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Омладина гради Југославију
Савезне омладинске радне акције у Југославији
1946-1963.
АПСТРАКТУМ: Највеће савезне омладинске радне акције у Југославији 1946–1963 (аутопут Братство–јединство, пруге Брчко–Бановићи,
Шамац–Сарајево и Бања Лука–Добој, Нови Београд, фабрика у Железнику) представљене су у неколико нивоа: време грађења, број и структура градитеља, значај (политички, васпитни, пропагандни, образовни, економски), покушај власти да део градитеља пребаци у привреду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: омладина, радне акције, Југославија, aутопут Братство-јединство, пруга Брчко–Бановићи, пруга Шамац–Сарајево, пруга
Бања Лука–Добој, Нови Београд

Да би обновила земљу опустошену у рату и изградила привреду, инфраструктуру, научне, спортске, културне и забавне објекте, југословенска власт је
после Другог светског рата користила и физички рад омладине. Тако су радом
милиона младих људи у Југославији ницали путеви, аутопутеви, пруге, фабрике,
градови, студентски градови и др.
Процењује се да је омладина Југославије током петогодишњег плана радила
на 70 значајних објеката, да је својој држави даровала 60 милиона радних дана са
или без предзнака „добровољни” и да је у периоду 1946–1952. на тим акцијама Југославију изграђивало више од милион младих људи. Ови бројеви значе да је на
великим савезним акцијама земљу изграђивао број омладинаца који одговара величини од два и по тадашња Београда.1 У овом периоду истиче се неколико
1

