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ДА ЛИ ЈЕ „ПРИНЦЕЗА ГОЛА“?: КУЛТУРНЕ 
ПРЕДСТАВЕ ИСЕЉЕНИКА У БЕЧУ О 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАМА СРБИЈЕ*

Апстракт Имајући у виду учесталост високообразованих миграција 
из Србије, у овом раду преиспитујем на који начин се сагледавају 
евроинтеграције Србије и Европска унија међу исељеницима српског 
порекла који живе у Бечу. Ослањајући се на Жикићеву дефиницију 
културних представа као „когнитивног оруђа за замишљање стварности“ 
Жикић 2013), њихово културно и искуствено испосредовано знање о 
Европској унији и Србији третирам као вид истраживања европеизације као 
културног процеса. Другим речима, европеизацију сагледавам као облик 
културне адаптације на промене на глобалном нивоу. Улазак у Европску 
унију испитаници посматрају двојако. Са једне стране, евроинтеграције се 
посматрају као решење за проблеме на савременој економско-политичкој и 
правној сцени и начин да се унапреди општи квалитета живота у Србији. 
Са друге стране, они виде евроинтеграције као окидач нових проблема које 
Европска унија може да наметне, као што је експлоатација домаћег тржишта. 
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* Текст је настао на основу истраживања које је суфинансирано из пројекта 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Идентитетске политике 
Европске уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији (177017) и 
Министарства за културу ‘Ни тамо, ни овде’ – културно наслеђе и идентитет 
гастарбајтерске популације. Ментору при изради докторске дистертације у 
оквиру које је овај рад, у другачијем обиму, био један део, проф. др Милошу 
Миленковићу, захваљујем на стручним саветима и коментарима. Захваљујем се 
проф. др Драгани Антонијевић што ме је укључила у антрополошко истраживање 
миграната, омогућила ми да део докторског истраживања спроведем у Бечу и 
подстакла на нове истраживачке теме. Колегиници Ани Банић Грубишић се 
захваљујем на саветима и помоћи током пројекта Министарства културе. На крају 
али не и најмање важно, пуно хвала испитаницима на сарадњи.
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У том смислу, генерално становиште испитаника јесте да европеизација 
Србије не мора да има успуњење у учлањењу у Европску унију (уп. Borne-
man and Fowler 1997) него може да буде циљ (унапређења) по себи.

Кључне речи: евроинтеграције Србије, културне представе, Беч, Европска 
унија

Увод

Европска унија као „принцеза“,2 односно као „европско“, „цивилизациј-
ско“ и „модернизацијско“ (в. Shore 1993) опредељење демократске Србије 
представља најважнији спољнополитички циљ земље још од политичких 
промена 2000. године (в. Канцеларија Владе 2005). Док са једне стране, 
земља пролази кроз европеизацију и евроинтеграције, усаглашавајући своје 
политичке, правне, законодавне, економске итд. структуре са структурама 
у Европској унији,3 истовремено многи грађани Републике Србије (РС) би-
рају да не чекају Европску унију већ одлазе у неку од земаља ЕУ. У прилог 
овоме говоре и подаци о великом емиграционом таласу с почетка 21. века из 
Србије (Grečić 2002; Gábrity-Molnár 2008; Политика 2012).

У овом раду настављам већ утабани пут о антрополошком испитавању 
културних представа о Европској унији, Европи и евроинтеграцијама Ср-
бије (Радовић 2009; Жикић 2013; Крстић 2013а). Но међутим, док су Ра-
довић и Жикић спроводили истраживања међу грађанима Србије, ја сам 
одлучила да „терен“ буде у Европској унији. Шта о Европској унији мисле 
Срби који живе у Бечу?4 Како они који не планирају да се врате у демо-
кратски оријентисану Србију виде евроинтеграције земље? Фокусирам се 
на српске представе о себи, српском друштву и култури и представама о 
Европи, уместо да се концентришем на регулаторни ниво. Полазим од тога 
да је могуће сагледати европеизацију као културну продукцију знања о (ев-

2 У питању је алузија на грчки мит о Европи, феничанској принцези, коју је је 
украо и обљубио Зевс тако што се метаморфозирао у бика (в. нпр. Bauman 2004; 
в. Шмале 2003).

3 Постоји много дефиниција европеизације којима, из тематских разлога, није 
место у овом раду. Европеизација се углавном повезује са евроинтеграцијама, од-
носно Европском унијом, иако нису два подударна нити истоветна процеса. Најјед-
ноставније речено, у питању је усвајање формалних и неформалних правила и про-
цедура Европске уније, Schimmelfenning and Sedelmeier (2005, 7) али се односи и на 
социокултурне промене које прате правно-нормативно усклађивање, Крстић (2013а).

4 Уп. резултате о искуству миграната из Србије који живе у Словенији, првој и 
својевременој јединој од бивших СФРЈ република у Европској унији, Крстић (2013а).
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ропској) Србији с циљем да укажем на разумевање два паралелна (наратив-
на) тока који су последица европеизације: 1) европеизација (и улазак у ЕУ) 
као панацеја за српске проблеме и 2) феномен инфериорности, каракте-
ристичан за тзв. „синдром периферних народа“, где долази до некритичког 
вредновања свега страног или свега домаћег.5

С тим у вези, у оквиру ширег истраживања, истраживања културног 
идентитета гастарбајтера, боравила сам заједно са проф. др Драганом 
Антонијевић и Аном Банић Грубишић у октобру 2012. године у Бечу.6 
Укупно смо разговарале са седам исељеника из Србије који имају српско 
или аустријско држављанство.7 Испитаници су пореклом из Панчева, 
Београда, Лесковца и Сремске Митровице или су потомци гастарбајтера 
из Беча и Париза.8 Сем једног испитаника који живи у Бечу од раног де-
тињства остали су дошли између 1993. и 2009. године незадовољни неиз-
весним економским и политичким стањем у Србији и/или због могућности 
бесплатног студирања у Аустрији, која је сама добро позната по дугој ис-
торији имиграција са српских простора (уп. Влада Републике Србије 2010; 
Драгишић 2009; Саламон 2014).9

Као подлогу за анализу наратива испитаника и интерпретацију подата-
ка, ослањам се на Жикићева објашњења културних представа као „когни-
тивног оруђа“ за тумачење стварности (Жикић 2013, 5) у контексту транс-
националних искустава и вишеструких идентитета која имају испитаници.

