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Dragi nađi čitatelji,

I u ovom izdanju Debatnih novosti nastavljamo dalje

našu borbu protiv diskriminacije. Nadamo se da ćemo

vam uspjeti i dodatno približiti ovaj veliki problem i da

ćete nam se pridružiti u zajedničkim nastojanjima da iz

bh. društva iskorijenimo diskriminaciju.

Borba protiv diskriminacije nije samo borba jedne osobe

ili borba samo jedne grupe koja je diskriminirana. Ova

borba zahtijeva od sviju nas da budemo aktivni

zagovarači pozitivnih promjena i zagovarači boljeg

društva. Društva u kojem nikoga ne smatramo manje

vrijednim. Društva u kojem se niko ne smatra manje

vrijednim. Društva u kojem prihvatamo razlike kao

prednost i društva u kojem spremno stupamo na putu do

pobjede i kreiranja otvorenog društva u kojem se ljudska

prava svih pojedinaca poštuju.

Borba protiv diskriminacije nije ni lagana. Ali i ne treba da

bude. U ovoj borbi ćemo pokazati da smo istrajni u

poštivanju ljudskih prava svih osoba ma kako da se zovu,

ma kako da izgledaju, i ma kako da misle. Svi ljudi su

jednaki, i ne, ne postoje jednakiji. Svačiji život isto vrijedi.

Ili bi barem tako trebalo biti.

Zato krenite sa nama kroz pisanu riječ kojom

pokušavamo riješiti problem diskriminacije, a svakako

nam se pridružite i u drugim našim aktivnostima koje

implementiramo kako bi svi građani BiH osjetili da su

njihova prava zaštićena i da smo svi jednaki. Baš onako

kako bi i trebalo i moralo biti!

UVOD

Riječi poznatih

- (Georg

Wilhelm

Friedrich 

Hegel)

“Ništa veliko na svijetu 

nije postignuto bez 

strasti.”

“Ljude mogu nasmijati 

najprostije i 

najbljutavije stvari, ali 

isto tako oni se često 

smiju i onome što je 

najvažnije i najdublje, 

samo ako se na 

njemu pokaže neka 

sasvim beznačajna 

strana koja stoji u 

proturječnosti s 

njihovim navikama i 

svakodnevnim 

shvaćanjima.”

“Ne moramo biti 

postolari da bi znali 

koje nam cipele 

odgovaraju, kao što 

ne moramo biti ni 

profesionalci da bi 

stekli znanje o 

pitanjima općeg 

interesa.”

“Ko razborito gleda 

svijet, toga i svijet 

gleda razborito.”
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Ž

Danas se veoma često susrećemo sa 

pojmom diskriminacija. To  nam više i nije 

tako strana riječ, jer se temi 

„diskriminacija” – u cilju njenog 

sprječavanja – dosta posvećuje pažnja. 

Međutim, široka upotreba ovog termina 

dovela je do toga da često nešto nazovemo diskriminacijom – a

da to zapravo i nije, a isto tako određenu situaciju, ne

prepoznamo kao diskriminaciju kada to ona zaista jeste. Zato je

važno znati šta je diskriminacija, koji sve oblici postoje, šta

prepoznaje naš zakonodavni sistem, kako nas štiti – a što je

najvažnije, moramo znati kako da je prepoznamo i šta možemo

da uradimo.

Najjednostavnije rečeno: diskriminacija je nejednako postupanje

prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima.

Diskriminacija je neopravdana razlika i tretiranje jedne osobe ili

grupe ljudi na drugačiji način od ostalih što za posljedicu ima u

startu nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom

zagarantirana prava.

To je povreda načela jednakosti, nejednako tretiranje,

obespravljivanje, stavljanje u gori položaj, privilegiranje,

povlašćivanje, stavljanje u bolji položaj, isključivanje, odnosno

dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se

nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Međutim, nije svako različito tretiranje i postupanje diskriminacija.

Diskriminacija postoji i ako se osobe

ili grupe ljudi koje su u

neravnopravnom položaju tretiraju

na isti način. Tako na primjer,

diskriminacija jeste kada škola

odbije da upiše dijete zato što ima

smetnje u razvoju, ali diskriminacija

je i onda kada je dijete sa

smetnjama u razvoju, u razredu

svojih vršnjaka, primorano da radi

po istom programu i na isti način

kao svi ostali.

VAŽNO JE ZNATI PREPOZNATI DISKRIMINACIJU
Slikom da ti 

kažem

Razlike nas trebaju činiti 

bogatijima, a nikako 

razlogom za 

netrpeljivost i 

diskriminiranje.

Zaštiti prijatelja koji se 

osjeti diskriminirano. 

Topla ljudska riječ vrijedi 

više od vreće novca.
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Za to dijete mora da postoji prilagođen program, kako bi dobilo

iste početne šanse da postigne svoj maksimum.

Također, odrasle osobe sa invaliditetom nalaze se u nejednakom

položaju u odnosu na osobe koje nemaju invaliditet. Da bi se

izbjegla diskriminacija i spriječila dodatna marginalizacija društvo

i država sprovode takozvane „mjere afirmativne akcije“ koje

omogućavaju jednakost u šansama, kako bi i osobe sa

invaliditetom mogle da rade, uče, razvijaju svoje talente i vještine.

Na taj način one postaju društveno uključene i ravnopravne, a

društvo ima mogućnost da koristi svoj puni potencijal za

društveni razvoj.

Diskriminacija može biti zasnovana na različitim ličnim

svojstvima, koja su stvarna ili se samo pretpostavlja da ona

postoje. Lična svojstva su, na primjer, rasa, boja kože,

državljanstvo, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, jezik,

vjersko ili političko uvjerenje, pol, rodni identitet, seksualna

orijentacija, invaliditet, bračni i porodični status, starosno doba,

članstvo u političkim i drugim organizacijama i dr. Diskriminacija

se može ispoljiti u različitim oblastima društvenog života.

Diskriminaciju može izvršiti svako, šalterski radnik, organ javne

vlasti, sudija, ljekar, nastavnik, policajac. Ona se može desiti bilo

gdje – na poslu, u školi, na fakultetu, u bolnici, na stadionu, u

postupku pred organom javne vlasti, u sudu, u gradskom

prevozu, na ulici… Diskriminacija se može desiti bilo kome:

pojedincima, grupama ljudi, ali i pravnim licima.

Diskriminacija može biti direktna ili indirektna, namjerna ili

počinjena iz neznanja. Može se desiti da neko učini akt

diskriminacije prema drugom licu ili grupi lica, a da toga nije ni

svjesna/a.

Jedna osoba može biti diskriminirana po više osnova u jednoj

oblasti (takozvana „višestruka diskriminacija“) ili po jednom

osnovu u više oblasti.

Zato je vrlo važno informirati se o tome šta je to diskriminacija,

kako se manifestira i kako utiče na osobu koja trpi diskriminaciju.

Posljedice diskriminacije uvijek su teške. One su nekada

očigledne, a ponekad nisu vidljive i zato su opasne.

Anesa Vilić

Slikom da ti 

kažem

Pruži ruku prijateljstva i 

učini ovaj svijet ljepšim 

mjestom za nekoga. 

Ureći nekoga i tako ćeš 

usrećiti sebe. 

Osobe sa invaliditetom, 

mogu i trebaju biti 

ravnopravni članovi 

svakog demokratskog i 

otvorenog društva koje 

se odlučno bori protiv 

diskriminacije.
.
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Djeca su nekako uvijek bolna strana diskriminacije. Bilo da je diskriminacija među

vršnjacima, unutar škole ili općenito u društvu, izgleda da su djeca uvijek žrtve

diskriminacije. U koliko još znamo da djeca nemaju razvijen odbrambeni mehanizam

i ne mogu jasno verbalizirati problem sa kojim se suočavaju, problem diskriminacije

postaje još veći.

Već u najranijem dobu počinje diskriminacija djece prema ekonomskoj moći

roditelja iskazane kroz vrijednost igračaka, markiranu garderobu, vrijedne mobilne

telefone i tablete… Druge vrijednosti života značajne za zdravo odrastanje i odgoj

su stigle u drugi plan i ponekad se čini kao da su manje vrijedne.

Zajedno sa diskriminacijom djecu prate i stereotipi sa kojima su prinuđeni koračati

kroz život. Tako ćemo nerijetko čuti da dječaci ne smiju da plaču, a djevojčice

moraju da oblače suknjice i garderobu u roza boji. Strašni su to tereti sa kojima onda

male glave idu u život, a ustvari ne znaju da je sasvim ok da plaču kada su tužni

iako su dječaci, kao što je sasvim ok da djevojčice nose teget plave farmerice.

Slika dječaka u jednom vrtiću koji je raščistio

sto i pored svih raspoloživih igračaka koje

jačaju njegovu kreativnost, maštovitost i

razigranost, bira tablet, mnogo govori da

nam djeca odrastaju u nekom sistemu koji

kao da hrani diskriminaciju.

Ukoliko nemaš dobar tablet i dobar telefon

smatraju te osobom drugog reda. Niko ne

razmišlja da li su taj tablet ili telefon uopće

potrebni toj osobi, baš kao što se niko ne

pita da li ovom dječaku treba taj tablet.

Reći će sada svi da je uvijek bilo razdvajanja djece po ekonomskoj osnovi, ali bojim

se da to nikada nije bilo u ovako velikoj mjeri i ovako izraženo da čak i roditelji ne

vide problem u tome. Baš kao što je to pokazao slučaj sa kupovinom školskih

ormarića u jednoj školi gdje je škola rekla da ćedjeca koja ne mogu platiti školske

ormariće imati vješalicu. Baš kao da im je poručila da ako roditeljne mogu da im

plate ormariće onda su „izvisili” iako postoji bezbroj načina da se nabave ormarići,

a da roditelji koji imaju manju ekonomsku moć ne participiraju u kupovini (školske

akcije, bazari, priredbe i slične aktivnosti=. Ali ponekad i odrasli kao da žmire na

jasnu diskriminaciju, zar ne?!

Anesa Vilić

DJECA – BOLNA STVARNOST DISKRIMINACIJE



6

☼ Trajanje: 60 minuta

☼ Potreban materijal: tabela za popunjavanje, olovke, flipčart

☼ Cilj: Razumijevanje razlika

Svaki učesnik radionice dobiva po jedan primjerak tabele u nastavku koju treba

popuniti:

Nakon što svi učesnici popune tabele,

sa voditeljem grupiraju navedene

kategorije na 4 odvojena flipčarta.

Nakon grupiranja voditelj postavlja

sljedeća pitanja:

Koliko vam je teško doći do ovih

asocijacija?

Je li neke lakše generirati od drugih?

Koja vjerovanja imaju veću

vjerojatnost da će biti prihvaćena od

drugih?

Koja ste podržali?

Jesu li neke skupine imale više

pozitivnih opisa?

Jesu li neki imali više negativnih opisa?

Šta mislite o ovome?

RADIONICE ZA DJECU „STEREOTIPI“

Osobine 

(pozitivne i 

negativne)

Zanimanja i 

sposobnosti

Fizičke 

karakteristike

Očekivana

uloga u 

društvu

Žena Pažljiva, 

dosadna

Voli djecu i 

zna sa njima

Graciozne Majka

Muškarac Nezavisan, 

arogantan

Voli sport i 

uživa u njemu

Jak Menadžer

Hrvat

Srbin

Bošnjak
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Jane Elliott, nekadašnja osnovnoškolska učiteljica u Iowi, 1968. godine provela je

eksperiment u svom razredu „trećaša“, koji se do danas smatra jednako

kontroverznim koliko i značajnim. Potaknuta ubojstvom Martina Luthera Kinga Jr.,

diskriminirajućim izjavama novinara prilikom izvještavanja o tom događaju, te

općom nezainteresiranošću ostatka školskog osoblja za isti događaj, osmislila je

kako se, barem u vlastitom razredu, boriti s rasizmom.

Jane Elliott podijelila je 28 učenika

jednog trećeg razreda u dvije skupine,

ovisno o boji njihovih očiju. Iznijela im je

izmišljeni „znanstveni“ dokaz o tome

zašto su ljudi plave boje očiju superiorniji

u odnosu na ljude smeđe boje očiju, te

u skladu s time donijela pravila koja će

se od tog trena provoditi u razredu.

Plavookim učenicima, primjerice, nije

dozvoljeno tražiti drugu porciju tijekom

užine. Plavookim učenicima nije

dozvoljeno piti vodu u razredu izravno iz

slavine; morali su koristiti plastične čaše.

Smeđookim učenicima dozvoljeno je dodatnih 5 minuta odmora, tijekom kojih su

plavooki učenici morali biti u razredu. Smeđooki učenici hvaljeni su kao marljivi,

pažljivi, pouzdani i iskreni, dok su plavooki učenici okarakterizirani kao nedovoljno

inteligentni, nesposobni, lijeni i nepošteni. Smeđooki učenici su ohrabrivani u radu.

Smeđookim učenicima sugerirano je da se ne druže s plavookim učenicima, čak i

ako su prethodno bili prijatelji. Plavookim učenicima dodijeljene su trake koje su

morali nositi oko ruke, kako bi ih se na prvi pogled moglo razlikovati od smeđookih.

Ukratko, pravila su jasno diskriminirala plavooke učenike, a favorizirala smeđooke.

Učenici su prihvatili pravila i uskoro su smeđooki učenici omalovažavali plavooke.

Razred je bio podijeljen. Inače uspješni plavooki učenici sada su nailazili na

probleme s čitanjem i matematičkim zadacima, a suprotan trend uočen je kod

smeđookih učenika – njihova se izvedba poboljšala (prisjetite se Pigmalionovog

efekta opisanog u članku „Uspjeh u školi“).

MOTIVACIJSKA PRIČA – Diskriminacija u školskim klupama – kako se boriti 

protiv nje
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Počele su se javljati intenzivne emocionalne reakcije od strane diskriminiranih

učenika – plač, agresija, povučenost. Toga petka, plave su oči bile zadnje što su

učenici željeli imati.