Радом милиона младих руку никло је 11 пруга (Брчко–Бановићи, Шамац–Сарајево, Бања Лука–Добој, Градачац–Модрича, Никшић–Титоград, Кучево–Бродица, Сежана–Дутовље, Пурачић–Добој, Галеп–Велики Балаћевац, Фоча и Боровић), 6 путева (Београд–Загреб, Потиски–
Чока, Ђурђевац–Преграда, Беране–Рожај, Цеље–Св. Петар и на Пељешцу), 14 индустријских
објеката („Иво Лола Рибар” Железник, железара Зеница, творница хидрауличних стројева у
Житњаку код Загреба, „Јединство” у Загребу, „Титан” Камник, ваљаоница Севојно, фабрика
шамота Аранђеловац, фабрика шамота у Младеновцу, текстилна фабрика у Новом Пазару,
„Крушик”, фабрика магнезита у Ранковићеву, објекти у Горажду, Фочи и Хаџићима, фабрика
каблова у Светозареву и железара у Никшићу), 5 хидроцентрала (Јабланица, Маврово, Винодол, Власина, Мали Зворник), канали (Посавски, Бегејски, Видопољски, Јасенички, мелиорација Струмичког поља, регулација Горског ријака и Реснице, Раља, насип код Великог
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великих савезних акција. Изградња пруге Брчко–Бановићи 1946. године представљала је прву велику акцију омладине Југославије, мада је акција мањег обима
било и раније (сеча дрва на Руднику и Црном врху, берба кукуруза у Срему, сетва
у Војводини). Пругу Брчко – Бановићи (1. мај–7. новембар 1946) у дужини од 90
км градило је око 60.000 омладинаца. Она је повезала богати угљени басен са индустријским центрима.2 Следила је пруга Шамац – Сарајево (од 1. априла до 15.
новембра 1947). Пругу су градиле укупно 920 бригаде са око 217.200 омладинаца.
Домаћих бригада било је 886 са нешто преко 211.000 омладинаца, а остале су биле из иностранства. На овом објекту изграђено је 243 км железничке пруге, 60 км
станичних колосека, 9 путева, 17 већих мостова, 804 бетонска пропуста итд. Једна
од одлика рада на акцији било је и учешће ратних заробљеника. Њих је почетком
септембра било 7.000 и били су смештени у девет логора. Изгледа да их је на почетку грађења пруге било и више, јер се за април помиње податак од 11.000 заробљеника који су били под одсеком за ратне заробљенике и били су такође смештени у девет логора. Пруга је била значајна јер је омогућавала коришћење налазишта угља и гвожђа у долини Босне (око Вареша, Какња и Зенице) за изградњу
тешке индустрије, а све у склопу циљева петогодишњег плана да се земља индустријализацијом извуче из заосталости. Друго, то је био део саобраћајнице која би
повезала унутрашњост земље са морем, а циљ је био да се овом пругом растерете
железнице у БиХ.3
Изградња аутопута Братство-јединство од Београда до Загреба била је до тада највећа радна акција омладине Југославије. Трасирању се приступило 1946, а
радови су почели у 1947. години. Од 1. априла 1948. у акцију се укључила и омладина. До 30. јула 1950. радило је око 250.000 припадника омладине, 70.000–
80.000 припадника Армије и око 14.500 инжењера, техничара и стручних радника.
Изграђено је 382 км коловоза од ситне коцке, бетона и асфалта. Аутопут је у овој
фази прошао кроз Србију и Хрватску, иако су „другови из Босне” тражили да прође и кроз њихову републику. О томе је расправљао Привредни савет 22. јула 1946.
и одбио овај захтев.4 У јесен 1947. године на Нови Београд су стигли први градитељи (1412 бригадира) и почели припремне радове. Наредне године у Београду се
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Градишта), Нови Београд, Нова Горица, студентски градови у Загребу, Сарајеву и Љубљани,
пионирске пруге (Београд, Загреб, Сарајево, Скопље), пионирски градови (Загреб, Београд)
итд., Архив Србије и Црне Горе (АСЦГ), фонд 114, ССОЈ, фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама.
АСЦГ, фонд 114, фонд ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду 1942–1945; Исто,
фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Исто, фасц. 213,
Аутопут 1958, Фотоалбум.
АСЦГ, фонд 31, Комитет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, фасц. 24, јединица 42,
Шамац–Сарајево 1947–1948; АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Исто, фасц. 28, 1947. година, VI Пленум ЦВ НОЈ, одржан
20–24. јануара.
АСЦГ, фонд 61, Државно омладинско предузеће Аутопут, фасц. 10, јединица 14, 1950, Записник стручне комисије о прегледу извршених радова на аутопуту...; АСЦГ, фонд 114, ССОЈ,
фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама. Исто, фасц. 213,
Аутопут 1958, Фотоалбум; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, treća knjiga, Beograd
1988, 85, 86; Privredna politika Vlade FNRJ, Zapisnici Privrednog saveta Vlade FNRJ, 1944–1953,
knjiga 1, Beograd 1995, 95; D. Kačarević, Karakter i vaspitni značaj radnih akcija omladine, Beograd 1960, 39; Политика, 29. јул 1950, 1, Исто, 31. јул 1950, 1, 2, 3.
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на градилиштима налазило око 49.800 омладинаца. Највише се радило на згради
Председништва (СИВ), репрезентативном хотелу („Југославија”) и у Тошином
бунару.5 У државном и партијском врху, суоченом са недостатком радне снаге,
широко започетом изградњом објеката петогодишњег плана, неиспуњавањем плана радова на аутопуту 1947. и 1948. и сукобом са ИБ-ом, изградња аутопута и радови на Новом Београду добили су 1949. године апсолутни приоритет. Најпре је
Политбиро ЦК КПЈ 10. јануара 1949. одлучио да је потребно да омладина да
160.000 „добровољних” радника за ова два градилишта, да би две седмице касније
Привредни савет проценио да је само за аутопут потребно 120.000 омладинаца,
25.000 радника из фронтовских бригада и 10.000 осуђеника. Привредни савет је у
неколико расправа закључио да се за приоритетне објекте мора обезбедити радна
снага и да то питање треба „максимално заоштрити.”
Тешко је рећи колико је било радника на ова два градилишта, али постоји
податак да је Народна омладина током године на њих послала око 197.000 људи.
Из истог извора (Народна омладина) следи да је током 1949. године Београд градило око 58.000 омладинаца сврстаних у 357 бригада, а аутопут више од 138.000
омладинаца. Радило се на Новом Беoграду, Београду и у Панчевачком риту. Осим
омладинских бригада, радиле су и бригаде Народног фронта, АФЖ-а, инвалида и
физичких радника. Бригаде су биле смештене у 6 логора (3 на Новом Београду, 2
у Београду и 1 у Риту). Иначе, према подацима Љ. Радојковића, за све четири године акције на Новом Београду (1947–1950), радило је 142.389 бригадиста. Радови су завршени 5. новембра 1950. митингом пред павиљонима Студентског града.6 Омладина је изградила и око 90 км пруге Добој Бања– Лука (март–децембар
1951). У тој акцији учествовало је око 86.000 младих људи уз помоћ 7900 демобилисаних бораца. Само за изградњу ове три велике пруге и аутопута било је потребно пробити 5 км тунела и саградити 103 моста дужине више од 6 км.7 Велики
значај у току петогодишњег плана имала је и изградња индустријских објеката.
Само је градилиште фабрике тешких алатних машина у Железнику (будући „Иво
Лола Рибар”) од априла до краја 1947. ангажовало око 15.500 омладинаца уз 2248
радника, техничара и инжењера.8
Време од 1953. до 1958. године обележиле су локалне радне акције. У том
периоду организовано је 18.500 таквих акција, у којима је учествовало око 1, 070.
000 омладинаца сврстаних у 11.000 радних бригада. Радило се на подизању
5
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Љ. Радојковић, Омладинске радне бригаде на изградњи Београда 1947/1950. године, Годишњак града Београда, књ. V, 1958, 363–420.
АСЦГ, фонд 507, ЦК СКЈ, Седнице Политбироа ЦК СКЈ, III/38, 10. јануар 1949; АСЦГ, фонд
114, ССОЈ, фасц. 152, Савезна радна акција Нови Београд, 1948–1952; Privredna politika...,
509; Љ. Радојковић, н. д., 411. Момчило Митровић даје податке према којима је 1948. године
Нови Београд и аутопут градило 74.000 омладинаца из Србије, а 1949. на истим градилиштима налазило се 520 омладинских бригада из Србије, М. Митровић, Изгубљене илузије, Прилози за друштвену историју Србије 1944–1952, Београд 1997, 161, 162.
АСЦГ, фонд 40, Привредни савет Владе ФНРЈ, Записници са седница Привредног савета
1945–1952, фасц. 3, јединица 8, Записници бр. 368/I-II, 387/I, 469/I; АСЦГ, фонд 114, ССОЈ,
фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Политика, 21.
децембар 1951, 4; Исто, 20. децембар 1951, 5.
Политика, 2. јануар 1948, 1, 2; АСЦГ, фонд 114, фонд ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду 1942–1945.
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спортских објеката, омладинских домова, културних установа, изградњи нових и
адаптацији старих школа, изградњи путева, пољопривредних и комуналних објеката.9
Са 1958. годином отпочео је нови талас савезних радних акција. На Шестом
конгресу Народне омладине „са невиђеним одушевљењем” преузета је обавеза да
се изгради комплетан аутопут Братство-јединство од Љубљане до Ђевђелије. Следећих година нижу се нови километри и десетине хиљада омладинаца на разним
деоницама ове трасе дуге више од 1000 км: 1958. године 54.000 омладинаца и 79
км трасе Љубљана–Загреб, 1959. године 50.000 младића и девојака и 110 км трасе
Параћин–Ниш и Неготино на Вардару–Демир Капија, 1960. године 48.000 омладинаца и 83 км трасе Ниш–Грделица и Удово–Ђевђелија, 1961. године 48.000
акцијаша и 138 км пута Грделица–Скопље. Деоницу од Параћина до Осипаонице
градило је 1962. године око 30.000 градитеља (95,5 км), а радови на аутопуту су
окончани 20. октобра 1963. изградњом 58,5 км деонице Осипаоница–Београд
(28.000 градитеља).
Аутопут је за девет година градило више од пола милиона омладинаца. Са
припадницима војске и радницима грађевинских предузећа број градитеља је сигурно премашио 600.000. Завршавањем аутопута од Љубљане до Ђевђелије створена је главна саобраћајна магистрала од средње Европе до Блиског истока, од
аустријске до грчке границе.10 На овим деоницама аутопута појавила се и механизација грађевинских предузећа у много већој мери него у ранијим акцијама. Процењено је да је за деоницу од Љубљане до Загреба омладинским бригадама помагало око 2000 стручних радника из грађевинских предузећа. Машина је било као
никада раније. У изградњи ове деонице аутопута учествовала су предузећа из
Словеније, Хрватске, Србије и БиХ (укупно 14).11 Истовремено су одржаване и
локалне радне акције, на којима је после 1958. у неколико наредних година учествовало око 6 милиона људи.12
Каква је била структура омладине на градилиштима? На свим савезним градилиштима 1947. године било је око 280.000 младих. Од тог броја, из Србије је
дошло 36%, Хрватске 23%, БиХ 19%, Словеније 7%, Македоније 6%, Црне Горе
3,8%. Како у првим годинама после рата, тако и касније Срби су чинили око 45%