5 За словеначки пример в. Velikonja (2007).
6 Иако су теренска истраживања у Бечу заједнички подухват са колегиницама, 

свака од нас три се интересовала за различите аспекте у истраживању културног 
идентитета гастарбајтера и исељеника о чему сам више писала у докторској 
дисертацији, в. Крстић (2013а). Због тога сам и одлучила да не користим 
академистички плурал. Пре свега, сама нисам склона таквом маниру писања а и 
није било практичних разлога нити потребе да говорим у име своје две колегинице.

7 Испитаници који су узели аустријско држављанство морали су да се одрекну 
српског.

8 Троје испитаника има средњошколско образовање а остали имају високу струч-
ну спрему (а неки и мастер и докторски ниво). Неколико саговорника су представни-
ци и/или руководиоци следећих удружења: Српско просвјетно и културно друштво 
„Просвјета“, Српски културни форум, удружење „Реч, боја, тон“ и Аустријско-срп-
ско друштво (http://www.prosvjeta.at/; http://www.skforum.at/; http://www.oesg.or.at/). 

9 Уп. Јелена Предојевић-Деспић из Центра за демографска истраживања 
Института друштвених наука, објашњава да„трећина особа која се трајно исељава 
у Аустрију нема завршену основну школу, а 46 одсто емиграната који одлазе у ову 
земљу има само осмогодишње образовање” (Политика 2012). Међутим, приметно 
је да све већи број младих људи одлази у Аустрију на студије, http://www.rts.rs/
page/stories/sr/story/125/Društvo/1222380/Bečka+škola+za+srpske+studente.html.
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Појам ‘културне представе’ . . . односи се на мање-више конзистентан 
скуп идеја које одређена група људи има о некој појави из стварности и 
укључује фактичка знања о тој појави, њене симболичке референце у кул-
тури којој припада дата група, дискурзивну, нормативну или стварну пове-
заност са другим културним артефактима, симболима, појавама, процеси-
ма и томе слично, као и стереотипне погледе на дату појаву, засноване на 
њеном социокултурном третману у стварности (Жикић 2013, 19).

У складу са овим, транснационалност10 прихватам у општем смислу као 
мигрантска искуства стечена животом, честим путовањима, пословним ве-
зама и одржавањем контаката у две или више земаља. Такви „бикултур-
ни“ или „мултикултурни“ начини живота су утицали на њихове двоструке/
вишеструке лојалности и идентитете и, самим тим, обликовали њихове 
изјаве о евроинтеграцијама Србије. С тим у вези, за неке од испитаника 
се може рећи да су „уџбенички“ примери транснационалних миграната у 
Бечу. Њихове транснационалне друштвене везе укључују повезаност са 
земљом порекла, двоструке или вишеструке идентификације, чланство 
или руководство транснационалних културних удружења, док су они сами 
представници и произвођачи нових хибридних култура (Koser 2007, 108). 
Како објашњава Рива Касторјано (Kastoryano 2000, 311) транснационали-
зам води ка . . . институционалном изражавању многоструке припадности, 
где земља порекла постаје извор идентитета, земља пребивања извориште 
права, а помаљајући транснационални простор, комбинујући две или више 
земље, простор политичке акције.

Дахинденова говори о транснационалним формацијама које настају као 
комбинација транснационалне мобилности и локалности. Другим речима 
ауторка укршта аспекте физичке покретљивост људи у транснационалном 
простору и социополитичке и економске укорењености у земљи преби-
вања и порекла, односно разматра „развијање/поседовање скупа друштве-
них веза на одређеним местима“ (Dahinden 2010, 51). Пратећи такав модел, 
ауторка даље говори о четири идеалне комбинације транснационалних 
формација које у пракси могу да се преплићу или мењају: (1) локализова-
не дијаспорске транснационалне формације (слаба покретљивост и висока 
локалност у земљи домаћина) – у питању су људи који су се уклопили и 
интегрисали у друштво домаћина, стекли држављанство и не иду у до-
мовину; (2) локализоване покретне транснационалне формације (висока 
покретљивост и висока локалност у земљи порекла и у матици) – обич-
но су у питању прва или друга генерација потомака миграната који често 
путују у домовину на одмор, за празнике или због породичних или послов-
них обавеза; (3) транснационални покретљивци (енг. transnational mobiles) 

10 О транснационалности в. више у Čapo Žmegač (2003); Koser (2007); Majnhof 
i Triandafilidu (2008); Vertovec (2009).
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су људи који су веома покретљиви али слабо локално укорењени у земљи 
домаћина, односно врло често су „у покрету“ и мобилност представља 
карактеристику њиховог начина живота и (4) транснационални аутсајде-
ри који имају и ниску мобилност и низак степен локалне укорењености 
као што су азиланти, избеглице или други мигранти неевропског порекла 
(Dahinden 2010, 53–57). Иако је треба прихватити идеалтипски (што ау-
торка и наглашава), ова класификација прави јасан и оперативан преглед 
могућих комбинација између мобилности и укорењености мигранта. С 
тим у вези, рекла бих да се моји испитаници из Беча (понављам, идеално 
гледано и прегледности ради) могу класификовати у другу групу (локали-
зоване покретне транснационалне формације) модела о транснационалним 
формацијама коју је понудила Дахинденова мада остављам могућност да 
се њихова ситуација може мењати.

Културне представе транснационалних исељеника пореклом из Србије 
који живе у Бечу о Европској унији и евроинтеграцијама Србије сматрам 
важним из неколико разлога. Њихова искуства познавања живота у Србији 
и у Европској унији откривају и „другу страну медаље“: шта они као жи-
тељи ЕУ мисле о ЕУ? Зашто не планирају да се врате у европски оријенти-
сану Србију? На тај начин, њихово културно и искуствено испосредовано 
знање о Европској унији и Србији третирам као вид истраживања европе-
изације као културног процеса, односно европеизацију сагледавам као вид 
културне адаптације на промене на глобалном нивоу.

У контексту савремених исељавања из Србије, потребно је скренути 
пажњу да миграције нису нов феномен на овим просторима. Користећи као 
потку поделу Владимира Гречића, направићу кратак хронолошки преглед 
исељавања са простора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно из 
прве Југославије, затим „друге“ Југославије и напослетку из Србије и ос-
врнућу се на актуелно стање. Затим проблематизујем употребу израза „гас-
тарбајтер“ за савремене (радне) мигранте сагледавањем аспеката као што 
су радне миграције и квалификације, одласци у Западну Европу и срод-
нички односи. На такав начин, дајем теоријски и контекстуални оквир за 
разумевање наратива миграната о којима је овде реч.

