ZEMLJE SA JEDNAKIM PRAVIMA POPUT VAŠIH 
POSETIOCA U GRČKOJ 
NE BIH PRIHVATIO/LA NJEGOVO PRISUSTVO U GRČKOJ 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

8. Predpostavimo da  tražite  sezonskog  radnika  za vaše malo preduzeće. Koliko  je verovatno da bi 
vi  zaposlili  albanskog  građanina  za  ovaj  položaj?  Koliko  je  verovatno  da  bi  vi  zaposlili  kosovskog 
građanina za ovaj položaj?

Shqiptar Kosovar

VRLO MOGUĆE  
MOGUĆE  
VEROVATNO NEMOGUĆE  
POTPUNO NEMOGUĆE  
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA  
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9. Koji vam status prvo pada napamet kada čujete ili pročitate da neko dolazi iz….MOŽETE IZABRATI 
SAMO JEDAN STATUS PO NACIONALNOSTI]

radnik kriminalac student turista poslovni 
partner

NE 
ZNAM/
NEMA 

ALBANIJE       
KOSOVA       
SKOPLJA       
SRBIJE       
BUGARSKE       

C. PITANJA VEZANA ZA MIŠLJENJE O ODNOSIMA KOSOVA SA 
DRUGIM ZEMLJAMA 

10. Koju od sledećih opcija bi izabrali kao najbližeg ‘prijatelja’ Kosova? [SAMO JEDAN ODGOVOR]

ALBANJU 
SRBIJU 
SKOPLJE (BJRM) 
TURSKU 
SAD 
EVROPSKU UNΙJU 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

11. Koju od sledećih opcija bi izabrali kao najbližeg ‘neprijatelja’ Kosova? [ONLY ONE ANSWER]

ALBANJU 
SRBIJU 
SKOPLJE (BJRM) 
TURSKU 
SAD 
EVROPSKU UNΙJU 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 
U PËRGJIGJ 
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12.  U  stvarnosti,  Kosovo  je  država  čija  je  nezavisnost  od  Srbije  priznata  od  strane  većina  država 
Evropske unije osim Grčke i nekih drugih zemalja. Da li verujete da Grčka… [MOŽETE IZABRATI SAMO 
JEDAN ODGOVOR]

TREBA PRIZNATI KOSOVO KAO NEZAVISNU DRŽAVU  IDITE NA PITANJE 13

NE TREBA PRIZNATI KOSOVO KAO NEZAVISNU DRŽAVU  IDITE NA PITANJE 14

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA  IDITE NA PITANJE 16

13. Zašto verujete da Grčka treba priznati Kosovo? [MOŽETE IZABRATI SAMO JEDAN ODGOVOR]

DA BI RAZVILA BLISKE ODNOSE S KOSOVOM  IDITE NA PITANJE 16

DA BI BILA U SKLADU SA VEĆINOM DRŽAVA EVROPSKE 
UNIJE

 IDITE NA PITANJE 16

DA BI SPREČILA UTICAJ TURSKE U REGIONU  IDITE NA PITANJE 16

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA  IDITE NA PITANJE 16

14. Zašto verujete da Grčka ne treba priznati Kosovo? [MOŽETE IZABRATI SAMO JEDAN ODGOVOR]

DA BI OČUVALA DOBRE ODNOSE SA SRBIJOM  
DA BI SPREČILA NEGATIVNE EFEKTE U VEZI PITANJA KIPRA 
ZBOG NEKIH DRUGIH RAZLOGA 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

15.  Kakvi  bi  po  vašem mišljenju  trebali  biti  odnosi  između Grčke  i  Kosova?  [MOŽETE IZABRATI 
SAMO JEDAN ODGOVOR]

NAJBOLJI MOGUĆI BEZ DA GRČKA PRIZNA NEZAVISNOST KOSOVA 

GRČKA NE TREBA IMATI BILO KAKVE ODNOSE SA KOSOVOM 
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 
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D. PITANJA STAVOVA O ŠIRIM POLITIČKIM PITANJIMA

16.  Kao što se možda sećate, SAD i NATO bombardovale su mete unutar Srbije tokom 1999. godine. 
Koje je vaše mišljenje u vezi bombardovanja 1999.?