9

10

11
12

Омладина Хрватске градила је Винодол, омладине БиХ и Црне Горе школе, омладине Србије,
Словеније и Македоније спортске објекте. У Македонији је рађена Партизанска улица у Скопљу, у Пелагонији је рађено на регулисању реке Црне итд. АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 124,
Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Исто, фасц. 7, Извештај о раду
НОЈ-а у периоду од V до VI конгреса, 1953–1958.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Борба, 11. новембар 1962, 1.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 213, Аутопут 1958, Фотоалбум.
У овом периоду грађен је омладински спортско-рекреативни центар на Сутјесци. Током 1960.
на овој акцији је учествовало 800–1000 бригадиста, 1961. око 900, а 1962. године 494. Акција
је била малог обима и трајала је само током летњих месеци, АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц.
124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама; Исто, фасц. 207, ОРА Сутјеска, 1960–1962, Извештај у вези радне акције Сутјеска; Исто, фасц. 207, ОРА Сутјеска
1960–1965, Анализе, реферати...; Исто, фасц. 207, ОРА Сутјеска 1960–1963, Информације у
вези радне акције Сутјеска.
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бригадиста.13 На прузи Шамац – Сарајево скоро 80% градитеља били су мушкарци. Подаци са аутопута у периоду од 1958. до 1960. показују да је учешће омладинки смањено на око 13%.14 У погледу социјалног састава, на прузи Шамац–Сарајево највише је било сељака – 53,1%, потом радника – 26%, ђака 16,4%, интелектуалаца 4,1%. Сеоска омладина је остајала на градилиштима два месеца, а студенти и ђаци месец дана.
Старосна структура показује да је највише било рођених између 1922. и
1931. године, дакле између 16 и 25 година живота. Њих је било скоро половина
свих градитеља (46%). Вреди уочити и да је рођених после 1932. било 4,1%, што
значи да је пругу градило око 10.000 деце која су имала једва 15 година или мање.
Подаци са градилишта Београда 1949. године такође показују да су чак више од
половине бригадиста (59%) била деца од 14 до 18 година. Половина акцијаша на
аутопуту после 1958. године имала је између 17 и 20 година и то је остала константа радних акција. Међутим, важно је уочити да је петина омладинаца била до
17 година, а руководство Народне омладине је признавало да је велики број њих
имао свега 14 или 15 година, што је такође остала једна од константи радних акција. На радној акцији изградње центра на Сутјесци 1960. године забележено је и
присуство једне ученице из Београда која је имала само 12 година.15
У бригадама је било и омладинаца комуниста. Током 1949. године на аутопуту и Новом Београду међу омладинцима било је око 8% комуниста и око 4%
кандидата. За прву половину 1960. године важио је податак да је међу градитељима аутопута било око 12% чланова партије. Комунисти су на аутопуту били организовани у Градилишни комитет који је био везан за ЦК преко Организационе
комисије, а у оквиру Градилишног комитета постојао је Секцијски комитет. У насељима су постојале основне организације СК у којима су били комунисти из
свих бригада. Ове основне организације нису имале право пријема, искључења и
кажњавања, већ само предлагања.16
Једно од најосетљивијих питања било је учешће омладине националних мањина на радним акцијама. У локалним срединама су понекад избегавали да агитују међу омладином националних мањина за одлазак на градилишта. Ипак, на
13
14

15

16

АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду 1942–1945.
Међутим, на неколико републичких акција из времена петогодишњег плана (1948), учешће
омладинки је било доста високо. На радовима у Словенији (Нова Горица, Пионирска пруга и
Сежана–Дутовље) било је 40% девојака, слично је било и на републичким акцијама у БиХ,
док је на акцији Никшић–Титоград од око 19.700 омладинаца девојака било 9000 (45%).
Остаје запажање да је на савезним акцијама учешће девојака било знатно мање. Ови радови
су вероватно били напорнији, а места извођења удаљенија од куће него у случају локалних и
републичких акција, АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду
1942–1945; Исто, фасц. 124, Нека искуства у организовању ОРА; Исто, фасц. 125, 1948. година.
АСЦГ, фонд 31, Комитет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, фасц. 24, јединица 42,
Шамац–Сарајево 1947–1948; АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 152, Савезна радна акција Нови
Београд, 1948–1952; Исто, фасц. 38, VII састанак Председништва ЦК НОЈ, 28. јун 1958; Исто,
фасц. 207, ОРА Сутјеска, 1960. година, Спискови бригадиста учесника ОРА Сутјеска 1960.
АСЦГ, фонд 507/V-a, ЦК СКЈ, Организациона комисија, V-а; К-VI/1-70, документ бр. 24, Записник са састанка Организационе комисије ЦК СКЈ, одржаног 5. децембра 1960; АСЦГ,
фонд 114, ССОЈ, фасц. 152, Савезна радна акција Нови Београд 1948–1952; Исто, фасц. 39,
Седница Председништва ЦК Народне омладине Југославије, 8. јун 1960.
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пругу Бања Лука–Добој стигло је око 5000 младића и девојака припадника националних мањина, док командант Главног штаба омладинских бригада Батрић Јовановић говори о 1016 Шиптара на прузи Брчко–Бановићи и 2536 „осталих”. Јовановић даје следеће податке о учешћу омладине националних мањина на прузи
Шамац–Сарајево: Шиптара 3879, Влаха 1289, Чеха 275, Словака 338, Бугара 1056,
Мађара 2510, Италијана 660 и „осталих” 2391. Власти су процењивале да тежих
инцидената на националној основи није било, мада појединачних испада јесте. У
такве испаде спада туча врањанске бригаде са бригадом чешке мањине. Највише
„неразумевања” било је у односу према групицама Шиптара у бригадама из
Србије.
Највећи проблем на свим акцијама у бригадама са припадницима националних мањина представљао је језик, будући да део омладине националних мањина
није знао језик државе у којој је живео. То је отежавало како праћење предавања
и читање штампе, тако и добијање дневних заповести. У 1959. години аутопут је
градило 3654 припадника националних мањина из свих република (Србија 2701,
Македонија 404, Хрватска 240, БиХ 191, Словенија 22, Црна Гора 13, а у специјалним бригадама било их је 83). Посебних бригада националних мањина није било, осим што је у некима из Војводине и са Косова и Метохије учешће националних мањина достизало 80%. Главни штаб је рад припадника националних мањина
оценио као добар тврдећи да су они показали „пуно самопрегора и упорности”.
Много слабији учинак био је у културно-просветном раду. Укупно 246 ових омладинаца предложено је за пријем у Савез комуниста (Шиптара 110, Мађара 84, Турака 2, Словака 11, Русина 10, Чеха 5, Италијана 1, Бугара 23), али тај број није
задовољавао партију. У животу бригадира из редова националних мањина наметнули су се проблем исхране за Шиптаре и увек присутан проблем језика. Мађари
и Шиптари су тражили да им се омогући слушање курсева на матерњем језику, али
за тако нешто није било стручних наставника.17
Југословенска власт и пропаганда истицали су политички и васпитни значај
радних акција омладине. Тврдило се да су омладинци одлазили на градилишта вођени „жарким патриотизмом” и то „свесно, добровољно и са одушевљењем”. Да
је омладина радила добровољно и са одушевљењем требало је да покажу и стално
потенцирана такмичења. Такмичарски дух био је једна од суштинских одредница
радних акција. Термин „ударник” нераскидиво је везан за градилишта широм земље. Стално истицање норми и тежња да оне буду пребачене морали су побудити
жељу за што бољим успесима који су доносили и одређене награде, пре свега моралне природе. Истицање кубика ископане земље, набијеног бетона, саграђених
зидова, утрошеног цемента, измешаног малтера, километара и метара урађеног
пута, комада посечених стабала и извађених пањева итд. водило је чистом апсурду, али све то представља илустрацију једног времена.

