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Увод 
 

Србија је одувек била једно од најпознатијих емиграционих подручја, чија је 

дијаспора1, једна од најбројнијих у свету2. Процењује се даје број лица српског 

порекла у иностранству далеко већи и износи око 3,5 до 4 милиона, што (без 

Косова и Метохије), чини скоро половину укупне домаће популације (Гречић, 

2003; Гречић и Петронијевић 2007; Група“484”, 2008; Министарство за 

дијаспору Владе Републике Србије, 2006). Српска дијаспора се у овом тексту 

обухвата веома широким појмом, те њу чине грађани српског етничког порекла, 

или/и националности, који живе у иностранству, било да су они сами мигранти 

или су потомци ранијих миграната (дакле припадници: прве, друге, треће, па и 

четврте генерације), као и други мигранти – српског етничког порекла и њихови 

потомци (из мешовитих бракова, и сл). Добро је позната огромна економска 

улога наше дијаспоре. Наиме, финансијска помоћ, коју мигранти упућују својим 

породицама, рођацима и пријатељима у Србији, као подршку и егзистенцијалну 

потпору, такође, спада међу највеће у свету, са тенденцијом даљег пораста.3

 

 

 
 

 
 

                                                            
1Појам потиче од историјске, јеврејске дијаспоре, али се ради избегавања конфузијеса том етничком 
заједницом, остале дијаспоре означавају малим почетним словом, као и у множини (да би се боље 
изразило богатство разних специфичних одлика: етницититета, религије, географских одредница, 
индивидуалних интереса, узрока миграционих кретања, економских, неекономских фактора и сл. 
(Ionesco, 2005). 
2На основу увида у релевантну литературу, коју смо консултовали током рада на овом прилогу, под 
српском дијаспором подразумевају се емигранти из Србије, који су одсутни дуже од годину дана (у 
складу са дефиницијом сталног становништва из последњег пописа), као и њихово потомство, уколико 
живи изван матице, дакле, сва лица  која имају српске корене, независно од места рођења и дужине 
боравка у иностранству. 
3Још увек не знамо тачан број људи који је током последње деценије 20 века напустио Србију, али неке 
процене тврде да је тај број од 320-400.000 лица, од којих је неких 30.000 било са највишим 
квалификацијама (тзв. “brain drain”), (Bolčić, 2002). Међу новим , независним постсовјетским државама, 
највећу дијаспору има Молдавија, где је 2006. године чак четвртина домаћег становништва радило у 
инострантву (IOM, 2007). Што сетиче српске дијапосре, од навеног броја око једне трећине је у 
Америци, а нешто више одтога у земљама ЕУ. Унутар ЕУ, Немачка је земља дестинације за највећи број 
емиграната, 
неких 600-700 хиљада. 
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1.Појам миграције и развој 
 

Mеханичко кретање представља просторну покретњивост становништва због 

промене места боравка, становања, рада и школовања. За механичко кретање 

становништва најчешће се користи појам миграције. Показатењи миграција су 

број људи који мигрирају, смерови кретања миграната и својства миграната (пол, 

старост, образовање...). 

 

1.1. Поделе миграција 
 

Основна 
подела 

Према 
времену појаве 

Према трајању Према узроку Према 
државним 
границама 

Имиграције 
(досељавање) 
 

праисторијске 
 

коначне 
 

добровољне 
 

унутрашње 
 

Историјске сталне(номадске) 
Емиграције 
(одсељавање) 

присилне спољашње 
 Савремене привремене 

Табела 1. Основна подела миграција; извор sh.wikipedia.org. 
  
 

Постоје две компоненте миграција емиграција (одсељавање) и имиграција 

(досељавање). Разлика између емиграција и имиграција назива се миграциони 

салдо. Миграциони салдо може бити позитиван (ако је досељавање веће од 

одсељавања) и негативан (ако је досељавање веће од одсељавања). Области са 

негативним миграционим салдом називају се емиграционе а са позитиним 

имиграционе. Географске целине где се број становника убрзано смањује, 

нарочито оне где су и природни прираштај и миграциони салдо изразито 

негативни називају се депопулацијске области. 
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1.2. Савремене миграције 
 
  

Савремене миграције већином су економски мотивисане али економски разлози 

покретали су људе на сеобу током читаве историје. 

• Кретање сточара у потрази за бољом испашом проузрокују појаву 

номадизма (када не постоји стално место боравка сточара) или 

полуномадизма (када постоји стално насеље у коме сточари живе). 

Посебан тип полуномадских миграција су трансхуманце (сезонска 

кретања сточара проузрокована сменом сушних и влажних периода 

године) и печелбарство (кретање из сиромашних у развијеније крајеве 

ради сезонских пољопривредних или занатских послова). 

• Миграције село – град покренули су индустрализација, већа понуда 

радних места и виши стандард у граду, а државна небрига према сеоским 

подручјима. Пораст градова и њихова гравитациона моћ према околини 

изазвали су дневне миграције запослених, ученика и студената. 

• Услед пораста стандарда, вишка слободног времена и жеља 

становништва за упознавање атрактивних дестинација изван места 

живљења и рада, појавила су се туристичка кретања. 

• Пораст незапослености, нарочито у Јужној Европи мотивисао је људе за 

одлазак на тзв. привремени рад у иностранству, који се већином, 

претворио у трајно пресељавање (будући да је Немачка била главно 

исходиште, такви мигранти добили су назив гастарбајтери). 

• Због покушаја развијених земаља да ограниче досељавање и у 

немогућности да досељеници своје пресељење ограниче исправама, све 

масовнији постали су трајни прелазци граница и појава илегалних 

имиграната (нарочито у ЕУ и САД, у САД има више од 11 милиона 

илегалних имиграната, што је 3,5 % њеног укупног становништва), 

лажних азиланата (економски разлози имиграције се лажно оправдавају 

политичким прогоном у земљу порекла) и трговине белим робљем 

(принудно држање и препродаја људи ради криминала, прошења, 

физичког рада...) 



 Срби у дијаспори 
 

9 
 

• Из неразвијених земаља према САД, Канади и богатијим чланицаман ЕУ 

орјентисане су миграције младог, високообразованог становништва 

(„одлив мозгова“) 

• Савремене климатске промене све драматичније утичу на појаву 

масовних „сеоба гладних“ због смањења плодних површина и све 

чешћих појава суша. 

• Политичко насиље, тероризам и ратови изазивају принудне миграције, 

њихова последица је појава избеглица и интерно расељених лица. 

Избеглице су принудни мигранти из једне државе у другу, а интерно 

расељена лица су принудни мигранти у оквиру граница сопствене 

државе (Србија је земља у којој се налази највећи број регистрованих 

избеглица и интерно расељених лица у Европи). 

• Високи природни прираштај и бесперспективност већ су покренули 

процес светских размера – миграциону трансгресију латиноамеричког 

становништва, становништва према САД и исламске популације из 

северне Африке, западне и централне Азије ка Европи и Русији. 
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Табела 2. Држављани РС према земљама највеће емиграције у 2011. години и по 
основу одобрења привременог боравка, извор: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 
(prema: Migracioni profil 2011:29, Vlada RS) 

 

2. Појам и значај дијаспоре 
 

Термин дијаспора потиче из грчког, везује се за семенку баштенског семена и 

репродукције, и означава „расејање“ (грч. διασπορά). Примењен на друштвене 

заједнице, термин носи метафорику органске везе између места порекла и група 

које су одатле мигрирале. У српском језику су такође устаљени изрази земља-

матица, Срби у расејању, који имају метафорично значење органске везе, али и 

једног прародитеља и заједничке породице. 

У свом конвенционалном значењу, концепт дијаспоре се првобитно везивао 

за јеврејске и хришћанске историје религија, а потом и за поробљавање 

Африканаца. У јеврејској историографији, извор дијаспоричног искуства 

почиње у 6. веку п.н.е. са уништењем Првог храма и Јерусалима. 

Протеривање Јевреја и егзил у Вавилон постају средишњи јеврејски културни и 

политички наративи (Kalra et al. 2005, 9; Baumann 2001). У првом веку н.е. 

хришћани су усвојили овај термин. 

У Новом завету сe термин више пута користио у вези с веровањем да су 

хришћани расејани по свету како би преносили Исусову поруку; прави дом 

хришћана је пак био „небески Јерусалим“. Након што је хришћанство званично 

Земље 
дестинације 
у ЕУ 

УКУПНО Спајање 
породице 

Школовање Рад Други 
разлози 

Избеглички 
статус 

Супстидијална 
заштита 

СР 
Немачка 

247.035 81.381 611 1.598 159.558 2.261 1.624 

Аустрија 111.403 10.443 917 327 99.716 0 0 
Италија 58.379 25.148 747 29.977 1.314 794 399 
Француска 34.427 7.972 166 579 20.128 5.442 140 
Шведска 10.381 6.025 77 349 781 407 2.742 
Словенија 8.387 1.233 195 3.186 3.771 2 10 
Словачка 4.103 281 25 275 3.517 5 0 
Грчка 3.766 2.194 181 897 494 0 0 
Шпанија 3.246 742 211 275 1.972 36 0 
Реп. Чешка 2.301 938 114 388 857 1 3 
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признато и стекло статус доминантне религије у европским друштвима, овај 

термин није више повезиван са хришћанима. 

Термин дијаспораје први пут примењен на не-јеврејске и не-хришћанске 

заједнице у афричким студијама како би означио поробљавање Африканаца и 

њихово одвођење у Америку. Штавише, захваљујући афричким студијама, у 

шездесетим годинама прошлог века, термин доспева у академски дискурс и 

специфично се везује за јеврејско и афричко искуство.4

За разлику од емиграције, која по дефиницији представља држављане Србије 

који се налазе на боравку у иностранству од најмање 12 месеци, дијаспора 

представља једну знатно мање прецизно дефинисану категорију. Наиме, према 

Закону о дијаспори и Србима у региону, дијаспора обухвата држављане 

Републике Србије који живе у иностранству, као и припаднике српског народа 

исељенике са територије Републике Србије и из региона и њихове потомке. (Сл. 

Гласник РС 72/2009). 

  

Дијаспора је економска и политичка емиграција која је у различитим 

временским фазама одлазила у иностранство, најчешће због погрешне политике 

која је доводила до мањка демографских слобода и лоших услова живота. 

Дијаспору чине сви наши држављани и потомци наших држављана који живе 

ван граница наше земље, без обзира на националну, верску, политичку или било 

коју другу припадност, и сви припадници српског народа, исељеници из 

региона и њихови потомци. 

Неки постављају питање зашто се посебно спомињу Срби у региону. Срби у 

Бања Луци, Требињу, Книну, Темишвару, Вуковару, Никшићу, Скадру или 

Куманову нису дијаспора, тамо живе вековима и дали су значајан печат у 

историјском развоју читавог Балкана, као и земаља у којима данас живе. 

Значење термина дијаспора се мењао кроз историју и кроз промену обележја 

миграционих кретања. Оригинално овај термин се користио да означи 

историјско искуство појединих група, посебно Јевреја и Германа, затим се 

проширио на религиозне мањине у Европи и крајем 70-их година 20. века 

доживео је хипер инфлацију примене и тумачења. 

                                                            
4Веселиновић С.: Срби у дијаспори-у прошлости и садашњости, Панпапир, Нови Сад, 1999., стр. 154 
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Међутим, разлике између старог и новог појам дијаспора могу се свести на 

три обележја: прво обележје јесте узрок миграције и њена решења. Старо 

значење представљало је насилно расејавање које има корене у искуству Јевреја, 

у новије време и палестинаца. Ново схватање дијаспоре укључује и друге 

разлоге мигрирања, као што је то трговина у случају Кинеза или радне 

миграције у случају Турака и Мексиканаца. Друга карактеристика јесте 

прекогранично искуство одлазка из домовине у земљу дестинације. Старо 

значење подразумевало је жељу за повратком у домовину и развијање 

активности са домовином кроз које би се она „обликовала“ за повратак. Ново 

значење дијаспоре подразумева развијање веза преко граница и стварање веза 

између миграција и развоја. Уместо повратка нагласак је на циркуларној 

размени и транснационалној мобилности. Треће обележје се односи на 

интеграцију миграната и/или мањина у земљу дестинације. Старо значење је 

подразумевало да чланови дијаспоре нису добро интегрисани и из тог разлога 

одржавају везе са већинском групом у домовини. Ново значење дијапоре указује 

на вишеструкост националног идентитета чланова и на културну хибридност. 

Такође се сматра да управо добра инеграција у друштву олакшава одржавање 

веза са земљом порекла. 

Дијапора кроз предузетништво може да подстакне развој привреде, 

креирање послова и иновације у земљу порекла али и да допринесе бржем 

приступу земље порекла глобалном тржишту рада, али и глобалној мрежи 

знања и иновација.  

Може да помогне повезивање предузетника, лидера и доносиоца одлука у 

земљи порекла са предузетницима и инвеститорима у иностранству, било да су 

део дијаспоре или нису, да продискутују о могућој пословној сарадњи или 

инвестиционим могућностима у земљи порекла. Умрежавање може да се 

реализује кроз форуме, конференције, састанке, али и виртуелно.  

Дијаспора може да пружи и услуге менторства које захтева активније 

подржавање предузетника кроз спајање предузетника или власника предузећа 

које желе да поправе своје пословање у иностранству са експертима и 

пословним лидерима у дијаспори. 
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2.1. Специфичности српске дијаспоре 
 

На основу дугогодишњих дипломатских искустава у јаким центрима наше 

дијаспоре, можемо утврдити следећи закључак: 

За разлику од дијаспора неких суседних земаља, српску дијаспору као главна 

одредница одликује велика разједињеност. Који су главни разлози те 

разједињености? 

Има их више, али ћемо покушати да набројимо неке од најважнијих. 

Прво, постоје различити разлози напуштања земље и одласка у 

добровољни или присилни егзил. 