Prvog dana idućeg tjedna, Jane Elliott zamijenila je uloge dviju skupina učenika.

Rekavši da je prilikom zadnjeg susreta pogriješila, uvela je pravila koja su

diskriminirala smeđooke, a favorizirala plavooke učenike. Ista su se ponašanja javila

kao u petak.

Međutim, ono što je Jane zamijetila bilo je sljedeće – plavooka su djeca pokazivala

značajno manje zlobna ponašanja u usporedbi s ponašanjem smeđooke djece u

situaciji kada su oni bili favorizirani. Zaključila je da su plavooki učenici uvidjeli kakve

rezultate je ponašanje smeđookih prouzročilo, zbog čega nisu bili spremni ponoviti

takvo ponašanje.

Na kraju dana, Jane je rekla učenicima da mogu skinuti poveze koje su imali oko

ruke. Ono čemu je tada svjedočila, posebno ju je dirnulo – učenici su se međusobno

grlili, neki smiješeći se, drugi plačući. Tada je objasnila učenicima svrhu vježbe koju

su prošli.

Unatoč etičkim dilemama i kritikama potaknutim eksperimentom, te

nekonzistentnosti rezultata istraživanja koja su pokušala utvrditi može li takva vježba

doista dugoročno smanjiti predrasude, inačice ove vježbe postoje i danas, čak i za

provođenje s odraslim osobama. Također, postoje i druge simulacije za provođenje

u razredima, poput Gestapo Holokaust simulacije, s različitim svrhama.

Pouka koju je Jane izvukla iz svog eksperimenta bila je ta da je diskriminaciju

moguće smanjiti ako osobe shvate kakav je osjećaj biti diskriminiranim. U ovom

eksperimentu treba, između ostalog, uočiti i to da bilo što može biti osnova za

diskriminaciju, pa i boja očiju. Pri tome je bitno da neki autoritet prida veću važnost

ili pozitivnije vrednuje jednu skupinu u odnosu na drugu.
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Tko su danas žrtve diskriminacije?

Ono što su u vrijeme Jane Elliott predstavljali Afroamerikanci, danas predstavljaju još

neke manjinske grupe. Dok se velik broj recentnih znanstvenih članaka stranog

porijekla bavi diskriminacijom LGBT osoba (akronim koji se odnosi na kolektivnost

lezbijki, gay, biseksualnih i transrodnih/transseksualnih osoba), hrvatski mediji veću

pozornost pridaju diskriminaciji Roma. Tako se mogu vidjeti naslovi internetskih

članaka poput „Otac male Romkinje: ‘Govorili su joj da smrdi i da je glupa, završila

je na psihijatriji’“ ili „Djevojke odbila primiti na praksu ‘jer su Ciganke’“.

Istraživanja pokazuju da su Romi marginalna skupina u hrvatskom društvu općenito,

pa tako i u školi. Iako su učenici Romi formalno integrirani u škole, socijalna

interakcija i komunikacija između njih i ne-romskih učenika nije potpuna i

zadovoljavajuća. Osim tradicionalnih predrasuda, razlog tome je i starija životna

dob učenika Roma, te njihovo drugačije životno iskustvo i egzistencijalni ciljevi.

Neovisno o tome koja je skupina u pitanju, ono na što mediji i istraživanja

pokušavaju skrenuti pažnju uglavnom su predrasude i diskriminacija.

Predrasude su unaprijed, a ne na temelju osobnog iskustva, stvoreni sudovi o

nekome ili nečemu. Obično se termin „predrasuda“ koristi za negativan stav prema

svim pripadnicima neke socijalne skupine (npr. religijske ili etničke skupine, različitim

kategorijama osoba – invalidima, ženama, ovisnicima). Djelovanje pod utjecajem

predrasuda, prema Allportu, vidljivo je u nekoliko stupnjeva – od najblažeg

(ocrnjivanje, izbjegavanje, diskriminacija) do najtežeg (fizički napad, genocid).

Diskriminacija je, dakle, ponašanje

usmjereno protiv pripadnika neke

skupine, osporavanje njihove

ravnopravnosti u svim oblicima socijalnog

života. Osim diskriminacije na etničkoj

osnovi ili na osnovi seksualne orijentacije,

među učenicima je nerijetko prisutna i

diskriminacija djece s posebnim

potrebama, djece koja dolaze iz obitelji

slabijeg socioekonomskog statusa i slično.
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Gotovo u svakom razredu moguće je naći djevojčicu ili dječaka koji su iz nekog

razloga odbačeni, isključeni iz grupe. Pri tome zadirkivanje, izolacija i odbačenost

nisu rezervirani samo za „etiketirane“ učenike. Većina je učenika isključena u nekom

trenu svog školovanja.

Na postojanje diskriminacije unutar škole mogao bi upućivati i potez osječke

osnovne škole Antuna Mihanovića, koja je odnedavna uvela obveznu „školsku

odjeću“ za učenike prvog razreda, ne bi li time potaknula osjećaj pripadnosti školi,

ali i smanjila socijalne razlike među učenicima.

Kako se diskriminacija manifestira u školi?

O prisutnosti predrasuda i diskriminacije u školi

može se zaključiti na temelju prisutnosti govora

mržnje. On se u školskom okruženju javlja u obliku

pogrdnog nazivanja imenima, podsmjehivanja,

ruganja, klevete ili prijetnji. Često verbalno

uznemiravanje prethodi fizičkoj agresiji. Nažalost,

nije rijetkost da učitelji i školsko osoblje olako

prelaze preko toga. Kada škola ne reagira na

takav tip nasilja, to može rezultirati razvojem

neprijateljske, hostilne klime unutar koje je malo

vjerojatno da će učenici koji su žrtve diskriminacije

tražiti pomoć.

U školama je također prisutno dobacivanje seksualnih primjedbi i komentara,

seksualnog zadirkivanja ili fizičkog dodirivanja i „hvatanja“. Ignoriranje ili

minimaliziranje važnosti takvih oblika ponašanja prenosi poruku odobravanja i

stvara neprijateljsku okolinu za učenice. Osim toga, ukoliko škola ne reagira, ona

pomaže uspostaviti obrazac nasilja u interpersonalnim odnosima s kojim učenici

mogu nastaviti i u odrasloj dobi.

Predrasude na etničkoj osnovi također se

izražavaju kroz verbalna uznemiravanja (klevete,

izrugivanje, grafiti) ili fizičke napade. Učitelji i

nastavnici su oni koji moraju širom otvoriti oči u

potrazi za takvim ponašanjima. Najvjerojatnije je

da će upravo oni uočiti zadirkivanja,

podsmjehivanja, zlostavljanje, izostajanje

sudjelovanja u socijalnim aktivnostima na igralištu

ili tijekom odmora, znakove predrasuda ili

viktimizacije u pisanim radovima i slično.
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Kako spriječiti diskriminaciju?

Generalni zaključak brojnih istraživanja jest da su intervencije kojima bi se spriječila

diskriminacija i stvorila kultura tolerancije potrebne na svim razinama škole. Osim

učitelja i nastavnika, ravnatelj i cjelokupno društvo unutar države imaju svoju ulogu.

Također, važno je djelovati na prevenciji, intervenciji i tretmanu.

Na školskoj se razini preporučuje uvođenje školske

politike koja promovira toleranciju. Potrebno je jasno

definirati politiku škole pružanjem preciznih smjernica

o tome što je prihvatljivo ponašanje i definiranjem

posljedica za neprihvatljivo ponašanje. Kazne za

diskriminaciju dobro je raspraviti s učenicima, istaknuti

na web stranicama škole, na hodnicima, pa i u

udžbenicima, ne bi li se time osiguralo da svi učenici i

njihovi roditelji znaju koja je politika škole i ne bi li

vrednovali iste vrijednosti koje njeguje škola.

Preporučuje se uputiti i nastavnike u jasne definicije o

tome što je govor mržnje u školi, te organizirati za njih

programe i treninge koji promiču razumijevanje

drugih i učinkovito rješavanje sukoba.

Politiku škole nije toliko teško osmisliti, koliko ju je teško „živjeti“. Važno je da

cjelokupno osoblje bude primjer učenicima kako se voditi vrijednostima tolerancije.

Uvjerenja koja škola promiče treba jasno i glasno ponavljati, koliko god često je to

moguće. Još je važnije stajati iza njih i ponašati se u skladu s njima.

Propisane disciplinske mjere treba provoditi redovito i

pravedno. Način na koji škola reagira na diskriminaciju šalje

poruku učenicima hoće li ili neće takvo ponašanje biti

tolerirano. Rasprava s učenicima o disciplinskim mjerama može

dati ideje o tome koje posljedice propisati, a istovremeno

potaknuti raspravu s njima o suptilnim oblicima diskriminacije.

Poseban izazov u slučajevima diskriminacije među učenicima je reagirati na način

koji će spriječiti ponavljanje takvog ponašanja, ali će istovremeno promijeniti stav

prijestupnika o žrtvi diskriminacije. Neki od prijedloga za uspješno rješavanje tog

izazova su uključivanje nastavnika (ili neke druge odrasle osobe), kojeg učenik

prijestupnik osobito cijeni, u disciplinsku komisiju. On bi mogao imati veći utjecaj od

ostatka školskog osoblja na promjenu stava i ponašanja učenika. Ostale strategije

usmjerene na promjenu stava učenika prijestupnika su, primjerice, učenje o grupi

koja je diskriminirana (npr. izrada seminarskog rada na temu određene grupe).
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Bilo bi dobro integrirati različitost na svakodnevnoj razini škole – istraživanjem

pregovora o miru među državama u sklopu predmeta povijesti, održavanjem

„sajma karijera“ gdje će doći osobe koje mogu raspravljati o različitostima unutar

svoje struke, itd. Također je dobro skrenuti učenicima pažnju na negativne

posljedice koje imaju predrasude i diskriminacija – mogu se pozvati zagovarači

ljudskih prava da održe predavanje u školi, može se organizirati natjecanje u

esejima na temu iskustva s predrasudama ili borbe protiv njih i slično.

U svakodnevnom radu, učitelji i nastavnici potiču se na korištenje suradničkog

učenja i poticanje razvoja socijalnih vještina, te stvaranje ozračja u kojem učenici

zajedničkim snagama rješavaju probleme, slušaju i uče jedni od drugih. Na taj se

način želi postići humanizacija odnosa između učenika koji su različiti i povećati

njihova spremnost za prihvaćanje različitosti. Izuzev toga, svi učenici moraju naučiti

rješavati konflikte mirnim, nenasilnim putem.

Nastavnike se također upućuje na to da prije svega preispitaju vlastite predrasude i

diskriminacijska ponašanja. Budući da su oni ti koje učenici gotovo svakodnevno

susreću, njihovi stavovi i ponašanja imaju više utjecaja na učenike od same politike

škole.

U slučaju etničke diskriminacije, jedna tehnika

smanjivanja predrasuda, koja je privukla pažnju

posljednjih godina, je osvještavanje većinske skupine

po pitanju neopravdane privilegiranosti koju imaju u

društvu. To ukratko znači suočavanje sa svim suptilnim

oblicima favoriziranja većinske grupe koji su prisutni u

društvu, u određenoj školi i slično. Kod takvih tehnika

važno je, osim osvještavanja privilegiranosti, dati

informacije o tome da se diskriminacija druge grupe

može, i na koji se način može, spriječiti. Ukoliko se to

ne učini, većinska grupa ostavljena je s osjećajem

ljutnje i frustracije zbog spoznaje o vlastitoj sklonosti

diskriminaciji.

Čak i ravnatelji imaju svoju ulogu u prevenciji. Oni su ti koji svojim odlukama stvaraju

školsko ozračje u kojemu se raspravlja (ili ne raspravlja) o različitostima, u kojemu se

vodi (ili ne vodi) borba protiv predrasuda i stereotipa, u kojemu se promiče (ili ne

promiče) tolerancija i uključivanje. Norme i ponašanja koja ravnatelji zagovaraju

imaju utjecaj na živote učenika.
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Jesu li školske uniforme pravo rješenje za suzbijanje diskriminacije?

Oni koji zagovaraju školske uniforme smatraju da one vode

boljoj disciplini i ponašanju unutar razreda, smanjuju broj

izostanaka iz škole, povećavaju poštovanje učitelja,

samopoštovanje i samopouzdanje učenika, smanjuju

troškove odijevanja obitelji učenika, društvenu stratifikaciju,

potiču razvoj osjećaja pripadnosti razredu i školi, te smanjuju

učestalost nasilja i kriminalnih djela. S druge strane,

protivnici školskih uniformi vjeruju da nošenje istih krši

učenička prava, da one nisu zaslužne za smanjenje nasilja

niti imaju izravan utjecaj na akademsko postignuće, te da

će učenici, u situaciji gdje su svi jednako obučeni, pronaći

druge načine međusobnog uspoređivanja i nadmetanja

(npr. frizura, boja kose, tjelesna težina, visina, modni dodaci

i sl.). Istina je vjerojatno negdje između tih dvaju ekstrema.

Rezultati dosadašnjih istraživanja, nažalost, nisu konzistentni.

Rezultati nekih istraživanja podupiru tezu da školske uniforme smanjuju učestalost

nasilja u školi, ali ta je istraživanja potrebno razmatrati s oprezom. Naime, uz školske

uniforme, u isto se vrijeme nerijetko uvode i dodatne mjere prevencije nasilja –

primjerice, veći broj učitelja patrolira hodnicima. Stoga je prilikom istraživanja

potrebno odvojiti efekte pojedinih mjera i razlučiti koliko doista uniforme imaju

utjecaja na smanjenje nasilja, a koliko utjecaja imaju preostale mjere.