17

АСЦГ, фонд 507/XVIII, ЦК СКЈ, Комисија за националне мањине, XVIII-К. 3/1-36, документ
бр. 30, 12. новембар 1959, Информација о учешћу омладине припадника националних мањина на Аутопуту; АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 204, ОРА Бања Лука–Добој; Б. Јовановић,
Омладинске радне акције – школа социјализма, Београд 1948, 13, 19. Износећи податке о акцијама у Србији 1948. године, М. Митровић закључује да је одзив омладине националних мањина био добар и да је од 54.000 шиптарске омладине на акцијама учествовало 14.000, док је
од 34.000 мађарске омладине на акцијама било 8000, М. Митровић, Изгубљене илузије..., 162.
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Радне акције су одржаване у времену у коме је владала атмосфера јавног популарисања ударништва. „Штампа је популарисала стахановски покрет у СССР-у
који ће у Југославији довести до појаве хероја рада попут Алије Сиротановића и
његових следбеника.” Питање проглашавања једне бригаде за ударну или појединца за ударника значило је питање престижа, а од ударништва је направљен
култ. „Бити ударник значило је бити херој. Ударнички темпо био је основни закон
рада.” Носилац тог звања имао је право да три месеца по повратку са акције добија следовања хране по ударничкој карти, што је значило бољу исхрану у односу
на већину становништва.18 Осим пребацивања норме, за добијање овог звања било је
неопходно поседовати „правилан однос према народној имовини” и колективу,
без поговора извршавати задатке и неговати другарство. Осим ударништва, коришћен је систем других признања попут похвала, ордена, значки (на пример значка
градитеља Новог Београда). На прузи Шамац–Сарајево за ударнике је проглашено 33.700 омладинаца, што значи скоро сваки седми. Похваљених је било за око
две хиљаде више. То значи да је сваки трећи градитељ ове пруге био или ударник
или похваљен. На аутопуту и Београду бригаде су добијале ордене (братства и јединства, рада, заслуга за народ). Исте ордене добијали су и омладинци и њихови
руководиоци. Није био редак случај проглашавања исте бригаде за ударну више
пута, па је било бригада које су тај епитет понеле и више од десет пута.
На аутопуту и Београду било је 1949. године око 110.000 омладинаца који су
или понели звање ударника или били похваљени. Подаци за целу акцију изградње
Новог Београда кажу да је број ударника износио 21.882 (сваки седми), а похваљених 45.776.19 Збирни подаци за радне акције 1946–1952. говоре о 123.892 ударника. Није јасно да ли се овај број односи само на велике савезне радне акције из
тог доба. Ако је тако, и ако се има у виду да је на тим акцијама било нешто више
од милион омладинаца, то значи да је сваки осми постао ударник, што се отприлике поклапа са изнетим подацима за поједине акције.20
Осим наведених врста награђивања и похваљивања бригада коришћен је и
систем додељивања прелазних заставица најбољим бригадама у једној декади. У
18