Најчешћи разлози за напуштање земље могу бити: 

Политички, због проглашавања за политички неподобне у земљи, субјективног 

осећаја или реалне позиције, политичког прогона, односно опасности од судског 

процесуирања због политичких опредељења. Ти разлози због којих су 

исељеници напустили земљу иницирају подељености различитости произашле 

су из пређашње припадности четничком, комунистичком покрету, поборницима 

или противницима Слободана Милошевића итд; 

Економски, наши, пре свега, економски емигранти се, већ по доласку у нову 

земљу, разликују у односу на своје пређашње економско стање и 

квалификације, на чињеницу да су дошли у свет са извесним иметком, 

финансијским или интелектуалним капиталом или као пуки сиромаси. Такве 

стартне разлике онда имплицирају разлике у положају, на релацијама: високо 

образовани-нешколовани, експерти-неквалификовани, богати-сиромашни, 

тајкуни-радна снага. Логично је да то продубљује јаз између побројаних 

категорија и разлике у реаговањима и односу према свим осталим питањима, и 

ту разумевања ни склада објективно не може бити. Следећи разлог, кога 

можемо сврстати у групу политичких разлога за напуштање земље, јесте 

бекство од ратова приликом распада Југославије или од мобилизације. У новој 

средини, у земљи имиграције, однос старе и новопристигле дијаспоре се 

допуњује новим поделама и мржњама, по етничкој основи и пореклу или по 

ожиљцима из грађанских ратова на тлу бивше Југославије. Ти различити 

разлози касније остављају дубок траг и на односе миграната према домовини, 

властима у земљи, према емигрантима придошлим из других разлога, према 
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удружењима и активностима дијаспоре, што је онда разлог за формирање 

посебних удружења по новим основама  и за нове поделе. 

Друго, изражене су националне, етничке, верске, културне, обичајне и 

друге разлике.  

У најважнијим центрима српске дијаспоре, због свега што нам се дешавало у 

процесу распадања бивше Југославије, продубљују се јазови и сукоби интереса 

на релацијама: 

Срби-Албанци, Срби-Власи, Срби-Роми, Срби-остали, православци-католици, 

православци-муслимани. Уместо раније идентификације под заједничким 

именитељем Југословени или југословенска емиграција, сада су све присутнији 

етнички партикуларизми, добровољно или наметнуто испољавање лојалности 

новоствореним државама и одбојност, па чак и мржња према осталима. 

Треће, постоје менталитетске разлике. 

Зависно од краја одакле наши исељеници потичу, oбразовања, културе, 

етничког порекла, ситуације и др. Разлике се испољавају у односу на 

становништво земље пријема, између наших држављана различитих, напред 

поменутих категорија, а резултирају поделама, неуспешним покушајима 

адаптације и асимилације, сукобима младих и старијих генерација, губитком 

културне и образовне основе, губитком културног, понекад и националног 

идентитета. Држава са своје стране, због бројних проблема и скромних 

средстава, не обезбеђује више ни најнужнију основу за очување националног 

идентитета (средства и програме за допунску наставу на српском језику за децу 

исељеника), већ то препушта родитељима и државама пријема да организују и 

финансирају. Резултат је поражавајући: деца друге, а нарочито треће генерације 

исељеника, чак и не говоре српски језик, а још увек се не осећају адаптираним у 

новој средини.  

Четврто, изражене су разлике проистекле из материјалног положаја. 

Након запослења у новој земљи, зависно од квалификационог нивоа и 

способности, наши исељеници у земљама изражених стратификационих подела, 

након одобреног боравка и запослења, бивају сврстани у различите категорије 

становника, па чак и различите квартове насеља, према својим имовинским 

могућностима. Те поделе су у овим земљама немилосрдне и у први мах 

шокантно различите од концепта стварне или бар декларативне социјалне 



 Срби у дијаспори 
 

15 
 

једнакости, који су исељеници имали у земљи порекла. Нове позиције и 

различити имовински и социјални статус за то резултирају подвајањима због 

посла, плате и стандарда, привилегија и др. Логично је онда да ни интереси, ни 

залагања, окупљања или однос према различитим питањима,  социјалној 

лествици у земљи пријема, не могу бити исти, па чак ни слични. 

Пето, има разлика проистеклих из дугогодишњег црквеног раскола.  

Бурни политички расколи српског друштва током Другог светског и 

грађанског рата, на линији комунисти-противници комунистичке будућности 

земље, трагично су се одразили и на раскол православне цркве, тзв. амерички 

раскол, који је трајао од 1963. до 1992. године. Православна црква у дијаспори, 

са седиштем у САД, као оштри противник нових комунистичких власти у 

Југославији, проглашена је расколничком од званичне српске православне 

цркве, са седиштем у Београду. Расколничка црква из Америке је званичну 

православну цркву оптуживала за сарадњу са комунистима и издају 

националних и верских вредности. Сукоб, потпомогнут деловањем тајних 

служби и атеистичких политичара, деловао је као дубок и непомирљив. Уз то је 

и предуго трајао. На срећу, то је превазиђено мудром политиком покојног 

патријарха господина Павла, али трагови и ожиљци су остали. Нарочито у 

свести и сећањима послератних генерација у дијаспори и њихових потомака. То 

је био један од важнијих облика и разлога разједињености наше дијаспоре. 

Шесто, велике су разлике у испољавању носталгије и љубави према 

отаџбини. 

Често драстичне и бурне, у организацијама митинга подршке или протеста 

за време НАТО бомбардовања Србије или санкција, са екстремним појединцима 

и групама које су претиле терористичким акцијама које су, на срећу, изостале. 

Власти и службе за надзор имиграната у земљама пријема, у време заоштрених 

односа и потоњег грађанског рата на бившем југословенском простору, као 

ноћну мору су имале зазирање и страх од радикализације сукоба појединих 

имигрантских удружења, организација и екстремних појединаца или 

испољавања револта према пристрасној политици земаља у којима су живели 

наши исељеници. Бројне су демонстрације и протести које су та удружења 

организовала широм света, често у ризичном додиру једних и других, са 

могућношћу ескалације сукоба између њих или са органима земље-домаћина. 
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Поучени горким искуствима сукоба Курда и Турака, Јевреја и Палестинаца, 

Јермена и Турака и др., власти земаља пријема су користиле све познате методе 

из арсенала тајних служби да осујете нове сукобе између делова бивше 

југословенске дијаспоре (уцене, условљавање боравка и радних дозвола, 

инсталирање “кртица“ у удружењима исељеника, претње губитком посла или 

отпуштања због учешћа у протестима и сл.). Са друге стране, настају поделе у 

дијаспори на „хероје“и „издајице“, на „праве патриоте“ и „кукавице“, на 

„борце“ и „опортунисте“, на припаднике своје нације и сараднике страних 

власти. Последице ових подела су биле болне у то време, али и на дуги рок. 

Седмо, постоје разлике проистекле из лоше политике државе према 

дијаспори. 

Власти у земљи (прво СФРЈ, па затим СРЈ, па и у Србији), водиле су веома 

неконзистентну политику према нашој дијаспори. С обзиром на изнете елементе 

из историје нашег исељеништва, власти нису дуго могле да се отргну од 

притајеног зазирања, па чак и непријатељског односа према одређеним 

круговима дијаспоре, 

што је изазивало веома непопуларне мере према исељеницима и продубљивало 

јаз са матицом. То се, између осталог, огледало у позивима власти и политичара 

на лојалност и подршку, али уз истовремено неповерење према дијаспори, у 

раскораку између захтева за подршку и инвестирање у земљи и ускраћивања 

права припадницима дијаспоре (суспендовано бирачко право, крути и строги 

царински прописи, путарине и таксе веће за исељенике него за домаћу 

популацију и сл.), некоректан однос локалних власти према исељеницима у 

остваривању имовинских и других права, апел и власти за инвестирање у нашу 

привреду, без гарантовања права на слободно коришћење профита и сигурност 

имовине и др. 

Осмо, изражене су разлике проистекле из погубног дугогодишњег 

деловања домаћих и страних обавештајних и контраобавештајних служби 

према дијаспори. 

Напред су већ наведени неки облици тог погубног деловања домаћих и 

страних тајних служби на стање свести појединаца и страх од мера власти у 

земљама пријема, на деловање и међусобни однос удружења наших исељеника 

и на њихов положај приликом боравка у земљи или одлуке о евентуалном 
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повратку у земљу. Та параноична ситуација, када вас, као исељеника или 

економског емигранта, са подозрењем гледају власти, па чак и неки грађани 

земље пријема, а слично и власти у земљи порекла, исељенике ставља у 

ситуацију продужене несигурности и бриге за егзистенцију и потомке. Разни 

комитети и службе у земљи, исељенике деле на подобне и неподобне, на 

сараднике и непријатеље, родољубе и издајнике и сл. То се испољава и у 

понашању органа власти од првог сусрета на граници, па до односа у локалним 

службама и шалтерима, приликом годишњих  одмора у земљи. Последица свега 

тога је гомилање незадовољства исељеника и свођење  односа  према  матици 

искључиво на  директно финансијско помагање родитеља и рођака дознакама, 

мада ни њих, због ригидног платног система и односаса иностранством, није 

било лако, ни јефтино слати у земљу. Није оправдање, али истине ради, 

наведимо и следеће. 

Домаће тајне службе, после Другог светског рата, имале су стални страх од 

субверзивног или терористичког деловања појединих организација из дијаспоре 

и, по налогу руководства, бавиле су се ловом на криминалце и непријатеље у 

иностранству, па чак и ликвидацијама. Стране службе су, у истом периоду, 

подржавале, финансијски, обуком и наоружавањем помагале и стимулисале 

активности антикомунистичких организација дијаспоре. У случајевима 

убацивања у бившу Југославију неколико терористичких наоружаних група, 

накнадно је доказано да су биле организоване, припремане,  финансиране и 

превезене од стране страних служби. У време распада Југославије, санкција и 

бомбардовања, због страха од могуће радикализације српске дијаспоре, стране 

тајне службе су деловале на привлачењу сарадника и дисциплиновању 

исељеничких активиста, изнуђивале сарадњу појединаца из дијаспоре на 

дојављивању и сарадњи, ради предупређивања могућих акција исељеничких 

удружења и појединаца, посебно оних најреволтиранијих због непринципијелне 

политике власти у земљама пријема према Србији и српском народу. Резултат 

деловања свих поменутих и других, непоменутих разлика је катастрофалан: 

дубока и скоро непремостива разједињеност наше дијаспоре, коју ни мука ни 

туга због патњи у домовини није успела да уједини. Примера ради, у 

Француској је 1994. године деловало преко стотину различитих удружења 

српске дијаспоре. Пропали су покушаји уједињавања, прављења тзв. Кровне 
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структуре или организације. Слично је било и у другим центрима где постоје 

српске исељеничке заједнице и удружења. 

За разлику од нас, примерна је солидарност и уједињеност македонске (сем у 

Србији, где постоји више чисто македонских српско-македонских удружења у 

сталном сукобу), хрватске, албанске дијаспоре око националних циљева и 

помоћи матици, а још више грчке, украјинске, јерменске, јеврејске и других 

заједница у дијаспори. Велики значај у томе одиграваju грчка, руска, јерменска 

црквена окупљања и помоћи православцима, без обзира из које православне 

земље потичу. То је за сваку похвалу и поштовање. Због свега овога, задатак 

Министарства за дијаспору и наших најактивнијих удружења у свету јесте да се 

те разлике и сукоби (најчешће око функција и коришћења средстава које за ту 

намену издвајају земље домаћини) превазиђу, како би се велики проблеми пред 

дијаспором и српским народом ефикасније решавали у наредном раздобљу. Без 

тога тешко је остварити координирану акцију анимирања српске дијаспоре за 

значајнија улагања у домаћу привреду жедну свежег капитала. У најбољу руку 

можемо рачунати на стални прилив дознака из дијаспоре, намењених члановима 

породица који живе у Србији. А, као што је речено, то нису мали износи на 

годишњем нивоу. Својеврсне споменике „инвестирања“ наше дијаспоре видимо 

свуда око нас. Наши исељеници су потпуно убеђени да су на тај начин 

инвестирали у изградњу своје земље и одужили данак своме крају. А тај 

бескорисни и непродуктиван трошак никоме није донео напредак. Потпуно 

узалудпо трошена средства, да би се надмашио комшија, који је своју „палату“ 

већ изградиоу забаченом селу 
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3. Миграције српске дијаспоре 
 

 Србија је традиционално емиграциона земља, из које се одлазило и даље се 

одлази првенствено због социо – економских и/или политичких разлога. 

Емиграциони таласи из Србије могу се поделити у шест кључних раздобља.  

1) Економска емиграција од краја 19. века до Првог светског рата, углавном у 

Америку 

2) Између Првог и Другог светског рата, укључујући и повратак миграната из 

прекоморских земаља у Србију (30-их година 20. века) 

3) Ратна и послератна политичка емиграција 40-их и 50-их година 20. века, 

претежно у прекоокеанске земље 

4) Економска емиграција у периоду од 1960. до 1980., када су земљу напустили 

углавном ниско квалификовани радници који су одлазили у земље западне 

Европе 

5) Политичко – економска емиграција 90-их година 20. века коју је карактерисао 

одлазак великог броја висококвалификованих особа, тзв. одлив мозгова 

6) Талас који почиње 2000. године 

Министарство дијаспоре Републике Србије дефинисало је дијаспору 

„држављане Републике Србије који живе у иностранству; припаднике српског 

народа, исељенике са територије Републике Србије и из региона и њихове 

потомке. (Закон о дијаспори и Србима у региону, 2009) 

 Према тој дефиницији министарство процењује да има око 4 милиона 

припадника дијаспоре Србије. Међутим, у последњем миграционом профилу 

Републике Србије (2010. год.), министарство је дало приказ 2.774.500 

припадника дијаспоре према земљама дестинације. То су најчешће САД, 

Немачка, Аустрија, Канада, Аустралија, Француска и Швајцарска. 
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Земље дестинације  Процењена популација дијаспоре 
САД 1.000.000 
СР Немачка 500.000 
Аустрија 300.000 
Канада 200.000 
Аустралија 200.000 
Француска 120.000 
Швајцарска 120.000 
Велика Британија 80.000 
Шведска 75.000 
Земље Бенелукса 50.000 
Италија 20.000 
Руска Федерација 20.000 
Јужна Африка 20.000 
Турска 15.000 
Бразил 8.000 
Данска 7.000 
Нови Зеланд 7.000 
Чиле 5.000 
Аргентина 5.000 
Кипар 5.000 
Африка (остатак) 5.000 
Финска 4.000 
Бивше земље СССР 3.000 
Кина 3.000 
Норвешка 2.500 
Укупно  2.774.500 
Табела 3. Процена величине дијаспоре према земљи дијаспоре(преузето из: 

Миграциони профил републике Србије за 2010. годину, Влада Републике 
Србије, 2011.) 

