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ИЗВЈЕШТАЈ СА ПРОМОЦИЈЕ КЊИГЕ „МИГРАНТИ И МИ –
СОЦИОПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА УЗАЈАМНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ“

Пред сами крај 2019. године,
20. децембра, представљено
је истраживање на Филозофском факултету Универзитета
у Бањој Луци. Истраживање о
којем је било ријечи је спроведено уз помоћ фондације Фридрих Еберт, те је издата и књига
„Мигранти и ми – социопсихолошка анализа узајамне перцепције“. Истраживачи који су
учествовали на овом пројекту су
уједно и аутори студије; проф.
др Срђан Душанић – декан и
ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета
у Бањој Луци, Jамен Хрекес –
студент завршне године студија
психологије на Филозофском
факултету у Бањој Луци, савјетник-практичар трансакционе
анализе, консултант и едукатор
при организацијама које раде са
мигрантима и Милош Пралица –
МА психологије, РЕБТ терапеут
под супервизијом, консултант
Међународне организације за
миграције у ЦМЗ Приједор и
демонстратор на Филозофском
факултету.
Промоција је одржана у
пространом амфитеатру ФилоГодина V, број 8, Бања Лука, март 2020.

зофског факултета. О актуелности теме довољно говори и
чињеница да је амфитеатар већ
десетак минута прије почетка
промоције студије био потпуно
попуњен. Посјећеност догађаја
је била и већа него што су истраживачи очекивали, међутим,
излагање које је услиједило је
апсолутно оправдало високу
посјећеност. Промоцији је присуствовало око стотину људи, од
којих се нарочито издвајају професори, асистенти и студенти
са Универзитета у Бањој Луци,
те представници разних владиних и невладиних организација,
као и делегати из институција
Републике Српске и наравно
новинари.
Уводни говор и поздравну
ријеч је одржао професор Срђан
Душанић, упознавши присутне
са основним информацијама о
истраживању, као и мигрантској
кризи у Европи. Истраживање је
спроведено на узорку миграната
и домицилног становништва
преко упитника и фокус група.
Упитником су испитанa 462
припадника домицилног становништва из Републике Срп171
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ске и Унско-санског кантона
(УСК). Поред њих, испитанa су
и 244 мигранта који су били
смјештени у прихватним центрима на подручју УСК у току
истраживања (Душанић, 2019).
Након поздравног говора,
сваки од истраживача је представио свој дио истраживања.
Милош Пралица је представио
увод у истраживање, који се
прије свега односио на досадашња психолошка истраживања
о мигрантској кризи, са нагласком на Балкан и Босну и Херцеговину. Професор Душанић
и Jамен Хрекес су представили
метод и резултате истраживања.
Према ријечима професора
Душанића, улога Jамена Хрекеса је била кључна за ово истраживање. Jамен је поријеклом из
Сирије, те је његово познавање
арапског језика и културе било
од огромног значаја за овај
пројекат. Приликом испитивања миграната, поред арапског језика, кориштени су језици
фарси, урду и пашто.
Завршни дио излагања је
био предвиђен за дискусију о
резултатима истраживања са
мигрантима и резултатима
истраживања са домицилним
становништвом. Многи од
присутних су дијелили заједничко мишљење да је спроведено истраживање несумњиво
подигло репутацију Филозоф172

ског факултета и оправдало
његову функцију, како са аспекта
науке, тако и са аспекта хуманистике, јер је ријеч о мигрантима, популацији која је рањива
и угрожена.
Тамара Петковић
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