19

20

B. Petranović, n. d., 85; D. Kačarević, n. d., 48. За стицање овог звања у предузећима и установама било је према правилнику из 1946. године потребно да се три месеца пребацује норма
20% или 30%. На радној акцији Шамац–Сарајево било је потребно пребацивати норму месец
дана (25–35%) или постићи уштеду у материјалу од 10%, или се истаћи у руковођењу и васпитавању омладине или у проналажењу нових савременијих метода. Правила која су важила
за ову пругу касније су преношена и на друга велика омладинска градилишта. Према правилнику који је министар рада издао 19. новембра 1949. услов за добијање звања ударника био је
да члан радне бригаде месец дана радећи у прописано радно време пребацује норму поштујући остале критеријуме (утрошак сировина, горива...). Ако би неправдано изостао са посла
прекинуо би се ток времена потребног за стицање звања, СЛ ФНРЈ 33/1946, Правилник о начину и условима за проглашење ударника у предузећима и установама; СЛ ФНРЈ 22/1947,
Правилник о проглашењу ударника на Омладинској прузи Шамац–Сарајево; СЛ ФНРЈ
97/1947, Правилник о допуни Правилника о проглашењу ударника на Омладинској прузи
Шамац–Сарајево; СЛ ФНРЈ 31/1948, Решење о примени Правилника о проглашењу ударника
на Омладинској прузи Шамац–Сарајево на велике омладинске радне акције; АСЦГ, фонд 114,
ССОЈ, фасц. 204, ОРА Бања Лука – Добој.
АСЦГ, фонд 61, Државно омладинско предузеће Аутопут, фасц. 11, јединица 16, Предлози за
проглашење ударника; АСЦГ, фонд 114, фонд ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду 1942–1945; Политика, 22. мај 1948, 3; Љ. Радојковић, н. д.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 4, 1953. година, Поруке V конгресу НОЈ.
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часопису Младост можемо прочитати да је 1960. године прелазна застава Главног штаба сматрана за „највећи радни трофеј са Аутопута”.21 Такмичења на градилиштима и жеља да бригада освоји признање понекад су се претварали у нехуманост. Када је грађена деоница аутопута од Загреба до Љубљане 1958. године,
било је вести да поједине бригаде раде више од предвиђених шест сати дневно само да би освојиле прелазну заставицу. Радило се чак и по десет сати, резултати
који су пријављивани су били реални и представљали су резултат њиховог рада,
али не за шест већ за десет сати. Навођен је пример београдске бригаде чији су
бригадири радили и дању и ноћу само да би надмашили друге. То су изводили тако што би група од 10 до 15 омладинаца бежала и радила у каменоломима, а онда
су као и остали излазили редовно на рад „да би заварали очи осталим бригадама и
командантима.”22
Када су крајем 1958. године сумирани резултати са ове акције појавило се и
незадовољство начином на који су оцењене студентске бригаде, односно чињеницом да се међу 22 одликоване студентске бригаде нашло 12 из Београда, а ниједна
из Загреба и Љубљане.23 На акцијама се јављало и негодовање због тога што нису
добијене похвале, тим пре што је велико питање да ли су при избору најбољих
увек коришћени објективни критеријуми. За радну акцију 1960. године постоји
признање да су у једном случају коришћени „тактички, политички” разлози, „шири критеријуми”, па је јајачка бригада остала без награде иако је била најбоља.
Зато се цео штаб ове бригаде побунио.24
За југословенско вођство и пропаганду, радне акције су биле и синоним
„друштвенокорисног, колективног, добровољног рада”, место где се развија „патриотска свест.” Увек је наглашавано да су радне акције имале и економску и васпитну компоненту. Аутопут је био „школа самоуправљања” и место где је омладина доприносила „изградњи социјализма у својој земљи”. Највише је потенцирана добровољност радних акција, а чини се да је управо овај епитет најлакше оспорити. Сама чињеница да је пропаганде о радним акцијама било на многим местима и да су партијски, омладински и државни руководиоци истицали потребу агитације и убеђивања, а ове мере су и спровођене на терену, негира принцип добровољности ових омладинских подухвата.
Термин који се често помиње у изворима – „мобилизација” адекватнији је од
термина „добровољност.” Да би се омладина „мобилисала” на савезном нивоу је
прављен план мобилизације, он је затим спуштан у републике, потом на ниже нивое, тако да је сваки градски и срески комитет Народне омладине добијао квоту
омладинаца коју треба да испуни. Следила је кампања агитације „на терену.” За
придобијање омладине да ради на аутопуту и у Београду коришћени су, осим агитатора, и покретне изложбе и плакати. Као свака кампања, тако је и агитација за
радне акције спровођена грозничаво и на брзину, често у последњем тренутку. У
21
22

23
24

Младост, лист градитеља Аутопута Братство-јединство, број 115, 27. новембар 1960.
Руководство Народне омладине је за овакве случајеве највише окривљавало команданте бригада сматрајући да је узрок толиког рада омладине њихова жеља да освоје признања, АСЦГ,
фонд 114, ССОЈ, фасц. 38, VI састанак Председништва ЦК НОЈ, 28. јун 1958.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, X састанак Председништва ЦК НОЈ, одржан 4. децембра 1958.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 39, Седница Председништва ЦК Народне омладине Југославије, 8. јун 1960.
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време петогодишњег плана агитација је понекад спровођена преко органа власти
и центара за предвојничку обуку уместо преко омладинских организација, а често
је у старту из агитације искључивана омладина националних мањина из убеђења
да неће желети да иде на радне акције. Зато не чуди што је број бригадира у бригадама веома варирао.25 То што је омладина на радне акције више мобилисана него што би се могло говорити о добровољности не значи да није било и оних који
су заиста са великим еланом долазили на градилишта. Осим великим еланом и
пожртвовањем, тешко би се могли другачије објаснити неки успеси омладинаца
који су остали трајно упамћени, попут пробијања тунела Мајевице 1946. или
Врандука 1947. године. За градитеље је рад на овим објектима била „битка,” а
успех на њима питање части.26
Од радних акција се очекивало да јачају „братство-јединство” и да младима
омогуће упознавање са људима и обичајима у крајевима у којима су се градили
објекти. Тешко да је у Југославији било места масовнијег сусрета људи из свих
крајева земље; ако је нешто могло младим генерацијама уградити осећање заједништва, то су биле радне акције.27 Васпитни и политички значај радних акција потенциран је и називима омладинских бригада, у којима су се смењивала имена револуционара, комуниста, партизанских бораца, хероја, скојеваца – што је доводило до постојања већег броја бригада са истим именима. Током 1958. године име
Лоле Рибара носило је чак 12 бригада, а по неколико пута јављала су се и имена
Миладина Поповића и Жикице Јовановића Шпанца.
Политички значај је потенциран и присуством водећих личности државе и
СК на радилиштима и пријемом градитеља код Броза. Броз је обилазио градилишта и примао градитеље, присуствовао је отварању фабрике у Железнику првог
дана 1948. године, говорио у Сарајеву 1947. На свечностима су га пратили Кидрич, Ђилас, Ранковић, Нешковић и други блиски сарадници. Политичке поруке
слате су и путем парола. Пароле „Ми градимо Пругу, Пруга гради нас”, „Друже
Тито, само реци, остајемо шест месеци” (Шамац–Сарајево), „Тито, фабрика,
План” (Железник), „За Тита, за Партију, за народ, за истину, за социјализам” (Београд), „Аутопут Братство-јединство – дар омладине народу, Партији и Титу”
(аутопут Београд–Загреб) одражавале су политички дух једног времена и система
грађеног у Југославији. Своја убеђења омладинци су исказивали и песмама. Један
од најјачих мотива после сукоба са ИБ-ом (одбацивање оптужби и „клевета” са
Истока) истакнут је у стиховима са градње Новог Београда: „Ој Централни комитете/ Одбијамо све клевете/ Све клевете и све лажи/ За наш народ то не важи”.