Kako su uopće povezane školske uniforme s nasiljem? U urbanim sredinama stranih

zemalja, modni su trendovi usko vezani uz pripadnost određenoj „bandi“. Sukobi koji

izbijaju zbog odjeće, jer ona implicira pripadnost jednoj ili drugoj skupini, čine dio

uzroka školskog nasilja. Stoga je pretpostavljeno da će školske uniforme smanjiti

stopu nasilja, tako što će onemogućiti učenicima da nose boje i karakteristične

znakove određene skupine. Postoje neki dokazi da je to doista točno.

Primjerice, jedno je istraživanje pokazalo da su učitelji u školama u

kojima se nose školske uniforme primijetili niže razine postojanja bandi

u odnosu na učitelje u školama koje nemaju propisane školske

uniforme. Zanimljivo je, međutim, da je isto istraživanje pokazalo da su

učenici u obje vrste škola izvijestili o jednakoj prisutnosti bandi. Može

se, stoga, pretpostaviti da učenici uočavaju druge znakove

pripadnosti određenoj skupini od same odjeće, što bi značilo da

bande i dalje postoje, samo nisu toliko vidljive učiteljima koliko

učenicima.
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Postoje i istraživanja koja pokazuju da školske uniforme poboljšavaju školsku klimu

tako što smanjuju nadmetanje, poboljšavaju samopoštovanje učenika i akademsko

postignuće. Istraživanje na 306 srednjoškolskih učenika u Charlestonu pokazalo je da

učenici koji pohađaju škole u kojima su propisane školske uniforme imaju značajno

bolju percepciju školske klime nego učenici koji pohađaju škole u kojima nisu

propisane školske uniforme. Također, učitelji škola sa školskim uniformama izvještavali

su o učestalijim pozitivnim ponašanjima učenika i većem broju vršnjačkih interakcija.

Međutim, neka istraživanja nisu pronašla nikakve razlike u percepciji školske klime

između škola koje su propisale školske uniforme i onih koje to nisu učinile.

Oni koji podržavaju školske uniforme kao prednost ističu i manji trošak za obitelji

učenika, posebice dugoročno. No je li zaista tako trebalo bi promotriti usporedbom

troškova obitelji koje su na različitim socioekonomskim razinama, a ne promatranjem

troškova na uprosječenoj socioekonomskoj razini. Moguće je da se troškovi čak i

povećavaju za one obitelji koje inače koriste posuđenu ili odjeću iz druge ruke. Ako

se već uvodi pravilo školske uniforme, onda se mora unaprijed planirati što s

obiteljima koje si ne mogu priuštiti izdatak nove uniforme, pa makar to bio i izdatak

od „samo“ 200 kuna.

Zaključak?

Zaključno se može reći da je na predrasude i

diskriminaciju važno reagirati kako bi se spriječile

negativne posljedice koje diskriminacijska

ponašanja mogu imati na žrtve – anksioznost,

depresivnost, upotreba alkohola i droga,

samoozljeđivanje, loš akademski uspjeh,

markiranje iz škole ili čak napuštanje školovanja –

te kako predrasude i diskriminacija ne bi eskalirali

u nasilje.

Ono što svaki učitelj ili nastavnik može i treba

učiniti je prakticirati poštovanje prema vlastitim

učenicima i zahtijevati isto od njih – stvaranje

takvog ozračja najjednostavniji je oblik prevencije

diskriminacije.

http://www.istrazime.com/skolska-psihologija/diskriminacija-u-skolskim-klupama-

kako-se-boriti-protiv-nje/

http://www.istrazime.com/skolska-psihologija/diskriminacija-u-skolskim-klupama-kako-se-boriti-protiv-nje/
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Učiteljica je jednog dana zamolila svoje učenike da

svatko od njih u školu donese nekoliko rajčica u plastičnoj

vrećici: koliko osoba mrzi, toliko rajčica treba donijeti.

Na taj dan sva su

djeca donijela svoje

rajčice s imenima. Neki

su imali dvije, neki tri,

neki pet, a neki čak 20

rajčica.

Učiteljica im je tada

rekla da te rajčice

moraju nositi sa sobom

kamo god išli i to puna

dva tjedna.

Kako su dani prolazili, učenici koji su imali veći broj

rajčica počeli su se žaliti da im je preteško i da je miris

nepodnošljiv.

Po završetku prvog tjedna učiteljica je učenike upitala:

„Kako ste se osjećali tijekom ovog tjedna?” Djeca su se

samo žalila a učiteljica im je rekla:

„To je vrlo slično onome što nosite u srcu kada ne volite

neke ljude. Mržnja čini srce bolesnim, a vi tu mržnju nosite

svuda sa sobom. Ne možete podnijeti miris pokvarenih

rajčica… Zamislite kako onda mržnja i ogorčenost utječu

na vaša srca kada ih nosite u sebi svakog dana.”

Srce je predivan vrt, koji trebamo svakog dana čistiti od

korova. Oprosti onima koji su te naljutili. Tako u svome

životu stvaraš prostor za dobre stvari. Postani slađi, a ne

gorči. Motiviraj druge da očiste svoje srce.

Tekst je preuzet s portala Book.hr

MOTIVACIJSKA PRIČA – Kako je učiteljica pokazala 

djeci težinu nepraštanja

Poznati su rekli 

– John Locke

„Prirodna sloboda 

čovjeka znači da je 

slobodan od ma koje 

više vlasti i da nije pod 

vlašću i voljom nekog 

čovjeka nego samo 

priznaje pravilo 

prirodnog zakona.”

„Iskustvo: u tome je 

utemeljeno sve naše 

znanje i iz toga 

konačno potječe.”

„Ukoliko bilo ko

dopušta sebi slobodu 

da krši zakone opće 

pravde koji su 

uspostavljeni zbog 

očuvanja ovih stvari, 

njegovu drskost treba 

zaustaviti strahom od 

kazne, a ona se sastoji 

u oduzimanju ili 

smanjenju 

građanskog interesa 

ili dobara koja bi on 

inače mogao i trebao 

da uživa.”

"Zdrav duh u zdravu 

tijelu je najkraći opis 

sreće."
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Zbogom, bako, mili 

rode, 

u školu me jutros 

vode, 

tamo će me 

vazdan tuci, 

živ ti neću doći 

kući. 

Zbogom jagnje

sviloruno, 

čoban ti je 

poginuo. 

Zbogom, kravo, 

mliječna spravo, 

odnio je šalu đavo, 

pozdravi mi drago 

tele, 

poginuću danas, 

vele, 

poslednje ti šaljem 

zbogom, 

osveti me tvrdim 

rogom. 

Zbogom, konju 

ritajući, 

nastradaću čitajući, 

unaprijed mi duša 

zebe, 

više jahat neću 

tebe, 

daj pomozi 

stradalniku, 

bježaćemo čak u 

Liku.

Branko Čopić

Zbog čega debata? Je li debata tu da bismo pobijedili i 

mogli reći da su „argumenti bili na našoj strani”? Ili je debata 

tu da bismo nešto naučili?

Debata nas uči da prihvatimo mišljenje koje je drugačije od 

onoga koje privatno zastupamo. Debata nas uči da se 

možemo ne slagati sa osobom ali i dalje sa tom osobom 

civilizirani razgovarati. Debata nas uči da je sasvim u redu 

vidjeti dvije strane jedne te iste priče i da je sasvim ok biti 

afirmacija. Ok je biti i negacija.

I na kraju nije važno čiji su argumenti jači ili bolji sve dotle 

dok nas debata nauči kako da budemo bolji ljudi.

TEZA: Afirmativna akcija (pozitivna diskriminacija) je 

opravdana u bh. obrazovnom sistemu

NASTAVITE I SRETNO! 

ARGUMENTIRAJMO PROTIV PREDRASUDA
Pjesma đaka 

prvaka

ZA PROTIV

Da. Sva djeca trebaju 

imati iste mogućnosti 

da ostvare uspjeh. 

Pozitivna akcija 

doprinosi stvaranju 

jednakih mogućnosti 

Ne nije opravdana jer 

ako se zalažemo da svi 

imaju iste mogućnosti, 

zašto onda nekoj djeci 

pravimo „lakši” 

program i 

prilagođavamo 

gradivo. 
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Zakon je opšti 

pravni akt države 

koji u unaprijed 

utvrđenom 

zakonodavnom 

postupku

donosi 

zakonodavni 

organ. Zakon je, 

poslije Ustava, 

najviši pravni

akt u pravnom 

sistemu BiH.

Prijedlog zakona 

može podnijeti 

svaki 

poslanik/delegat, 

komisije domova, 

zajedničke 

komisije oba 

doma, domovi, 

kao i 

Predsjedništvo BiH 

i Vijeće ministara 

BiH, u okviru svojih 

nadležnosti.

https://www.parla

ment.ba/Content

/Read/92?title=Oz

akonodavnojproc

eduri

Ž

Član 20.

(Povreda člana 7. st. (6) i (7) ovog zakona)

(1) Pravno lice kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u

iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM ako:

a) ne dostavi podatke ili dokumente na zahtjev

Ombudsmena Bosne i Hercegovine, odnosno ako ih ne

dostavi u propisanom roku i ne dozvoli uvid u njih, u

suprotnosti s članom 7. (Centralna institucija za zaštitu od

diskriminacije), stav (6) ovog zakona;

b) ne sarađuje s Ombudsmenom Bosne i Hercegovine i ne

daje pismeno odgovore ili obavještenja, odnosno ne izvijesti o

učinku preporuka datih s ciljem otklanjanja diskriminacije, u

suprotnosti s članom 7. stav (7) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana također će se kazniti i

odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji,

instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskoj

instituciji, u pravnom licu s javnim ovlaštenjima i u drugom

pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do

1.500 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana također će se kazniti i

fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 450 KM do

1.000 KM.

Član 21.

(Povreda člana 18. ovog zakona)

(1) Pravno lice koje lice koje je prijavilo diskriminaciju u dobroj

vjeri ili lice koje je na bilo koji način učestvovalo u postupku

zaštite od diskriminacije dovede u nepovoljan položaj na

osnovu toga što je to lice prijavilo diskriminaciju ili učestvovalo

u postupku, u suprotnosti s članom 18. (Zaštita lica koja prijave

diskriminaciju ili učestvuju u postupku) ovog zakona, kaznit će

se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do

10.000 KM.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana također će se kazniti i

odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji,

instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskoj

instituciji, u pravnom licu s javnim ovlaštenjima i u drugom

pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM

do 3.500 KM.

Podsjetimo 

se - Šta je 

zakon?

NE ZABORAVIMO ZAKON

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE BIH

https://www.parlament.ba/Content/Read/92?title=Ozakonodavnojproceduri
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Gdje da nađem 

vidovnjaka

iz prošlosti da te 

zovne

moj kucove, moj 

Šarove,

vjerni druže iz 

osnovne.

Nešto slutim, svi su 

znaci,

ukrali ga 

čarobnjaci.

Iz djetinjstva 

razigrana

svakog jutra, 

pamtim živo,

ti si mene, bistra 

oka,

u dvorištu sačekivo.

Zborio ti pogled 

rječit:

,,Ja sam tebi 

drugar vječit!

Kad u školu jutrom 

pođem,

ti me pratiš komad 

puta,

a pred veče, 

sačekaš me,

srećan, repa 

uzdignuta.

,,Gdje si-čekam 

kad ćeš reći,

na svoj način, mio, 

pseći.

Branko Čopić

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana također će se kazniti i

fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 700 KM do

2.000 KM.

(4) Ako prekršaj iz stava (1) ovog člana učini s namjerom

odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u pravnom

licu kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do

7.000 KM, i ako je učini s namjerom fizičko lice, fizičko lice

kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do

4.000 KM.

Član 22.

(Zaštitne mjere)

(1) Za prekršaje propisane ovim zakonom mogu se izreći

zaštitne mjere oduzimanja predmeta i zabrane obavljanja

određene profesionalne djelatnosti, poslovne aktivnosti ili

dužnosti.

(2) Zaštitne mjere oduzimanja predmeta obavezno se izriču

svaki put kada je prekršaj izvršen korištenjem tih predmeta,

odnosno kada su predmeti bili namijenjeni izvršenju prekršaja

ili su predmeti nastali zbog izvršenja prekršaja.

Član 23.

(Objavljivanje rješenja o prekršaju)

Rješenje o prekršaju propisano ovim zakonom objavljuje se u

javnim medijima koji su dostupni na cijeloj teritoriji Bosne i

Hercegovine.

POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)

(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom

u postupcima po ovom zakonu, primjenjivat će se ovaj

zakon.

(2) Svi zakoni i opći propisi bit će usaglašeni s odredbama

ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na

snagu ovog zakona.

(3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni

u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim

zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i

organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava

vjerskih sloboda i izražavanja.

(4) Sva javna tijela te ostale pravne osobe dužni su da u svoje

opće pravne akte, ili kroz posebne pravne akte, reguliraju

načela i principe jednakog postupanja, te da osiguraju

učinkovite interne procedure zaštite od diskriminacije.

Priča o Šarovu
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Nemoj u misli tvoje da

Eto ta teška misao svrati

Da osobu do sebe

Ikako drugačije nego sebe

gledaš

Svi smo mi rođeni isti

Kao čista, nježnija i dobra bića

Reci im da ih vidiš, reci im da si

tu

I kada oni tebe ne vide i kada

ti se učini to

Možemo mnogo toga, ali ne

sami

I samo zajedno svi

Novu povijest kreirati

Ako udružimo snage

Cijeli svijet je naš

I ako snažno želimo

Jedinstvo će želju ostvariti

I mi ćemo za nas izgraditi svijet

bez diskriminacije.

PJESMOM DA TI KAŽEM
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Šta su uopće ljudska prava? Čime mi raspolažemo da bismo to

mogli nazvati našim pravom? Pitanja su to koja muče većinu

srednjoškolaca, mladih koji još nisu sazreli u mentalnom pogledu.