SAD I NATO SU INTERVENISALE DA ZAUSTAVE RAT 

SAD I NATO SU SLEDILE SVOJE GEOPOLITIČKE INTERESE 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

17. Da li generalno verujete da je uloga SAD-a u međunarodnoj politici:

UVEK POZITIVNA 

[ako su upitani, oni to detaljnije izlažu: SAD JE JEDINA SILA KOJA MOŽE SAVLADATI REŽIME 
KOJI STAVLJAJU U OPASNOST SVETSKI MIR I BEZBEDNOST]



PONEKAD POZITIVNA I PONEKAD NEGATIVNA 

UVEK POZITIVNA 
  [ako su upitani, oni  to detaljnije  izlažu: SAD JE  JEDINA SILA KOJA SISTEMATSKI ZAOBILAZI 
MEĐUNARODNO PRAVO DA BI PODRŽALA SVOJE INTERESE]
NE ZNAM/NEMA ODGOVORA

18.  Neki  ljudi vide svoju nacionalnu kulturu kao superiornu  i  teško  im pada da prihvate običaje  i 
vrednosti drugih kultura, dok drugi vide ljudsku kulturu kao jedinstvenu i s lakoćom se prilagođavaju 
običajima i vrednostima drugih kultura. Ako prvo mišljenje odražava položaj skale od 1 do 7 a potonje 
mišljenje odražava položaj 7, gde bi vi stavili vaše mišljenje?

Naša nacionalna kultura je superiorna 
i teško mi pada da prihvatim običaje i 

vrednosti drugih kultura 

Ljudska kultura je neodvojiva i 
ja se s lakoćom prilagođavam   
običajima i vrednostima drugih 

kultura

1 2 3 4 5 6 7
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19.  Neki  ljudi  tvrde da bi država  trebala  fundamentalno  intervenisati u domaćoj ekonomiji da bi 
postigla ravnopravnu podelu prihoda, dok drugi tvrde da država ne bi trebala uopšte intervenisati u 
domaćoj ekonomiji da bi omogućila pojedincima da sami postignu njihove ekonomske ciljeve. Ako 
prvo mišljenje odražava položaj skale od 1 do 7 a potonje mišljenje odražava položaj 7, gde bi vi stavili 
vaše mišljenje?

Država bi trebala fundamentalno 
intervenisati u domaćoj ekonomiji

Država ne bi trebala 
fundamentalno 

intervenisati u domaćoj 
ekonomiji

1 2 3 4 5 6 7

20.  Neki  ljudi  tvrde  da  pojedinci  trebaju  biti  potpuno  podređeni  tradicionalnim  i  dominantnim 
vrednostima jednog društva, dok drugi tvrde da pojedinci trebaju biti slobodni da izaberu svoje lične 
vrednosti, čak i ako odstupe od dominantnih vrednosti. Ako prvo mišljenje odražava položaj skale od 
1 do 7 a potonje mišljenje odražava položaj 7, gde bi vi stavili vaše mišljenje?

Pojedinci trebaju biti potpuno 
podređeni tradicionalnim i 

dominantnim vrednostima jednog 
društva

Pojedinci trebaju biti slobodni da 
izaberu svoje lične vrednosti, čak 
i ako odstupe od dominantnih 

vrednosti
1 2 3 4 5 6 7

E. DEMOGRAFIJA
1. Starost

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

2.  Rod        Muški   Ženski

2. Nivo obrazovanja
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POTVRDA O OBRAZOVANJU 

ZAVRŠIO/LA DEVET GODINA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA  

ZAVRŠIO/LA SREDNJU ŠKOLU 

ZAVRŠIO/LA ΙΕΚ ili TEHNIČKU ili PROFESIONALNU ŠKOLU 

ZAVRŠIO/LA UNIVERZITET 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

3. Profesionalni status

POLJOPRIVREDNIK 

SAMOZAPOSLENI NAUČNIK 

PREDUZETNIK ili TRGOVAC 

RADNIK JAVNOG SEKTORA 

RADNIK PRIVATNOG SEKTORA 

PENZIONER JAVNOG SEKTORA 

PENZIONER PRIVATNOG SEKTORA 

STUDENT 

DOMAČICA 

NEZAPOSLEN 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

4. Mesto prebivališta

ATIKA 

SOLUN 

GRAD SA VIŠE OD 20000 STANOVNIKA 

GRAD ili GRADIĆ SA MANJE OD 20000 STANOVNIKA 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 
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Aneks 2: Anketa u vezi stavova grčkog javnog mnjenja prema 
stanovnicima Kosova i pitanje odnosa sa Grčkom

Centar za humanističke studije “Gani Bobi”  Priština

A. PITANJA VEZANA ZA NIVO INFORMISANJA O REGIONU 

1. DA LI STE ZAINTERESOVANI I DA LI IMATE DOVOLJNO ZNANJA O LJUDIMA IZ BALKANSKOG 

REGIONA? 