25

26
27

На аутопуту и Новом Београду било је бригада са мање од 50 бригадира, али и оних са више
од 300, па је донета одлука да се убудуће не шаљу бригаде са мање од 100 бригадира. Генерално, бригаде на југословенским радним акцијама су имале стотинак омладинаца. На градњи аутопута 1958. године у великом броју бригада било је „мобилисаних ”омладинаца чиме
је кршен принцип добровољности (кумановска, титовелешка, неке бригаде из Хрватске и Србије), АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним
акцијама; Исто, фасц. 152, Савезна радна акција Нови Београд, 1948–1952; Исто, фасц. 38, VII
састанак Председништва ЦК НОЈ, 28. јун 1958.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 4, 1953. година, Поруке V конгресу НОЈ.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 124, Нека искуства у организовању ОРА.
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Паролама и песмама омладинаца придружили су се радови писаца и уметника који су такође обилазили градилишта.28
Велики значај на радним акцијама имали су датуми и прославе почетка и завршетка радова. Почетак радова обично је везиван за 1. април (Дан омладинских
радних бригада) или 4. јул (случај Сутјеске), а крај за 29. новембар. Прослава завршетка радова на прузи Брчко–Бановићи била је у знаку величања Броза, Стаљина, Октобарске револуције (пруга је завршена 7. новембра, а градитељи су са поносом истицали да су је завршили 22 дана пре рока – 29. новембра, па су се тако
једним поводом спојила два тада масовно слављена датума). На дан окончања радова у Београд је стигао први воз са пруге. Дан после завршетка радова на прузи
Шамац–Сарајево у главни град БиХ стиже први воз из Шамца, а на митингу говори Броз. Свечаности поводом завршетка аутопута Београд–Загреб 1950. трајале су
три дана. Почеле су у Загребу 28. јула, а караван се потом упутио ка Београду где
су свечаности завршене 30. јула говором Б. Кидрича пред масом градитеља на Тргу републике. Завршетак радова на прузи Бања Лука–Добој обележен је митингом
у Бања Луци на коме је говорио Крсто Попивода.
Током акција увек су празновани празници попут 1. маја, 25. маја или 4. јула. Ти датуми и њихово обележавање били су толико значајни да је омладинско
руководство понекад дуго расправљало о томе када почети радове и како обележити њихов почетак или крај. Тако је у фебруару 1960. Председништво НОЈ-а надугачко разматрало да ли радове почети 1. марта или 1. априла.29 Било је расправа

28

29

Поводом градње пруге Брчко–Бановићи Десанка Максимовић је написала песму „Бајка о путу”, а Бранко Ћопић „Ковачница снова”. Мира Алечковић је поводом градње пруге Шамац–
Сарајево написала „Повратак”. Наведимо и дело Богдана Чиплића „Синови равнице”, уметнички филм „Живот је наш” посвећен прузи Шамац–Сарајево, велики број документарних
филмова. Радним акцијама омладине посвећене су и две кантате и једна симфонија од словеначког композитора Радована Гобеца, а сликар Божа Илић је дао допринос уметности ангажоване на тему изградње социјализма сликом „Сондирање терена на Новом Београду” из
1948. Године 1950. године Главни штаб аутопута тражио је од југословенских песника да
„сложе” песму о аутопуту, али до тада ниједан није одговорио иако је нуђена и награда од
40.000 динара. Писано је и „старом Назору”, али ни он није одговорио, Политика, 2. јануар
1948, 1, 2; Исто, 1. јануар 1948, 5; Исто, 29. новембар 1949, 11; Исто, 8. новембар 1946, 12;
Исто, 9. новембар 1946, 5; Исто, 14. новембар 1947, 5; Исто, 29. јул 1950, 1; Исто, 31. јул
1950, 1, 2, 3; АСЦГ, фонд 507/VIII, ЦК СКЈ, Идеолошка комисија, VIII, VI/1-(1-115), документ бр. 1-a-4, Информације о агитационо-пропагандном раду на Аутопуту; АСЦГ, фонд 114,
ССОЈ, фасц. 31, III пленум ЦК НОЈ, одржан 24. децембра 1958; B. Petranović, n. d., 96; Љ. Радојковић, н. д., 411; D. Kačarević, n. d., 119, 120; Lj. Petrović, Kulturni sukob blokova tokom
Hladnog rata u jugoslovenskoj prestonci 1945–1955. godine, Velike sile i male države u Hladnom
ratu 1945–1955, slučaj Jugoslavije, Beograd 2005, 332.
Ђорђе Лазић и Мића Новковић су се залагали да се свечана прослава почетка радова одржи 1.
марта, а да се 1. април скромно обележи по насељима, док су Александар Петковић и Срећко
Бјелић инсистирали на 1. априлу. Било је лакше договорити се око тога да се прослава одржи
у Ђевђелији пошто је претходне године и почетак и завршетак слављен у Србији (Нишу), па
је „равноправност” налагала да се 1960. године не запостави Македонија. Занимљиво је да је
за прославу у Ђевђелији био предвиђен ватромет са образложењем да ће прослава бити поред
границе. У прилог 1. марта, али и скромности при прослави (избацивање ручкова и ватромета) говорио је и Мика Трипало. На крају је прослава почетка радова одржана у Ђевђелији, говорио је Пеко Дапчевић, члан СИВ-а, а међу присутнима је био и М. Трипало, АСЦГ, фонд
114, ССОЈ, фасц. 39, Седница Председништва ЦК Народне омладине Југославије, 17. фебруар
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и о томе како прославити завршетак изградње целог аутопута 1963. године, како
организовати прославу у Београду а да не буде прескупа и прегломазна. Кога све
позвати, коме се захвалити, коме дати признање и да ли заслужне звати у Београд
или тежиште прославе ставити на трасе аутопута?30 Колико су датуми завршетка
ових објеката били битни показује и то што је о датуму завршетка радова на аутопуту 1950. године расправљао Привредни савет почетком године. У оптицају су
биле две варијанте: да се радови заврше до 1. маја или до краја јуна (годишњица
конгреса партије). На крају је закључено: „Нигде не објављивати датум завршетка
радова и свечаног отварања Аутопута, али водити курс да то буде 1. маја 1950. године”. Међутим, стварност је била другачија па су радови пробили оба рока.31
Економски значај ових акција није извлачен само из чињенице да је земља
добијала неопходне објекте за привреду, инфраструктуру, науку, културу итд.,
већ и из рачуница које су показивале да се радом омладине штеде финансијска
средства.32
Да ли је било отпора радним акцијама у Југославији? Дезертирање је било
један од најјаснијих примера непослушности. Лоши услови на градилиштима и
присилна мобилизација били су неки од разлога и за дезертирања из бригада.
Постоји податак да је београдска градилишта 1948. годне напустио сваки стоти, а
1949. године сваки педесети бригадир. Ако се пође од званичног податка да је Београд 1949. године градило 58.307 омладинаца, то значи да је градилиште током
1949. године напустило око 1000 људи. Дезертирања је било највише у бригадама
које су присилно мобилисане (крагујевачка област и делови Хрватске). На београдским градилиштима су забележени и случајеви попут прекидања струје за
време митинга, десило се и да су изгореле две бараке, било је наговарања на дезертирање, агитације у корист ИБ-а. Ако не све, онда бар неке од ових случајева
треба приписати отпору радним акцијама.33