Хронолошки преглед миграција из Србије од краја 19. века до данас

Гречић издваја шест (оквирних) фаза емиграција у последињих стоти-
нак година (Grečić 2002, 255–256; в. Pavlov et al. 2008; в. Brunnbauer 2012; 
уп. Schierup 1990, 57–58). Истовремено, ова подела осликава емиграционе 
трендове који су владали у Европи и није искључиво везана за исељавања 
домаћег становништва.
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1) Од краја 19. века по краја Првог светског рата – прекоокеанске економске 
мигације у северну и јужну Америку, Аустралију и у Западну Европу

 У почетку, крајем 19. и почетком 20. века се може говорити о сезонским радним 
миграцијама. Оне су прерастале у трајна исељавања којима је следио прекид 
контакта са породицом и домовином (Vuksanović 1996, 295; Marković 2005).11

2) Период после Другог светског рата – економске миграције у Западну Европу, 
САД, Канаду, Аустралију, Аргентину, Бразил и Нови Зеланд

 Мигранти су најчешће имали избеглички статус.
3) Период од раних 60-их до средине 1970-их година 20. века – нови пораст 

радних миграција у Западну Европу, предвиђених као привремених
 У овом периоду долази до смањења прекоокеанских миграција (в. Kupiszewski 

2009, 18).
4) Средина 1970-их година – период усвајања строжих имиграционих политика 

због наступајуће економске/нафтне кризе у земљама Западне Европе
 Тада расте незапосленост домаћег становништва и последично ксенофобија, 

увоз радне снаге постаје непотребан (Cohen 2006; Spielvogel 2009, 954), 
отпуштају се страни неквалификовани, мање способни и болесни радници који 
су морали да се врате у земљу порекла (Vuksanović 1996, 300) иако су многи и 
остали (Castles 2006, 4).

5) Средина 1980-их година – емиграције високообразованог становништва у 
индустријализоване земље

 Тај период карактерише технолошки развој што последично изазива нове 
миграције и доприноси флексибилности тржишта.

6) Последња деценија 20. века – исељавање високообразованих, избеглица 
и радних миграната из Југославије и Србије

Овакво стање је последица наступајуће политичке, економске и 
друштвене кризе.

Као последица (после)ратне ситуације, лошег економског стања, поли-
тичке нестабилности, недостатка послова и високе стопе незапослености 
на Западном Балкану и у Србији и после 2000. године, људи и даље од-
лазе, углавном, у радном или избегличком статусу (Bélorgey et al. 2012; 
Kupiszewski and Kicingeri 2009, 9; в. Gábrity-Molnár 2008; Grečić et al. 2007; 
Bobić i Babović 2009). Поред тога, наставља се тренд исељавања високооб-
разованих, познатији као „одлив мозгова“ (енг. brain drain).12 Са ових прос-

11 В. још нпр. Simić (2007); Hristov (2012). За преглед међународних миграција 
од 1945. у Европи, в. Zimmermann (2005, 4–5); Martin et al. (2006, 15–26).

12 В. Kupiszewski (2009, 27); Krstić (2012); Драгишић (2009). Доводећи у међу-
собан однос радне миграције из средине прошлог века и савремене радне мигра-
ције, Каслс (Castles 2006) закључује да су садашње јавне политике ЕУ окренуте 
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тора углавном одлазе научници, инжењери, лекари, зубари, медицинске 
сестре и студенти (на програме размене или на даље студије), и због тога 
неки аутори говоре о „одливу омладине“ (енг. youth drain) и о „губљењу 
мозгова“ (енг. brain waste) (Bélorgey et al. 2012, 59).13 Тако гледано, рачу-
ница је једноставна и не иде у прилог савременим јавним политика Репу-
блике Србије. У комплетан одгој (храна, становање, одевање, здравствено 
осигурање и сл.) једног стручњака са универзитетском дипломом у Србији 
неопходно уложити 300.000 америчких долара (Grečić 2002, 257). Када се 
има у виду да је током 1990-их мигрирало преко 30.000 универзитетски об-
разованих стручњака из Србије и Црне Горе, аутор упозорава да је у питању 
губитак од око 9 милијарди америчких долара. Ту, наравно, треба урачуна-
ти и друге бројне негативне последице исељавања по Србију: недостатак 
људских ресурса, пре свега стручњака и младих људи; економски дефицит 
са непрофитним образовањем и квалификацијама; демографске промене, 
депопулација; слабљење региона и развојног потенцијала (Gábrity-Molnár 
2008, 4, 5; в. Grečić 2002; Vuković 2005).

Nomen est omen: oсновне методолошко-терминолошке напомене о 
употреби термина „гастарбајтер“

С обзиром да су троје испитаника деца из гастарбајтерских бракова 
а имајући у виду често изједначавање потомака гастарбајтера са гастар-
бајерима у научној литератури (уп. Čačić 1988) и, колико је мени позна-
то, мали број истраживања посвећених текућим радним миграцијама (уп. 

ка пријему високообразованих радних миграната док се нижеквалификовани рад-
ници примају ретко и путем привремених или сезонских радних програма, упркос 
великој потреби и за том радном снагом. Препоруке српским Министарствима и 
Влади како да се организује ради бољег пријема повратника из Западне Европе и 
спрече нове миграције високообразованих в. Grečić et al. (2007, 103–105).