 

 Јелена Предојевић-Деспић (2010, 2011) је упоређивањем обима и структуре 

становништва Србије у иностранству обухваћеним пописом становништва 

Републике Србије у периоду од 1971. до 2002. Указала на динамику развоја 

емиграционих токова из Србије. (Деспић-Предојевић такође је указала да је по 

правилу обухват лица у иностранству много мањи него обухват становништва у 

земљи и да се процељује да је у пописима из 1981. и 1991. обухваћено 30% мање 

становништвау иностранству). 

Може се видети да је проценат емиграната у односу на укупно 

становништво Србије растао од 2,8% забележен током пописа из 1971. године 
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када су први пут обухваћени емигранти до 5,3% у попису становништва 2002. 

године. Овај пораст процената емиграната у укупном становништву одражава 

пораст процената емиграната у укупном становништву одражава пораст 

процената емиграната у укупном становништву Централне Србије у истом 

периоду од 2,5% до 5,9%, док се у Војводини проценат емиграната смањио од 

3,6% до 2,4% у 1991. години, да би забележио поновни пораст на 3,4% у 

2002.години. Проценат жена у емиграционим токовима расте, што је вероватно 

повезано са процесом спајање породице.  

 Србија Централна Србија Војводина 

Год укупно % М Ж укупно % М Ж укупно % М Ж 

1971 203981 2.8 59.3 40.7 133389 2.5 61.2 38.8 70592 3.6 55.8 44.3 

1981 269012 3.5 54.5 45.5 203421 3.6 55.0 45.0 65591 3.2 53.0 47.0 

1991 273817 3.5 54.3 45.7 226295 3.9 54.4 45.6 47522 2.4 53.9 46.1 

2002 414839 5.3 53.3 46.7 344151 5.9 53.4 46.6 70688 3.4 52.8 47.2 

Табела 4. Број и полна структура емиграната из Србије ( без Косова); преузето 
из рада Јелене Деспић – Предојевић (2010.):Main territorial characteristics of 
emigration from Serbia to EU: from guest workers to chain migration, 7th 
IMISCOE Annual Conference, 13-14 September 2010, Liege – Belgium Workshop: 
South-Eastern Europe and the European Migration System: driving forces and new 
patterns of mobility.) 

 

 Земље дестинације ових грађана су углавном земље Западне Европе: 

Немачка, Аустрија, Швајцарска, Француска. У овим земљама према попису из 

2002. године бораби скоро 70% укупнпог становништва у иностранству. 

Међутим, јављају се и нове дестинације као што су Италија, Велика Британија и 

Мађарска. Када је реч о научној дијаспори она је највише присутна у САД и то 

на источној и западној обали, али и на северу уз Канаду. Земље њиховог 

одредишта су такође и земље ЕУ: Велика Британија, Немачка, Шведска, 

Швајцарска и Аустрија (Гречић, 2010.) 
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 Према речима професора Филиповића наши доктори наука све чешће долазе 

и у Јужноафричку Републику, а последњих година и у Кину и земље бившег 

Совјетског Савеза, посебно у Русију. 

 

 Централна Србија Војводина 
Укупно 1971 1981 1991 2002 1971 1981 1991 2002 
Аустрија 23.1 26.0 26.5 22.1 13.3 15.1 17.8 16.9 
Француска 18.6 .15.3 9.5 7.3 4.3 3.6 2.7 2.6 
Италија - 1.4 2.3 5.3 - 0.3 0.8 3.3 
Немачка 38.6 31.6 20.9 23.0 59.4 54.0 44.1 33.4 
Швајцарска 3.8 10.6 15.2 17.5 2.3 5.3 8.2 7.6 
Шведска 4.1 4.3 3.5 3.3 4.7 5.4 4.5 4.0 
Велика 
Британија 

- 0.4 0.7 1.0 - 0.3 0.4 1.2 

САД 2.3 1.2 2.3 2.5 5.7 1.8 2.3 3.5 
Канада 1.8 2.1 2.3 3.7 4.1 4.8 4.2 5.1 
Мађарска - - - 0.1 -  - - 7.1 

Табела 5. Земље дестинације емиграната из Централне Србије и Војводине 
(%); преузето из рада Јелене Деспић – Предојевић (2010.):Main territorial 
characteristics of emigration from Serbia to EU: from guest workers to chain 
migration, 7th IMISCOE Annual Conference, 13-14 September 2010, Liege – 
Belgium Workshop: South-Eastern Europe and the European Migration System: 
driving forces and new patterns of mobility.) 

 

 

 Предојевић – Деспић је кроз територијалну анализу емиграционих кретања 

утврдила да се у Србији издвајају три велике емиграционе зоне: 

1) централни и источни део земље – браничевски, борски и поморавски округ 

2) јужни делови Златиборског и Рашког округа 

3) делови пчињског и јабланичког округа, посебно општине Прешево и Бујановац. 

 

Ове емиграционе зоне се разликују према времену њиховог настанка, 

обележјима емиграната – полној, старосној, образовној и националној структури 

и правцима емигрирања. Централни и источни део земље познати су по 

изузетној емиграцији већ из пописа 1981. И 1991. године, док су друге две 

емиграционе зоне настале у највећој мери 1990 –их година. У пет општина – 
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Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље и Прибој, између 1991. и 2002. године, 

забележен је раст броја емиграната са 5,4 на 30,9 хиљада. Ове две емиграционе 

зоне карактерише и мање учешће жена у укупном становништву у иностранству 

и већи удео деце и млађих од 20 година. Из ових три зона значајно је учешће 

руралног становништва.  

Мапа 1. Земље дестинације емиграната из Србије према општинама; извор 
sh.wikipedia.org. 

 

4. Поделе српске дијаспоре 

4.1. Срби у Европи 

4.1.1. Срби на јужнословенском простору 

4.1.1.1. Босна и Херцеговина 
 

Присуство Срба у Босни и Херцеговини је вишевековно и датира од 

доласка Словена на Балкан. Срби су до 1961. године у Босни и Херцеговини 

представљали најачу националну групу (43,30 %) и имали су у власништву око 

64 % територије ове републике. Од 1961. до 1991. настају крупне промене у 

односима између ентитета у Босни и Херцеговини. Срби су вековима тежили да 

успоставе непосредније и шире везе са својом матицом, с основним циљем да се 
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ослободе и уједине српске земље. Да би то остварили често су водили тешке 

борбе и подизали устанке.  

Упоредо са овим настојањем и борбом Срба, текао је и други процес, 

супротног смера. Подстицан је и усмераван од стране великих сила које су 

имале своје непотребне интересе и аспирације према Босни и Херцеговини 

(Турске, Аустрије и Угарске, касније Аустроугарке). Они су настојали да 

онемогуће повезивање и уједињење српског народа, да га маргинализују и 

потисну и да му не дозволе да оствари свој вековни циљ – да живи уједињен у 

својој држави.  

Српски народ у Босни и Херцеговини, ради што успешније одбране и 

заштите својих виталних националних интереса, 1992. је формирао Републику 

Српску.5

Српска православна црква у Босни и Херцеговини организована је у 

Добробосанску митрополију и Бихаћко – петровачку, Бањалучку, Захумско – 

херцеговачку и Зворничко – тузланску епархију.  

 Дејтонским споразумом дошло је до мира у Босни и Херцеговини. 

Споразумом у Дејтону Република Српска – нова српска држава која је и 

међународно призната на просторима Босне и Херцеговине – створена 532 

године после пада српске средњовековне боснске државе. Погибија последњег 

босанског краља, Стефана Томашевића, означила је пад српске средњовековне 

босанске државе и крај династије Котроманића. 

 

4.1.1.2. Македонија 
 

Срби у Македонији су аутохтон народ, који је ту дуго живео у својој 

матичној држави. Скопље је било престоница српским краљевима Милутину и 

Стефану Дечанском и царевима Душану и Урошу. Овде је проглашена српска 

царевина, донет Душанов законик и ту се најчешће окупљао и одржавао 

средњовековни сабор. У Скопљу је на Цвети 1346. године, проглашена Српска 

патријаршија и за патријарха је изабран архиепископ Јоаникије. Већи део 

                                                            
5  Вејиновић С. (1999) Срби у дијаспори у прошлости и садашњности, музеј Војводине, Нови Сад, стр. 49 
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Македоније дуго се налазио под ингеренцијом Пећке патријаршије, а после 

Првог светског рата Македонија се налазила у саставу Српске православне 

цркве. 

Међу црквама чији је ктитор био краљ Милутин, лепотом архитектуре и 

богатством фресака истиче се црква Св. Георгија, у селу Старо Нагоричино, код 

Куманова. У Македонији се налази више од двадесет меморијалних целина и 

објеката посвећених палим српским ратницима и ослободилачким ратовима од 

1912. до 1918. године. Најпознатији су: комплекс у Кајмакчалану; спомен – 

костурница на Зебрњаку код Куманова; спомен – костурница и војничко гробље 

у Битољу; спомен – капела и костурница српским палим ратницима на 

Брегалници. У крипти цркве Св. Архангела и Михаила у Скопљу, сахрањено је 

више од 3000 српских ратника који су погинули у Првом светском рату. У 

међуратном периоду, у Македонији се развио читав низ српских културно – 

просветних установа и институција.  

Многи Срби данас у Македонији, међутим, носе осећање да назадују у 

културном погледу, јер немају своју значајну културну институцију, 

библиотеке, слободу вероисповести. Државне власти се изразито негативно 

односе према Српској православној цркви и онемогућавају долазак и 

богослужење њених свештеника у Македонији.  

Није мали број Срба који сматра да је у неравноправном положају у 

односу на друге националности. Ту оцену заснивају на чињеници да још није 

дефинисан њихов уставни положај и да су им ограничене могућности за 

образовање на матерњем језику: нема довољно основних и средњих школа 

нарочито у срединама где живи већи број Срба. Данас би за образовни, 

културни и управни ниво Срба у овој републици од највећег значаја било: 

обезбеђивање основног и средњег образовања на матерњем језику, са 

комплетним наставницима и квалитетним уџбеницима, пре свега у срединама 

где је већа концентрација српског живља; отварање установа из области културе 

и заштита културно – историјских споменика, којих у Македонији има много. 

Српске територије су концентрисане у Скопској Црној Гори и Кумановској 

области. Ради успешног очувања свог културног и духовног идентитета, Срби у 

македонији су формирали друштва, удружења и друге асоцијације.  
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4.1.1.3. Словенија 
 

 У Словенији постоји релативно бројна, али по својој социјално – образовној 

структури, пореклу и степену националне, верске и културне свести хетерогена 

српска етничка заједница. Цени се да данас у Словенији живи преко 50.000 

Срба. У време СФРЈ, у овој републици Срба је било око 72.000, што значи да је 

после распада СФРЈ Словенију напустило преко 20.000 лица српске 

националности.  

 Интензивнији развој Словеније у послератном периоду проузрокује велику 

потребу за физичком радном снагом, пре свега за грађевинским радницима, 

радницима у текстилној индустрији, трецијалним делатностима и здравству.  

 Срби у Словенији формирају више регионалних друштава: „Српско 

културно друштво“, „Свети Сава“ и Културнодруштво „Брдо“ у Крању, 

друштво „Мир“ у Љубљани, Српско културно друштво „Никола Тесла“ у 

Постојини, културно, просветно и спортско друштво „Вук Караџић“ у 

Радовљици и Српско културно друштво „Слога“ у Новој Горици. Настојећи да 

изграде бољу сарадњу и програмску повезаност, отклоне искључивост, 

неповерење, непринципијелне међусобне сукобе и спорења, српска друштва су 

формирала јединствену кровну (свесрпску) организацију Срба у Словенији: 

Савез српских друштава – српска заједница Словеније.  

 

4.1.1.4. Хрватска 
 

 Присуство Срба у Хрватској је вишевековно. Они су ту утиснули снажан 

печат свој постојања, још од раног средњег века. Масовније досељавање Срба у 

ове крајеве почиње у 15. веку, када се веће скупине људи склањају од турског 

надирања на Балкан. Долазак Срба на ово подручје је интензивније после пада 

Косова (1389) и Српске деспотовине (1459). Срби су током последњих стотину 

година, нарочито после Другог светског рата, населили у веће хрватске градове. 
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Посебно у новије време, они су ту нарочито изражени асимилацији – 

покатоличењу и кроатизацији; застрашени су и етно – политички обесправљени. 

Тешко је наћи народ у Европи који који се налази у сложенијем правно – 

политичком, духовно – цивилизацијском и економском положају. С једне 

стране боре се да остану на својим вековним етничким просторима; да заштите 

основне националне интересе, свој културни и духовни идентитет, људска и 

грађанска права и слободе; да обезбеде матерјалну и личну сигурност и животну 

егзистенцију. С друге стране, настоје да помогну да се избегли и протерани 

Срби са својих вековних огњишта врате кућама и да ту остану.  

 У остваривању основних националних интереса духовног и националног 

идентитета – по коме ће се препознавати као „Срби који живе у Хрватској“ – 

Срби у Хрватској основали су своја друштва, удружења и политичке партије. 

Међу најзначајнијим су: Српско народно вијеће, Савез српских организација, 

Српско културно друштво „Просвјета“, Заједница Срба, Српски демократски 

форум... Срби у Хрватској вишевековно су организовани и у својој Српској 

православној цркви. 

 

4.1.2. Срби у суседним земљама 
 

 Срби у суседним земљама: Румунији, Мађарској и Албанији живе вековима. 

У њима су оставили снажан печат свог дуговременог постојања, богатог живота 

и рада и економске моћи. И поред свих проблема и опасности од асимилације и 

одрођивања од свог народа, којима су били изложени, сачували су своја 

национална обележја: културни и духовни идентитет, језик и писмо, своју веру.  

 На овим просторима Срби су подигли велики број уметнички изузетно 

вредних и историјски значајних споменика: манастире, цркве, школе, читаонице 

и задужбине. Све је то сведочанство о снази њихове духовности, културе, 

образовања, али и о постојању нераскидивих веза са својом матицом.  

 Ипак, данас Срба у овим земљама има знатно мање него у време 

досељавања, нарочито после пада Српске деспотовине и Велике сеобе под 



 Срби у дијаспори 
 

28 
 

Арсенијем Чарнојевићем. Многи од њих у вртлогу историјских збивања, нису 

успели да се одупру асимилацији и изгубили су духовну везу са српским 

народом.  