30

31

32

33

1960; Политика, 8. новембар 1946, 1, 2; Исто, 9. новембар 1946, 5; Исто, 29. јул 1950, 1;
Исто, 31. јул 1950, 1, 2, 3; Исто, 21. децембар 1951, 4.
Душан Митевић је уверавао да су само два момента у прослави битна – митинг и свечаност у
Дому синдиката, а да је све остало „руковање, коктел-партије и нема велики политички значај”. Предлагао је и сусрете омладине дуж аутопута, аутобусе (караване) братства-јединства,
логорске ватре од Ђевђелије до Љубљане. У суштини, његов став је и усвојен; решено је да
тежиште прославе буде у среским и градским комитетима омладине, а да се у Београду одрже
митинг, приредба и другарско вече. На крају је митинг одржан на Тргу ослобођења, а у одсуству Броза (у посети САД-у) говорио је А. Ранковић који је и свечано отворио аутопут,
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 42, Седница Председништва ЦК СОЈ, 16. септембар 1963; Политика, 21. октобар 1963, 1.
АСЦГ, фонд 40, Привредни савет Владе ФНРЈ, Записници са седница Привредног савета
1945–1952, фасц. 5, јединица 10, записник бр. 2/I.
Бранко Петрановић наводи да је 1947. године вредност омладинских радних акција износила
13% целокупне капиталне изградње. Драгић Качаревић износи податак да је трима пругама
изграђеним после рата у БиХ превезено 1955. године 20 милиона путника и 2,6 милиона тона
дрва, соли, грађе и другог материјала. Једна рачуница је показала да би рад професионалних
радника на деоници Грделица–Скопље 1961. године био за 14% скупљи од трошкова датих за
рад омладинских бригада, B. Petranović, n. d., 96; D. Kačarević, n. d., 37; АСЦГ, фонд 114,
ССОЈ, фасц. 124, Послератне радне акције наше омладине, О радним акцијама.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 152, Савезна радна акција Нови Београд, 1948–1952.
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Напуштања градилишта је било и касније. Подаци за прва три месеца 1960.
године показују да је стопа напуштања бригада остала отприлике на наведеном
нивоу (1,3%). Тада је званично представљено да су бригаде напустили они који су
очекивали да ће на акцији да „цури мед и млеко.”34 Чести разлози осипања бригада по доласку на акцију били су њихов лош састав или погрешна убеђења у оно
што их на акцијама очекује. Добар пример су београдска и скопска бригада на
прузи Бања Лука–Добој. У београдској бригади је било око 100 људи из свих крајева земље, „нико их не познаје нити постоје неки подаци о њима”, а око петина
њих је затворски кажњавана. Слично је било и са скопском бригадом, с тим што
је у њој било доста акцијаша који су дошли да уче неки занат, па су отишли кући
кад су видели да то није могуће. Ова акција је карактеристична и по напуштању
градилишта због одлуке да омладинци не могу задржати одело и обућу као што
су то раније могли.35 На изградњи аутопута 1963. године било је и оних који су
дошли само зато што су мислили да ће радити три сата дневно, што ће бити близу
Београда, па ће после рада моћи да оду до града и што су мислили да ће добијати
кутију цигарета дневно.36 На акцију Сутјеска 1960–1962, појединци су дошли јер
су мислили да иду на семинар или на петнаестодневну акцију са четворосатним
радним временом, па је део њих напустио бригаде. Ови случајеви показују да напуштање радних акција не мора бити показатељ односа према акцијама, већ према раду.37
Југословенска власт је често око себе видела непријатеље. Да ли због тога
или зато што је заиста постојала агитација против радних акција, тек из времена
мобилизације омладине за изградњу пруге Бања Лука–Добој 1951. године остало
је забележено да су непријатељи радних акција агитовали у осијечкој области користећи паролу „Биће рат и немојте ићи на пругу”, у срезу Бели Манастир јављале су се вести да ће на прузи владати глад и болести, док су у вуковарском срезу
„непријатељи” убеђивали омладину да ће на прузи добијати само пиринач. Било
је и вести да је омладинцима сугерисано да се пријаве на акцију, а онда је напусте, док је у срезу Винковци забележено и претеће писмо секретару месног комитета омладине у коме је стајало да неће моћи још дуго да спроводи агитацију за
акције, јер ће га „црна рука повести до гробља.”38
Однос према Информбироу је био једно од највећих политичких искушења
како за учеснике акција тако и за њихове надређене. Главни штаб аутопута је
1949. године посвећивао посебну пажњу односу омладине према овом питању. Општи закључак из августа те године био је да међу студентском и средњошколском
34

35

36
37

38

АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 39, Седница Председништва ЦК Народне омладине Југославије, 8. јун 1960.
Изгледа да је то био један од већих проблема на почетку акције, па су стотине омладинаца када су сазнали за ову одлуку отишли кући, а неки су изгледа понели нешто од онога због чега
су и дошли на акцију. У децембру 1951. одбегли омладинци су дужени за 275 пари одела, 216
радних блуза, 234 радних панталона и 648 радних ципела, што све говори и о сиромаштву у
земљи, АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 204, ОРА Бања Лука–Добој; Исто, фасц. 205, ОРА Бања
Лука–Добој.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 42, Седница Председништва ЦК СОЈ, 16. септембар 1963.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 207, ОРА Сутјеска, 1960–1962, Извештај у вези радне акције
Сутјеска.
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 204, ОРА Бања Лука–Добој.
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омладином није било значајнијих иступа у корист Резолуције ИБ-а, мада су неке
појаве ипак уочене.39
Југословенско руководство је настојало да омладину са радних акција по завршетку њихове смене на градилишту пребаци у привреду (индустрију или рударство). То је била и једна од сврха радних акција, које су посматране као
погодан начин за пребацивање сеоске омладине у руднике и фабрике. Омладинци
су били подвргнути пропаганди, кампањи и убеђивањима да по завршетку акција
почну да раде у привреди. За агитацију међу акцијашима коришћени су плакати,
брошуре, штампа и филм. Приказиван је филм о животу југословенских радника
и совјетских рудара. Дељење брошуре Сеоски омладинац у тешкој индустрији на
најбољи начин осветљава један од циљева акције. Само у априлу 1949. планирано
је да се у Хрватској подели око 10.000 ових брошура. У исто време у овој републици требало је дистрибуирати и толико плаката са позивом на рад у рудницима.
Осим агитације која је оцењена неуспешном, слабијем успеху целе акције
изгледа да су допринели агитатори појединих предузећа нудећи омладинцима
услове који у стварности нису постојали, па је долазак у предузећа за многе омладинце значио велико разочарење, што је за последицу имало напуштање нових
радних места. Испоставило се и то да омладина није желела да ради у рудницима,
а слабијим резултатима доприносило је и то што је део омладинаца био неспособан за рад у руднику, што је, с обзиром на нарушено здравље великог дела југословенске омладине, било очекивано. Резултат акције био је да се за рад у фабрикама и рудницима пријављивао мањи број омладинаца од планираног, али и да се
добар део оних који су одлазили на нова радна места покајао и у кратком времену
напустио фабрике и руднике. Само за септембар, октобар и новембар 1948. планирано је да се са аутопута Београд–Загреб, Новог Београда, Железника, Маврова, Добоја, Нове Горице од око 50.000 омладинаца у привреду укључи њих око
12.000, али план није испуњен. За октобар 1948. постоји податак да је у привреду
укључено 1599 омладинаца. Један од највећих проблема за прихват омладинаца у
фабрикама и један од главних разлога за њихово напуштање био је смештај. То је
посебно било изражено у фебруару 1949. за предузећа „Раде Кончар”, „Елка”,
„Творница парних котлова”.
Укључивање омладине са радних акција у тешку индустрију у фебруару
1949. дало је следеће резултате по републикама: Србија – планирано 730, укључено 266 (36%); Хрватска – планирано 390, укључено 82 (27%); Словенија –
39