  1 DA      2  NE         99 ne znam /Ref/ NO

2.  DA LI STE IKAD POSETILI BILO KOJU DRŽAVU U REGIONU I KOJI JE BIO CILJ 

      1. Grčku        a. Odmor        b. Turistička poseta         c. Kupovina       d. Biznis 

  Porodična poseta      2. Albaniju      a. Odmor        b. Turistička poseta          c. 

Kupovina        d. Biznis    Porodična poseta

    3. Tursku     a. Odmor       b. Turistička poseta        c. Kupovina       d. Biznis   

 Porodična poseta

     4. F. Jugoslavije     a. Odmor        b. Turistička poseta         c. Kupovina       d. Biznis   

  Porodična poseta

     5. Bugarsku       a. Odmor       b. Turistička poseta         c. Kupovina       d. Biznis   

 Porodična poseta

    6. Nijednu  

    99.  Ref / NO

3. [AKO STE POSETILI GRČKU]: POMENULI STE GRČKU, KAKAV STE UTISAK IMALI O ZEMLJI?

 1 vrlo dobar     2 dobar    3 onako     4 loš      5 vrlo loš    99 Ref /pp

4. U KOJOJ ZEMLJI REGIONA NISTE BILI ALI BI JE ŽELELI POSETITI? KOJI BI BIO CILJ?

1. razonoda i turizam       1 Grčku      2 Tursku       3 drugo  4 NIJEDNU        99  NZ/NO 

2. kupovina            1 Grčku       2 Tursku      3 drugo  4 NIJEDNU        99  NZ/NO

3. biznis ili zapošljavanje   1 Grčku       2 Tursku       3 drugo  4 NIJEDNU        99  NZ/
NO
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B. ZANIMA NAS VAŠ LIČNI STAV PREMA PRIPADNICIMA RAZLIČITOG 
ETNIČKOG POREKLA KOJI ŽIVE U REGIONU.   [pročitajte pitanja u 
redovima i zaustavite se kod pozitivnog odgovora]

DA  LI  BI  PRIHVATILI 
PRIPADNIKA  RAZLIČITOG 
ETNIČKOG  POREKLA  IZ 
REGIONA DA BUDE…

5

TURKISH

6

GREEK

7

SERBIAN

8

ROMAA

9

BOSNIAN

10 

MONTENEGRIN

11

CROATIAN 

12

RUMANIAN

1. Član vaše porodice         

2. Vaš prijatelj        

3. Vaš prvi sused         

4. Kolega        

5. Ravnopravni građanin RK        

6. Da poseti Kosovo        

7.  Da  uopšte  ne  dođe  na 
Kosovu

       

99. Ref / NO (Nije 
pročitano)

       

5. ŠTA VAM PRVO PADA NAPAMET KADA ČUJETE ILI PROČITATE DA JE NEKO IZ REGIONALNIH 
ZEMALJA DOŠAO NA KOSOVU (MOŽETE IZABRATI SAMO JEDAN STATUS PO NACIONALNOSTI), 
ON/A BI TREBAO/LA BITI

1. Radnik 2. Kriminalac  3. Student 4. Turista   5. Biznismen 99. 
NZ / NO

1. IZ ALBANIJE            

2. IZ SRBIJE            

3. IZ MAKEDONIJE            

4. IZ GRČKE            

5. IZ TURSKE            

C. PITANJA VEZANA ZA MIŠLJENJE O ODNOSIMA KOSOVA SA 
ZEMLJAMA U REGIONU 

1. DA LI ZNATE KOJA OD SLEDEĆIH ZEMALJA REGIONA JOŠ UVEK NIJE PRIZNALA DRŽAVU 
KOSOVA

1. Grčka 

2. Rumunija 

3. Bosna i Hercegovina 
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4. pogrešan odgovor 

99. ne znam / NO 

2. KOJU OD SLEDEĆIH ZEMALJA KOJE ĆU PROČITATI BI VI IZABRALI KAO NAJBLIŽEG “PRIJATELJA” 

KOSOVA? (SAMO JEDAN ODGOVOR)