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju

prema kojoj svako ljudsko biće stječe neotuđiva prava. „Svi ljudi

su rođeni slobodni sa jednakim dostojanstvom i pravima... “ -

početak je člana 1. Opće deklaracije o ljudskim pravima. To znači

da od momenta rođenja, posjedujemo određenu skupinu prava.

Ona su neotuđiva, nikome ne mogu biti oduzeta. Njihova je

funkcija da štite građanina od države.

Obuhvataju mnogo različitih oblasti ljudskog života. Postoji više grupa: lična prava,

politička, socijalna, ekonomska, kulturna... Svi ljudi su dužni da kao pojedinci

poštuju prava življenja od kojih je najistaknutije upravo pravo na život. To je i najbolji

način njihovog sprečenja. Svi su ljudi kao pojedinci dužni da učestvuju ili

podržavaju radove kampanja za zaštitu prava. Dužni smo razvijati sposobnost

govora i beskonfliktne komunikacije. Međutim, ko je ovdje krivac? Svi će optužiti

škole. A kako i ne bi, kad su to ustanove koje nas obrazuju i grade našu ličnost. Rad

u debatama bi poboljšao stanje neosviještenosti, vokabular mladih prožeo nekim

terminima koji uveliko pomažu njihovoj adaptaciji u okrutnost „svijeta odraslih“.

Postoji predmet u školama nazvan Demokratija i ljudska prava.

Nedovoljno obimno zanimanje za ovaj predmet se sa mog trenutnog stajališta se

čini kobno jer je to predmet koji nas uči o tome kako postati uzoran građanin,

stanovnik Bosne i Hercegovine. To je možda i najveća rupa u sistemu školovanja

današnje omladine. Predmet s tom količinom važnosti sigurno bi trebao postojati

još u prvim razredima. Učeći nas o pravima i demokratičnom ponašanju, još u

počecima srednjoškolskog obrazovanja bi pomogao većini. Pošto smo mi ta

generacija koja nosi sa sobom epitet „e-generacije“ trebali bismo i iskoristiti toliku

izloženost medijima. Koristiti Facebook i Twitter za javne rasprave i debatiranje o

problemima srednjoškolaca te pokretanje kampanja i prezentacija o promovisanju

upravo osnovnih segmenata obrazovanja svakog pojedinca bi olakšalo cijeli

proces. U ovom pogledu, u ovom periodu se treba igrati na kartu medija, te emisije

ovakvog, edukacijskog sadržaja (poput emisije „Perspektiva“) koje se emitiraju na

televiziji bismo trebali shvatiti posve ozbiljno te kao grupa, na narednim sastancima

debate razmatrati da li je nešto što smo vidjeli i čuli po nas dobro, ili pak nije.

Senad Bajat, Mostar

ZA ŠTA NAM SLUŽE LJUDSKA PRAVA?
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Promocija ljudskih prava u BiH među srednjoškolcima

jedan je od najneophodnijih poteza koji bi se trebao

izvršiti nad našom omladinom. Prije svega, potrebno

je istaknuti da se diskriminiranja i segregiranja

dešavaju upravo onda i zbog toga, što mnogi nisu

upućeni u svoja građanska to jest ljudska prava, a

najmanje upućeni u to su srednjoškolci. Svi, bez

obzira na vjeru ili naciju, s obzirom na to da smo ipak

svi ljudi, trebali bi imati ista prava, kao što ih i imamo,

no pristup istima nam je uskraćen uticajem

nemoralne manjine.

Kao prijedlog bi se mogao navesti predmet u školama, koji bi nam govorio i pravima

i zakonima, kao što to imaju mnoge Europske zemlje. Tako bi svi, od srednje škole pa

u buduće imali jasnu sliku o ljudskim pravima, koja su ujedno i prava svakog

pojedinca.

Ono što nama kao zajednici nedostaje, zasigurno su znanje, mišljenja i diskusije.

Poenta i samog života je da uvijek možemo više od onoga što imamo i što nam se

nudi, no mi uvijek prihvatamo samo ono što imamo i ne težimo za boljim, što nas i

dovodi u situacije da nismo svjesni vlastitih prava.

Mnoga su nam zahvaljujući manjku razmišljanja i

diskutovanja o istim i uskraćena. Da bi smo bili

sigurni u ono što imamo i možemo, isto to

moramo i naučiti. Zato bi za našu omladinu

idealno rješenje bilo priključenje još jednog

predmeta u sve srednje obrazovne ustanove,

kako bi naši srednjoškolci već u tim godinama bili

primorani i podržani u razvijanju ideja, kao i

samopouzdanja, a mi bi smo tim postupkom

proširili i uspješno izvršili promociju ljudskih prava

širom BiH.

Dino Hasić, Mostar

BORIMO SE PROTIV DISKRIMINACIJE ZAJEDNO
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Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objavio je svoj

prvi sintetički izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i

Hercegovini.

Taj ustav ima za cilj da prikaže i ocjeni postojeća ustavna i

zakonska rješenja u svim oblastima ljudskih prava.

Izvještaj se sastoji od četiri dijela:

Ljudska prava u pravnim propisima;

Ljudska prava u primjeni;

Ljudska prava u savjesti građana Bosne i Hercegovina;

Ljudska prava u praksi.

Ovaj rad će biti zasnovan na osnovu drugog i četvrtog dijela zakona. Sva se

ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su

obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu

brastva. To znači da svi mi od trenutka rođenja posjedujemo određena prava

koja se nazivaju ljudskim pravima.

Ljudska prava su zajamčena svakom čovjeku na temelju njegova postojanja kao

čovjeka i ona su neotuđiva, što znači da ne mogu nikome biti oduzeta. Samim

tim, ljudskim pravima smatraju se zajamčena prava pojedinca na zaštitu od

države, prava koja mu pripadaju na temelju njegova postojanja kao čovjeka.

Dvije su ključne vrijednosti koje leže u samoj srži ideje o ljudskim pravima. A to su:

Dostojanstvo svakog ljudskog bića i Jednakost.

U mnogim srednjoškolskim centrima ljudska prava se krše, a većina je uzrok sam

odgoj djeteta, utjecaj društva i mnogi drugi faktori. Srednjoškolske ustanove kao

same obrazovne ustanove moraju da provode projekte u kojima će srednjoškolci

da iznose svoja mišljenja, da izučavaju šta je nasilje, kakve posljedice ostavljaju na

pojedinca, da razumiju druge učenike oko sebe. Jer niko nije jednak, svi imaju

određene probleme koji ih sprečavaju u realiziranju njihovih snova, zato ustanova

mora da ima oštre kriterije koje će se odnositi pozitivno na pojedinca.

Jer budućnost zavisi od novih generacija.

Aiša Pobrić, Tešanj

KRŠE LI ŠKOLE LJUDSKA PRAVA?
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Ovaj esej se baviti temom koja obuhvata uloge debatnih

klubova u pomirenju i uspostavljanju trajnog mira u BiH.

Debata, rasprava ili diskusija temelji se na iznošenju misli i želja

svakog pojedinca koji shvata pojam debate. Debata je neka

vrsta „borbe“ pojedinca za sebe samog i njegovih osnovnih

prava.

Što se tiče samog pojedinca, on mora da shvati i da izjašnjava svoje mišljenje.

Tijekom iznošenja svog mišljenja svaki pojedinac postaje zrelija i komunikativnija

osoba za sebe samu. Debata je upravo odličan primjer koja nam može pomoći

u tome i kroz koju ćemo razviti nas um, ali i poglede na svijet u kojem živimo koji

je pun predrasuda i netrpeljivosti. Svaki pojedinac treba da shvati da su sve

osobe na ovom svijetu stvorene sa istim ciljem. To naravno podrazumijeva

činjenicu da postanemo sretne, ispunjene i sebi važne ličnosti koje su nešto u

svom životu postigle. Što se tiče stanovništva u Bosni i Hercegovini a pogotovo

mlađe populacije, potrebno je shvatiti da se oni trebaju ujedinjavati i

razmjenjivati vlastita mišljenja kroz kojih će doći do mnogo novih slučajno

izazvanih prijateljstava. Bez obzira da li pojedinac učestvuje u sportskom,

muzičkom, debatnom ili nekom drugom druženju ,svako druženje ima isti cilj a to

je da se družimo, zabavljamo i kroz ta druženja stvaramo prijateljska društva.

Smatram da je potrebno organizirati što više debatnih druženja ili takmičenja.

Također jedna od super ideja je posjeta jednog debatnog kluba drugom. To

podrazumijeva odlazak u drugi grad ili državu. Pored novih ljudi, dobijamo priliku

i za upoznavanje tradicije, običaja drugih gradova. Upravo ovaj kamp koji se

uskoro bliži je super prilika da se ostvare već navedene stvari, ali pored toga da

se dobro i zabavimo.

Najvažnije je da dokažemo da nismo pasivni građani svog grada koji čekaju da

promjene dođu same od sebe. Tu smo da se povežemo na temelju naših

zajedničkih ciljeva. Tu smo i da pomognemo u stvaranju naprednije države koja

će pružiti više mogućnosti nama mladima. Trebamo prihvatiti jedne druge sa

svim svojim različitostima, te naći načina da nešto iz toga i naučimo, jer onome

ko želi nešto da nauči sve je prilika za učenje. Samo sa takvim razmišljanjem,

udruženi smo spremni preći preko mnogih stvari, spremni smo za suživot u miru

koji se neće lako narušiti.

Mehdin Omić, Gradačac

SREDNJOŠKOLCI SE ZNAJU BORITI PROTIV DISKRIMINACIJE
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Uloga debatnih klubova u pomirenju i uspostavljanju trajnog mira u BiH

Rad i odnos između debatnih klubova se zasniva na kulturi

dijaloga. Dijalog je svaki vid komunikacije odnosno razmjene
informacija između dvije strane. Na taj način on predstavlja

ključni dio pri obavljanju svih ljudskih aktivnosti i bez njega
ljudski rod nikad ne bi dosegao civilizirani stepen na kojem

smo danas. U Bosni i Hercegovini dijaloga između različitih
nacija, vjera, entiteta ne nedostaje. Naprotiv, dosta je

prisutna na svim nivoima. Počevši od političara,
intelektualaca, pa sve do nas, „običnih ljudi“, te razgovora

putem društvenih mreža. Stoga problem nije u nepostojanju
dijaloga, već u nepostojanju njegove kulture.

Njeni osnovni elementi nisu usađeni u naše društvo. U diskusijama se nikad ne sluša

izlaganje protivničke strane, niti njihovi argumenti. Danas, ne pokušavaju se osporiti
argumenti onoga koji izlaže, nego se ponižava govornik kao osoba. Misli se da je

bučnija osoba u pravu jer je ona i više nego sigurna u ono što iznosi. Ovo zaključujem
ne samo iz svog okruženja, nego i od strane raznih diskusija(političara prvenstveno)

koje smo kao posmatrači mogli zamijetiti putem medija. Možemo se složiti da je pri
rješavanju problema i stvaranju mirnijeg okruženja esencijalno shvatiti zahtjeve i

probleme druge strane. Na način koji postupaju trenutne vođe to sigurno neće moći
biti realizovano u bliskoj nam budućnosti. Tu svoju ulogu vidimo mi, debatanti, naši

debatni klubovi. Mi jesmo možda ograničeni rijetkim sastancima, druženjima,
akcijama, i naš je utjecaj na već formirane ličnosti skoro nikakav, međutim mi imamo

mogućnost zdrave i razumne nadolazeće generacije. Svi debatanti koji imaju priliku
biti član Centra za kulturu dijaloga, postaju ličnosti koje su već usvojile neke bazične,

osnovne segmente kulture dijaloga. Kao takvi, sposobni smo da shvatimo bit konflikta i
sasiječemo ga u korijenu. Prednost je što smo u dosluhu sa drugim debatantima,

njihovim problemima. U mogućnosti smo da razmijenimo iskustva, planove i
razmišljanja. Na taj način nastaje „domino efekat“ koji bi rezultirao još masovnijem

pojavljivanju maločas pomenute generacije mladih. Međutim, društveni impakt tog
efekta je poprilično nesiguran i on mora doprijeti do cjelokupne srednjoškolske

populacije. Rješenje ovog problema bi prvenstveno bilo uvođenje časova debate u
srednje pa i osnovne škole. To bi bilo jedino realizovano uz podršku svih ministarstava

obrazovanja. Na taj način bismo doprijeli do cjelokupne populacije i uspostavili
osnovu rješavanja postojećih problema i tek onda se nadati miru u Bosni i

Hercegovini.

Senad Bajat, Mostar

NEPOSTOJANJE KULTURE DIJALOGA
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"Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u

dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i

sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu

bratstva." - tako počinje 1. Član Opšte deklaracije o

ljudskim pravima.

To znači da svi mi od trenutka rođenja posjedujemo

određena prava koja se nazivaju ljudskim pravima. Ljudska

prava su zajamčena svakom čovjeku I ona su neotuđiva.

Samim tim svi bi trebalo da su upoznati sa pravima koja

posjeduju, a ponajviše trebamo informisati tinejdžere u

srednjoškolskom uzrastu. Srednjoškolce treba informisati jer

se oni susreću sa raznim problemima u to razdoblju, kao npr.: Profesori koji krše zakon

I traže novac od učenika, ili nasilne kolege koje im otuđuju novac, i razne druge

materijalne stvari. I to trebamo učiniti mnogim zabavnim I ne tako dosadnim

predavanjima, raznim kvizovima, u kojima oni pokazuju koliko su upoznati sa svojim,

(ljudskim) pravima.

Predavanja bi trebalo da održe predavači koji su stručni za to, tačnije osobe čije je

zanimanje usko povezano sa unaprjeđenjem i proučavanjem ljudskih prava i tada

bi predavanja bila efikasnija. Ali nikakav problem ne bi predstavljalo ni da se

profesori koji svakodnevno borave sa učenicima malo aktiviraju, I poneki čas osvoje

za razgovor sa učenicima, te da ih upute na to koja su to njihova ljudska I moralna

prava, kako da ih koriste I sl. Ali učenicima treba skrenuti pažnju na to da ni u kojem

slučaju svoja prava ne smiju zloupotrebljavati, I da ih trebaju koristiti samo kada su

im potrebna.

