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Увод
Родна неравноправност и друштвена неједнакост – у 
смислу приступа средствима и њихове контроле, учешћа у 
доношењу одлука и стицању знања, што су све димензије 
сиромаштва1 – дубоко су испреплетене са промјенама 
у животној средини (СЕИ, 2019). Друштвено-економски 
и политички фактори – као што су образовање, приход, 
политички утицај, приступ правним средствима, приступ 
здравственој заштити и адекватном смјештају - утичу 
на изложеност и осјетљивост људи на проблеме у 
животној средини, што је нарочито изражено код група у 

1  У овом сажетку користимо дефиницију 
вишедимензионалног сиромаштва, која обухвата више од 
самог приходовног сиромаштва и подразумијева недостатак 
ресурса, овласти, гласа, могућности и избора, те људске 
безбједности (Сида, 2017)

неповољном друштвеном2 положају (Европска агенција за 
животну средину 2018; СЗО, 2019). Истовремено рјешења 
која се нуде за промјене у околини нису друштвено 
неутрална, већ на различите начине одређеним групама 
у друштву доносе корист на штету других група (Маки и 
Хашчич, 2018). Штавише, смањење сиромаштва и јачање 

2 "Неповољан друштвени положај односи се на 
"друштвеноекономске аспекте као што су примања, 
запосленост, образовање и друштвено-економски статус; 
на друштвено-културне аспекте као што су родна, етничка 
припадност, вјероисповијест, култура, мигрантски статус 
и друштвени капитал; на друштвено-географске аспекте 
као што је становање у запостављеним и сиромашним 
срединама и на старосну доб.  [Групе у  неповољном 
друштвеном положају] могу истовремено бити суочене са 
проблемима у више споменутих сегмената живота. (СЗО, 
Регионална канцеларија за Европу 2013, стр. 2).

 ● У Босни и Херцеговини (БиХ) су, као и дрugiм 
земљама Европе, групе у тешкој материјалној или 
социјалној ситуацији чешће изложене великом 
загађењу ваздуха.

 ● У односу на остало становништво, у БиХ се са 
проблемом енергетског сиромаштва више суочавају 
старија лица, лица са инвалидитетом, незапослена, 
те лица са здравственим проблемима и домаћинства 
с једним/ом хранитељем/ицом (посебно ако је једина 
хранитељица жена).

 ● Сиромаштво доприноси загађености ваздуха 
будући да сиромашније становништво за потребе 
домаћинства најчешће користи јефтиније енергенте 
са више загађујућих материја, као и старија возила 
која прекомјерно загађују ваздух.
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 ● Рјешавање структуралних фактора који доприносе 
друштвеној неједнакости и сиромаштву кључно је за 
ублажавање штетних утицаја на ваздухa.

 ● Остала рјешења на нивоу политике укључују 
прикупљање разврстаних података о 
изложености загађеном ваздуху и енергетском 
сиромаштву у циљу обезбјеђења основе за 
креирање политике, унапређење енергетске 
ефикасности зграда (нарочито социјалних 
стамбених јединица, болница и школа), 
унапређење квалитета и доступности јавног 
превоза, побољшање услова становања у 
сиромашним домаћинствима, као и реализацију 
кампања јачања свијести с тежиштем на пружању 
помоћи најугроженијим групама друштва.
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друштвене једнакости може допринијети бољим исходима 
у области животне средине (УНДП, 2010; УНЕП, 2017). Зато 
је од суштинске важности да се разматрања перспективе 
родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва 
уврсте у политике животне средине и обратно.

У овом сажетку разматрања описане су неке од 
најважнијих веза између загађености ваздуха и питања 
родне неравноправности, друштвене неједнакости и 
сиромаштва у Босни и Херцеговини (БиХ).3, 4 У сажетку 
је дат кратак приказ закључака прегледа секундарне 
литературе и јавно доступних база података о животној 
средини, здравству, природним ресурсима, родној 
равноправности, друштвеној једнакости и сиромаштву у 
БиХ. Опширније информације о међусобној повезаности 
питања родне равноправности, друштвене једнакости и 
сиромаштва и питања животне средине у БиХ можете да 
нађете у извјештају о политици СЕИ-а “Јачање политике 

