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Ових дана ми се по глави мота једна мисао Мартина Лутера Кинга, симбола грађанског отпора и непослушности, 

човека који је живот дао за визију једнаких и достојанствених људи. 

Мартин Лутер тврди да сви ми лагано умиремо као усправна људска бића од онога тренутка када почнемо да 

ћутимо о стварима које су важне . Ћутимо о срећи, достојанству и људској солидарности. Зажмуримо или 

нервозно одмахнемо руком на спомињање социјалне правде. Или се упитамо на чему је или из ког филма је овај 

лик који нешто дроби о достојанственом раду. Или о слободним и фер изборима, рецимо. Онога тренутка када 

изгубимо наду и престанемо да маштамо о бољем и праведнијем свету постајемо тек машине за преживљавање. 

Ходамо по свету као зомби – ми смо мртваци на допусту. 

Ових дана је 7 октобар међународни дан достојанственог рада . Ми у Србији обележавамо га деценијама већ у 

стању које, да се послужим парафразом из хришћанског наука, обележава одсуство вере, наде и љубави и бриге 

за друге. Брига за друге, друго име за солидарност и емпатију, је и мото под којим синдикати у оквиру 

Међународне конфедерације синдиката ове године обележавају овај дан. 

Достојанствен рад је рад достојан слободног човека. Наједноставније речено, то је рад који је уговорен, дакле 

предвидљив и који се одвија под унапред познатим и прихватљивим условима. Рад који је осигуран и безбедан у 

погледу физичког здравља и ризика али и на коме нас не мобингују и не “ гужвају нам карактер “ . У гужвање 

карактера спада и шиканирање, премештања и претње отказима представницима синдиката чија мисија је да буду 

гаранти и бранитељи достојанственог рада. 

Наравно, достојанствен рад је и само онај рад који је на време плаћен и од кога се да пристојно живети. 

У истраживањима квалитета живота, односно друштвених претпоставки среће посао од кога може да се пристојно 

живи и који испуњава задовољством је прва претпоставка за срећу. 

Моје прво питање је колико у Србији данас има људи који су срећни зато што имају добро плаћени посао који их 

чини испуњеним и задовољним? Јесмо ли ми у том погледу земља несретних и унижених? 

Србија је земља раширеног сиромаштва и неједнакости. Достојанство и срећа тешко иду са сиромаштвом. 

Сиромаштво по правилу не доноси ништа добро . Као у Брехтовом Добром човеку из Сечуана најстрашнија 

последица сиромаштва је дехуманизација – претварање човека у биће буквалног преживљавања, у коме често 

нема места за доброту и бригу за друге. 

Достојанство је и живот у свету без унижења корупцијом и киљентелизмом и партијским запошљавањем. Јесмо 

ли се ми то толико људски унизили да куповину радног места и прављење каријере партијском књижицом и 

новцем сматрамо нормалним стањем духа? Колико су онда уверљиви апели за останак у земљи оних који су њена 

будућност ако су сви “провалили “да је кључни услов за каријерно напредовање партијска подобност и лојалност 

вођи а не стручност ? 

Срећа је и чин људског достојанства и могућност да се буде солидаран и емпатичан, да се уживи у позицију других 

и да се са њима саосећа, односно да може да им се помогне. Брига за друге је солидарност доказана на делу . 

Вредности су то које су, нажалост данас предмет подсмеха сем ако нису политички и тржишно наплативе и служе 

као покриће и опроштајница за похлепу – алавост што би рекли наши људи. 

Свест да су сви људи једнаки и смртни додао бих требала би да води узајамности. Људи су једнаки у својој 

неупоредивости и различитости и у својим једнаким правима и достојанству. Признатог људског достојанства 

нема без признатог достојанственог рада. 

Да ли треба додати и да достојанства нема без права на квалитетно образовање, као и здравље и здраво животно 

окружење? 

Обрнуто, како то тврди Ричард Сенет, неједнакост и прекарност готово праволинијски воде у људску удаљеност 

која повратно увећава несрећу и неједнакост. Нажалост термин прекаран, дакле несигуран, нестабилан, 

безперпективни рад, односно прекаријат као модерна форма пролетеријата, су се одомаћили у нашем речнику и 

доминирају нашим радним односима. 

Наредна дилема је дакле колико људи код нас је у зони достојанственог а колико у зони прекарног рада? 

Вратимо се на крају овог апела за враћање достојанства раду, на бригу за друге усмерену пре свега на оне који 

немају једнаке могућности. 

Овога пута и на ограниченом простору нећу се бавити бројним мањинским, маргинализованим групама које 

свакако морају бити предмет наше бриге. Нешто ћу рећи о женама које су неравноправна друштвена већина. 



Студије о положају жена на тржишту рада Републике Србије спроведене у последњих неколико година указују 

на присутну родно засновану дискриминацију а односе се и на високу стопу незапослености, мањи степен 

економске активности и “ патриотске покушаје “ повратку традиционалној улози жене домаћице. 

Највећи број притужби које Повереница за равноправност Бранкица Јанковић добија односи се на тржиште рада 

при чему је и право на материнство у питању, јер неретко жена после породиљског боловања буде пребачена на 

ниже радно место или у најгорем случају, добије отказ. 

Какав лицемер се мора бити када се у таквој ситуацији може говорити о демографској кризи и бризи за породицу? 

Да се вратимо на крају на почетак ове приче о достојанству. Ако је Србија земља унижених људи лишених наде 

да ће икада бити другачије, хоћемо ли, ми у Независности али и сви други, да ћутимо о томе и да се помиримо са 

тим ? 

 