Deni Brkan, Mostar

ZAJEDNO PROTIV DISKRIMINACIJE, ZAJEDNO ZA LJUDSKA PRAVA
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Prije svega, bitno je istaći da ono što će nas održati i ono bez čega
nećemo moći nastaviti dalje jeste uspostavljanje trajnog mira i
pomirenje. Jer ako nema sloge, onda nas to samo može odvesti u
propast. Trebamo krenuti od nekih osnovnih ćelija društva i od
samog početka se učiti pravim vrijednostima.

Ono što mi u debatnim klubovima trebamo da radimo, jeste da
više promovišemo samu važnost debate i koristi koje nam
poznavanje iste donosi. Vrlo je važno da iako trenutno imamo
ljude koji nas ne predstavljaju u najboljem svjetlu, da mi isplivamo
iznad njih da se ne primijete. Da lijepa riječ i lijepo ponašanje ima
veću vrijednost i jači uticaj na sve nego ono suprotno od toga. Sve

to možemo postići ako budemo ustrajni i ako srcem budemo radili ono to radimo, jer kao
što se kaže, svijet ostaje na nama, i to je zaista tako. Ukoliko su prošle generacije radile ono
što jesu, sadašnje generacije djece i ljudi koji žive u ovoj državi trebaju da nauče da smo
sada svi skupa, te da trebamo da radimo skupa, i da živimo za dobrobit nas, za dobrobit
cijele države, te za dobrobit budućih generacija, naše djece.

Pošto su debatni klubovi najviše zastupljeni u našim
srednjim školama, a to je period kada se djeca najviše
edukuju o ovakvim stvarima, kada će najbolje „upiti“
ponuđeno znanje. Najvažnije je ustvari biti čovjek, što
smo mogli do sada iz mnogo situacija zaključiti. To znanje
je najvažnije imati u sebi, ostalo će sve doći kada bude
vrijeme za to. Značaj debate nama samima je
neizmjerno velik, čak ni mi sami to ustvari ne shvatamo.
Međutim, smatram da komunikacija, odnosno saradnja
debatnih klubova može da bude mnogo bolja nego što
je sada. Kako to možemo organizovati?

Trebamo se jednostavno više angažovati u predstavljanju lijepe riječi i kulture dijaloga,
odnosno to češće raditi, ne samo na regionalnim i državnim takmičenjima. U većini
gradova u Bosni i Hercegovini postoje mnoge škole u kojima debatni klubovi funkcionišu.
Trebamo jednostavno jedni sa drugima više sarađivati. Zašto ne osmisliti plan na samom
početku školske godine, te cijela mreža debatnih klubova da taj isti plan poštuje. Plan bi bio
raznoliki kao što smo i do sada navikli, a sve što bismo radili zahtijevalo bi minimalna
sredstva, jer za lijepe riječi i informisanje to nije potrebno. Pored toga, trebali bismo i ostale
škole koje nisu oformile svoj debatni klub motivisati da to učine i osjete zadovoljstvo koje je
nama postalo navika.

Dakle, ono što nam je najviše potrebno pri realizaciji plana, jeste trud. Trud kako isti osmisliti,
te od čega će se sadržati. Međuškolska druženja, radionice, uključivanje učenika koji nisu
dio klubova, te edukacija o spomenutoj temi i mnogim drugim temama. Jer edukacija je
ono što nama treba, edukacija je korak ka boljoj budućnosti. Budi promjena koju želiš
vidjeti!
Anisa Mehremić, Mostar

BEZ SLOGE NEMA TOLERANCIJE
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Kroz sveprisutno vršnjačko nasilje u školi, ali i van nje,

uviđamo prisutnost kršenja ljudskih prava, te je zbog toga

neophodno pričati o njima i promovisati ih. Naravno,

potrebno je učenicima približiti i značaj poštivanja ljudskih

prava, te kako ona utiču na bolje odnose među

učenicima, ali i svih ostalih, i na prijatniju atmosferu u školi.

Pojedine učenike treba upoznati o tome koja su njihova

prava (uglavnom žrtve i potencijalne žrtve nasilja kako bi

ih možda to ohrabrilo da se bore za njih, te da reaguju ili

prijave kada im se desi neko nasilje), a neke o granicama

do kojih njihova prava sežu, tj. dok ne ugrožavaju tuđa

(uglavnom počinitelje nasilja).

Predavanja i lekcije u kojima se govori o ljudskim pravima i ne pokazuju toliko

efektivnosti, zbog toga treba uvesti neki novi način, a najpraktičnije bi bile

radionice koje može sprovesti svaki debatni klub u svojoj školi. Konfučije je

jednom rekao: „Reci mi, zaboravit ću. Pokaži mi i možda zapamtim. Uključi me,

naučit ću.“ A upravo kroz radionice, učenici bi bili direktno uključeni u temu o

kojoj se govori, a tj. ljudska prava, te bi kroz njih upravo i najviše naučili.

Zavisno od broja učenika u školi, debatanti bi mogli radionicu održati u svakom

razredu, ili održati par radionica sa određenim brojem učenika iz svakog razreda,

a zatim da učenici koji su prošli radionicu istu odrade sa ostalim kolegama iz

razreda. Radionice bi se sprovodile na času odjeljenske zajednice ili u nekom

drugom terminu po dogovoru.

Na radionicama bi učenicima bile predstavljene razne situcije iz realnog života,

a koje su i njima samima bliske, te ishode istih. U nekoliko situacija bi bilo

predstavljeno kršenje, odnosno nepoštivanje ljudskih prava, a u ostalim

situacijama bi se ispoštovala prava. Naravno, u situacijama u kojima nisu

poštovana ljudska prava ishod će biti negativan, kako za onog ko je ugrožavao

prava, tako i za onog čija su prava ugrožena. Tako bi učenici kroz primjere

uvidjeli kolika je važnost poštivanja međusobnih prava i naučili bi koja su to prava

svakog čovjeka, te da im je isplatnije da poštuja ista.

Amina Sinanović, Miljanovići

VRŠNJAČKO NASILJE, DISKRIMINACIJA I LJUDSKA PRAVA
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Kroz život nas čekaju različite nedaće, proći cemo kroz mnoge

verbalne uvrede, a da bi se odbranili od svega toga treba da

imamo smjernice koje kroz debatu naučimo pratiti i poštovati.

Kroz debatu, osim što se naučimo odbraniti, poboljšavamo svoj

vokabular, kroz različite teze koje dobijemo punimo svoju riznicu

znanja, a na raznim takmičenjima upoznajemo puno novih i

zanimljivih ljudi. Upoznamo takmičare iz drugih klubova, gradova,

pa čak i država. Ali opet, kao i sve drugo debata nekada ima

svoje mane, a to najviše vidimo kada treba doći do suradnje

između dva kluba. U većini slučajeva ta saradnja prođe bez

problema, ali naravno tu ima više ljudi sa više različiti mišljena pa ponekad dođe do

napete atmosfere. Jedan od razloga što nekada loše krene je taj da se ne znamo

dovoljno jer nema dovoljno manifestacija na kojim se možemo upoznati. Da bi

došlo do poboljšanja suradnje među klubovima, potrebno je organizovati što veći

broj takmičenja, što više druženja, i debatnih kampova. Ipak mi kroz debatu nudimo

dosta rješenja za poboljšanje stanja u našoj državi. Evo debatanti imaju jako bitnu

ulogu u uspostavljanju trajnog mira u BiH. Ta teza nikada nije zatvorena, i svako

takmičenje iznova tražimo nova rješenja za potpuno pomirenje u BiH. Navodimo

različite primjere, trudimo se da što više ljudi počne da nas sluša, da bi na taj način

privukli masu i dobili pomoć za ovaj problem sa kojim se mučimo od rata.

Kao što sam već rekla, kroz debatu se sve nauči, sve što vam je potrebno za život.

Istražujući otkrijete stvari za koje niste ni svjesni da će vam nekada trebati u životu.

Debatni klubovi zaista rade na potpunom pomirenju, ali iako su poprilično mala

zajednica oni baš zbog toga pokušavaju privući i osvojiti taj najvrjedniji glas. Glas

naroda!

Inela Subašić, Sarajevo

UPOZNAJMO JEDNI DRUGE DA BISMO SE VIŠE VOLJELI
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U srednjoškolskom obrazovanju učenici imaju mnogo

prilika da izraze svoje mišljenje. Debatni klubovi su

jedan od tih načina. U debatnim klubovima učenici

održavaju otvorene diskusije, debate, razmjene

stavova i gledišta a i pripreme za debatna

takmičenja. Debatni klubovi pružaju učenicima

mogućnost da se opširnije edukuju o temama i da

dalje formiraju svoje političke stavove.

Debate među učenicima pomažu u edukaciji o različitim temama te upliću

učenike u teme povezane sa životom u BiH. Pomoću debatnih klubova možemo

uvesti stanovnike u neku temu i povećati dalje zainteresovanje za određenu

temu. U BiH kao demokratskoj državi ljudi glasaju za ono što oni misle da će biti

najbolje za budućnost njihove države. Najbolji način na koji će ljudi znati za šta

glasaju je pomoću objektivne debate. Tokom debate će ljudi biti edukovani o

temi i osnovati će mišljenja na osnovi činjenica a ne samo na osnovi prezentacije.

Uključenjem debatnih klubova sa temama povezanim sa trenutačnim stanjem u

BiH bi pomogli mladim ljudima BiH u edukaciji o određenim političkim agendama i

u oblikovanju zainteresovanja o politici i stanju u državi čime bi dalje izgradili

sustav stanovnika sa oblikovanim mišljenjima u ravnopravnom objektivnom

sistemu. Mir u BiH će biti uspostavljen tek kada narod bude imao ravnopravnu

vladu bez konflikata i tenzije.

BiH kao država ima mnoštvo prilika za napretkom i promijenom ali je skoro

nemoguće realizovati planove koji bi nas vodili ka boljem sa vladom koja je

podjeljena i ne želi da surađuje za dobrobit naroda.

Merima Omerović, Zenica

DEBATNI KLUBOVI PROMOVIRAJU TOLERANCIJU



30

Srednje škole u BiH ne posvećuju dovoljno pažnje edukaciji o ljudskim pravima i

demokratiji. BiH kao demokratska država treba da edukuje svoje stanovnike o

zakonima i pravima koje imaju. Većina srednjoškolaca ne zna koja su osnovna

ljudska prava i to je veliki nedostatak u edukaciji mladih ljudi i u formiranju svjesne

i odlučne mladeži sa konkretnim stavovima. Državu čine njeni ljudi i edukacijom

se poboljšava formiranje tih ljudi kao slobodne nezavisne karaktere sa svojim

mišljenjem i mogućnosti izražavanja tog mišljenja. U BiH postoje mnoge

organizacije koje se zalažu za ljudska prava i koje su željne da promovišu svoje

ciljeve među mladim ljudima kako bi im omogućile informisanje na temu ljudskih

prava kao i na temu diskriminacije. Povezujem pojam diskriminacije sa pojmom

ljudskih prava zato što je diskriminacija uskraćenje nečijih ljudskih prava na osnovi

rase, religije, nacionalnosti i dr. Mislim da bi se ljudska prava i diskriminacija trebali

zajedno podučavati i obrađivati sa učenicima srednjih škola kako bi osigurali

ravnomjerno informisanje na obe teme. Najefektivniji način edukacije o tome je

uvesti obavezan predmet pod imenom demokratija koji obrađuje sve pojmove

povezane sa političkim životom u BiH. Ali taj način edukacije zahtjeva mnogo

sredstava za ulaganje i veliki budžet za realizaciju.

Pomoću te organizacije i mnogih drugih bi se mogao pokrenuti program o

edukovanju mladih o ljudskim pravima. Moje osobno mišljenje o ovoj temi je da

je to problem kojem se ne posvećuje dovoljno pažnje, i da bi manja investicija

pokazala velike rezultate i promjenu. Naše školovanje nas prati veći dio naše

mladosti i oblikuje nas i utječe na to kako gledamo svijet, zato trebamo da se

potrudimo da obogatimo naše školovanje najviše što možemo.

Merima Omerović, Zenica

DISKRIMINACIJA I LJUDSKA PRAVA

Još jedan efektivan način edukacije bi bio

obrada tih tema na zajednici učenika i na

časovima sociologije kao i izlaganje

prezentacija učenika i pravljenje plakata koji

će biti izloženi u školama. Organizacija

YiHRBiH organizuje mnoge projekte i jedan od

glavnih ciljeva im jeste da edukuju mladež o

ljudskim pravima i diskriminaciji i da na taj

način ostvaruju mir i ravnopravnost u BiH.
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I ТЕЗА:

Слободу изражавања у медијима треба ограничити.

(КПП дебатни формат)

Дефиниције:

1) Слобода говора:

- Законско право сваког појединца на слободно изражавање личног мишљења

- Право на изражавање и изношење информација, идеја и мишљења без владиних

ограничења на темељу садржаја; подлијежу само разумним рестрикцијама на које влада

има право како би се избјегле видне опасности

Izvor: https://www.merriam-webster.com/dictionary/restriction

2) Медији:

- Вид комуникације (као што су на примјер новине, радио,телевизија или интернет) који је

осмишљен како би досегао велики број људи у кратком временском периоду

Izvor: https://www.merriam-webster.com/dictionary/restriction

3) Ограничити:

- Закон или правило које ограничава или контролише нешто

Извор: https://www.merriam-webster.com/dictionary/restriction

АФИРМАЦИЈА

-КРИТЕРИЈУМ: Квалитетнији медијски садржај и боља адаптација/допуна закона.