13 „Веровали или не“, али упркос томе што од средине 20. века, Србија „‘произ-
води’ вишак“ лекара и зубара, у земљи од 2000. године постоји истовремено велики 
дефицит у кадру у здравственом сектору, Bélorgey et al. (2012, 59). Према неким но-
вијим подацима у Србији је незапослено 2.314 лекара и 13.000 техничара и виших 
медицинских сестара због недостатка финансијских средстава у буџету, док исто-
времено Министарство здравља тврди да недостаје око 450 лекара и 1.000 медицин-
ских сестара, Политика (2013); в. нпр. http://www.najstudent.com/vesti/Studiranje-
u-Becu-jeftinije-nego-u-Srbiji44878?utm_source=mejling_lista_najstudent&utm_
campaign=studentske-vesti_2013–0313&utm_medium=sadrzaj; http://www.b92.net/
biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=03&dd=08&nav_id=497485; http://www.b92.
net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=03&dd=23&nav_id=501174. 
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Antonijević 2013; Митровић Стојић 2012; Крстић 2013а), укратко ћу овде 
објаснити зашто (ови) испитаници нису гастарбајтери и зашто савреме-
не радне мигранте не можемо назвати гастарбајтерима. Сматрам да је по-
требно да се направи разлика између ова два појма да би се избегла тер-
минолошка забуна и нехотичне, најчешће негативне, асоцијације на појам 
„гастарбајтер“. Гастарбајтери су чест предмет подсмеха и обично се сте-
реотипно представљају у вицевима, медијима, играним и документарним 
филмовима, књижевности, популарним песмама итд. (Marković 2005; уп. 
Ivanović 2012, 309–312; Крстић 2013б) за шта су и сами донекле заслужни, 
имајући у виду да су многи, али не сви, наравно (в. Banić Grubišić 2012, 
50–53) расипали новац и инсистирали на раскоши,14 посебно у време криз-
них година 1990-их у Србији.

Као и питање ко је мигрант и када престаје бивање мигрантом (уп. 
Koser 2007, 16, 22), сличан проблем настаје и код одређења гастарбајтера 
и када неко престаје да буде гастарбајтер, поготово када се зна да радници 
на „привременом“ раду и данас постоје (уп. Antonijević et al. 2011). Другим 
речима, „одлазак на арбајт“ и радне миграције нису престале до данашњег 
дана – пола века од америчке помоћи у оквиру Маршаловог плана ради 
обнове Западне Европе после Другог светског рата – нити постоје назнаке 
да ће оне престати у скоријем периоду.15 Но, да би се избегла конфузија, 
потребно је ипак дефинисати „гастарбајтере“ у строгом смислу те речи: у 
питању је неквалификована или нискоквалификована радна снага, која је 
одлазила из неразвијених земаља (као што су нпр. СФР Југославија, Грчка, 
Италија, Шпанија, Португалија, Турска, земље северене Африке) од друге 
половине XX века до средине 1970-их, да ради као привремена испомоћ 
у Немачкој, Аустрији, Великој Британији, Шведској, Швајцарској, Фран-

14 О рационалности улагања у велелепне куће у којима нико не живи у Србији 
в. Bratić i Malešević (1982); о „такмичарској економији“ и гламурозним гастар-
бајтерским свадбама као показатељима богатства, в. Antonijević (2013, 171–197). 
Критикујући хомогенизацију и стереотипно представљање културног идентитета 
гастарбајтера у научној литератури, укључујући и радове Ивановића и Марко-
вића, Прец и Таден критикују мишљења да само гастарбајтери слушају турбо-
фолк музику, као и честе пропратне конотације о „ниској култури“ и руралном 
и примитивном идентитету гастарбајтера и турбо-фолку као једном од пратећих 
симбола национализма (Praetz und Thaden 2014).

15 Каслс (Castles 2006) говори о“васкрсавању гастарбајтера“ у 21. веку. У пи-
тању је поновни пријем нискоквалификоване радне снаге у земље Западне Евро-
пе што је последица, пре свега, економских, социјалних и демографских разлога 
путем „Програма привремених радних миграција“ Европске комисије; в. такође 
Kovačević i Krstić (2011, 970, 973).
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цуској, земљама Бенелукса и сл.16 Са друге стране, повратак привремених 
радних миграната није текао по плану. Радни мигранти су легалним и иле-
галним путевима наставили да долазе и по завршеној обнови разрушених 
градова и током и после споменуте нафтне кризе 1973. године. Не само да 
су се настањивали у земљама пријема, већ су доводили и своје породице 
а одлазили „кући“ само током годишњих одмора и празника. Иако многи 
и даље „планирају“ да се врате својим кућама по одласку у пензију (уп. 
Antonijević 2013), врло често такви планови остају на нивоу „мита о повра-
тку“ (уп. Čapo Žmegač 2005).

Постоји неколико разлога због којих сматрам неодрживим употребу 
термина „гастарбајтери“ за све радне мигранте. Једно од важних питања 
коме није посвећена довољна пажња јесте да ли су деца гастарбајтера та-
кође гастарбајтери? У литератури се углавном говори о другој или трећој 
генерацији гастарбајтера17 док Јадранка Чачић (Čačić 1988, 250) бележи и 
следеће изразе:

‘слиједећа генерација’, ‘млади имигранти’, ‘дјеца имиграната’, ‘нулта 
генерација’, ‘ни—ни генерација’, ‘друга генерација’, појмови су чији definiens, 
овисно о акуратности дефиниције, укључује: старост, земљу рођења, земљу рођења 
родитеља, етничку припадност родитеља и дужину боравка у земљи пријема.

За децу имиграната, сама ауторка користи термин „‘друга генерација 
странаца’“ под којим подразумева да су та деца „рођена у земљи пријема 
или су у раној младости (прије пубертета) у њу стигла . . . и у њој проживља-
ва дуже раздобље социјализације“ (Čačić 1988, 250). Такође и Давидовићева 
(Davidović 1999,7) која разматра (економски, социокултурни и образовни) 
положај и одлике југословенске деце страних радника у Западној Европи, 
говори о „другој генерацији (економских е)миграната“ с обзиром да тај тер-
мин доминира у литератури и медијима од средине 1970-их година.

Овакво одрећење друге генерације миграната подразумева да њене при-
паднике чине деца која су била одведена у земље где су им родитељи ради-
ли и живели, или су тамо била и рођена (Davidović 1999, 22).

16 В. нпр. Heršak (1985); Loch (2008); Ivanović (2009); Marković (2005); Dobrijević 
(2007); Antonijević et al. (2011); Крстић (2011); Ivanović (2012); Antonijević (2013).

17 Кинг и Христо преиспитују кованицу „друга генерација“ у зависности од 
тога да ли су деца рођена пре или након емигрирања и наводе податке да се често 
деца рођена у домовини називају 1.5 генерација, King and Christou (2010, 168–169). 
Затим, с обзиром на праксу да постоје деца рођена у имиграцији чији један роди-
тељ припада првој а други другој генерацији, говоре о случајевима 2.5 генерацији, 
мада мислим да је то већ заиста „сецирање“ и непотребно техничко „детаљисање“.
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Међутим, иако се термин већ увелико одомаћио и усталио у јавности и 
стручној литератури, сматрам га, у најмању руку, неадекватним а, у вели-
ком броју случајева добро интегрисане деце странаца, и неодрживим. Ми-
слим да је могуће говорити о првој и другој генерацији потомака економ-
ских миграната/гастарбајтера и др. исељеника и контекстуално објаснити 
појединачне случајеве. Могуће је такође, како неки аутори препоручују ко-
ристити описни термин „млади људи са имигрантским пореклом“, (Castles 
et al. 2014, 4), или, још једноставније, „људи са мигрантским пореклом“, 
како их, на пример, аустријска држава и дефинише.