 Срби у овим земљама чине нашу најстарију дијаспору у свету. Данас 

предузимају више конкретних активности, тежећи да очувају и оснаже свој 

национални идентитет и вековно присуство на овим просторима.  

 

4.1.2.1. Албанија 
 

 Срби на територији данашње Албаније живе од раног средњег века. Скадар, 

са северним делом Албаније од ΧІ века налази се у саставу српске 

средњовековне државе. Временом, овај град је израстао у важан економски, 

трговачки, културни и административни центар. Граница између Албаније и 

Србије, утврђена је Лондонским уговором, није се поклапала са етничким 

распоредом српског живља тако да су многи остали да живе изван своје матице. 

Велики број њих временом је, што милом што силом, асимилован и они су 

изгубили духовну везу са својим народом. Може се рећи да су припадници 

српске мањине у континуитету били изложени насилној асимилацији, 

расејавању, протеривању и физичком уништавању; да су били масовно 

уништавани и затварани, лишени права да слободно испољавају свој 

национални, верски, културни и духовни идентитет.  

 У овој земљи не постоји издавачка и информативна делатност, издавање 

часописа, новина и ТВ емисија на српском језику. Нема ни једне библиотеке у 

којој би се могла наћи литература или било каква публикација из Србије.  
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4.1.2.2. Мађарска 
 

 На територији данашње Мађарске Срби живе од раног средњег века. У 

Мађарској данас живи преко 10.000 Срба. У Сегедину и околини има их преко 

две хиљаде. Ловра је једино место у Мађарској у којем су Срби већинско 

становништво. Срби у Мађарској имају статус националне мањине,6

 

 а права која 

им у том погледу гарантује мађарска држава реализују помоћу разних 

организација. Културно и духовно присуство Срба на овим просторима је 

вишевековно. О томе сведоче многе културне и духовне институције српског 

народа, образовне и научне установе, богато издаваштво, новине и радио 

програм на српском језику. Срби у Мађарској многим скуповима и 

манифестацијама обележавају значајне датуме из своје историје. Неке од њих су 

постале традиционалне, као нпр. Дани српске културе у Сегедину. У овој земљи 

и многа српска културно – уметничка друштва негују свој фолклор.  

Слика 2. Будимпешта, Текелијанум; извор: sh.wikipedia.org. 
 

 

 

                                                            
6 Илић М. (2010). Дијаспора и дијаспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у 
Мађарској, Београд, стр. 849 
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4.1.2.3. Румунија 
 

 У Румунији живо око 30.000 Срба. Живе у Арадској и Тамишкој жупанији, 

као и у жупанијама Караш – Северин и Мехединц. У румунском делу Баната 

Срби живе у 56 насеља. Организовани су у Савез Срба у Румунији – своју 

основну организацију, преко које остварују и штите мањинска права.  

 Срби у Румунији су присутни од раног средњег века, и у најширем смислу, 

чине најстарију српску дијаспору у свету. Срби у Румунији су оставили дубок 

траг свог постојања, нарочито у румунском делу Баната. Ту постоје многе 

задужбине, цркве и манастири, школе и друге културне институције српског 

народа. На подручју Румуније су стасале знамените личности српског народа у 

области културе, образовања и науке, многи добротвори и донатори.  

 У самом центру Темишвар, у просторијама Викаријата Српске православне 

цркве, смештена је Српска читаоница, са око 3.500 наслова публикација. У 

насељима у Румунији са највећом концентрацијом српског становништва 

формирани су српски клубови. Они делују у Араду, Српском Чанаду, Великом 

Семиклушу, Великом Семпетеру, Ченеју и другим местима.  

 Срби у Румунији изузетно цене и негују изворне народне пасме и игре. 

Организовали су око петнаестак културно – уметничких друштава, којих 

највише има у Темишвару. Веома радо наступају у Србији на фестивалима и 

смотрама народног стваралаштва, затим у Мађарској и другим земљама у 

којима има Срба и где их позивају. Посебно су били познати и популарни 

њихови наступи на Темишварској опери за време светосавске прославе. 

 У Темишвару постоје три српске православне цркве: у центру град Саборна 

црква, црква Светог великомученика Георгија налази се у предграђу званом 

Фабрика, а црква Светог Николе на путу за Мехалу. Свака од њих је изузетно 

значајан и вредан духовни и културно – историјски споменик, који говори о 

дуготрајаном присуству Срба на простору тамишког Баната. 
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Слика 1. Темишвар, Епископски двор и саборна црква; извор: sh.wikipedia.org. 

 

 

4.1.3. Срби у осталим европским земљама 
 

 У европским земљама већ дуже време живи већи број Срба. Најчешће су то 

радници на привременом раду. Међутим, многи већ имају статус исељеника и 

тај број се стално повећава. Све мање наших грађана планира да се ускоро врати 

у отаџбину. И код младих људи, припадника такозване „треће генерације“ 

доминантно је опредељење да остану у домицијалним земљама.  

 Срби су у послератном периоду, али и пре тога, веома радо одлазили на рад 

или на школовање у поједине европске земље, пре свега у Француску, Аустрију, 

Немачку и Швајцарску. Томе је погодовала њихова релативна близина и брзи 

послератни економски развој, који је створио потребу за новом радном снагом.  

 Европске земље су после Другог светског рата разрадиле читаве  низове 

институционалних механизама и прецизне правне оквире – за ангажовање 

стране радне снаге. У периоду „отворених врата“ (1964-1973) Западна Европа је 

била најпримамљивија за досељавање српских миграната. У њој је тада 

ангажован велики број наших радника на привременом раду, што је знатно 

успорило сеобу Срба у прекоморске земље, пре свега у САД, Канаду и 

Аустралију.  

Већина Срба у европским земљама у потпуности је интегрисана у 

друштвени систем земаља у којима живе. Многи су већ примили и 
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држављанство домицилних земаља и постали њихови цењени и уважени 

грађани. 

 

4.1.3.1. Аустрија 
 

Срби Аустрију почињу да насељавају од ΧV века када из разних српских 

земаља прелазе у Штајерску и Бургенланд. Међу њима посебно су били познати 

српски шајкаши који насељавају доњу Аустрију. Српска популација на овим 

просторима ојачана је после Велике сеобе 1690. године.  

Када је реч о Србима у Аустрији, посебно место припада Бечу, у којем су, 

дуже или краће време, живели истакнути српски посленици из области културе, 

просвете и науке, црквени великодостојници, генерали, трговци и занатлије а у 

већем броју и студенти, којих данас у Аустрији има у све већем броју.  

 Срба у Аустрији данс има око 300.000. Основали су разне клубове и 

удружења Срба у Аустрији. У Савез српских заједница у Аустрији су учлањене 

заједнице српских клубова и удружења у Бечу, Доњој и Горњој Аустрији, 

Штајерској и Корушкој, као и заједнице српских клубова и удружења у 

покрајинама Салцбург, Хорарлберг и Тирол. 

 У Аустрији наша деца могу да похађају допунску наставу на српском језику, 

коју финансирају аустријске власти. Наши грађани су сваке године 

организовали три значајне манифестације: Колико познајем своју отаџбину, 

Радничко – спортске игре и смотру културно – уметничких активности.  

 Српска православна црква је присутна међу српским живљем у Аустрији 

више деценија. Срби у Бечу су 1860. године добили дозволу да формирају своју 

црквену општину, која је постала стожер око кога су се окупљали и где су 

налазили уточиште.  
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4.1.3.2. Белгија 
 

 У Белгији живи нешто више од 20.000 наших грађана, углавном у градовима 

и већим индустријским центрима, као што су: Брисел, Анверс, Гент, Намир, 

Бриж, Шарлроа и Лијеж. Углавном имају статус исељеника, а око 3.000 грађана 

је на привременом раду.  

 Срби у Белгији су организовали Српску заједницу Белгије, највећу и 

најзначајнију организацију Срба. Формирана је у Бриселу средином 1992. 

године. И има око 1.000 регистрованих чланова. Заједница окупља само око 5 % 

наших грађана у овој земљи.  

 У годинама рата и кризе Срби у Белгији били су веома ангажовани у 

прикупљању и слању хуманитарне помоћи у угрожена подручја, разбијању 

медијске блокаде и ширењу истине о српском народу.  

 Српска православна црква у Белгији организована је у оквиру 

западноевропске епархије, чије се седиште налази у Паризу. У Бриселу се 

налази црква „Свети Сава“. 

 

4.1.3.3. Велика Британија 
 

 Интересовање Велике Британије за Србију се јавља у првој половини ΧІΧ 

века, када се објављују и први чланци о нашој земљи. До Другог светског рата у 

Великој Британији је било мало Срба, тај број се повећао после рата доласком 

политичке емиграције. У другом таласу досељавања, шездесетих година у 

Велику Британију је дошло десетак хиљада српских радника, са породицама 

који су добили радне визе.  

 Данас у Великој Британији има око 80.000 Срба. У Великој Британији делују 

многе српске организације, заједнице и удружења. Посебно су активне оне које 

окупљају стару српску националну емиграцију и њихов подмладак. Последњих 
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година, међутим, све су активније и организације нове економске емиграције. 

Циљ има је унапређивање и развој економских веза и сарадње са Србијом.  

 Српска православна црква у Великој Британији организована је у оквиру 

Британско – скандинавсве епархије са седиштем у Стокхолму, у Шведској. У 

Лондону постоји црква „Свети Сава“ и црквени дом „Свети Николај 

Владимировић“, а у Бермингему „Свети Кнез Лазар“ 

 
 

4.1.3.4. Данска 
 

 У Данску су наши грађани долазили највише крајем седамдесетих година 

прошлог века, најчешће организовано, преко Савезног завода за запошљавање. 

Сад их у овој земљи има преко 7.000. највише их је пореклом из Неготинске 

крајне и јужног Баната. Запошљавали су се углавном на тешким пословима као 

неквалификована радна снага: у ливницама, стакларама, бродоградилиштима и 

сличним радним снагама.  

 Положај и услови живота наших грађана у Данској данас су стабилни. Сви 

који имају регучлисан боравак, егзистенцијало су збринути. У статусу су, 

углавном, изједначени са Данским држављанима, осим што – сходно данском 

уставу – немају могућност да учествују на парламентарним изборима. Међутим, 

на локалним изборима, омогућено им је да гласају. Многи су добили и Данско 

држављанство, који су обезбедили нарочито последњих година.  

 Српска православна црква у Данској је организована преко Скандинавско – 

британске епархије.  
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4.1.3.5. Италија 

 

 На простору Италије Срби се појављују још у ΧV веку, прво у Трсту, 

Венецији и јужној Италији. Предузимљиви српски трговци, од половине ΧVІІ 

века, стварају у Трсту богату и напредну зеједницу. Иако бројем мала, она је 

била снажно присутна у свим битним културним и политичким стремљењима 

српског народа. Иначе, први подаци о Србима на подручју Трста датирају из 

1413. године. 

У Италији живи око 20.000 Срба. Срби у Риму организовани су у оквиру 

Српске православне црквено – школске општине „Свети Сава“ и „Српске 

заједнице Италије“. Милано је седиште Српске заједнице северне Италије. У 

њему су Срби формирали Италијанско – српско друштво, које се бави 

превасходно културним активностима, организовањем предавања, трибинама, 

изложби... 

 Срби у Италији најмасовније долазе после Другог светског рата, али и 

почетком деведесетих година прошлог века, за време кризе и грађанског рата. 

Многи још немају регулисан боравак, већ се по разним основама сналазе и 

опстају у овој земљи. Запослени су највише у грађевинарству, трговини и 

услужним делатностима.  

 

4.1.3.6. Немачка 
 

 У Немачку су Срби почели да долазе у ΧVІІІ и ΧІΧ веку на студије на 

чувеним универзитетима Хајделбергу, Јени, Халеу, Лајпцигу, Берлину, 

Минхену и другим центрима. Многи су у њој налазили посао у време 

индустријализације, у дргој половини ΧІΧ и почетком ΧΧ века. Почетком ΧΧ 

века, у Немачку долази све већи број исељеника из Србије који су посао 

налазили у Немачким рудницима. Током Другог светског рата Срби у ову земљу 

доспевају као ратни заробљеници. Многи су били затварани и убијани у 

концентрационим логорима Трећег рајха.  
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 Од средине 60-их година, Срби у Немачку одлазе на привремени рад – веома 

радо и масовно. За многе наше грађане запослене у Немачкој било је оптимално 

решење да обезбеде стални посао и жељену животну егзистенцију. Многима је 

рад у овој земљи омогућио да, касније, у домовини отворе сопствене радње и 

покрену приватан бизнис у трговини, угоститељству, занатству и другим 

услужним и терцијалним делатностима. На рад у Немачку одлазили су људи 

најразличитијих занимања, школске спреме, социјалног статуса и животног 

доба.  

 Данас у Немачкој живи 500.000 Срба. Основали су многа удружења, 

клубове, хуманитарне организације и друге асоцијације. Српска православна 

црква у Немачкој организована је у Средњоевропској епархији, која обухвата 

још и Аустрију и Швајцарску.  

 

4.1.3.7. Словачка 
 

 На територији данашње Словачке Срби почињу да се насељавају у другој 

половини ΧV века, после пада српских земаља под Турке. После Другог 

светског рата око 15.000 Срба се досељава из Бачке у Јужне крајеве Словачке.  

 У новом таласу српског досељавања Срби су населили јужне делове 

Словачке – подручје Братиславе, коморана и Трнаве. У Коморану, центру 

српске дијаспоре у Горњој земљи, осим прослављених шајкаша, живели су и 

богати трговци, банкари, занатлије и племство. Прву цркву Коморанци су 

подигли 1511. године. Она је више пута рушена и подизана. Данашња црква је 

саграђена 1770. године.  

 Број Срба у Словачкој се повећава деведесетих година, после распада СФРЈ. 

Малобројни потомци Срба у Коморану су организовани у Српску православну 

црквену општину. У Српској православној цркви се на великим празницима 

одржава литургија.  
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4.1.3.8. Француска 
 

 Везе између Француске и Србије су вишевековне и изузетно богате. 

Француска спада у ред оних земаља у које су Срби увек веома радо одлазили. 