3  У сажетку разматрања су кориштене информације 
из секундарних извора, углавном сиве литературе ,нпр. 
материјали које су објавиле познате организације, као 
што су организације у оквиру система УН-а, ван стручно 
рецензираних академских часописа. Анализа је отежана 
значајним ограничењима, као што су недостатак новијих 
података о стању животне средине и утицаја животне 
средине на здравље у БиХ, те расцјепканост релевантних 
информација у више различитих извора. Из овог разлога 
се сматра да тема није исцрпно обрађена. Сврха сажетка је 
заправо да укаже на неке од важнијих начина повезаности 
изазова загађености ваздуха и родне неравноправности, 
друштвене неједнакости и сиромаштва у контексту БиХ. 
Доступне информације нису довољне за диференцијалну 
анализу на нивоу ентитета/БД.
4  БиХ се састоји од два ентитета: Федерације Босне и 
Херцеговине, са 10 кантона, и Републике Српске. Уставом 
БиХ је основан и Брчко дистрикт, који потпада у надлежност 
институција Босне и Херцеговине, а чија је територија у 
заједничком власништву два ентитета. 

животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе 
родне равноправности, друштвене једнакости и смањења 
сиромаштва-Штокхолмски институт за животну средину” 
(Страмбо и др., у процесу објављивања). 

Овај sажетак се састоји од три дијела. У првом дијелу 
су укратко описани изазови загађености ваздуха у БиХ. 
Затим слиједи објашњење како и зашто проблеми из 
перспективе родне равноправности, друштвене једнакости 
и сиромаштва доприносе загађености ваздуха и обратно. 
Посебна пажња је посвећена подгрупама становништва 
које су посебно изложене штетним утицајима загађеног 
ваздуха. И на крају, у посљедњем дијелу се испитују 
најприхватљивије могућности да се мјерама на нивоу 
политике истовремено рјешавају изазови родне 
неравноправности, друштвене неједнакости, сиромаштва и 
загађености ваздуха. 

Жена с маском на лицу у загеђном подручју. Аутор фотографије: Ubanzon/Gettyimages

Идентитет и генерализација
Важно је да се разумије да идентитет мушкараца, 
жена и лица са инвалидитетом, сиромашних 
и старијих лица, дјеце, или Рома/киња није 
једнодимензионалан. Њихови идентитети су 
вишеструки, флуидни и међусобно се преплићу. 
На примјер, жена може бити старија или млађа, 
сиромашна или богата, припадница ромске 
или неке друге националности. Због тога је, 
ради избјегавања генерализације, нужно да се 
ова вишеструкост и преплетеност идентитета 
уважaвају. Нажалост, расположиве информације о 
интеракцији перспектива родне равноправности, 
друштвене једнакости и сиромаштва и еколошких 
изазова у БиХ нису довољне за тако исцрпну 
процјену. Из тог разлога су у анализи која слиједи 
у наставку коришћене неке генерализације, које 
би се могле конкретизовати у додатним студијама.
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Загађеност ваздуха у БиХ
Загађеност ваздуха представља највећи појединачни 
ризик за здравље из животне средине у Европи (Европски 
ревизорски суд, 2018). Групе у стању социјалне потребе 
и лошег имовинског стања обично су изложене већем 
загађењу ваздуха (СЗО, 2019). Утицај загађеног ваздуха и 
других појава у околини које су опасне по здравље обично 
теже погађа незапосленa лица, лица с ниским примањима 
или нижим степеном образовања и то не само због 
веће изложености, него и због израженије осјетљивости 
(Европска агенција за животну средину, 2018).

У БиХ се често биљежи загађеност ваздуха знатно изнад 
препоручених вриједности квалитета ваздуха дефинисаних 
у смјерницама Свјетске здравствене организације (СЗО),  
као и стандардима квалитета ваздуха на нивоу Европске 
уније (ЕУ) и домаћим стандардима квалитета ваздуха 
(Европска агенција за животну средину, 2020а; Свјетска 
банка, 2019).5 То значи да је просјечна стопа смртности 
од загађености ваздуха у БиХ међу највишим у свијету6 
(Европска комисија, 2019). Загађеност ваздуха је повезана 
са озбиљним здравственим проблемима, нарочито 
обољењима кардиоваскуларног, респираторног система, 
а може да иа негативан утицај на нервни систем и повећа 
ризик од настанка рака. (Европска агенција за животну 
средину, 2020b; УНЕЦЕ 2018; УНЕП 2013). У 2016. години је 
изложеност ваздуху загађеном ситним честицама (ПМ2.5)7 
у БиХ била узрок преране смрти у око 3.300 случајева и 
државу оштетила у износу између 5,9-10,5 процената бруто 
домаћег производа (БДП) (Аве и др., 2019).