На тај начин ће се бар семантички превазићи усуд који прати децу мигра-
ната: да су и сами мигранти, неинтегрисани у заједници пријема, или, што 
је још необичније, да су и сами економски мигранти или гастарбајтери18 
што, како сам рекла, врло често има погрдну и понижавајућу конотацију.

Терминолошким свођењем на исти именитељ и изједначавањем свих 
радних миграната у земљама Западне Европе и шире гледано, Европске 
уније, са гастарбајтерима значило би да су и вискоквалификовани радни 
мигранти такође гастарбајтери. Тај назив носи генерализације и тешко је 
избећи пејоративне етикете, тако да не чуди што нико више не жели да буде 
препознат као гастарбајтер. Затим, ако се задржи првобитна идеја да су 
„гастарбајтери“ само неквалификована и нижеквалификована радна снага, 
онда остаје празнина како назвати оне „друге“. Ту је наравно, неопходно 
објаснити зашто назив „гастарбајтери“ не може да се односи на вискообра-
зовани стручни кадар, кад је већ првобитни контекст (изградња Западне 
Европе) ионако промењен. Имајући у виду политичко-економски контекст 
који повлачи са собом постојање Европске уније, задржавање назива „гас-
тарбајтери“ који би се односио само на нижеквалификовану радну снагу 
која и даље одлази у земље „Западне“ Европе, доводи до нових термино-
лошких празнина. Како назвати неквалификовану радну снагу која одлази 
у незападноевропске земље ЕУ/земље које нису припадале ЕЕЗ? А како 
оне који одлазе у земље ван ЕУ? Како класификовати стране раднике који 
долазе на привремени боравак и ради сталног настањења у Србију? Због 
свега тога, када би одредница „гастарбајтери“ наставила да „живи“ само у 
именовању не-ЕУ грађана који одлазе на рад у земље Европске уније, било 
би неопходно објаснити како се зову други радни мигранти (нпр. они из ЕУ 
али и ван ЕУ) у земљама ван Европске уније.

18 Ивановић такође критикује употребу кованица „друга и трећа генерација 
гастарбајтера“. „Њихова [гастарбајерска-М.Б.] деца или унучад такође се не могу 
подвести под дефиницију гастарбајтера, нити се могу назвати другом односно 
трећом генерацијом гастарбајтера“, Ivanović (2012, 27).
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Због свих ових разлога сматрала сам важним да подсетим да више нема 
„гастарбајта“ нити да је могуће тако лако паушално изједначити потомке 
гастарбајтера са својим родитељима. Овоме у прилог иде чињеница да се и 
исељеници са којима смо разговарале у Бечу не осећају као гастарбајтери 
(уп. Antonijević 2013).

Један испитаник, чија је баба дошла у Беч 1966. као гастарбајтерка, 
каже следеће:

Ја нисам гастарбајтер не зато што се стидим термина. . . . Ми сви радимо овде. 
Гастарбајтерство је стил живота. . . . говора, опхођења . . . то је човек [гастарбајтер-
М.Б.] који ради од седам до шест, гради кућу, путује петком комбијем, живи 
мученички живот . . . дође овде мањи од миша . . . [а] распојасан у Србији.

Он такође сматра да су гастарбајтери необразованији и да једном го-
дишње иду на одмор и то у своје село:

Могу ја да радим у Меркуру, он да ради у Меркуру. Е сад како ћу ја, кад изађем 
из тог Меркура, бити обучен, како ћу се ја понашати, шта ћу ја читати, то је.

Други саговорник, једини који није имао „никог свог“ у Аустрији пре 
него што је дошао 2006. године, иако има факултетску диплому и, иако је 
у међувремену напредовао на пословном плану, у Бечу је почео као носач 
малтера. Он се, пак, такође не идентификује са гастарбајтерима. Даље о 
себи каже „ја сам мигрант и житељ Европске уније и тако се понашам“. 
Према њему, гастарбајтере карактерише то што срцем, душом и главом 
живе доле док су само физички овде.

То су неке полугето организације, живе цео живот у неким мемљивим 
сутеренима. Овде [у Србији-М.Б.] праве виле по неким местима где можда никад 
неће ни отићи, где живе стари родитељи опет у некој шупици, чија су деца овде 
[у Аустрији-М.Б.] рођена, чији ће унуци такође бити овде и немају намеру да се 
враћају у Србију да живе.

Исто као што ни Европска унија не прихвата гастарбајтерство као „при-
времени доживотни рад“ (уп. Castles 2006), исто тако се и испитаници 
дистанцирају од „етикете“ коју назив „гастарбајтер“ (као „стил живота“) 
носи. Другим речима, испитаницима је живот на територији Европске 
уније омогућио нови вид интегрисања у аустријско друштво: перспекти-
ву европског грађанина (уп. Shore 1993). Име не треба да буде судбина, 
нити је термин „гастарбајтер“ прикладан у случају ових исељеника. Из 
тог разлога, усвајам Даниелово (Daniel 2007, 281) становиште да се може 
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говорити о новим економским миграцијама које су проузроковане падом 
животног стандарда после 1982. године. Сходно томе, доследна употреба 
термина „гастарбајтер“ би само додатно подржала стереотипну представу 
о мигранту као „сиромашном“, „необразованом“ и „друштвено инфериор-
ном“ (King 2002, 89–90).

Културне представе Срба из Беча о евроинтеграцијама Србије

Миграције Срба у Беч имају већ дугу историју, почев од 17. века и њи-
ховог насељавања изван градских зидина. Српска православна црква је ос-
нована средином 19. века, док је у периоду до Првог светског рата Беч био 
значајан културни, уметнички, научни, политички и друштвени центар за 
Србе (Stankovic und Potkanski 2010, 7; Саламон 2014, 184). Након Првог 
светког рата миграције у Беч су обично радне или студентске, док до ве-
ликог прилива радних миграната, гастарбајтера, долази током 1960-их и 
1970-их (Stankovic und Potkanski 2010, 7; Саламон 2014; Ivanović 2012). 
Почев од 1990-их, најчешћи мотиви за мигрирање су избегличке или еко-
номске природе, док после 2000. године се све више младих из Србије од-
лучује да студира у Бечу.