Француска је у средњем веку привлачила многе учене Србе. Наклоност Срба 

према Француској, без сумње, потиче од времена у којем је ова земља, више од 

једног века, имала изузетно развијене пријатељске и политичке односе са 

Србијом. У преломним историјским ситуацијама за Србију и српски народ, 

Француска је пружала велику и несебичну помоћ.  

 Париз је дуго важио за „највећи српски град“ у Европи – „Меку српске 

духовности, интелигенције и уметности“. У њему су стварали најпознатији 

српски научни, културни и јавни радници. Они су дали значајан допринос 

развоју сарадње Француске и Србије. Париз је дуго био центар многих 

друштвених и политичких догађаја, везаних за нашу политичку емиграцију.  

Рачуна се да у Француској данас има око 120.000 Срба укључујући и оне са 

двојним држављанством. Највећи број њих живи на подручју Париза и Лиона. 

Српска православна црква у Француској је организована у оквиру 

западноевропске епархије, са седиштем у Паризу. Она обухвата још Белгију, 

Холандију и Шпанију. У Паризу постоји храм „Св. Сава“, а у Белфору црква 

„Христово Васкрсење“. 

 

4.1.3.9. Холандија 
 

У Холандији живи око 20.000 наших грађана и исељеника. Највећи број њих 

је дошао у ову земљу 70-их година, најчешће преко Завода за запошљавање и на 

основу тадашњих колективних уговора. Запошљавали су се већином у 

прехрамбеној индустрији. Наши грађани у Холандији су организовани у више 

од 30 клубова и других исељеничких организација, десетак клубова и 

двадесетак хуманитарних организација.  
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Школе раде по наставном плану и програму Министарства просвете 

Републике Србије, а министарство просвете Холандије финанскира наставу. 

Наставници су формирали и своје удружеље, са седиштем у Хагу. Приметно је 

да родитељи, нарочито у мањим местима, нерадо шаљу децу у допунску школу. 

Намеравају да трајно остану у тој земљи и нису довољно заинтересовани да им 

деца науче матерњи језик и да га не забораве. Важније им је да се она што пре 

уклопе у друштвени систем земље.  

Међу нашим сународницима у Холандији нема изразито богатих пословних 

људи. Углавном су то власници мањих радњи, трговци, веома вредни, и међу 

тамошњим становништвом изузртно цењени.  

 

4.1.3.10. Швајцарска 
 

У Швајцарску су Срби почели да долазе у већем броју после Првог и Другог 

светског рата. Следећи већи талас доласка Срба у ову земљу почиње средином 

шездесетих година, а чине га радници који долазе на привремени рад. Почетком 

деведесетих година у Швајцарску је, такође, дошао велики број Срба – 

избеглица и прогнаних лица са ратних подручја.  

У Швајцарској живи много Срба исељеника, који су допринели развоју 

привредних, културних и политичких односа између две земље. У протеклом 

периоду Срби су веома радо одлазили у Швајцарску на рад и школовање.  

Рачуна се да данас у Швајцарској живи више од 120.000 Срба. Срби у 

Швајцарској су организовани у више од стотину клубова и удружења, која су 

углавном окупље на око Српског културног савеза. Српски културни савез 

основан је 1992. године на предлог више клубова и друштава. Његов је 

превасходни задатак да окупи и повеже целину српског корпуса у Швајцарској 

и да подстиче, усмерава и координира активност клубова и удружења. Савез 

има информативни центар и ресоре за културу, спорт, образовање и 

хуманитарну помоћ. Посебно се истакао у активностима које су имале за циљ 

очување и заштиту културног и духовног идентитета Срба у Швајцарској. 
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Српска православна црква у Швајцарској организована је у оквиру 

Средњоевропске епархије и има три црквене општине: у Цириху, Сен Галену и 

Берну.  

 

4.1.3.11. Шведска 
 

Срби су дошли у Шведску у два велика таласа: у току Другог светског рата, 

када је Немачка депортовала хиљаде српских избеглица у скандинавске земље, 

и у другој половини шездесетих година, када је почела масовна миграција радне 

снаге на запад. Најчешће су долазили мушкарци, квалификовани и 

полуквалификовани радници.  

Процењује се да данас у Шведској има 75.000 Срба углавном у Стокхолму, 

Гатеборгу, Малмеу, Линћепингу, Кристијанстаду, Боросу, Хелсингборју, 

Јонкепингу, Катринхолму, Арлову, Шпанги, Скенеу, Ландскрону, Гиславеду, 

Тидахолму, Маријестаду и Хултсферду.  

Срби у Шведској су организовани у више клубова и удружења. Треба истаћи 

да многа српска удружења у Шведској, сама или у оквиру својих савеза, 

организују фестивале поезије, посебно дечје; затим фестивале народног 

фолклора и музике, смотре културе, обичаја и традиције из домовине.  

У Стокхолму се налази и седиште Скандинавско – британске епархије. У 

Шведској је прва српска парохија „Свети Никола“ основана пре двадесетак 

година у Вестеросу. Храм Светог Саве у Стокхолму је средиште Скандинавско 

– британске епархије и центар духовног живота Срба у овој земљи.  

 

 

 
 



 Срби у дијаспори 
 

40 
 

4.2. Српско освајање Америке 
  

Сеоба на Амерички континент је највећа миграција српског народа у 

последња три века. Она је била масовна и економски условљена и добровољна. 

Срби су одлазили у Америку не само из матице, него и из осталих земаља у 

којима су до тада живели.  

 На Америчком континенту Срби живе углавном као исељеници, а многи су 

дошли и почетком деведесетих година као избеглице и прогнаници. Од 

најстаријег насељавања до данас, на овим просторима Срби су формирали 

многобројне националне и патриотске организације, друштвене и политичке 

асоцијације. Захваљујући томе, сачували су свој, културни и национални 

идентитет и успешно одржавају везу са отаџбином.  

Први српски досељеници на америчко тло насељавали су, почетком 

осамнаестог века јужне делове државе САД, Луизијану и Нови Мексико, тада 

под Шпанијом и Француском. Забележено је да је извесни Јован Мишковић 

боравио пет година у овим крајевима још 1740. У Њу Орлеансу српски игрчки 

досељеници, православци формирали су 1841. И своју прву парохију. Доселило 

се стотинак хиљада Срба. Највише их је било у Пенсилванији, Мичигену, Охају 

и Илиноису. Основан је тада у САД низ српских политичких организација од 

Српске народне одбране - СНО, Српског културног клуба Свети Сава и тд. 

По завршетку Другог светског рата 1945. Започео је трећи талас усељавања 

Срба у САД, који је трајао пуних двадесет година. До 1965. уселило се око 

250.000 Срба, углавном, бивших ратних заробљеника, избеглица и расељених 

лица, противника комунизма. 

Када је на просторима СФРЈ стасао средњи друштвени слој, састављен од 

доброситуираних породица стручњака иинтелектуалаца, али и успешних 

пословних људи, средином шездесетих многи од њих су се одважили да крену у 

Америку или на школовање и стручно усавршавање или на посао. Тај четврти 

талас економских миграната трајао је од 1966. Године све до краја осамдесетих 

година. Ти Срби су насељавали велике образовне ииндустријске центре у 

Калифорнији, западној Пенсилванији, западној Вирџинији и источном Охају, 
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подручје Чикага, северозападне Индијане, Милвокија, Њујорка и Њу Џерсија. 

Пети талас српског освајања Америке започеој распадом СФРЈ и избијањем 

1991. године грађанског рата на овом делу Балкана. Он је са отаџбинског тла 

подигао, пре свега, младе људе, школарце и војне обвезнике, а потом стручњаке 

и породице које су биле принуђе не да иду у САД. Њихова прва станица у 

Америци био јенајвећи српски град у иностранству Чикаго, затим Њујорк, 

Кливленд, Милвоки, Детроит, Питсбург, Лос Анђелес, Сан Франциско. Највише 

је било у Чикагу, преко 150.000, а најмање у Атланти, само 150. Нови српски 

досељеници формирали су у САД и своје нове организације, завичај на 

удружења и хуманитарна друштва, али и  своје партије, каква је била Српска 

демократска странка у Чикагу. 

 

4.2.1. Срби у Сан Франциску 
 

Не може се тачно рећи када и где су се први пут Срби доселили у 

Калифорнију, јер не постоје писани трагови о првим српским исељавањима у 

САД.  Сан Франциско је био до половине прошлог  века духовни и културни 

центар Срба у Америци. И прве српске новине штампане у Америци јављају се 

баш у Сан Франциску 1893. године. То су "Србин Американац", које је уређивао 

Божо Гопчевић, и "Слобода".  И прва српска православна црква Свети Сава у 

Америци саграђена је у залеђу Сан Франциска, 1894. године у Џексону. Српске 

цркве су касније ницале свуда по САД, понајвише на истоку, где су се Срби све 

више настањивали. Данас на тлу северне Америке има преко 94 цркава и четири 

манастира. Црква „Свети Сава“ у Џексону и даље ради. 

Сан Франциско са околином данас има десетак хиљада српских досељеника. 

Настањени су у самом граду, потом у Окланду, долини Напа, и на југу у Санта 

Клари, Сан Хозеу, Саратоги и Монтереју. Друга генерација српских досељеника 

стигла је после рата, углавном, из ратног заробљеништва или из отаџбине као 

политички емигранти. Трећа је пристигла за очевима педесетих, а четврта 

шездесетих година као економски мигранти. Нови пети талас српског 

усељавања у Сан Франциско започео је деведесетих, након, избијања новог рата 
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у Југославији. Шести талас након 2000–тих. За разлику од ранијих година, када 

су пристизали одрасли, већ формирани људи, са слабим знањем енглеског 

језика, овог пута нам долазе младици и девојке, школовани и стручни људи. 

Како знају енглески и брзо налазе посао, мало њих тражи помоћ  српске 

заједнице, па се одмах и не укључују у српски етнички живот. 

 

4.2.2. Срби у Лос Анђелесу 
 

На западној капији Америке и у један од најлепших градова света Лос 

Анђелес дошљаци пристижу, углавном, из два правца. Они из далека стижу 

бродовима, подземним каналима, камионима, гуменим чамцима и пешке из 

Мексика и са Кубе. Европљани у Лос Анђелес, широк две стотине километара, 

долазе данас најчешће преко источне капије из Њујорка или Чикага, авионима.  

Калифорнија је последњих година постала стечиште стријих и млађих 

генерација српских досељеника.  

Петнаест хиљада Срба  живи у Лос Анђелесу и његовим предграђима Сан 

Дијего, Сан Маркос, Санта Барбара, Пасадена. Срби се баве углавном, 

грађевинарством, пољопривредом, пројектовањем и архитектуром, науком, 

спортом и уметношћу.  Срби у Лос Анђелесу имају, хуманитарни фонд 

"Човековљубље", по својим патриотским активностима оформили су чувену 

заједницу "Аркадија", имају своје Српско позористе, као и ризницу духовног 

блага и остварења  Вука Караџића.  

 

4.2.3. Њујорк – центар српске интелигенције 
 

Ако је судити и по другим српским именима која се налазе у америчким 

енциклопедијама, Њујорк је био и остао и данас центар светске, а и српске 

исељене интелигенције. Срби су афирмисани као песници, писци, сликари, 

филмски радници, професори, доктори, лекари, и као студенти. Прво српско 

име Њујорка био је свакако песник Чарлс Симић.  За разлику од Питсбурга и 

Чикага који су освајани рукама и физичким радом, Њујорк су Срби понајвише 
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освајали памећу.  Мало тога српског има јавно, на улицама Њујорка. Некада су 

постојале наше кафане "Конак" и "Србија", а данас их више нема. Наши 

досељеници окупљају се око завичајног клуба "Београд" у Ридзвуду и око ФК 

"Србија". 

 

4.2.4. Срби у Кливленду 
 

Кливленд је српској јавности познат по челичној и аутомобилској 

индустрији. То је пре стотинак година и привукло прве Србе, а потом и 

Југословене да се населе на обалама језера Ири и потраже посао у околним 

фабрикама. Пре распада СФРЈ 1990. године у Кливленду је живело чак 180.000 

југословенских досељеника. Највише је било Словенаца чак сто хиљада, а Срба 

20.500. Како су се одвијали догађаји у другој Југославији, тако се и у Кливленду 

активирала ова мала српска колонија у својој борби за српски национални 

интерес на тлу Америке. 

Главно место српског културног и патриотског живота у Кливленду јесу 

саборна црква "Свети Сава" и храм "Свети Сава".  Велика српска катедрала, 

како је зову Американци, грађена је десетак година до 1963. Тада је постављен 

њен прелепи иконостас. У Кливленду је основан Народни универзитет "Вук 

Караџић" не би ли преко заједничких културних акција превазишао верски 

раскол међу Србима у држави Охајо. 

Кливленд је јак спортски центар Срба из Америке и Канаде. Баш та позиција 

Кливленда, стешњеног некако између Њујорка и Чикага на истоку и Сан 

Франциска и Торонта на западу и северу, омогућава му да као велика 

раскрсница српских путева по америчком континенту привуче велики број 

наших исељеника на разним манифестацијама сваке године. 
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4.2.5. Срби у Детроиту 
 

Када путник намерник из Србије дође у Детроит, велики индустријски град 

познат по аутомобилској индустрији, нимало се не изненади када сазна да у 

њему живи и ради преко дванаест хиљада Срба. У граду од пет милиона 

становника, Срби би били изгубљени као кап воде у мору, да није њихове старе 

жеље да се окупљају и штите од пребрзе американизације. Све до почетка 

прошлог  века у Детроиту уопште није било Срба. Године 1902. када је 

компанији "American Car" понестало радне снаге, из Сарона у Пенсилванији 

довезено је у главни град државе Мичиген, у вагонима четрдесет и осам Срба. 

Сместила их је у једну трошну кућу, дала им посао у ливници са надницом од 

петнаестак центи на сат. Данас Срби у Детроиту најмање раде у фабрикама 

гвожђа и аутомобила "Klajser" и "Ford". Већина њих се определила за финије 

послове, угоститељство, хотелијерство и мотелство, месарство, и лаку 

индустрију. Срби у Детроиту живе у насељима Икорс,  Дирборн, Ривер роу. 

Највише их је из Војводине.  Центар српског окупљања у Детроиту је црква 

Раваница. Овај православни храм је подигнут 1963. а освећен 1967. године. 