Емисије из домаћинстава која за загријавање користе дрво 
и угаљ, као из индустријских дјелатности и возила, узрокују 
опасну загађеност ваздуха, нарочито током зимских 
мјесеци, с честим прекорачењима граничних вриједности 
прописаних у Смјерницама о квалитету ваздуха СЗО-а и 
мање строгим стандардима квалитета ваздуха ЕУ (УНЕЦЕ, 
2018). Просјек старости приватних возила у БиХ је 17 
година, што значи да не задовољавају новије стандарде у 
погледу емисије штетних гасова (УНЕЦЕ, 2018). Потребе за 
електричном и топлотном енергијом у стамбеном сектору 
овај сектор чине значајним извором загађења због 
изразите неефикасности и због тога што се за загријавање 
користе материјали који загађују животну средину (Фонд 
за циљеве одрживог развоја, 2017). Док је уз финансијску 
и стручну помоћ донатора на јавним зградама (као што су 
школе, управне зграде, болнице) извршено утопљавање 
(Фонд за циљеве одрживог развоја, 2017), утопљавању 
стамбених зграда до сада није посвећена значајна пажња 
у оквиру постојећих механизама. Ниска примања отежавају 
издвајање финансијских средстава која су потребна 
за унапређење енергетске ефикасности и прелазак на 
чистије технологије и изворе енергије (УНЕЦЕ, 2018).

5   У смјерницама за квалитет ваздуха СЗО минимални ниво за ПМ10 
и ПМ2.5 средње годишње вриједности је 20 односно 10 μг/м3. Годишња 
гранична вриједност ЕУ постављена је на 40 μг/м3 за ПМ10 и на 25 μг/
м3 за ПМ2.5, док је стандард квалитета ваздуха у БиХ постављен на 
годишњу средњу вриједност од  40 μг/м3 за ПМ10 и 20 μг/м3 за ПМ2.5 и 
у ФБиХ и РС. У 2018. је годишња средња вриједност за БиХ била преко  
50 μг/м3 за ПМ10 и преко 40 μг/м3 за ПМ2.5 (Европска агенција за 
околиш, 2020а).

6 Према извјештају СЗО-а, у 2012. години је на 100.000 забиљежено 
223.6 смртних случајева од посљедица загађености ваздуха (СЗО 2016).

7 Честичне супстанце које представљају врсту загађујућих материја 
зрака су „честице које се могу удахнути и респирирати а које се састоје 
од сулфата, нитрата, амонијака, содијум хлорида, црног угљеника, 
минералне прашине и воде“ (СЗО, 2021). Честице чији је пречник мањи 
од 10 микрона (PM10), укључујући ситне честице са пречником мањим од 
2,5 микрона (PM2.5) представљају највећу опасност за људско здравље, 
будући „да могу продријети у плућа и ући у крвоток човјека” (СЗО, 2021).

Интеракције између родне 
равноправности, друштвене 
једнакости, сиромаштва и 
загађености ваздуха
Сиромаштво доприноси већој загађености ваздуха зато 
што сиромашна домаћинства за кување и загријавање 
обично користе јефтина горива која више загађују околину. 
У БиХ је у 2016. години само 63% становништва имало 
приступ чистим технологијама кувања (Свјетска банка, 
2020). На селу се за гријање претежно користи дрво, што 
нарочито важи за домаћинства лошијег имовинског стања 
(УНЕП, 2013) и домаћинства у руралним подручјима (Робић 
и др., 2016). Због подјеле послова која је у БиХ претежно 
заснована на родној припадности (Свјетска банка и др., 
2015), при чему жене углавном раде на репродуктивним 
пословима у домаћинству, жене су обично више изложене 
загађеном ваздуху у унутрашњем простору.

СЗО сматра да у земљама Источне Европе “енергетско 
сиромаштво представља једну од највећих неједнакости 
везаних за животну средину у цијелом спектру различитих 
група, разврстаних према критеријумима као што су 
рурално/урбано становништво, етничка припадност, 
а посебно међу групама са различитим примањима” 
(СЗО, 2019). Међу најважније узрочнике енергетског 
сиромаштва спадају цијене енергије8, смањење 
примања у домаћинствима и енергетска неефикасност 
домаћинстава (Стеринг, 2017). У БиХ су старијa лица, лица 
са инвалидитетом, незапослени, лица са здравственим 
проблемима и домаћинства с једним хранитељем/ицом 
(посебно уколико је жена једина хранитељица породице) 
чешће изложенa енергетском сиромаштву у односу на 
остало становништво. Разлог за ово су њихова ниска 
примања као и њихове енергетске потребе - на примјер 
због тога што можда више времена проводе код куће (Агић 
и др., 2017). Сиромаштво такође може додатно погоршати 
негативан утицај загађености ваздуха на здравље због 
отежаног приступа информацијама и ресурсима за 
здравствену заштиту (Свјетска банка, 2019).