Када се узму у обзир сви наративи, саговорници примећују многе 
предности живота у Европској унији, међу којима се издваја, важност 
безвизног режима. Они, затим, сматрају да би улазак Србије у Европску 
унију донео промене у правном аспекту, олакшаном приступу европским 
фондовима и бољој организацији целокупног друштвеног и политичког 
система. Тачније, они Аустрију наводе као пример доброг функциони-
сања правне државе док би, истовремено, Србија, с обзиром на тренут-
но економско, друштвено и политичко (зао)ста(ја)ње, морала да се у том 
правцу дисциплинује.

Једини саговорник који је дошао са родитељима у Беч као дете где и 
даље живи са својом породицом, сматра да је добро интегрисан у аустриј-
ско друштво и подржава евроинтеграције. Он такође улаже у Србију и про-
мовише Србију у Аустрији.

Ја сам један велики заговорник што се тиче европске идеје или уопште 
европског пројекта као таквог, пројекта мира у првој линији, а у другој 
линији једног, не само економског простора, него и друштвеног простора. 
И, као неко ко живи у Европској унији, који већ ужива неке повластице 
Европске уније, као што је слободно путовање без граница данас, не знам, 
једну валуту. . . да можете да се населите било где у Европи или да отвори-
те предузеће или предузетништво негде без икаквих објашњавања некакве 
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папирологије велике. Ја то већ уживам и знам шта то значи и мислим да 
би за Србију био велики напредак када би се придружила тој европској 
породици.

За себе каже да је „нови Аустријанац“19, свестан свог порекла и због 
тога сматра да не треба заборавити корене.

Имам отаџбину из које потичем и домовину у којој живим чије сам др-
жављанство прихватио што не значи никако да сам заборавио своју кул-
туру . . . Кад се титулишем ја кажем да сам нови Аустријанац са српском 
позадином. . . Нови Аустријанац који поштује законе, плаћа своје дажбине, 
поштује све ове прописе. Имам право и да захтевам, имам обавезу и да 
захтевам и не само одржавам своју културу него и да учествујем у свом 
цивилном друштву, да учествујем у том дневном раду, да учествујем у по-
литици ове земље, да за Европску унију учествујем у својим будућностима 
и свему што се дешава овде. То је моја обавеза.

19 У истраживању српске заједнице у Америци, Павловићева (Павловић 1988, 
99) је дошла до закључка да припаднике друге генерације карактерише „двојни 
идентитет“ („‘И Србин и Американац’“, „‘Србин рођен у Америци’“, „‘Амери-
канац српског порекла’“), за разлику од прве генерације који се осећају Срби-
ма и треће који се осећају Американцима. Такође истражујући Американце срп-
ског порекла, тзв. Србо-Американце, Симић (Simić 2007) говори о двоструком 
етницитету, „етницитету са цртицом“ (енг. hyphenated ethnicity) с обзиром да су 
Сједињене Америчке Државе еклатантни пример имиграционе мултиетничке и 
мултинационалне земље. С тим у вези, у Америци се држављанство користи као 
одредница статуса у јавности док је етницитет приватна ствар (Simić 2007, 38). 
Када су у питању мањине у Европи, оставила бих отвореним питање да ли се 
може се говорити о Србо-Аустријанцима или Аустро-Србима. На потоњи појам 
(нем. Austro-Serb/-innen) сам наишла у статистичком истраживању које је спровео 
Аустријски интеграциони фонд да би се испитала интегрисаност Срба. Истра-
живање се заснивало на упитнику међу 100 младих људи између 15 и 30 година 
српског порекла који живе у Бечу и резултати говоре у прилог доброј интегриса-
ности Срба у Аустрији, Stankovic und Potkanski (2010). Међутим, оставила бих ову 
тему подложну даљој дискусији а закључак новим преиспитивањима. Ериксен, са 
друге стране, позивајући се на Мери Даглас, користи термин „етничке аномалије“ 
да би описао етничку припадност потомака имиграната и њихова искуства: они 
су углавном билингвални, имају двојно држављанство и сл.. На први поглед, овај 
Еркисенов термин ненавикнутом уху може да зазвучи као негативна етикета. „Они 
могу бити ‚ни једно ни друго‘, могу бити ‚и једно и друго‘, већ у зависности од 
ситуације и/или ширег контекста. . . . Они сами себе можда сматрају припадни-
цима исте етничке групе у коју спадају и њихови родитељи, и можда их и други 
тако виде — али они могу да кажу и да су се ‚адаптирали‘, да су се прилагодили 
већинској култури . . . и често се нађу у ситуацијама у којима морају да одлучују 
којој ће земљи бити лојални(ји)“, Eriksen (2004, 112–113). 
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Други један испитаник је навео конкретне примере на основу којих 
закључује да би Србији уласком у Европску унију било боље.

Ја мислим да Србија не може да изгуби ништа уласком у Европску 
унију јер кажем ништа не видим да је изгубила Мађарска. Узећу пример 
Мађарске. Ви кад кренете, кад уђете у Мађарску, кад прођете Хоргош или 
Келебију, ви видите да је све сређено, од оних путева, значи, кад погледате 
пут, кад погледате ограду да имате, и са једне и са друге стране од првог 
до последњег километра, скоро 350 километара кроз Мађарску, и та ограда 
кошта, и тај пут кошта, па је све то опет направљено. Друго, значи, ви не-
мате могућност да вам излети кер или срна или да било шта препречи пут 
да погинете. Човек је на првом месту, значи његова безбедност. Код нас не. 
Код нас ви не можете да обиђете рупе . . . скоро сам читао нешто да су само 
за граничне прелазе добијени силни милиони и да онај ниједан гранични 
прелаз није сређен како треба. А то су добијене паре. Где је отишао тај но-
вац? . . . Али, чини ми се да, видим све те земље у Европској унији да имају 
неки, види се нека разлика, у стандарду, види се нека разлика у квалитету 
живота. Сад то што смо ми навикли да седимо и окрећемо прасиће, можда 
тога нема али можда има других ствари. Мислим да не би изгубили иден-
титет, зашто би изгубили идентитет? Да ли је наш идентитет да печемо 
прасиће и ракију? Да ли је само то део српског идентетита пошто се око 
тога води највећа полемика. Да ли је то? Да ли ћемо то? 20