Сматрамо да измјеном и допуном закона побољшавамо рад институција које регулишу

медијски садржај, те самим тим доприносимо смањењу говора мржње као и квалитетнијем

друштву.

-ПРОБЛЕМ: Велики број запаљивих новинских текстова, који изазивају националну

нетрпељивост као и све заступљенији говор мржње. (Сви показатељи говоре да у нашој

држави има огроман број новинских текстова који су препуни говора мржње И националне

нетрпељивости. По тим показатељима наша држава се налази на врху листе држава које

имају неквалитетан медијски садржај)

АРГУМЕНТАЦИЈСКА ЛИНИЈА:

Постојање великог броја некажњених медијских текстова који садрже говор

мржње (Примарно у овом аргументу желимо да укажемо на проблем у тренутној

ситуацији. Дакле, постоји велики број медија чији текстови и емисије садрже некажњен

говор мржње.)

Поткрепе:

„На друштвеним мрежама у БиХ живи говор мржње – у смислу расне, националне и

политичке дискриминације. Или чак фашистичког говора који можемо препознати и на

форумима и на друштвеним мрежама. То је нешто што директно можемо препознати као

пријетњу,“ истакао је Капетановић. ( http://balkans.aljazeera.net/vijesti/nasilje-i-govor-mrznje-

u-novim-medijima )

U nastavku vam donosimo jedan kvalitetno 

pripremljen istraživački materijal koje su 

pripremilie naše “Gorgije” iz Banja Luke

https://www.merriam-webster.com/dictionary/restriction
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/nasilje-i-govor-mrznje-u-novim-medijima
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Тако је, на истом састанку када је усвојио поменуту Препоруку 97 (20) о говору мржње,

Комитет министара Савета Европе усвојио и Препоруку 97 (21) о медијима и провисању

културе толеранције. Истичући као позитивне инцијативе медијских посленика да

промовишу културу толеранције и добар положај медија да то чине, Комитет министара је

усвојио низ конкретних препорука које се односе на обуку и усавршавање медијских

посленика, улогу медијских кућа и професионалних удружења, као и значај кодекса

понашања, а посебно је издвојио радиодифузне медије и оглашавање у медијима.

Колико су медији важни за друштво у неговању и промоцији толеранције или, потпуно

супротно, подстицању или распиривању нетрпељивости, мржње и насиља, говоре,

нажалост, догађаји 90-тих година са подручја некадашње СФР Југославије и улога

појединих медија у, ако не отвореном подржавању злочина и ширењу нетрпељивости,

онда непрофесионалном извештавању о догађајима из тог времена. Истовремено, сукоби

су дали повода за велики број реакција међународне и европске заједнице.

(http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/mediji-i-govor-mrznje-medunarodni-

pravni-okvir )

У намјери да код грађана подстакну националну мржњу и нетрпељивост према српском

народу у БиХ, 9. јануара 2012. године, на дан Републике Српске, у магазину „60 минута“,

под називом „Крња белика Србија“, гледаоцима је историја Српског народа, кроз избор

снимљеног материјала и саговорника, те избором контекста њихових изјава, приказана као

„геноцидан културни модел“ који се спроводи посљедњих 150 година. Република Српска је

приказана као „једини успио политички пројекат“ такве српске националне политике- као

што је наведено у пријави. ( http://poskok.info/wp/novinar-apsolutizma-radio-je-pod-zastitom-

rezima-zbog-fasizacije-drustva-babic-od-rak-a-nikada-nije-kaznjen/ )

Говор мржње, сам по себи, може да има значајне посљедице на особу/е којима је упућен,

па психолози и социолози тврде како је веома значајно адекватно га кажњавати посебно

говор мржње у медијима. ( https://www.scribd.com/document/51903068/Govor-

mr%C5%BEnje-kao-nasledna-bolest-drugi-deo )

Неефикасност институционалног дјеловања (Неусклађеност рада цивилног друштва

и законске агенде, неефикасност РАК-ових одбора за регулисање медијског садржаја, као

и неадекватан однос државе према цивилном друштву доприносе повећању проблема, те

подстичу на измјену закона ради ефикасније борбе против говора мржње у медијима. )

Поткрепе:

Неускладјеност рада цивилног друства и законске агенде, неефикасност РАК-ових одбора

за регулисање медијског садрзај, као и неадекватан однос дрзаве према цивилном друству

доприносе повецању проблема, те подстицу на измјену закона ради ефикасније борбе

против говора мрзње у медијима. (http://www.capital.ba/rak-spiskala-78-miliona/

,http://www.nezavisne.com/novosti/intervju/Deretic-RAK-nema-hrabrosti-da-sankcionise-

FTV/55257 )

Цивилно друштво до сада није имало скоро па никакав третман по питању санкционисања

медијског садржаја. Са друге стране Регулаторна агенција за коминикације је показала

неефикасност, јер се њени одбори нису обазирали на савјете цивилног сектора те смо

имали и случај вишегодишње блокаде РАК-а због политичких неприлика.

http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/mediji-i-govor-mrznje-medunarodni-pravni-okvir
http://poskok.info/wp/novinar-apsolutizma-radio-je-pod-zastitom-rezima-zbog-fasizacije-drustva-babic-od-rak-a-nikada-nije-kaznjen/
https://www.scribd.com/document/51903068/Govor-mr%C5%BEnje-kao-nasledna-bolest-drugi-deo
http://www.capital.ba/rak-spiskala-78-miliona/
http://www.nezavisne.com/novosti/intervju/Deretic-RAK-nema-hrabrosti-da-sankcionise-FTV/55257
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„Ми имамо добре законе у области људских права који инкорпорирају све атрибуте

међународног права из те области. Акценат треба ставити на доследну имплементацију

закона, као и остварење националних стратегија и акционих планова у овој области“ –

истакао је савјетник у Министарстбу за људска права и права мањина Србије, Владимир

Шоћ.

Слобода медија и слобода говора загарантирани су у Босни и Херцеговини Уставом и

законима. Нема ниједног званичног документа којим би та слобода била угрожена или

којим би се давало за право држави да ради цензуру, забрањује слободни приступ

информацијама или доступности било којем свјетском медију, укључујући нове медије,

интернет и социјалне мреже.

Босна и Херцеговина је међу првима у региону додатно гарантирала слободу медија,

усвајајући законе о заштити од клевете (Федерација Босне и Херцеговине и Република

Српска), којима је декриминализирана клевета, и Закон о слободном приступу

информацијама, на располагању и грађанима и новинарима, успостављена је Регулаторна

агенција за комуникације. Новинарски кодекси су одлично формулирани, дајући

професионалне упуте и заштиту новинарима за слободно, непристрасно и тачно

извјештавање. ( http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bez-odgovornosti-sloboda-postaje-anarhija )

ПЛАН:

Измјена и допуна закона о комуникацијама. Унутрашња измјена надлежности РАК-а ради

ефикаснијег дјеловања као и формирање нове комисије ѕа прегледање текстова, те

укључивање колаборације РАК-а са цивилним друштвом ради квалитетнијег приступа

проблему.

ПОСТУПАК:

* Увођење посебног одјељења (комисије) унутар РАК-а у којем ће бити представници

цивилног друштва (НВО), гдје ће заједно са представницима РАК-а контролисати медијске

садржаје прије њиховог објављивања. *

У складу са Законом о комуникацијама БиХ, надлежности Агенције су:. планирање,

управљање и додјељивање фреквентног спектра те успостављање и одржавање система

накнада за дозволе. (ко добија дозволу и како?)

Према члану 40. Закона о комуникацијама БиХ, генерални директор не може бити

званичник са законодавним или извршним овлаштењима на било којем нивоу власти, или

члан органа политичке странке, или повезан са било којом политичком странком.

Ослањајући се на Закон о комуникацијама БиХ, Агенција се у области емитовања води

императивом подржавања развоја аудиовизуелног сектора у БиХ и заштите креативних

слобода, културних и политичких разлика и демократских процеса, истовремено штитећи

људско достојанство и, што је најважније, развијајући и штитећи једно од фундаменталних

људских права, права на слободу изражавања, које је неопходан предуслов за

функционисање демократије.Основне дјелатности Агенције у области емитовања су

издавање дозвола за рад електронским медијима, кабловским дистрибутерима, као и

дозвола за сателитско емитовање програма.

КОРИСТИ ПЛАНА:

1) Ограничења генералног директора (увођење статута којим би се прописала дужина

мандата као и национална припадност чиме би се избјегла претходна ситуација)

2) У будућу комисију ће улазити чланови цивилног друштва те стручњаци у домену

законодавства (однос одредити)

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bez-odgovornosti-sloboda-postaje-anarhija
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3) Промјена рада (досада су се текстови пуштали у јавност па потом контролисали?),сада

сви медијски материјали иду на контролу постојеће комисије те се потом уз одобрење

пуштају у јавност. Постоји 10-так “глваних” медија у БиХ (Независне,Клиx.ба,Аваз…) које је

потребно примарно контролисати, док већина осталих “копира” постојеће

текстове.(ауторски текстови)

4) Регулаторна агенција за комуникације је искључиво надлежна за регулисање сектора

емитовања што значи да она у досадашњем закону није дужна да контролише писане

медије. (то се у нашем плану мијења)

5) Убацити додатне чланове у постојећу комисију РАК-а за регулисање емитованог

садржаја ради веће ефикасности.

- Цивилно друштво (Вијеће за штампу, удружење “БХ новинари”, Медиа центар, Медиа

план институт, Омбудсман за медије)

КАЗНА – Медији би се у измјени и допуни закона коју афирмацијска екипа предлаже

суочили са ефикаснијим и ригорознијим казнама. Комисија која би прегледала медијски

садржај:

А. Писани (прије објаве, након уоченог првог прекшаја комисија би изрекла опомену

одговорном лицу;други прекшај би за санкцију имао новчану казну од 2,000КМ;трећи

прекшај би имао за посљедицу казну од 10,000КМ…Уколико би медији наставио са

тенденцијом кршења законских регулатива РАК-ова комисија би тај медији искључила из

медијског простора на одређен временски период)

Б. Емитерски програм (након објаве, постојећа регулатива коју је усвојило Вијеће

Министара БиХ прописује оштрије казне, па се за утврђени говор мржње предвиђају

санкције И до 150,000КМ.Радијске И телевизијске куће могле би се суочити И са

суспензијом, па чак И одузимањем дозволе за емитовање за сва кршења правила за која

је предвиђена казна од 10,000КМ.За ширење говора мржње предвиђена је новчана казна

од 5,000КМ до 150,000КМ.)

Ко ће покренути поступак? Закон доноси Парламентарна скупштина БиХ.

Вријеме потребно? Доношење закона од 45 дана до 2 мјесеца.

Ко ће оформити комисију? Љиљана Зуровац (предсјесница Вијећа за штампу БиХ),

Младен Срдић (Федерални тужилац) који се већ залажу за то као и предсједница

удружења „БХ новинара“ Милкица Милојевић.

Колико кошта? Издвојити 15,000 на мјесечном нивоу из буџета БиХ.

ПИТАЊА ЗА УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ: 

1. Да ли је нека држава на свијету ограничила слободу медија? 

2. Да ли је потребно спријечити говор мржње који се појављује у медијима? 

3. Знате ли ста су то организације цивилног друштва? 

4. Да ли сте упознати са неким организацијама цивилног друштва? 

5. Да ли знате примјер у којем је одређен медиј кажњен за изнесен говор мржње?

НЕГАЦИЈА

- Критеријум: Квалитетнији медијски садржај и боља адаптација/допуна закона.

Објашњење: Сматрамо да измјеном и допуном закона побољшавамо рад институција које

регулишу медијски садржај, те самим тим доприносимо смањењу говора мржње као и

квалитетнијем друштву.
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- ПРОБЛЕМ: Слажемо се са постављеним проблемом афирмације (Велики број

запаљивих новинских текстова, који изазивају националну нетрпељивост и све

заступљенији говор мржње.)

АРГУМЕНТАЦИЈСКА ЛИНИЈА:

Институционалне потешкоће у раду РАК-а (У институцији РАК постоје проблеми који

се тичу именовања директора, јер смо у протеклом временском периоду били свједоци

чињенице да нисмо имали директора због политичких питања која не би смјела

представљати препреку у раду ове институције)

Поткрепе:

У институцији РАК постоје проблеми који се тичу именовања директора, јер смо у

протеклом временском периоду били свједоци чињенице да нисмо имали директора због

политичких питања која не би смјела представљати препреку у раду ове институције.