У БиХ се у ромским домаћинствима чврста горива, 
која су прљавија од осталих енергената, користе више 
него у осталим домаћинствима у омјеру од 92% према 
70% (УНИЦЕФ, 2014). Доступност услуга као што су 
снабдијевање електричном енергијом и одводња отпадних 
вода зависи од правног статуса стамбеног објекта, тј. 
чињенице да ли је за објекат прибављена грађевинска 
дозвола. Ово додатно отежава приступ ромске популације 
овим услугама, с обзиром на то да многи од њих живе у 
бесправно изграђеним насељима (Канцеларија ОСЦЕ-а за 
демократске институције и људска права, 2014). Роми/киње 
бољег имовинског стања и они/е са бољим образовањем 
чешће користе електричну енергију за кување него што је 
то случај у домаћинствима мање имућних и образованих 
Рома/киња (Бернат, 2015).

Због коришћења чврстих горива за задовољавање 
енергетских потреба у домаћинству и карактеристика 
насеља, домаћинства с нижим примањима су чешће 
изложена загађеном ваздуху (Свјетска банка, 2019). 
Сматра се да су Роми/киње и људи који живе у 
избјегличким камповима такође посебно изложени 

8  Честичне материје које представљају врсту загађујућих супстанци 
су „честице које се могу удахнути и респирирати, а које се састоје 
од сулфата, нитрата, амонијака, содијум хлорида, црног угљеника, 
минералне прашине и воде“ (СЗО, 2021). Честице чији је пречник мањи 
од 10 микрона  (ПМ10), укључујући ситне честице са пречником мањим од 
2,5 микрона (ПМ2.5) представљају највећу опасност за људско здравље, 
будући „да могу да продру у плућа и уђу у крвоток човјека” (СЗО, 2021).
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загађеном ваздуху будући да је загађеност ваздуха често 
проблем тијесно повезан са лошим квалитетом стамбених 
објеката и привремених насеља (Николоски и Марни, 
2018; Свјетска банка, 2019). 

Поред тога, лица с нижим примањима обично возе старија 
возила с већим степеном емисија (Свјетска банка, 2019), 
или се насељавају у подручјима која нису предвиђана 
за становање (Канцеларија УН-а у Босни и Херцеговини, 
2017;) гдје нема услова за систем даљинског гријања. 
Због чињенице да не испуњавају грађевинске стандарде, 
бесправно изграђени објекти обично подразумијевају већу 
потребу за гријањем, која се често задовољава ложењем 
угља, што за посљедицу има више емисије загађујућих 
материја (Хусика и Суљић, 2019).

Загађеност ваздуха представља посебно велику опасност 
за неке угрожене групе. Ове групе укључују лица с 
обољењима плућа, срчаним проблемима и дијабетесом, 
као и старија лица, труднице и дјецу (Европска агенција 
за животну средину, 2020б). Већој осјетљивости на 
негативан утицај загађеног ваздуха исто тако доприносе 
и физиолошки и друштвено-економски фактори везани 
за понашање и активности (Макри и Стилианакис, 2008). 
У Европи, “лица из нижих друштвеноекономских слојева 
обично живе, раде и иду у школе у мјестима с лошијим 
квалитетом ваздуха” (Европска агенција за животну 
средину, 2020б).

У БиХ се највећи број смртних случајева везаних за 
загађеност ваздуха биљежи међу лицима старосне доби 
50 и више година, углавном у виду кардиоваскуларних 
обољења (Аве и др., 2019). Удружење специјалиста/
киња јавноздравствених дисциплина Федерације Босне 
и Херцеговине наглашава да су дјеца, труднице, старија 
лица и сиромашни посебно осјетљиви на утицаје загађеног 

ваздуха (Удружење специјалиста/киња јавноздравствених 
дисциплина Федерације Босне и Херцеговине, 2020). 
У Ситуационој анализи положаја дјеце у БиХ из 2020. 
године, утврђено је да загађеност ваздуха угрожава право 
дјеце на здравље (УНИЦЕФ, 2020). Штавише, мјере за 
рјешавање проблема загађености ваздуха могу да имају 
нежељене посљедице на дјецу. На примјер, у Сарајеву су 
због прекорачења граничних вриједности концентрације 
честичних твари на дужи период затваране школе 
(УНИЦЕФ, 2017), што се негативно одразило на образовање 
дјеце, а због расподјеле послова у домаћинству, која 
је претежно заснована на полној припадности, ово се 
негативно одразило и на радно вријеме и могућности 
запошљавања жена (види Монт, 2018).