Иако је немогуће поделити (нити сам томе тежила) мишљења саговор-
ника на „за/против“ Европске уније, многи су приметили негативне аспек-
те са којима ће Србија морати да се суочи. Испитаници постављају питање 
конкурентности српских производа на европском тржишту,21 затим вођења 

20 Интересантно је да су многи саговорници српског порекла са којима сам 
причала о теми евроинтеграција Србије у оквиру неколико истраживања а који 
живе у Европској унији или Швајцарској, споменули ракију и прасиће, било да 
критикују што се томе посвећује толика пажња, било да Европска унија не треба 
да се меша у то питање (Крстић 2013а). В. такође једну од старијих изјава премије-
ра Дачића поводом преговора о чланству Србије у ЕУ. „Он је навео као пример да 
је Пољска тежиште ставила на пољопривреду, скандинавске земље на риболов, а 
Италијани ‘на то да ли се пица пече на овакав или онакав начин’ док је за Францу-
зе питање било да ли могу да производе буђав сир, а за Србију ће то бити питање 
да ли се и како пеку прасићи, јагњићи и ракија о чему се годинама уназад гово-
рило“, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=29&nav_
category=1262&nav_id=727540. 

21 На проблем неконкурентности домаће економије указала је и Влада РС ци-
тирајући извештај Светског економског форума за период 2010–2011 узимајући у 
обзир вредности индекса компететивности на основу кога се Србија налази на 96. 
месту од 132 рангиране земље, Влада Републике Србије (2010, 65).
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унутрашње политике („где одлазе паре које даје ЕУ?“) и слабог преду-
зетништива. Другим речима, да ли би Република Србија уопште могла да 
функционише у ЕУ?

Испитаник који је транснационални предузетник и чија фирма има 
огранак и у Србији, на основу свог пословног искуства објашњава да у 
Србији не постоји дисциплина у платном промету. Како закључује, држава 
Србија је највећи дужник (кога не можете да тужите) и Србија није клима 
за пословање зато што систем не дозвољава да се отвори фирма.

Ја све што имам дала ми је ова држава [Аустрија-М.Б.]. . . овде имате могућност 
да напредујете уз услов да пратите оно што се дешава и да се унапређујете.

Као примере негативних последица живота у Европској унији неки 
испитаници су споменули словеначко, бугарско и мађарско искуство као 
земље „које се нису снашле“. Такође, једна испитаница, која је одрасла у 
Паризу, а тренутно живи на релацији Србија-Аустрија, има критички став 
према земљама Европске уније. Према њеном мишљењу, чланице прво 
треба саме испуне неке критеријуме који се од нас траже. Она наводи при-
мер Француске која није увела учење мањинских језика у школи док Ср-
бија јесте.

Са друге стране, неки испитаници постављају питање до које границе 
Србија треба да испуњавања услове које поставља ЕУ. Ту они имају на уму 
„даље распарачавање Србије“.

Не знам колико је реално да Србија под тим условима које они Србији 
постављају и, опет, не мислим само на Косово, који је интерес Србије да уђе у 
ЕУ? Осим да ће добити више пара. . . Не ради се о Европској заједници, ради се о 
парама. Могу и Руси да дају паре али питање је где ће те паре завршити . . . Где су 
те паре? Паре су у Србији само треба да се пронађе где су? [смех]

Србија је у једној веома специфичној ситуацији. С једне стране треба се 
одрекне своје неке духовне прошлости и своје неко утемељење религијске 
историје да би можда могла да приступни неком, да буде погодна и оно што 
још увек није јасно . . . да ли је с тим завршен процес децентрализације 
Србије или ће можда следећа бити Војводина?

Испитаник који сматра да је ЕУ прецењена идеја али да она истовре-
мено омогућава приступ тржишту рада и новцу због чега ће Србији бити 
лакше, каже следеће:

Испуњавањем свих тих услова од којих су многи врло потребни, врло добри, а 
од којих су други врло бесмислени. . . доћи ћемо до ситуације где, у тренутку кад 
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уђемо у Европску заједницу, ако уђемо, биће чињеница да нам она не треба. Не 
треба зато што смо достигли одређени стандард. Мислим, нисмо их достигли него 
смо могли да их презентирамо. Ни Немачка нема неке стандарде.

Приметно је да међу мојим саговорницима не постоји уједначено 
мишљење22 о ставу државе Аустрије према имигрантима, пре свега Србима. 
С тим у вези, чак и саговорници који имају добро мишљење и пријатна ис-
куства у Аустрији сведоци су тога да о Србима влада углавном негативно 
мњење у новинама. Неки саговорници критикују аустријски мултикултура-
лизам и истичу да је циљ аустријске интеграције – асимилација. Према са-
говорницима, дерогативни термин који се користи за Источноевропљане и 
међу њима за Србе је шајзечуш (нем. Scheissetschusch – усрани чуш) или само 
чуш (нем. Tschusch). Како су објаснили, законски гледано, мигранти су пре-
познати као „људи са мигрантским пореклом“ док они који немају то порек-
ло, „припадају ауслендерима“. Неки су, такође, истицали да је фремде (нем. 
Fremde – странац од придева fremd стран, непознат) уобичајено за странце, а 
ауслендер (нем. Ausländer-странац)23 понижавајућ и погрдан израз.

Странима, фремде, називају се Французи, Американци, Енглези. Нису 
ауслендери. Турчин је такође ауслендер.24

У литератури се такође дискутује о овоме. На пример, Ивановић 
(Ivanović 2012, 26) слично објашњава:

Одомаћен израз за стране раднике, како у СР Немачкој, тако и у Аустрији на 
самом почетку ангажовања стране радне снаге био је Fremdarbeiter. На српски 
језик дослован превод гласи: страни радник. Међутим, сама одредница fremd 
има конотацију нечега што нам је страно, што је различито од нас самих. . . .У 
Аустрији је овај појам остао у употреби . . . све до почетка 70-их година, када се 
такође замењује одредницом Gastarbeiter. Ипак, ни ова језичка одредница није 
одговарала фактичком стању, јер гости нису принуђени да раде и сами одлучују о 
дужини боравка. . . . Данас се . . . употребљава ‘људи са миграционим пореклом’ 
(die Leute mit dem Migrationshintergrund). Сви ови појмови и језичке одреднице 
имају пре свега за циљ да укажу на страно порекло одређених људи.