(http://m.avaz.ba/clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-agencije-za-

komunikacije?url=clanak%2F230615%2Fpredrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-

agencije-za-komunikacije )

Закон о комуникацијама БиХ дефинише мандат и одговорности Регулаторне агенције за

комуникације. Закон о комуникацијама је првобитно наметнут одлуком високог

представника БиХ у октобру 2002. године, а Парламентарна скупштина БиХ га је усвојила

у септембру 2003. године.(политика није утицала на одабир кадрова те су резултати РАК-а

у том периоду били запањујуци (17 мјесто на листи најслободнијих земаља 2003,па 45

мјесто 2006)) http://m.avaz.ba/clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-

regulatorne-agencije-za-komunikacije?url=clanak%2F230615%2Fpredrag-kovac-predlozen-za-

direktora-regulatorne-agencije-za-komunikacije

Недовољна заступљеност цивилног друштва у праћењу рада РАК-а (НВО не прати

рад РАК-а. У модерним земљама, цивилно друштво прати рад државних институција која

се баве питањима којима се бави РАК. У нашој земљи нисмо свједоци такве ситуације,

желимо такво стање промијенити)

Поткрепе:

Регулаторна агенција за комуникације (Агенција) основана је 2. марта, 2001. године а са

радом је почела у априлу 2002 ( http://rak.ba/bos/index.php?uid=1265547993 )

Закон о комуникацијама БиХ дефинише мандат и одговорности Регулаторне агенције за

комуникације. Закон о комуникацијама је првобитно наметнут одлуком високог

представника БиХ у октобру 2002. године, а Парламентарна скупштина БиХ га је усвојила

у септембру 2003. године.(политика није утицала на одабир кадрова те су резултати РАК-а

у том периоду били запањујући (17 мјесто на листи најслободнијих земаља 2003,па 45

мјесто 2006) http://www.sindikat.tel.net.ba/Zakon-o-komunikacijama-BiH.pdf

https://eu-monitoring.ba/svjetlana-markovic-organizacije-civilnog-drustva-u-procesu-integracije-

bih-u-eu/

http://www.internews.ba/aktivnost/medijska-pismenost-u-bih-model-za-razvoj-medija-i-

dru%C5%A1tva

http://m.avaz.ba/clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-agencije-za-komunikacije?url=clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-agencije-za-komunikacije
http://m.avaz.ba/clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-agencije-za-komunikacije?url=clanak/230615/predrag-kovac-predlozen-za-direktora-regulatorne-agencije-za-komunikacije
http://rak.ba/bos/index.php?uid=1265547993
http://www.sindikat.tel.net.ba/Zakon-o-komunikacijama-BiH.pdf
https://eu-monitoring.ba/svjetlana-markovic-organizacije-civilnog-drustva-u-procesu-integracije-bih-u-eu/
http://www.internews.ba/aktivnost/medijska-pismenost-u-bih-model-za-razvoj-medija-i-dru%C5%A1tva
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ПЛАН:

Боља имплементација постојећег закона. Наиме БиХ има један од бољих европских

закона по овом питању али изостанак имплементације је сврстава на 65 мјесто по слободи

изражавања.Зато негацијска екипа сматра да је потребно унијети измјене у рад РАК-а

.Потребно је унијети измјене у процес именовања директора(лисити га страначког

утицаја)чиме би се избјегла претходна ситуација у којој због политичких неприлика нисмо

имали директора РАК-а неколико година.

Укључити цивилно друштво у рад РАК-а, чиме би се спријечила отуђеност организација

цивилног друштва са радом државних институција на начин да организације цивилног

друштва (Удружење новинара БиХ, Удружење новинара РС...) присуствују сједницама

комисија РАК-а чиме би имале могућност да благовремено обавијесте јавност о

недостатку ефикасности РАК-а. Тиме би се санкционисали они који свој посао не раде, а

држава и друштво би добило ефикаснију институцију која би контролисала медијски

садржај и спрјечавала онај који је препун говора мржње и националне нетрпељивости.

KОРИСТИ ПЛАНА:

 - Овим планом би се проблем дугорочно ријешио.РАК би уз помоћ цивилног сектора

који би пратио његов рад, постао ефикасна институција која би благовремено

кажњавала сваки прекершај постојећег закона.

 Допуњујући статут РАК-а смањио би се политички утицај на ову институцију и

именовање њених функционера не би био предмет политике него струке.

 - У коначници, негацијска екипа би имплементирајући постојећи закон поспјешила

поштовање истог и уз већу активност цивилног друштва увела БиХ у ред земаља са

најбољом имплементацијом закона а не само његовом интерпретацијом.

 - Промјена статута Рак-а, без додатних ограничења слободе изражавања, рјешавање

дугорочних проблема, едукација, Срдићва изјава, Зухорац Вијеће за штампу БХ -

заштита интегритета новинарске професије.

ПИТАЊА ЗА УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ:

1. Да ли је нека држава на свијету ограничила слободу медија?

2. Да ли је потребно спријечити говор мржње који се појављује у медијима?

3. Знате ли ста су то организације цивилног друштва?

4. Да ли сте упознати са неким организацијама цивилног друштва?

5. Да ли знате примјер у којем је одређен медији кажњен за изнесен говор мржње?

II ТЕЗА:

Насилне видео игре треба забранити (КПП)

Дефиниције:

Видео игре:

Електронска игра која се игра помоћу слика на које се појављују на видео заслону и често

наглашавају и захтијевају брзу реакцију.

Извор: https://www.merriam-webster.com/dictionary/video%20games

https://www.merriam-webster.com/dictionary/video games
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Забранити:

Наредити, заповједити, огласити итд. да се нешто не смије чинити или да не смије

наступити неко стање.

Извор: https://www.merriam-webster.com/dictionary/video%20games

АФИРМАЦИЈА

Критеријум: Друштво са значајно мањом стопом вршњачког насиља и сваке друге врсте

агресије међу дјецом.

(Видео игрице спадају у један од кључних фактора који подстичу насиље, те би самим тим

њихова забрана значајно допринијела смањењу те стопе).

ПРОБЛЕМ:Насилне видео игре које доводе до веће стопе насиља

(Имајући у виду садржај видео игара многе студије су закључиле да насилан садржај

доводи до насилног понашања поготово код дјеце. С тога је потребно примарно истаћи

видео игре као носилац насилног понашања)

-АРГУМЕНТИ:

1)Насиље међу дјецом је кључан проблем образовног система

(Имајући у виду повећање стопе насиља међу дјецом, сматрамо ово једним од кључних пр

облема у нормланом фунцкионисању школе као васпитно-образовне институције.

Tакође сматрамо да је за нормално одрастање потребно смањти изложеност насилним си

туацијама)

Извор: (http://www.ckdbih.com/dokumenti/Osobama%20mladjim%20od%2018%20godina%20

treba%20zabraniti%20ucesce%20u%20nasilnim%20video%20igrama.pdf )

-Све чешћи су примјери вршњачког насиља у основним школама широм Републике

Српске, а међу основцима не мањка ни инцидената. У основним школама у Фочи ријетки

су случајеви вршњачког насиља, и они се брзо ријеше, а у спречавање оваквих случајева

требају се, поред наставника, укључити и родитељи кажу директори школа. У Републици

Српској прошле године пријављено је 655 случајева вршњачког насиља, а из Омбудсмана

за дјецу Републике Српске наглашавају да је оно присутно у свим срединама. Према

подацима омбудсмана лани је забиљежено више случајева вршњачког насиља у односу

на 2015. годину.

Извор: (http://radiofoca.com/broj-slucajeva-vrsnjackog-nasilja-u-rs-u-porastu-u-focanskim-

osnovnim-skolama-u-prosloj-godini-zabiljezen-po-jedan-slucaj/)

Вршњачко насиље је све израженије у Српској, а стручњаци упозоравају да на то итекако

утичу игрице, мада многи родитељи тога нису ни свесни.

Највећи проблем је, додаје она, што се не увиђа стварна опасност од свега тога. Већина

игрица које данашња деца играју су насилног карактера, а стручњаци упозоравају да то

најчешће деци трајно мења однос према стварном свету у којем живе. Повећава се праг

на насиље и заправо, тврди Станчићева, добијамо младе људе који лако прихватају све

насилне обрасце понашања као оне који су уреду.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/video games
http://www.ckdbih.com/dokumenti/Osobama mladjim od 18 godina treba zabraniti ucesce u nasilnim video igrama.pdf
http://radiofoca.com/broj-slucajeva-vrsnjackog-nasilja-u-rs-u-porastu-u-focanskim-osnovnim-skolama-u-prosloj-godini-zabiljezen-po-jedan-slucaj/
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Имамо, додаје она, дечаке и девојчице који мисле и понашају се тако што насиљем од

оних вербалних, емоционалних до физичких покушавају да заузму своје место у друштву.

Када се овако поставе ствари далеко смо од тога да се ради о “само некој игрици”.

Заправо се ради о целим новим генерацијама и систему вредности једног друштва у

будућности. Млади људи постају све толерантнији на насиље, у њиховом речнику је пуно

насилних и веома погрдних речи којим они заправо изражавају, како кажу, симпатије према

некоме.

-Сви ови проблеми код нас се недовољно третирају, брига је препуштена индивидуално

сензбилизираном професионалцу који ради са децом, или неким пројектима владиног и

невладиног сектора који нису увезани. Немамо системски одговор на проблеме са којим

нам се деца и млади суочавају, стално имајући изговор да су то само деца и да це их то

проћи, не размишљајући да су та деца наша будућност – наводи Станчићева и додаје да

не треба говорити да су деца одговорна или крива јер заиста нису- одрасли и друштво

морају бити спремни и способни да им дају праве вредности, да их усмере и да им дају

могућност да покажу оно најбоље из себе.

-Постоје разне стратегије и акциони планови, али све је то мртво слово на папиру, а живи,

млади људи захтевају свакодневно, планско, и са много енергије бављење њима. Често

чујем да родитељи кажу систем је крив, а систем каже да су родитељи ти који требају да се

баве својом децом. Истина је негде на средини: сви требамо јасно усмерити све наше

ресурсе у младе – сматра Станчић.

Извор: http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/zanemarena-deca-jos-nisu-niciji-problem-video-

igrice-podsticu-vrsnjacko-nasilje/d8lmpym

2)Насилне видео игрице као катализатори повећања насиља међу младима

(За кључан фактор у овој проблематици сматрамо насилне видео игре. Оне утичу на дјецу

и чине их насилним. Тако да мислимо да ће се смањивањем времена проведеног у игрању

насилних видео игрица смањити и насиље међу дјецом)

Психолози су потврдили како играње насилних видео игара може бити повезано са

агресивним понашањем. Десетљећа истраживања напокон су доказала како изложеност

насилним видео играма је фактор ризика за повећану агресију. Такођер, потврдило се како

да постоји довољно доказа да се закључи да утјецај игара попут Цалл оф Дутy и Гранд

Тхефт Ауто доводи или је довело до казнених дјела. Америцан Псyцхологицал

Ассоциатион (АПА) објавило је извјешће гдје тврди сљедеће: "Истраживање показује

конзистентан однос између насилне упорабе видео игара и повећања агресивног

понашања, агресивних спознаја и агресивног утјецаја. Смањује се емпатија и осјетљивост

на агресију. Насилне видео игре су један од фактора ризика, то је сасвим сигурно.“ Истиче

се како родитељи требају преузети контролу над својом дјецом и количином насиља с

којом се дјеца суочавају у видео играма. Радна скупина која је провела истраживање,

прегледала је више од 300 студија о насилним видео играма објављених између 2005. и

2013. године.

Извор:http://www.ictbusiness.info/vijesti/nasilne-video-igre-mogu-biti-povezane-s-agresivnim-

ponasanjem

http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/zanemarena-deca-jos-nisu-niciji-problem-video-igrice-podsticu-vrsnjacko-nasilje/d8lmpym
http://www.ictbusiness.info/vijesti/nasilne-video-igre-mogu-biti-povezane-s-agresivnim-ponasanjem
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Открили смо да су учесници који су играли насилне видео игрице након 20 минута имали

слабије физиолошке реакције на приказе стварних случајева насиља," рекао је Ницхолас

Царнагеy, који је спровео истраживање као професор психологије на Иоwа Стате

универзитету у Амес-у. Он је појаснио да слабија физиолошка реакција значи да се особа

мање емоционално узнемири када гледа стварну бруталност. Студија је укључивала 257

студената (124 мушкараца и 133 жене) који су били тестирани прије и након играња

насилних и ненасилних игрица током 20 минута. Насилне игрице су укључивале

Цармагеддон, Дуке Нукем, Мортал Комбат и Футуре Цоп. Ненасилне игрице су укључивале

Глидер Про, 3Д Пинбалл, 3Д Мунцх Ман и Тетра Маднесс.

Извор:http://www.judzks.ba/Sidemenu/Savjetiinovostiozdravlju/Djeca/Nasilnevideoigrice.aspx

ПЛАН:

-Имајући у виду све израженију ескалацију насиља међу дјецом, те студијама које

закључују да су за то насиље у највећој мјери одговорне насилне видео игрице,

афирмацијска екипа сматра да је примарно у овај проблем укључити државу,школу као и

породицу.

-Сматрамо да је примарно утицати на родитеље,вршењем едукације којом би се они

упознали са основним фактором који утиче на понашање њихове дјеце. Подизати свијест

родитеља о повезаности насилних игрица и насиља.

1)Финансирати едукативне пројекте о подизању свијести о штетности насилних видео

игрица(држава)

-Држава ће организовати и финансирати предавања и едукацију родитеља која ће се

обављати на родитељским састанцима. Предавања ће одржавати представници ПЕПС

службе као и Центар за социјални рад уз помоћ И подршку осталих образовних

институција.Тиме ће се родитељи упознати са садржајем и опасношћу коју има играње

насилних игрица. Овим се рјешава узрок проблема јер ће се уз помоћ родитеља

спријечити прековремена а касније и свака друга активност играња насилних игрица.

2)У сарадњи са министарством омогућити рад социјалном раднику, јер у многим школама

немамо функцију социјлни радник која је круцијална у превенцији насиља медју дјецом

(школа)

-Желимо истаћи важност школе као образовно-васпитне установе и свих институција који

се баве одгајањем и едукацијом дјеце.

-Уколико додје до акта насиља и као узрок се истакне играње насилних видео игрица, тада

ће социјални радник заједно са психологом прузити неопходну мјеру према

дјетету.Такодје, обавјестиће Центар за социјални рад који ће отићи на лице мјеста и

породицу обавјестити о акту насиља те их упозорити на насилан садржај који се налази у

игрицама.

Уколико све ове мјере не буду давале жељеног ефекта, држава и школа ће као мјере

предострожности усвојити сљедеће:

-Кажњавање неодговорних родитеља (уз пријаву Центра за социјални рад,измјена допуна

Кривичног закона на нивоу ентитета)

-Ригорозније кажњавање за ситнија дјела насиља (чиме би се спријечила ескалација већег

насиља)

-По потреби одређене игрице искључити из дистрибуције

КО: Држава (министарство, Центар за социјални рад),школа(ПЕПС службе), родитељи

КОЛИКО КОШТА:15,000КМ на мјесечном нивоу

http://www.judzks.ba/Sidemenu/Savjetiinovostiozdravlju/Djeca/Nasilnevideoigrice.aspx
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КОЛИКО ТРАЈЕ:Максимално 2 мјесеца (првенствено због могуће потребе усвајања

измјене и допуне закона)

КОРИСТ:Усвајањем овог плана би се примарно родитељи упознали са негативним

утицајем које насилне видео игрице имају на њихову дјецу. Напомињемо да ово не

представља краткорочно,већ напротив дугорочно рјешавање проблема.