У Другој љубљанској студентској бригади група бригадиста агитовала је користећи пароле о
лошој исхрани и тешком физичком раду. У Царибродској бригади налазила се и група 10–15
омладинаца који су већ били хапшени у Цариброду због ИБ-а, али су послати на радну акцију
као услов да би поново били примљени у Народну омладину. Са њима је био и професор, избеглица из Бугарске, који је постао додатно сумњив југословенским властима пошто је добио
писмо својих колега које су пребегле у Италију са упутством како то и он може да учини. Наредне, 1950. године, на аутопуту су уочене слике совјетских руководилаца, а као разлог је наведена оскудица Брозових слика и чињеница да је слика совјетских руководилаца било више,
па су их бригаде покуповале при поласку. Са пруге Бања Лука–Добој постоје и вести о деловању информбироваца, али само појединачно. Такви случајеви забележени су у Каменичкој,
Сињској, Вучитрнској бригади, АСЦГ, фонд 507/VIII, ЦК СКЈ, Идеолошка комисија, VIII,
VI/1-(1-115), документ бр. 1-a-4, Информације о агитационо-пропагандном раду на Аутопуту;
АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 152, Савезна радна акција Нови Београд 1949–1950; Исто,
фасц. 204, ОРА Бања Лука–Добој.
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планирано 671, укључено 57 (9%), БиХ – планирано 970, укључено 578 (78%).
Поразне резултате дао је и покушај пребацивања омладине у руднике Бор, Алексинац, Вршка чука, Косово, Сењски рудник, фабрике ИМР, „Иво Лола Рибар”
Железник, ИКЛ (овај последњи није имао ни смештај ни храну за омладину са
радних акција). Током јула и августа у фабрику „Ђуро Ђаковић” Славонски Брод
дошло је нешто омладине са аутопута и Новог Београда, од чега је 35 „напустило
предузеће, такорекућ побјегло.” Углавном се радило о омладини из Хрватске,
БиХ и са југа Србије.40
Упркос свим проблемима, југословенска власт је путем радних акција запослила десетине хиљада младих људи у рударство и тешку индустрију. Према једном податку, са радних акција 1946–1952. у привреду је отишло око 80.000 омладинаца. Тај број се може узети и као коначан одговор на питање колико је југословенска власт послала омладинаца са радних акција у индустрију и рударство.
На тај начин је једним делом стварана радничка класа у социјалистичкој Југославији.41

40

41

Како је изгледала потрага омладине за послом, а државе за младом радном снагом показују и
примери шетања омладинаца од фабрике до фабрике. Тако је јулу 1949. у Телеоптик дошло
14 омладинаца од којих је остало 7, потом је дошло још 26, од којих је опет остало 7, осталих
19 отишли су „21. мај”, али је и од ове групе њих 5 отишло кући. У ваљаоницу Земун тада је
дошло 19 омладинаца, од којих су већина била деца млађа од 17 година, и од њих је остао само 1. План није испуњен ни када је реч о покушају власти да омладину убеди да похађа курсеве који су држани на Новом Београду. Део оних који је ипак пристао да изучи неки курс и
нашао новац у условима иначе слабе организације њиховог пута од стране државних институција да до Новог Београда дође, такође се, попут оних из рудника и фабрика, вратио кући
незадовољан смештајем, храном или крађама ствари са којима се такође морао суочити по
доласку на Нови Београд. Проблем је био и задржати курсисте послате са Новог Београда у
привреду. Током новембра и децембра 1950. од 535 курсиста послатих са Новог Београда у
београдску, нишку, крагујевачку, тимочку, ужичку област и у Војводину и на Косово и Метохију побегло је 55, АСЦГ, фонд 25, Министарство рада ФНРЈ, фасц. 152, јединица 403, Укључивање омладине са Аутопута у предузећа тешке индустрије. Ево још неколико података који
говоре о укључивању омладине са радних акција у привреду Југославије. У последњој декади
јула 1949. у фабрику шамота у Аранђеловцу, фабрику „Јасеница”, фабрику грађевинских машина у Смедереву, „Победу” Нови Сад, „Змај”, руднике Бор, Трепчу, Сењски рудник, Алексинац планирано је 719 омладинаца, стигло је са аутопута 292, а остало 216. Постоје и примери да је омладина масовно остајала у фабрикама и рудницима. У јануару 1950. у железару Зеница, железару Вареш и железару Љубија стигло је 1688, а остало 1620 омладинаца, док је у
рударство БиХ стигло и остало свих 1219 омладинаца, Исто.
Овај закључак поткрепљују и подаци за Београд и аутопут из 1949. Тада је на овим градилиштима било око 200.000 омладинаца, а у привреду је послато нешто више од 16.000, односно
око 8%. АСЦГ, фонд 114, ССОЈ, фасц. 91, Омладинске радне акције у периоду 1942–1945;
Исто, фасц. 4, 1953. година, Поруке V конгресу НОЈ.