22 Изузетак је само један саговорник који има само позитивно мишљење о по-
нашању аустријске државе према Србима.

23 Мислим да би најближи негативно конотирани превод на српски био „при-
дошлица“, „дошљак“, „дођош“. 

24 Са друге стране, испитаник истиче да Срби сами морају да мењају слику 
о себи и да смо несложни, за разлику од Турака. Претпостављам да би културне 
представе о слози и неслози међу Србима било такође плодно истраживачко тле. 
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У Аустрији је почетком 1970-их започета антидискриминаторна 
политика и залагање за толеранцију и разумевање положаја (југословенских) 
гастарбајтера као и критика употребе погрдног „чуш“ термина (Payer 
2004, 14–15; Ivanović 2012, 299–306). Иако је ова кампања имала успеха 
(Ivanović 2012, 304), на основу интервјуа са саговорницима из Беча се 
може закључити да омаловажавајући однос према Балканцима и Србима и 
даље постоји и да термин „чуш“ не само да није искорењен већ је његова 
употреба проширена зато што се не односи се само на гастарбајтере.25

Упркос постојању дискриминаторног дискурса, нико од саговорника не 
планира да се врати у Србију. Они се надају да ће Европска унија унапре-
дити српску државу (као што су законодавство, правосуђе, регулисање ин-
фраструктуре, безвизни режим и сл.) и генерално, унапредити квалитет 
живота у земљи (уп. Жикић 2013). Са друге стране, они покрећу неколи-
ко важних питања која се крећу од србоскептицизма до евроскептицизма. 
Њихову скепсу је могуће сажети на следећи начин.

Да ли се европски новац који званично иде за улагање и обнову земље 
заиста и улаже у Србију? Да ли ће предуслов Европске уније о искорењи-
вању корупције заиста моћи и да искорени корпцију? Да ли је реално оче-
кивати економску конкурентност српских производа на тржишту земаља 
ЕУ? Подједнако важно, саговорници постављају и питање могуће експло-
атације Србије од стране Европске уније. Током свог докторског истражи-
вања европеизације наишла сам на сличне бојазни (питање неконкурент-
ности и експлоатација домаћег тржишта) у интервјуима са неким Србима 
православне вероисповести (који живе у Србији), а имају негативан став 
према уласку Србије у ЕУ (в. Крстић 2013а, 133). Другим речима, питање 
које се „осећа у ваздуху“ јесте да ли су евроинтеграције Србије, у ства-
ри, заоденути политички, безбедносни и економски неоколонијализам 
ЕУ? Петровићева (Petrović 2014, 7) примећује се многи на Балкану (и у 
Источној Европи) у процесу евроинтеграција осећају „као да су колони-
зовани“. Као примере (нео)колонијалних структура на (Западном) Балка-
ну, ауторка издваја присуство међународне заједнице у БиХ и на Косову 
ради одржавања мира и омогућавања развоја и нпр. економску контролу 
балканских држава путем слања (економске, стручне и административне) 
помоћи (Petrović 2014, 8–9). Можда је преурањено говорити о представама 
о колонизованости, али је то свакако истраживање коме се треба вратити. 
Поттребно је испитати да ли постоји узрочно-последична веза између те-
кућих евроинтеграција и растућег неповерења према држави, њеном руко-
водству и економском потенцијалу земље, како људи који живе у Србији 

25 О стереотипима и предрасудама према Србима у штампи од почетка 20. века 
до 1990-их, в. Stankovic und Potkanski (2010, 8–10); уп. Крстић (2013а) о погрдном 
словеначком термину „чефур“ за „јужњаке“.
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тако и исељеника, ако не због смањења разлога за евроскептицизам онда, 
пре свега, ради смањења разлог за скептицизам према политичко-економ-
ском потенцијалу Србије.

Завршна разматрања

Када се узму у обзир слична истраживања на тему кулутрних представа 
„обичних људи“ о евроинтеграцијама Србије и резултати су слични. Како 
испитаници који су се одселили из („европске“) Србије (уп. Крстић 2013а), 
тако и испитаници који живе у Србији (Жикић 2013) примећују сличне не-
достатке у социополитичком, економском и бирократском систему у Србији 
и надају се да би улазак у Европску унију, односно Европска унија, утицала 
на побољшњање квалитета здравственог, инфраструктурног, економског, 
правног, адиминистративног итд. сектора. Са друге стране, улазак у Европ-
ску унију ће, према мишљењу неких испитаника који живе у Бечу, истовре-
мено отворити врата за искоришћавање Србије од стране „јаких“ чланица 
ЕУ и условити признање независности Косова. Другим речима, на основу 
интервјуа са испитаницима који живе у Бечу, може се приметити и слико-
вито закључити следеће. Европеизација се схвата као друштвени, правни, 
економски итд. „лек“ за тренутно (нездраво) стање у Србији али, парадок-
сално, и као „вирус“, односно као потенцијална (неоколонијална) претња 
домаћој економији и угрожавање политичке и адиминистративне незави-
сности. Истовремено, испуњавање евроинтеграцијских захтева заједно са 
остајањем по страни, односно „мимо“ Европске уније, неки испитаници 
сагледавају као „противотров“ и врсту имунизације од потенцијалне екс-
плоатације од стране Евопске уније али и могућих малверазација домаћих 
политичара. Сходно томе, може се закључити да неки саговорници евро-
пеизацију виде као „средство“ долажења до циља (испуњење услова) али 
не и преласка циљне линије (улазак у Европску унију). Другим речима, ев-
ропеизација не мора да има успуњење у учлањењу у Европску унију (уп. 
Borneman and Fowler 1997) него може да буде циљ по себи.
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IS THE “PRINCESS NAKED”? 
CULTURAL REPRESENTATIONS OF MIGRANTS IN VIENNA 

ABOUT EUROPEAN INTEGRATION OF SERBIA

In this paper I examine the perceptions of Serbia and European Union among 
Serbian migrants living in Vienna. I consider Europeanization as a type of cultu-
ral adaptation to processes revolving on a global level. In this work I argue that 
the general notion of informants I conducted research with is that the Europea-
nization of Serbia doesn’t have to require the membership of Serbia in European 
Union, but that it can be a goal (of improvement) itself.

Keywords: Serbia, migrants, European Union, Europeanization. 
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