Црква је осигурана код Американаца на двадесет милиона долара. У храму се 

налази Српско певачко друство, Српски фолклор, Српска библиотека са две 

хиљаде књига  и  Одбор за хуманитарну помоћ Србима у отаџбини. У време 

Ускрса, Божића и Српске нове године у цркву дође по две хиљаде верника, мада 

званично има само 1.200 парохија. 

 

4.2.6. Милвоки – српска Војводина 
 

У највећем граду америчке државе Висконсин данас живи око дванаестак 

хиљада српских досељеника. Већина њих пристигла је послератних година, а 

много је оних који су напустили Србију, прво шездесетих са економском 

кризом, а потом деведесетих, када је избио нови грађански рат на Балкану. Ова 

српска колонија, можда је малобројна у односу на неке друге у САД, али је 

добро организована. Срби у Милвокију насељавају предграђа Франклин, 

Кадахи, Расин и Оклахому. Већина је радила у фабрикама, које су у Америци 
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подизали немачки досељеници.  После тридесетак година рада у фабрикама 

један број српских досељеника је стекао завидан капитал, који им је помогао да 

крену у сопствени бизнис. 

Данас Срби у Милвокију имају четири српска храма „Свети  Сава“, „Свети  

Никола“ и два „Свети  Ђорђе“.  Код саборне цркве налази се и Српско-амерички 

хол, велика сала у којој се окупљају милвоски Срби када се жене и удају или 

боре за своје потребе. Срби се окупљају и око националних организација. 

 

4.2.7. Срби у Питсбургу 
 

Потреба да се упосле руке и нахране чланови породица вукао је досељене 

Србе у велике индустријске центре. Када су први Срби долазили у 

Пенсилванију стигли су у Џонстаун, Дагсне и Либанон, индустријска насеља 

која су већ неки називали Мали Питсбург.   

Овај други по величини град у америчкој држави Пенсилванији, у коме 

данас има више од 80.000 Срба, био је и остао центар те пионирске генерације 

српских досељеника у САД. Питсбург је седисте Источно-америчке епархије. 

Најстарији српски лист у САД "Американски Србобран" рођен је у Питсбургу 

давне 1905. године.  Питсбург је данас град са више од два и по милиона 

становника. Срби живе у његовом центру, али и у околним местима Аликапуа, 

Клертон, Хермитаџ, Масонтаун, Мидленд, Филаделфија. Срби у граду и 

околини имају пет гробља. Према подацима проте Стевана Степанова у самом 

граду при цркви је регистровано хиљаду српских фамилија, у Монвилу пет 

стотина српских породица, у Масонтауну три стотине, колико и у Мидленду. У 

његовој парохији у Алигуапи има 350 српских кућа. 

То је, уосталом, једина средина у којој постоји српска катедрала, српска 

позоришна сцена, у којој се на Универзитету Тамбурића изучава и српска 

тамбура, и у којој је једино у САД српски признат као равноправни језик. 
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4.2.8. Срби у Аризони 
 

Аризона је стешњена између кањона Колорадо, на северу и обронака Сијера 

Мадре на југу Америке. Има око три милиона становника, од чега у главном 

граду Фениксу живи око милион. Све до средине деветнаестог века Аризона је 

била под Шпанцима. Американци су је прогласили својом територијом 1863. 

године, пошто су покорили ратоборне Апаче. Као земља богата рудама, а после 

изградње система за наводњавање и пољопривредом, Аризона је била 

привлачна за досељенике. 

Први Срби, копачи сребра, рудари и минери, су у ову државу дошли још 

почетком двадесетог века. Долазили су најпре у мали рударски градић Бизби, 

где их је средином прошлог века било око пет хиљада. Крајем тридесетих, да би 

имали где да се окупљају Срби у Аризони су у Бизбију подигли свој народни 

дом "Свети Стефан Немања". Из Бизбија су Срби касније, пред рат, а нарочито 

после Другог светског рата почели да се селе у индустријске и пољопривредне, 

али и образовне центре Феникс и Тусон. Црква "Свети Сава" је данас центар 

окупљања Срба у Аризони, којих има преко десет хиљада.  Срби имају хор 

"Стеван Христић" и фолклорну секцију "Српска зора". Поред Феникса доста 

Срба у Аризони данас живи и у Хјустону, који је познат као медицински центар 

Америке. Око пет стотина српских породица окупља се око цркве "Свети Сава". 

Ова црквено-школска општина Срба у Хјустону је формирана 1987. на 

иницијативу оца Данета Поповића. Црква је подигнута 1990. године и тада је 

бројала само 64 парохијана. 

 
 

4.2.9. Срби у Бостону 
 

Српска јавност за Бостон зна понајвише по чувеном маратону и 

Харвардском универзитету. Бостон је центар америчке индустрије вуне, али и 

један од најјачих универзитетских центара у САД, па и свету, због чега је 

последњих година постао привлачан за српске  студенте и интелектуалце. Први 

долазе да учврсте своје академско знање и стекну високо звање, а други да 
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покажу колико владају вештинама предавача, професора и научника. Бостон  

има око три милиона становника, нешто више него наш Београд, али и два 

универзитета са тридесетак факултета. Харвардски универзитет је стар триста 

педесет година. А све већу славу стичу Институт модерне уметности, Бостонски 

конзерваторијум.  Придошлице из отаџбине неће бити усамљене у Бостону, јер 

су у њега већ одавно пристигли неки други Срби.  У Новој Енглеској данас 

постоји Удружење бостонских Срба. У самом граду има већ хиљаду Срба, од 

којих се већина бави академским и уметничким пословима.   

 

4.2.10. Срби у Вашингтону 
 

Главни град Сједињених  Америчких Држава основан је пре више од  две 

стотине година, а већ  1800. постао је престоница  Америке. Уједно град који је 

добио име по Џорџу Вашингтону је и центар савезног округа. Са око милион 

становника, од којих су већина црне пути, Вашингтон је данас административни 

и политички центар САД и света. Због тога су се у њега преселиле многе 

америчке угледне институције, од научних института до медијских кућа, а и 

петнаестак централа за лобирање различитих земаља и народа, па и српска. 

Према слобоној процени у Вашингтону данас живи и ради преко хиљаду Срба. 

Окупљају се највише око два православна храма, који  носе исто име „Свети 

Лука“. У управама ових српских цркава седе угледни Срби, који представљају 

елиту у вашингтонској колонији. У Вашингтону су Срби почели да пристижу 

пре више од педесет  година и касније, углавном, по службеном задатку. 

Запослени у државним установама добијали су премештај у престоницу.   

 
 

4.2.11. Срби на Флориди 
 

До пре педесетак година највеће јужно полуострво САД било је испресецано 

мочварама. Открио га је 1513. шпански истраживач Поенсо де Леон, па је све до 

1819. полуострво припадало мадридским властима и индијанцима. Флорида је 
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откупљена од Шпанаца тек 1845. године. Када је претворена у огромно 

пољопривредно добро, када је отворен рудник фосфата и када се јавио посао, на 

Флориду крајем прошлог века долазе и српски радници. Њих две стотине. 

Наглим развојем туризма последњих деценија Флорида је претворена у рај на 

земљи. Срби су наставили да долазе, да се досељавају, али сада као туристи и 

пензионери.  Ту су и српске цркве Свети  Ђорђе, Свети  Сава. На Флориди живи 

петнаестак хиљада Срба, који су расути дуж  полуострва, тако да их у Мајамију 

има највише, око хиљаду породица. То су људи средње класе, мада има и 

богатих. Добри православци и Срби, који сваке јесени организују Српске дане 

на Флориди. Они који воле Србију окупљени су око Конгреса српског 

уједињења.  

И у најудаљенојој америчкој држави Хаваји, састављеној од двадесетак 

острва, најближој Флориди, живи четрдесетак српских породица. Највише их је 

у престоници Хонолулу, на острву Оаху. Приче кажу да су Хавајци подигли 

споменик Васојевићима,  јер је после доласка Џемса Кука, он био њихов први 

владар. Срби данас на Хавајима имају парохију Светог кнеза Лазара. 

 

4.2.12. Срби на обалама Онтарија 
 

Прошло је пет стотина година од како је Ђовани Кабото, касније Џон Кабот, 

морепловац ступио ногом на северно тло Америке, истражио га и назвао 

Канада. У овој земљи до почетка деведесетих било је стотинак хиљада Срба, 

Црногораца и Југословена. Данас ову земљу снега и леда освајају млади Срби. 

Њих 30.000 ушло је у Канаду за само десетак последњих година. Историја каже 

да је прва група од 49 српских усељеника стигла у Квебек 1885. године. До 

1918. године у Канаду је стигло 1.258 Срба. Само у Торонту, између балканских 

ратова и Првог светског рата, било преко 200 Срба, углавном самаца. Окупљали 

би се у кафани "Београд". 

После Другог светског рата, у ову земљу се уселило преко 110 хиљада људи, 

углавном, политичких емиграната  а потом и нових гастарбајтера, из СФРЈ. 

Срба је било око 80.000. Од 1990. године усељавање Срба у Канаду добија на 
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значају због промене у усељеничком законодавству 1993. године, када су 

уведени додатни критеријуми који стимулишу усељавање стручних и 

квалификованих људи. Канади је годишње потребно 220.000 досељеника. Од 

1994. години, Србија  је међу десет највећих снабдевача стручне радне снаге за 

канадско тржисте. Канада је у тој години издала преко седам хиљада 

усељеничких виза и постала прва и најважнија усељеничка земља. 

И пре педесетак година и данас највећа и најача исељеницка организација 

наших људи у Канади јесте Српска народна одбрана. Први  Конгрес  СНО у 

Канади, док је њено седиште било у САД, одржан је децембра 1916. године у 

Веланду, Онтарио.  

Српска православна црква у Канади окупља највећи број наших 

сународника. При црквеним општинама су организована добротворна друштва 

(Коло српских сестара), фолклорне групе, црквени хорови и српске школе. 

 

4.2.13. Чикаго – највећи српски град ван Србије 
 

 Срби данас живе у преко 100 држава света, на свим континентима, не 

рачунајући државе настале распадом бивше СФРЈ. Најбројније српске заједнице 

налазе се у Европи и Англо – Америци. Прецизних података о тачном броју 

Срба у појединим државама нема, али се поуздано може рећи да су Срби 

највише насељени у САД.  

 На статитичкој карти САД јасно се види да највећи број Срба живи у 

источним државама Илиноис, Индиана, Мичиген, Њујорк и Пенсилванија. А 

потом у државама Охајо, Калифорнија, Флорида, Тексас и Колорадо. У Чикагу 

је данас свега 200.000 Срба, а у Кливленду 20.000 где у две парохије има око 

1.000 православних верника. У САД има 50-ак храмова. Прва генерација Срба 

концентрисала се у северном делу Чикага, где је 1913. Године одржан први 

српски сабор. Десетак година касније српска православна црква у Америци 

одвојила се од руске и припојила српској Патријаршији, заслугом владике 

Николаја Владимировића и владике Мандарија. Са доласком нових генерација 
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досељеника, расте и број Срба у Чикагу који данас највише насељавају део 

града око језера Мичиген.  

Американци, који не воле национално да се пребројавају, тек су пописом 

1980. године показали пуни етнички састав САД. Тада је утврђено да америчких 

Срба има око сто педесет хиљада. Како је у међувремену још десетине хиљада 

Срба избегло у главни град државе Илиноис, то је Чикаго са око 200.000 наших 

људи сигурно данас највећи српски град у иностранству. 

Предео на северу Америке, око језера Мичиген, на коме се налази овај 

метрополис, пре око две стотине година, индијанско племе Алгонкини назвао је 

Поље лука (Чикаго). То име је прво добила река, а потом и град, који је никао 

1833. године. У њему је било четрдесетак кућа и две стотине житеља. Први су у 

њега почели да се досељавају француски Канађани и урбани Индијани, а потом 

ми, дошљаци из Европе и са истока Америке. Како се насеље индустријски 

развијало, тако се повећавао и број његових становника. Данас Чикаго има 

седам милиона житеља, који воде порекло из чак осамдесет нација са свих 

крајева света. Срби су зато у овом граду мала етничка заједница. 

У историјским документима овог, другог по величини града у Америци, 

нема много писаних трагова о досељавању Срба. Тек 1910. у општинским 

актима регистровано је званично постојање становника Чикага српског порекла. 

Били су то, углавном, мушкарци, који су ушли у Америку са жељом да зараде 

који долар и врате се кући. Како зарада у челичанама и рудницима никада није 

била довољна за повратак и женидбу, то су многи заувек остали у "Америки". За 

њима су, верујући у причу о америчком сну, међутим, убрзо почели да 

пристижу и други Срби. 

Прва генерација српских досељеника створила је своју малу колонију у 

Клејборну, северном делу Поља лука тј. Чикага. Ту је пре деведесет година, 

пред две стотине људи, одржана и прва служба у српској цркви "Христово 

васкрсење" на Шилеровој улици. Друга колонија никла је на југу, у 109. улици и 

Комерсал авенији, где је подигнута нова црква. На овом простору први велики 

српски сабор, и црквени, и народни, одржан је 1913. године. А десет година 

касније, такође, у Чикагу српска црква у САД се одвојила од руске и припојила 
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Патријаршији у Србији. Била је то заслуга двојице владика Мандарија и 

Николаја. 

Како су пристизале нове генерације Срба, које су освајале овај град, тако је 

српска колонија расла и селила се. Данас су Срби сконцентрисани највише око 

језера Мичиген и на западном делу града. Пре двадесетак година преселили су 

најстарију српску цркву на „Redvud drajv“или Западни Српски Пут, како Срби 

зову то православно имање. У овом граду и околини данас постоји седам 

српских цркава и два манастира, Свети Сава и Нова Грацаница, који су и 

седиште највећих православних епархија у расејању. Први је почео да гради 

владика Мандарије, а други владика Иринеј. Зато се и може рећи да је Чикаго 

пре свега духовни центар Срба у расејању. 

Највећи број Срба доселио се у чикашки басен, који захвата простор државе 

Илиноис, Индијана, Мичиген и Висконсин, за време I и II светског рата. Та 

постратна емиграција удахнула је живост и национални дух старом 

пројугословенском исељеништву. Многе српске организације су се омасовиле и 

ојачале, па је Чикаго изарстао и у политички центар Срба у дијаспори. У овом 

граду је, на пример, одржан 1941. године Конгрес Српске Народне Одбране. Од 

осталих српских организација издвајају се Конгрес српског уједињења у Чикагу, 

Удружење српских бораца, Српски културни клуб Свети Сава, Савез кола 

српских сестара у САД и Канади и тд... Како у САД постоје четири српске 

епархије, тако постоје и четири централна одбора Кола српских сестара. У 

Канади ради седам одбора са две хиљаде чланова. Данас, иначе, у српској 

дијаспори постоји стотинак одбора Кола српских сестара, од Македоније до 

Аустралије. Председница Савеза Кола српских сестара у Америци потиче из 

београдске породице Перишић.  