1. Albaniju 

2. Srbiju 

3. Makedoniju 

4. Tursku  

5. SAD 

6. EU  

99. NZ/ref/NO 

5. KOJU OD SLEDEĆIH ZEMALJA KOJE ĆU PROČITATI BI VI IZABRALI KAO NAJVEĆEG “NEPRIJATELJA” 

KOSOVA? (SAMO JEDAN ODGOVOR)

1. Albaniju 

2. Srbiju 

3. Makedoniju 

4. Tursku  

5. SAD 

6. EU  

99. NZ/ref/NO 

6. POŠTO JE POSTIGNUT SPORAZUAM DA SE POBOLJŠAJU ODNOSI IZMEĐU KOSOVA I SRBIJE, DA LI 

VERUJETE DA ĆE TO POVEĆATI BROJ ZEMALJA KOJE ĆE PRIZNATI KOSOVO?

    1. DA             2.    NE      99.  NZ/ref/NO

7. GRČKA, KAKO MISLITE DA ĆE OVA DRŽAVA ODGOVORITI PREMA KOSOVU?

1. Ona će priznati nezavisnost Kosova  Idite na pitanje 
19

2. Ona neće priznati nezavisnost Kosova  Idite na pitanje 
20

99. NZ/ref/NO  Idite  na  pitanje 
21

99.S’di / Pp
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8. ZAŠTO MISLITE DA ĆE GRČKA PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA? [Samo jedan odgovor]

1. Da bi razvila bliske odnose s Kosovom  Idite na pitanje 21
2. Da bi bila u skladu sa većinom država Evropske unije  Idite na pitanje 21
3. Da bi smanjila uticaj Turske  Idite na pitanje 21

99. NZ/REF/NO  Idite na pitanje 21

12.  ZAŠTO  MILSITE  DA  GRČKA  NEĆE  PRIZNATI  NEZAVISNOST  KOSOVA?  [Samo  jedan  odgovor]

1. Da bi očuvala dobre odnose sa Srbijom 

2. Da bi sprečila negativne efekte u vezi pitanja Kipra  

3. Zbog drugih razloga 

4. NZ/ref/NO 

13. KAKVI BI PO VAŠEM MIŠLJENJU TREBALI BITI ODNOSI IZMEĐU GRČKE I KOSOVA? [Možete izabrati 

samo jedan odgovor]

1. Kosovo mora razviti dobre odnose sa svim susednim zemljama, uključujući Grčku  

2. Kosovo ne treba razviti dobre odnose sa Grčkom  

99.  NZ/ref/NO 

D. PITANJA VEZANA ZA OPŠTA PITANJA  
3. DA  LI  BI  SE  KOSOVO  MOGLO  OSLOBODITI  BEZ  PODRŠKE  NATO-A  I  SAD-A,  KOJE  SU 

BOMBARDOVALE SRBIJU 1999. GODINE? 

     1. DA                  2. NE                99.  NZ/ref/NO

15.DA LI SU SAD I NATO BOMBRADOVALE SRBIJU DA ZAUSTAVE RAT I POMOGNU KOOSVARIMA 

ILI DA SLEDE SVOJE GEOSTRATEŠKE INTERESE? [Možete izabrati samo jedan odgovor)

1. SAD i NATO su intervenisale da bi oslobodile Kosovo 

2. SAD i NATO su sledile svoje strateške interese 

99. NZ/ref/NO 

16. DA LI VERUJETE DA JE ULOGA SAD-A U MEĐUNARODNOJ POLITICI:

       1. UVEK POZITIVNA
      2. PONEKAD POZITIVNA PONEKAD NEGATIVNA
       3.  UVEK NEGATIVNA 
      99.  NZ/ref/NO
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Biti Grk, biti Kosovar…

17.  KOJE JE VAŠE MIŠLJENJE O ODNOSU IZMEĐU NAŠE KULTURE I NAŠIH NARODNIH 
VREDNOSTI I KULTURE I VREDNOSTI DRUGIH NARODA. DA LI TREBAMO CENITI SAMO NAŠU 
KULTURU I VREDNOSTI ILI TREBAMO BITI OTVORENI PREMA UTICAJIMA DRUGIH KULTURA I 
VREDNOSTI? STAVITE VAŠE MIŠLJENJE NA SKALI OD 1 DO 7, GDE 1 POKAZUJE DA VI CENITE 
SAMO VAŠU KULTURU I VREDNOSTI BEZ UTICAJA DRUGIH KULTURA, DOK 7 PODRAZUMEVA 