Разматрања о политици
Постоји веома мало података о утицајима загађеног 
ваздуха на људско здравље у БиХ. У Извјештају о стању 
животне средине у БиХ из 2012. године је предложено 
да се овај сегмент података стави у надлежност завода 
за јавно здравље на нивоу ентитета (УНЕП, 2013). Подаци 
о изложености загађеном ваздуху разврстани према 
критеријумима као што су примања, полна припадност, 
старосна доб и мјесто живљења, омогућили би утврђивање 
најугроженијих група и израду одговарајућих мјера 
ублажавања. Свјетска банка, на примјер, препоручује 
унапређење прикупљања података и извјештавања о 
морбидитету према обољењима и старосним групама 
(Аве и др., 2019). Увођење одговарајућих матрица за 
процјену и праћење енергетског сиромаштва, укључујући 
прикупљање података разврстаних према енергентима 
који се користе за кување и загријавање, такође може 
да допринесе бољој информисаности и унаприједи 
ефикасност креирања политика (СЗО, 2019).

Смог у Сарајеву, главном граду БиХ. Аутор фотографије: Јасмин Аговић
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Поред хитне и неизоставне потребе за рјешавањем 
структуралне неједнакости која је узрок различите 
осјетљивости и изложености (Ислам и Винкел, 2015; УНДП, 
2019), постоје и различите мјере које могу да допринесу  
смањењу неједнакости везаних за загађеност ваздуха. 
УН у БиХ и СЗО препоручују мјере са вишеструким 
предностима (тј. смањење сиромаштва и повећање 
општег благостања), као што су унапређење енергетске 
ефикасности у зградама (посебно у зградама социјалног 
становања), и побољшање квалитета и доступности јавног 
превоза, што такође доприноси ублажавању климатских 
промјена и бржем превозу до циља (Канцеларија УН-а 
у Босни и Херцеговини, 2017; СЗО, 2019). Унапређење 
услова становања сиромашних домаћинстава, укључујући 
ромска домаћинстава, могло би да допринесе смањењу 
загађености ваздуха и његових негативних посљедица 
на здравље (Николоски и Марни, 2018). Побољшањем 
квалитета ваздуха у школама такође би могле да се 
остваре значајне предности за здравље дјеце (Европска 
агенција за животну средину, 2020б).

Мјере на јачању свијести становништва о ризицима 
повезаним са излагањем загађеном ваздуху могу да 
обухвате и елементе који су намијењени искључиво за 
угрожене групе. Из перспективе планирања, СЗО наводи 
потребу дефинисања краткорочних акционих планова за 
подручја у којима обично живи или борави становништво 
у неповољном положају (СЗО, 2019). Важно је да се 
приликом израде ових планова у обзир узму и ставови 
овог становништва.

У погледу енергетског сиромаштва, СЗО препоручује 
интензивне мјере социјалне заштите, као што су социјалне 
цијене или мјере заштите угрожених потрошача енергије, 
у циљу обезбјеђења измиривања трошкова за енергију 
(СЗО, 2019). Међутим, фискална ситуација у БиХ отежава 
спровођење нових мјера које би се финансирале из 
јавних средстава (Робић и др., 2016). Остале могуће 
мјере обухватају приоритизацију лица која су изложена 
енергетском сиромаштву и програме утопљавања 
зграда, као и  препоруке локалним властима да умјесто 
субвенционисања изврше прерасподјелу средстава и 
средства усмјере на јачање енергетске ефикасности (Агић 
и др., 2017).  У Кантону Сарајево већ постоје примјери 
оваквог приступа, гдје је влада, у сарадњи са Развојним 
програмом Уједињених нација (UNDP) субвенционисала 
замјену неефикасних пећи за загријавање домаћинстава 
сертификованим пећима (УНДП, 2021). 

Политике усмјерене на побољшање квалитета ваздуха 
као што је увођење нових стандарда за возила, такође ће 
много теже погодити угрожено становништво.  Анализа 
утицаја политике о квалитету ваздуха на сиромаштво и 
социјалне прилике могла би да помогне у утврђивању 
оваквих дистрибутивних утицаја и усмјери израду пратећих 
мјера (Свјетска банка, 2019).
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