Током 1992/95. владика Иринеј послао је и први у дијаспори организовао 

хуманитарну помоћ за отаџбину. Када је у Америци 1987. основан први фонд 

милосрђа "Грачаница", митрополит Иринеј је дао у фонд за Косово хиљаду 

долара.  

Од свих српских досељеника у Чикагу, у озбиљном бизнису се налази једва 

пет одсто наших људи. Пре двадесетак година највећи број Срба радио је у 

угоститељству. Тада је у Чикагу било око тридесетак српских кафана и 
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ресторана, а данас их има свега десетак. Чикашки Срби су још пре деведесет 

година почели да се професионално и синдикално удружу. Тада су и никла 

српска потпорна друства "Обилић", "Балкан" и "Краљ Петар I Карађорђевић". 

Последњих година, међутим, нове генерације интелектуалаца и бизнисмена у 

Чикагу су основале, прво Америчко-српско лекарско друштво, затим Српску-

америчку адвокатску комору и Америчко-српско удружење полицајаца. 

Културну елиту у највећем српском граду у иностранству представља 

неколицина уметника чија су дела подједнако популарна и у отаџбини. Својим 

делима "Три српске главе" и "Србија међу вуковима" истакли су се у Чикагу и 

писци Војин Марковић, односно Милан Поповић-Вељков.  

 

4.3. Срби у Јужној Америци 
 

Неких поузданих података о сеоби Срба у Јужну Америку, почев од 

осамдесетих година прошлог века до данас, готово и да нема. Због тога се сви 

подаци о исељеницима српског порекла у латинском делу Америке, јужно од 

Рио Гранде, заснивају само на проценама. Усељавање Срба у Јужну Америку 

почело је крајем прве половине XIX века (Дахл, 1974), након што су земље овог 

дела света стекле независност. Готово да нема битније разлике између 

насељавања Северне и Јужне Америке (Мисовић, 1993), изузев у томе што је 

досељавање у Северну Америку почело нешто раније и што је било 

интензивније од насељавања јужног дела америчког континента.  

Раније су се  Срби бавили понајвише сточарством, шумарством, трговином и 

нешто мало индустријским пословима. Неки од њих су из отаџбине 

кренули у Јужну Америку као угледни трговци. У каснијим периодима, 

нарочито после Другог светског рата, Срби су се спорадично усељавали у Јужну 

Америку и кренули да се баве савременијим занимањима. Исто тако, средином 

шездесетих година у Јужној Америци је било шест црквено-школских одбора, 

али су имали само једног свештеника (Божовић, 1968). Парохије Српске 

православне цркве и црквене одборе у Јужној Америци директно администрира 

српски Патријарх из Београда. 
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4.3.1. Срби у Аргентини 
 

Аргентина је у прошлости била изразито имиграциона држава, највише због 

слабе насељености великих површина обрадиве земље. Све док нису окочани 

грађански сукоби 1853. године, ова земља је била нестабилна за досељавање и 

док није донет нови Устав који је подстакао усељавање, није се статистички 

говорило о новим житељима Аргентине. Данас у Аргентини живи 30.000 наших 

држављана. 

 И поред тога што је по броју знатно мања од дијаспора у САД и Канади, 

аргентинска не представља мање значајну културно-историјску тему7

Прва друштва у којима су се окупили Срби, настала су оног тренутка када су 

1878. године схватили да ће самоорганизовањем најбоље помоћи 

себи. У Аргентини је те године никло аустроугарско друштво узајамне помоћи. 

У оквиру друштва отворена је и читаоница “Спавајући лав”, из чије је дирекције 

настао и први јужноамерички исељенички лист “Искра славјанске слободе”. 

Темељи православља у Аргентини постављени су међу српским исељеницима 

тек после Другог светског рата. Прва црквено-школска општина, чије је 

седиште било у приватној кући једног досељеника, била је претходница 

Светосавском храму у Буенос Ајресу. После Другог светског рата, српски 

исељеници у Аргентини формирали су и Српско културно друштво Свети 

Сава. У провинцији Санта Фе данас ради и српски православни центар. 

. Премда 

истог порекла као и америчка, аргентинска емиграција је развила специфичан 

друштвени и културни карактер. Поред удаљености од матице, разлози се могу 

тражити и у изолованости заједница исељеника (колонија) у Аргентини, које су 

често раздвојене великим пространствима. 

 
 

 
 

 

                                                            
7 Пантовић Б. (2013). Наша дијаспора у Аргентини – историјски преглед и прелиминарна истраживања, 
Београд, стр. 120 
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4.3.2. Срби у Чилеу 
 

 

У Чилеу су се, најпре, досељавали Бокељи – морепловци (Мисовић, 1993). 

Помиње се име Петра Замбелића (морепловац и истраживач), који је трагично 

нестао 1907. године. Друга по величини и количини производње фирма била 

је у рукама браће Митровић, такође у провинцији Антофагасте. У овој 

провинцији помиње се и трговина луксузном робом “Ла Сербиа”. 

Срби су дошли  у Огњену земљу, на рог Јужне Америке, привучени причама 

о злату. У Пунта Аренасу и данас постоји музеј Југословенског друштва, који је 

основан 1900. године, а чији је симбол био лик Косовке девојке и Павла 

Орловића. Гробље Помпарнас чува животне приче многих од тих људи.  У 

месту Порвенир, многи Чилеанци говоре српски, а на локалним саобраћајним 

знацима стоји обавештење:  Југославија 18.622 километра. 

 

4.3.3. Срби у Бразилу 
 

И Бразил је пружио уточисте једном броју српских исељеника. Иако су први 

исељеници стигли у ову земљу још крајем 19. века, већа група се 

доселила у периоду између 1922. и 1925. године. Тачније, једна група од око 

2.000 исељеника стигла је у Бразил 1922. године. Већина њих су били 

грађевински радници који су се запослили у држави Сао Пауло.  

  Службених података о Србима у статистици Бразила до 1988. није било, јер 

су били утопљени у Југословене и делили су њихову судбину. Последњих 

тридесетак година окупљени су у Друштву пријатеља Југославије. 

 

4.3.4. Срби у Боливији 
 

 

У Боливију су наши досељеници, долазили из Чилеа у периоду између два 

светска рата, када је један део наших људи остао без посла и иселио 

се у Боливију, где је уложио новац у трговину, остајући тамо до данашњих дана.  
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4.3.5. Срби у Уругвају 

 
У  Уругвају су се  Срби досељавали, углавном, после Првог светског рата. 

Готово су сви стизали у Монтевидео и у његова индустријска предграђа. 

Запошљавали су се у индустрији меса, грађевинарству, а мањи број се окренуо 

пољопривреди. Наших људи има највише у Оруру, Унију и Потосију, а нешто 

мало и у Монтевидеу. Српских исељеника има око две хиљаде. Срби се 

окупљају око Југословенског дома и фолклорног друштва “Братство”. 

 

4.3.6. Срби у Перуу 
 

У Перуу је такође живео један број српских исељеника који се бавио 

углавном трговином. Већина је живела у главном граду Лими и његовој 

околини. Заједно са потомцима, Срба у Перуу има до пет хиљада. Сем Лиме, 

настањени су и у Калау и Керо де Паску. Данас су то имућни људи. Срби и 

Црногорци су годинама живели заједно са Хрватима, па је логично било и да 

постану чланови друштва “Дубровник”. 

 

4.3.7. Срби у Венецуели 
 

У Венецуели готово да преовлађују исељеници српског порекла, мада има и 

Хрвата и Словенаца (Мисовић, 1993). Раде разне послове, 

најчешће у индустрији. Има Срба и ситних предузетника, занатлија, трговаца и 

угоститеља, али има, међутим, и професора, лекара, архитеката, сликара и 

других. У Каракасу се налази друга Српска православна црква на тлу Јужне 

Америке. У овој земљи међу нашим људима постоји јака веза, као и јака веза 

српске дијаспоре Венецуеле  са Србијом. Остале земље Јужне Америке су 

насељаване у исто време кад и Аргентина, Чиле, Уругвај и Бразил, само у 

мањем броју. 
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4.4. Срби у Аустралији и на Новом Зеланду 
 

У Аустралији живи око 200.000 Срба. Главна концентрација наших 

исељеника је у државама: Нови Јужни Велс, Викторија и Јужна Аустралија, и то 

у градовима: Мелбурн, Сиднеј, Канбера, Њукасл, Волонгонг, Бендиго, 

Портланд, Кингстон и Аделејд. У Западној Аустралији исељеника и наших 

грађана највише има у Перту и широј околини.  

Срби долазе масовно у Аустралију непосредно после Другог светског рата, 

мада и раније, али у мањем броју, досељавају се у ову земљу. Шездесетих и 

седамдесетих година у Аустралију у већем броју почињу да долазе наши 

радници који су већ радили у Западној Европи (у Немачкој, Француској, 

Аустрији) као и квалификовани радници и сеоско становништво из Србије.  

Распадом СФРЈ и избијањем грађанског рата, у Аустралију пристиже велики 

број избеглица, поготово мешовитих брачних парова из Србије. Они данас, 

махом, живе у скромнијим четвртима многих аустралијских градова. Суочавају 

се са проблемом спорог прилагођавања и уклапања у укупне друштвене прилике 

у Аустралији. Мало је исељеника који су постигли значајне резултате у бизнису. 

Обично раде у сектору услуга (трговина, угоститељство, грађевинарство,  

молерско – фарбарске услуге, хемијско чишћење, аутомеханичарске и лимарске 

услуге и др.). Тек у новије време млади пословни људи успостављају успешнију 

сарадњу са банкарским и финансијским институцијама.  

Наши исељеници у Аустралији су формирали бројна друштва и клубове, 

спортске и културне организације, социјална удружења, завичајне клубове, 

хуманитарна и добротворна друштва, школске одборе и струковна удружења. 

Рачуна се да у Аустралији данас има више од стотину организација, клубова и 

завичајних удружења. Али, они окупљају мањи део исељеничке популације. 

Карактерише их уситњеност, неповезаност и одсуство координације у раду.  

Срби из старе исељеничке генерације су скоро у свим националним 

организацијама и црквено – школским општинама формирали фолклорне 

секције, културно – уметничка друштва и групе за децу, па често организују и 

приредбе. На тај начин они чувају своју духовну и културну везу са старим 
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крајем. У многим приликама – као што су рођења, венчања, крштења, крсне 

славе и др. – брижљиво негују и чувају српске обичаје и традицију. При свакој 

црквено – школској општини, готово без изузетка, формирају и Коло српских 

сестара, које се брине о старим и болесним лицима. Значајну помоћ ова 

хуманитарна и патриотска организација пружа и деци, поготово оној без 

родитеља, и оној чији родитељи нису у стању да им обезбеде потребну негу и 

егзистенцију.  

Српска православна црква у Аустралији има две епархије: Аустралијско – 

новозеландску и Аустралијско – новозеландсу митрополије Новограчаничке, у 

којима је организовано 35 парохија. У њима постоји 32 храма и 2 манастира.  

 
 

4.4.1. Нови Зеланд 
 

На Новом Зеланду живи окo 7.000 наших грађана. Највише их је у Окланду и 

Велингтону, а мање у Крајстчерчу и Хамилтону.  

Срби су, углавном појединачно, почели да насељавају Нови Зеланд већ 

крајем ΧІΧ века. Међутим, у ову земљу су у већем броју дошли тек нак он 

Другог светског рата. Ипак, највише Срба се доселило непосредно после 

избијања кризе и грађанског рата на простору претходне Југославије. Већином, 

то су били високо квалификовани и стручни радници, са солидним радним 

искуством, а често и са међинародним референцама.  

На Новом Зеланду постоје две српске православне цркве: у Велингтону и 

Окланду. 
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4.5. Срби у Африци 
 

4.5.1. Јужноафричка Република 
 

Јужноафричка Република је једна од ретких земаља на афричком континенту 

у којој дуже времена живи и ради значајна популација српског народа. У 

осталим земљама овог континента Срба има неупоредиво мање, и то су 

углавном представници наших или страних фирми. Они тамо привремено 

бораве – само док обављају одређени посао.  

Срби су кренули да насељавају просторе Јужноафричке Републике још у 

ΧVІІІ веку. За време и после Другог светског рата почиње нови талас 

досељавања Срба на ове просторе, углавном војника, официра и ратних 

заробљеника бивше краљевске војске, који су одбили да се врате у тадашњу 

Југославију. 

Процењује се да је до шездесетих година прошлог века у Јужноафричкој 

Републици живело око 3.000 наших исељеника. Од средине шездесетих до 

средине осамдесетих година знатно се повећао број економских емиграната из 

Србије. Данас, према релевантним проценама, у Јужноафричкој Републици 

живи око 20.000 наших сународника – исељеника и оних који ту повремено 

бораве и раде. Док је, у осталим афричким земљама овај број знатно мањи и 

износи свега 5.000 српских држављана на овом континенту.  

Највише наших грађана је данас лоцирано у Јоханесбургу и околини. Доста 

их има и у Преторији, Дербену, Кејптауну и другим местима. Огромна 

раздаљина између тих градова битно отежава остваривање чвршћих веза и 

сарадње међу нашим грађанима у овој земљи.  

Српска православна црква у Јужноафричкој републици присутна је преко 

Аустралијско – новозеландске епархије.  
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Слика 3. Јоханесбург, српска црква; извор: sh.wikipedia.org. 

 

 

4.6. Срби у Азији 
 

Срба у Азији данас има веома мало. У појединим азијским државама, 

посебно у Јапану, почели су да долазе у послератном периоду као економски 

мигранти, а нарочито крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, у 

време када у Јапану долази до брзог економског развоја и привредне експанзије 

на светском тржишту. То су углавном били заступници трговачких фирми и 

привредних комора. Неки од њих, међутим, запошљавали су се и као стручњаци 

у посебно траженим специфичним струкама и занимањима. У Јапан су често 

одлазили и наши уметници, сликари, књижевници, публицисти, културни, 

научни и јавни радници.  