DA STE POTUPNO OTVORENI PREMA UTICAJIMA [Možete izabrati samo jedan odgovor]

1. Naša narodna kultura je 

superiorna i ostale kulture nemaju 

uticaja na mene 

7. Otvoren sam prema 

uticajima drugih kultura i 

vrednosti 
1 2 3 4 5 6 7

18.  KAKO PROCENJUJETE ODNOS  IZMEĐU DRŽAVE  I  EKONOMIJE?   DA  LI DRŽAVA TREBA 
INTERVENISATI U DOMAĆOJ EKONOMIJI DA BI OSIGURALA RAVNOPRAVNU DISTRIBUCIJU 
DOMAĆIH IZVORA, ILI DRŽAVA NE TREBA UOPŠTE INTERVENISATI U DOMAĆOJ EKONOMIJI 
GDE  POJEDINCI  KOJI  INVESTIRAJU  IMAJU  PRAVA  DA  ZARADE  VIŠE  OD  ONIH  KOJI  NE 
INVESTIRAJU. STAVITE VAŠE MIŠLJENJE NA SKALI OD 1 DO 7, GDE 1 POKAZUJE APSOLUTNO 
PRVO DRŽAVE DA INTERVENIŠE U DOMAĆOJ EKONOMIJI, DOK 7 PODRAZUMEVA DA DRŽAVA 
NE TREBA UOPŠTE INTERVENISATI U DOMAĆOJ EKONOMIJI

1. Država treba intervenisati u 

domaćoj ekonomiji

7. Država ne treba uopšte 

intervenisati u domaćoj 

ekonomiji
1 2 3 4 5 6 7

19.  NAŠE  DRUŠTVO  IMA  NEKE  TRADICIONALNE  VREDNOSTI  KOJA  PREOVLADAVAJU  I 
ZAHTEVAJU OD POJEDINACA DA SE PRIDRŽE TIH VREDNOSTI, ALI POSTOJE TAKOĐE POJEDINCI 
KOJI  SE  NE  PRIDRŽAVAJU  TRADICIJI  JER  VERUJU  DA  IMAJU  PRAVA  DA  IZABERU  SVOJE 
VREDNOSTI ČAK I KADA NISU U SKLADU SA MIŠLJENJEM VEĆINE.  STAVITE VAŠE MIŠLJENJE 
NA SKALI OD 1 DO 7, GDE 1 PODRAZUMEVA POŠTOVANJE TRDICIONALNIH VREDNOSTI, DOK 
7  ZNAČI DA POTPUNO VERUJETE DA POJEDINCI  IMAJU PRAVA DA  SE OSLONE NA  SVOJE 
LIČNE VREDNOSTI . 

1. Pojedinci se trebaju pridržavati 

tradicionalnih i dominantnih 

vrednosti društva 

7. Pojedinci trebaju biti slobodni 

da izaberu svoje lične vrednosti, 

čak i kada nisu u skladu sa 

dominantnim vrednostima 
1 2 3 4 5 6 7
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E. DEMOGRAFIJA
1. STAROST

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

2. ROD                        M               Ž

3. NIVO OBRAZOVANJA

POTVRDA O OBRAZOVANJU 

ZAVRŠIO/LA DEVET GODINA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA  

ZAVRŠIO/LA SREDNJU ŠKOLU 

ZAVRŠIO/LA ΙΕΚ ili TEHNIČKU ili PROFESIONALNU ŠKOLU 

ZAVRŠIO/LA UNIVERZITET 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

4. PROFESIONALNI STATUS

POLJOPRIVREDNIK 

SAMOZAPOSLENI NAUČNIK 

PREDUZETNIK ili TRGOVAC 

RADNIK JAVNOG SEKTORA 

RADNIK PRIVATNOG SEKTORA 

PENZIONER JAVNOG SEKTORA 

PENZIONER PRIVATNOG SEKTORA 

STUDENT 

DOMAČICA 

NEZAPOSLEN 

NE ZNAM/NEMA ODGOVORA 

5. MESTO PREBIVALIŠTA      _________________________
Br. telefona u cilju provere    _________________________
Anketar         _________________________
Datum ankete        _________________________ 
Beleške
Provera