Током деведесетих година знатно је повећан број Срба који су населили 

Кину. И они су углавном из света бизниса, нарочито из трговине, затим 

заступници наших и страних фирми.  

У Сингапуру, Хонг Конгу и Малезији последњих година се повећава српска 

дијаспора, јер су у ова подручја стизали: избеглице прогнаници, представници 
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привредних организација, заступници познатих светских фирми и стручњаци 

дефицитарних занимања.  

 

5. Организацијa српске дијаспоре у свету 
 

 Закон српске дијаспоре је заједнички пројекат Срба у региону и државе 

Србије. Интересовање за формирање оваквих организација је велико. 

Организације и појединци из целог света дали су свој конкретан допринос, што 

потврђује колико је било њихово ишчекивање о успешности рада ових 

организација. Најпознатије су: Конгрес српског уједињења, Српска народна 

одбрана, Савез српског удружења у Немачкој, Централни савет Срба у 

Немачкој, Савез Срба Аустрије, Заједница српских клубова Беча, Српски 

културни савез Швајцарске, Српски савез у Шведској, Српска културна 

заједница „Арзињано“ из Италије, Уједињена српска дијаспора Евроазије, 

Демократска партија Срба из Македоније, Српско друштво из Велике 

Британије, Српски културни центар Словеније, скуп „Опленац“ из Канаде, 

удружење „Мозаик“ из Париза, Српски институт за јавну дипломатију из 

Брисела, Удружење Срба Грчке и тд... 

 

6. Практичне мере намењене јачању на релацији 
Србија - дијаспора 

 

 

Успостављање блиских, на поверењу заснованих веза, представља основни 

предуслов активирања социјалног, хуманог и афективног капитала дијаспоре у 

циљу подршке матици. Најважнија активност намењена креирању одговарајуће 

слике и јачању осећаја припадања матици јесте размена и ширење знања и 

информација путем нових медија (сателитске телевизије, интернета: веб 

портали, е-дискусије,електронска пошта, форуми и блогови), али и употреба 
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традиционалних канала комуникације: одржавање конференција, прослава 

значајних историјских датума, посете миграната и њихових потомака матици. 

Веома значајна је и политичка партиципација, тј. гласање припадника дијаспоре 

на политичким изборима у земљи, па чак и увођење представника у власти. 

Тако, рецимо 

неке државе, као Грузија и Летонија, бирају политичке званичнике из редова 

своје дијаспоре. Затим, чланови дијаспоре треба да имају право да активно 

учествују у дискусијама које се тичу њихових актуелних потреба, да упознају 

своје сународнике о квалитету и стилу свакодневног живота у земљи пријема, 

да комуницирају о својим тешким осећањима (носталгија, криза 

идентитета,проблеми локалне интеграције и сл). Следећи значајан циљ је 

креирање базе података о медијима, црквеним и другим организацијама 

дијаспоре у земљама у којима живе, затим о клубовима и истакнутим 

личностима (вођама, тј. важним појединцима) у њиховом животу. 

 

 
 

6.1. Филантропија 
 

 

Бројни су примери чланова српске дијаспоре (спортиста, пословних људи, 

уметника и њихових породица) који су познати по својим фондацијама и 

задужбинама у Србији, као и у својим земљама пријема. То није нова пракса, 

већ се ради о једној старој српској традицији. Давне, 1941., године у Србији је 

регистровано чак 490 фондација. У самом центру Београда, постоји пуно 

задужбина, а стари донатори су били веома поносни на своју отаџбину и желели 

су да она личи на остале европске метрополе. Након доласка комунистана власт 

1945, услед национализације, ова традиција је напуштена. Међутим, данашњи 

закони штите приватно власништво те, самим тим, пружају боље услове за 

оживљавање фондација. Овај тип улагања у своју земљу порекла сматра се као 

„поштени капитал”, тј.као начин да се помогне у превазилажењу љубоморе 

зависти међу својим сународницима, који нису имућни, односно који живе у 

другачијем општем контексту. 



 Срби у дијаспори 
 

62 
 

Други вид помоћи матици је формирање добротворних невладиних 

организација. Неки чланови Српске дијаспоре су већ пружили велики допринос 

у том погледу, као што је било у случају градње цркава (познати Храм Св. Саве 

на Врачару у Београду), затим болница, школа, зграда Опере, објеката 

инфраструкуре (мостова, путева). У јавности је добро познат веома значајан и 

хуман програм подршке интерно расељеним лицима са Косова, путем куповине 

и/или насељавањем напуштених кућа и газдинстава старих људи, без 

наследника, у крајевима са веома ниским наталитетом (Војводина, југоисточна 

Србија итд). Затим, многи познати спортисти граде водене паркове, тениске 

терене, кошаркашке дворане, голф терене, отварају ресторане и сл. Међутим, 

ово је још увек веома сложено и деликатно питање, које изискује обазривост, јер 

дијаспора има веома лоша искуства из претходних периода (социјалистичке 

власти). Када се подсете тих времена, наши исељеници постају веома уплашени 

и несигурни, подозревајући да матица тражи начина да их поново искористи 

(пре свега, њихова материјална средства), а да им не понуди било шта за узврат. 

У том смислу су односи на релацији Србија –дијаспора још увек веома 

бременити неповерењем, што јако оптерећује нове планове и перспективе. 

Питање неповерења је веома сложено и, свакако, не може се разрешавати 

брзо ни у краћем периоду. Оно захтева пуно напора, добре воље и стрпљењана 

обе стране. То је дугорочан пројекат, који превазилази мандате једног па и више 

ресорних Министара. Кључни начини враћања поверења су: денационализација, 

реституција, повраћај штедних улога из националних банака, које су пропале 

током деведесетих као и враћање државних обвезница Зајма за препород. 

Министарство је такође веома заинтересовано да се у пракси спроводи нови 

Закон о Дијаспори, који прецизније регулише ове односе. 
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6.2. Образовање, култура и спорт 
 

  

Образовању се придаје веома велики значај у савременој економији услуга и 

друштву заснованом на знању. Постоје два битна начина подстицања улагања 

културног капитала дијаспоре у развој матице. Први се тиче свих оних добитака 

које су они остварили у земљама пријема. Искуство и извештаји са терена 

показују да је већина припадника српске дијаспоре постигла завидне резултате 

на образовном и професионалном плану, па би било веома мудро када би се 

њима пружиле шансе да поделе своја знања са земљом порекла, као и да у њу 

инвестирају, рецимо у мала и средња предузећа (Видовдански дани, 2006). 

Други начин се односи на стратегије усмерене ка задржавању најбољих 

студената у земљи (Kutlača и Grečić, 2005).  

Али, услов свих услова јесте, свакако, друштвено економски и 

институционални опоравак матице (развој образовања, тржишта, правде, 

финансијског сектора, запослења, социјалне заштите, здравства). То су изгледа 

најзначајнији предуслови који би могли да успоре даље миграционе токове ка 

Западу. Један такав механизам су и програми “циркулације стручњака”, који 

омогућавају професионалцима, професорима и научницима да неко време 

проведу у иностранству у водећим компанијама и на универзитетима. Такви 

програми су већ присутни у ресорним министарствима (науке и образовања), 

али и у неким приватним фондацијама. 

Други веома значајан начин очувања идентитета и његовог преношења на 

нове генерације јесте организовање школа српског језика за децу наших 

миграната и њихово снабдевање квалитетним уџбеницима, затим курсеви из 

културе, историје, литературе и упознавање са биографијама познатих српских 

писаца, научника, уметника. То би све требало да буде подстакнуто и 

организовано од стране матице у земљама њихове дестинације, али и у самој 

Србији (летњи кампови, посете, екскурзије, изложбе, и сл).  

Спортови имају важну улогу у савременом друштву јер су њихови прваци 

истакнути преносиоци културе, језика, националних симбола и идентитета. 

Србија је широм света позната по великим спортским асовима у многим 
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дисциплинама: тенису, кошарци, одбојци, ватерполу, атлетици. Ти млади људи 

су најбољи представници земље порекла, а захваљујући њиховој слави, а често 

и великим капиталним улагањима у матицу, они отварају врата за друге стране 

потенцијалне инвеституре (компаније, предузећа и донаторе), а све то 

захваљујући свом социјалном капиталу, тј, везама, пословним контактима и 

осталим пријатељствима. 

 

7. Актуелно стање односа Србије са дијаспором 

 
На основу потребе да се поново успоставе и одржавају чврсти односи са 

нашим мигрантима и њиховим потомцима, нове демократске власти у Србији 

основале су 2004. године Министарство за дијаспору. Основи циљеви 

Министарства су формулисани на следећи начин: унапређење положаја 

дијаспоре; њихово политичко заступање; стварање услова за укључивање у 

политички, економски и културни живот матице и најзад њихов одрживи 

повратак. Овај последњи циљ се посебно односи на оне појединце и групе који 

су земљу напустили у скорије време, тј. током деведестих година прошлога 

века. Укратко, мигрантима се додељује посебно значајна улога у развоју нове, 

демократске Србије, тј у убрзању процеса њеног социо-економског опоравка, 

упоредо са очувањем културе, идентитета и промоцијом њених 

етнонационалних специфичности у свету. 

Анализа извештаја о раду Министарства (2006-2008) показује да је до сада 

држава предузела заиста много разноврсних активности у два основна домена:  

1) јавне комуникације  и,  

2) културно – просветна, научна сарадња и спорт. 

У области комуникација, евидентно је да је остварен велики утицај на ширу 

јавност, захваљујући сталној дисеминацији информација путем електронских 

(ТВ, интернет) и традиционалних медија (дневне и периодичне штампе), у вези 

са активностима Министра и других владиних и невладиних организација, 

приоритетим у развоју друштва и осталим битним догађајима уземљи. Што се 

тиче другог широког поља, Министарство је успело да покрене серију 
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активности намењених различитим генерацијама потомака дијаспоре. Те 

активности би смо могли да поделимо у три главне области:  

1)  усавршавање српског језика;  

2)    летње школе и кампови; 

3) успостављање интензивније сарадње са академским мрежама дијаспоре 

(„креативна дијаспора”). 

 

Пуно напора уложено је у организовање школа српског језика, снабдевање 

наших сународника у иностранству квалитетним уџбеницима, намењених 

курсевима нашег језика, српске историје, друштва и културе, сајмова књига, и 

др. Наставници српског језика из страних држава су гостовали у матици са 

циљем да унапреде методологију наставе, као и ради прикупљања 

одговарајућих дидактичких материјала и речника српског језика. Следећа важна 

активност је била стварање базе података о успешним организацијама и 

појединцима у спорту, култури и науци у иностранству, затим о културним 

клубовима и уметничким удружењима. Најзад, учињени су значајни напори у 

правцу повезивања “креативне дијаспоре” са Министарством за дијаспору 

Републике Србије. 

У области науке, Министарство за дијаспору спроводи заједнички пројекат 

са Министарством науке, које је, заправо, његов иницијатор. Реч је о програму 

“повратка стручњака” (“brain return”), који, поред тог основног, има за циљ и 

прикупљање релевантних података о истраживачима српског порекла који живе 

у иностранству. 

Као веома битан корак у правцу јачања социјалног капитала дијаспоре, 

истиче се хитна потреба за нострификацијом диплома, са циљем изједначавања 

квалификација стечених на страним универзитетима са српским, што је од 

изванредне важности за привлачење генерација које су напустиле земљу у 

новијем периоду, током деведесетих, али и оних који размишљају о повратку. 

Наведени крупни задаци су, пак, у надлежности Министарства образовања. 

У области спорта, Министарство дијаспоре је реализовало неколико акција, 

намењених окупљању младих генерација (и потомака старијих миграната, 

рођених изван Србије). Реч је о летњим камповима и школама кошарке, тениса 

и фудбала у националним центрима, на планинама и у градовима широм Србије. 



 Срби у дијаспори 
 

66 
 

Међутим, упркос великим успесима Министарства дијаспоре, 

постигнутим до сада, као и пројекцијама будуће сарадње са нашим људима у 

иностранству, уочавају се и неки, битни недостаци. На први поглед, одмах пада 

у очи да интернет сајт Министарства дијаспоре нема превод садржаја на стране 

језике (бар на енглеском). Превод садржаја вебсајта на страни језик/е помогао 

би бољем разумевању и комуникацији, будући да се мора претпоставити да 

потомци дијаспоре, рођени у иностранству, не познају довољно језик матице. 

Друго, велика већина активности је усмерена на млађе генерације, тј. на 

адолесценте или на стручњаке.  Старије генерације су некако остале по страни, 

иако је из искуства познато да међу њима има пуно потенцијалних повратника. 

Отуда би требало повести више рачуна о њима, посебно у областима 

информације и комуникације. При томе, неки имају, а неки баш и немају где да 

се врате. Њима су потребне информације о: урбаним насељима, руралним 

крајевима (можда би неки купили напуштене куће и газдинства, тј она која 

немају наследника). Они, такође, треба да стекну увиде у: здравстеви систем, 

социјалну заштиту, услуге домова за смештај старих лица (приватних и јавних). 

Најзад, али не и на последњем месту, чини се да би било веома корисно 

када би Министарство објавило приручнике намењене дијаспори, са корисним 

информацијама – водичима о улагању, могућностим за отварање бизниса, 

предузетништву, особинама домаћег тржишта робе, капитала и радне снаге, 

потребама у домену грађанских иницијатива и добротворног рада.  
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Закључак 
 

 
Данас скоро половина српског народа живи изван српске државе; око четири 

милиона. Те кобне сеобе треба да прате и наше мисли, и наша наука, и наше 

делатности у просвети и култури. Писати о сеобама и о животу у дијаспори већ 

значи имати свест о себи у овом времену. Извесне српске установе су затајиле; 

многи појединци не чине оно што се од њих очекује; ни сама држава није на 

висини историјског тренутка и још није нашла одговоре на важна питања о 

дијаспори. 

У новим срединама Срби имају шта да науче, па би им и патриотска дужност 

била да стечено знање пренесу и у своју отаџбину, али где год били, они су 

гласници наше културе, која има шта да понуди свету. Тако се историјаска 

несрећа може преобратити у плодоносну размену и узајамно обогаћивање. То и 

јесте принцип виталних, а Срби су, не једном, потврдили своју виталност. 
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