Едукацијом родитеља те измјеном Кривичног закона , родитељи би постали још

одговорнији и временом би се смањило а потом и у потпуности зауставило играње тих

игрица.

Поред родитеља у борбу против насилних видео игрица би се укључила и школа заједно

са својим ПЕПС службама те Центром за социјални рад. Овим би се у рјешавање

проблема укључила читава заједница.Такође трошкови за рјешавање овог су проблема

минимални у односу на бенефите

ЗАШТО ТО А НЕ НЕШТО ДРУГО:Зато што сматрамо да је едукација и превенција прије

самог акта насиља најбољи лијек за рјешавање овог проблема. Свако друго рјешење би

само додатно погорсало постојеће стање

ПИТАЊА ЗА ЦX:

1)Да ли сте упознати са постојањем насилних видео игрица?

2)Можете ли набројати неке насилне видео игрице?

3)Да ли знате колико дјеца проводе времена испред рачунара?

4)Како можемо приступити игрици?

5)Постоји ли одређена институција која се бави овим питањем?

> НЕГАЦИЈА:

- ПРОБЛЕМ: Све заступљенија стопа насиља међу дјецом узрокована насилним

садржајем на ТВ, насилним видео игрицама те социјалним окружењем у којем је насиље

постало нормална појава. Тезу ограничавамо само на дјецу, јер је показано помоћу

бројних истарживања да такви насилни садржаји угрожавају њихов развој. –

КРИТЕРИЈУМ: Друштво са значајно мањом стопом вршњачког насиља и сваке друге врсте

агресије међу дјецом.

АРГУМЕНТАЦИЈСКА ЛИНИЈА:

Насилни садржаји на ТВ интернету и на видео игрицама су највећи узрок

насиља као и окружење у коме се малољетник (дијете) развија.

Проведена су бројна истраживања која су настојала утврдити имитирају ли дјеца

телевизијско насилно понашање. Добивени резултати нису једнозначни јер се поставља

питање: гледају ли насилна дјеца више насилног садржаја него дјеца која нису насилна?

Без обзира на то, треба имати на уму колико насиља дјеца могу видјети на телевизији.

Просјечно дијете ће, до своје 18-те године, видјети више од 200 000 насилних сцена. Може

доћи до десензитизације, односно смањења осјетљивости и емпатије везане уз насиље те

могу показивати више агресивног понашања. Често се догађа да дјеца имитирају насилни

садржај јер је он приказан на забаван и учинковит начин за долазак до циља. Двије

трећине програма чине насилни садржаји, а осим тога програм за дјецу често садржи и

више насиља него програм за одрасле (Федерман, 1998).

-Дјеца млађа од 8 година нису у стању разликовати стварност од маште што их чини

подложнијима за учење насиља које виде на телевизији. Забрињавајућа је чињеница да

просјечно дијете тједно проведе 1680 минута испред телевизије, док с родитељима

проводи тек 38,5 минута у сувислом разговору
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. Осим тога, дијете млађе од 6 година у просјеку проведе 3 сата дневно гледајући

телевизију, 2 сата у игри на вањском простору, а три пута мање времена проведе читајући

(или да му нетко чита). Према резултатима овог истраживања, Микић и Рукавина (2006)

наводе да половина испитане дјеце гледа телевизију до 1 или 2, а четвртина дјеце гледа

више од 3 сата дневно. Резултати су показали да је гледање телевизије најчешћа

активност дјеце тијеком њиховог слободног времена. Дјеца која располажу с највише

слободнога времена највише гледају телевизију. Слично томе, дјеца која имају мање

слободнога времена готово половицу тога времена проведу такођер пред телевизором

(Микић, Рукавина, 2006).

Извор: http://www.istrazime.com/djecja-psihologija/djeca-i-televizija/

Студија открива како гледање ненасилних и цртића који су одговарајући за одређену доб,

прије спавања, може смањити поремећаје спавања код дјеце. Неки класици који су се

сматрали погодним за дјецу, иако обилују сценама насиља, више се не препоручују за

малу дјецу. Истраживачи су радили са групом од 565 дјеце од 3 до 5 година старости, од

којих су неки, прије спавања, гледали цртиће са насилним садржајем или неке ТВ емисије

које нису прилагођене њиховом узрасту. Други, који нису гледали ове ТВ садржаје прије

одласка у кревет сматрани су контролном групом.Након праћења дјечје рутине спавања у

току једног мјесеца, истраживачи су открили да они који су гледали мање насилне емисије

имају знатно мању вјероватноћу да ће искусити проблеме са спавањем у успоредби са

онима који су гледали такве садржеје прије спавања."Садржај који је смијешан за старију

дјецу може бити превише насилан за малу дјецу" - тврди коаутор студије Мицхелле

Гаррисон са Дјечјег истраживачког институте у Сеаттле, те додаје - "Дјецу не треба

излагати насилном садржају који није примјерен њиховом узрасту”.

Извор: http://roditeljstvo.com/vijesti/nasilni-crtici-negativno-uticu-na-djecji-san

Социјални психолог Алберт Бандура је 1967. године провео истраживање у којима су

предшколска дјеца (без икаквих потешкоћа у понашању) била изложена једнократном

гледању потпуно непознате жене како на различите начине туче тзв. Бобо – лутку. Након

што су то одгледала, дјеца су била остављена у истој просторији с истим реквизитима и

према Бобо-лутки су се понашали идентично – тукли су је рукама и ногама, ударали

чекићем по глави, бацали и сл. Резултати су указали

на невјеројатну моћ учења по моделу, односно да ће дјеца бити агресивна као и модел у

сличној ситуацији. Истраживање је поновљено након неколико година и добили су исте

резултате.

Извор: http://ordinacija.vecernji.hr/budi-sretan/sretno-dijete/utjecaj-televizijskog-sadrzaja-na-

dijete/

Непостојање адекватне едукације само погоршава актуелно стање.

Поткрепе:

-У истраживању које су у Србији спровели Попадић и Плут (Попадић и Плут, 2007),

резултати показују да је 41% ученика бар једном извршило неки насилан акт према

другом ученику. Међу насилницима чешће се срећу дечаци него девојчице, а

са узрастом се број насилника значајно повећава. Вређање и исмевање најзаступљенији

је облик вршњачког насиља (32.4%), а затим следе ударање (15.6%) и претње (9.1%).

Најређи облик насиља јесте уништавање и отимање туђих ствари.

-У омиљеним игрицама просечно најчешће има убијања (35.43 %), затим ударања (29.6 %)

и проливања крви (24.9 %). Међутим, адолесценти не пријављују присуство било ког

елемента насиља у скоро поло-вини укупног броја игрица (49.57%).

http://www.istrazime.com/djecja-psihologija/djeca-i-televizija/
http://roditeljstvo.com/vijesti/nasilni-crtici-negativno-uticu-na-djecji-san
http://ordinacija.vecernji.hr/budi-sretan/sretno-dijete/utjecaj-televizijskog-sadrzaja-na-dijete/
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-Само 9.6 % испитаника изјашњава се да често или увек разговара са родитељима о

игрицама које игра, док 40.6 % никад не прича о томе са родитељима. Половина укупног

броја (50.2 %) испитаних адолесцената изјављује да њихови родитељи никад не

проверавају које игрице играју.

(http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XVI_2/05/sho

w_download?stdlang=ser_lat )

Наиме, како су дјеца продуктивни темељ друштва, тиме су и приоритет за социјално

улагање (Еспинг-Андерсен, 2006.). При том треба истаћи да је као најисплативије улагање

потврђено улагање у подршку родитељима дјеце у најранијим годинама

живота, прецизније у раздобљу до треће године (Хецкман, 2009.). Ова усмјереност на

најранију доб дјеце посљедица је уважавања сувремених спознаја из подручја

неурознаности, развојне психологије и економије које показују да су прве три године

живота кључне за касније развојне исходе, укључујући школску успјешност и продуктивну

укљученост у друштво (Харт и Рислеy, 1995.).

Извор:(http://www.unicef.hr/wp-

content/uploads/2015/09/Kako_roditelji_i_zajednice_brinu_o_djeci_najmlade_dobi.pdf )

ПЛАН:

- Имајући у виду све израженију ескалацију насиља међу дјецом, те студије које закључују 

да су за то насиље у највећој мјери одговорне насилне видео игре, насилан садржај на ТВ-

у те социјално окружење, негацијска екипа сматра да је примарно у овај проблем укључити 

државу, школу као и породицу.

- Сматрамо да је примарно утицати на родитеље, вршењем едукације којом би се они 

упознали са основним факторима који утичу на понашање њихове дјеце. Подизати свијест 

родитеља о повезаности насилних видео садржаја, насилних игрица и насиља 

представља кључ у рјешавању овог проблема.

-Један од кључних проблема је и лоше санкционисање малољетника који константно врше 

прексршаје и акте насиља према другима. Након одређеног времена, усљед пропуста 

надлежних органа ти некажњени случајеви постају узори и идоли младима.

- Зарад рјешавања овог проблема неопходно је:

1) Финансирати едукативне пројекте о подизању свијести о штетности насилних садржаја 

које у све већем броју гледају дјеца (држава)

- Држава ће организовати и финансирати предавања и едукацију родитеља која ће се 

обављати на родитељским састанцима. Предавања ће одржавати представници ПЕПС 

службе као и Центра за социјални рад уз помоћ и подршку осталих образовних 

институција. Тиме ће се родитељи упознати са садржајем и опасношћу коју има гледање 

насилних садржаја, играње насилних видео игрица те погрешног утицаја околине као и 

штетности коју то има по околину. Овим се проблем рјешава сам узрок проблема јер ће се 

уз помоћ родитеља спријечити прековремена а касније и свака друга активност гледања 

насилног садржаја те играња насилних игрица као и погрешног утицаја околине.

2)У сарадњи са министарством просвјете омогућити рад социјалном раднику, јер у многим 

школама немамо функцију социјлни радник која круцијална у превенцији насиља међу 

дјецом(школа)

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska istrazivanja/XVI_2/05/show_download?stdlang=ser_lat
http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Kako_roditelji_i_zajednice_brinu_o_djeci_najmlade_dobi.pdf
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-Желимо истаћи важност школе као васпитно-образовне установе и свих институција који

се баве одгајањем и едукацијом дјеце.

-Уколико дође до акта насиља и као узрок се истакне гледање насилног садржаја, играње

насилних видео игрица те утицај околине на дијете да почини насиље,тада ће социјални

радник заједно са психологом пружити неопходну мјеру према дјетету. Такође,

обавјестиће Центар за социјални рад који ће отићи на лице мјеста и породицу обавјестити

о акту насиља те их упозорити на насилан садржај који се налази у игрицама.

Уколико све ове мјере не буду давале жељени ефекта, држава и школа ће као мјере

предострожности усвојити сљедеће:

-Кажњавање неодговорних родитеља (уз пријаву Центра за социјални рад,измјена И

допуна Кривичног закона на нивоу ентитета)

-Ригорозније кажњавање за ситнија дјела насиља (чиме би се спријечила ескалација већег

насиља)

КО: Држава (министарство просвјете, Центар за социјални рад), школа (ПЕПС службе),

родитељи.

КОЛИКО КОШТА: 15,000КМ на мјесечном нивоу

КОЛИКО ТРАЈЕ:Веома кратак временски период

КОРИСТ: Усвајањем овог плана би се примарно родитељи упознали са негативним

утицајем који би имао насилан садржај, играње насилних видео игрица те уцтицај околине

на њихову дјецу. Напомињемо да ово не представља краткорочно,већ напротив дугорочно

рјешавање проблема.

Едукацијом родитеља, родитељи би постали још одговорнији и временом би се смањило а

потом и у потпуности зауставило играње тих игрица, гледање насилних садржаја те утицај

насилне околине. Поред родитеља у борбу против насилних видео садржаја и насилних

игрица би се укључила и школа заједно са својим ПЕПС службама те Центром за

социјални рад. Овим би се у рјешавање проблема укључила читава заједница.Такође

трошкови за рјешавање овог проблема су минимални у односу на бенефите

ЗАСШО ТО А НЕ НЕШТО ДРУГО: Зато што сматрамо да је едукација и превенција прије

самог акта насиља најбољи лијек за рјешавање овог проблема. Свако друго рјешење би

само додатно погоршало постојеће стање

ПИТАЊА ЗА ЦX : 

1)Да ли се забрањенем одредјених игара ограницава слобода људи?

2)Уколико несто забранимо људима, да ли крсимо њихова основна права?

3)Да ли знате како су Европске земље ријесиле овај проблем?

4)Постоји ли одредјени правни оквир за ово питање?

5)Постоји ли одредјена институција која се бави овим питањем?



44

III Теза:

Опрост и помирење након рата у БиХ су важнији од развоја економије (КП дебатни

формат)

Дефиниције:

1) Опрост:

- Чин опраштања некоме за нешто лоше или грешно што је учинио.

- Чин ауторитета (као што је влада) којим се даје помиловање великој скупини појединаца.

Извор:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/absolution

https://www.merriam-webster.com/dictionary/amnesty

2) Помирење:

- Стећи или повратити наклоност добре воље; довести у склад.

Извор:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/conciliation

3) Економија:

- Процес или систем путем којег се робе и услуге производе, продају или купују на нивоу

неке земље, регије или свијета.

Извор:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/economy

АФИРМАЦИЈА:

Критеријум: Дугорочан развој Босне и Херцеговине укључујући квалитетнији рад

институција система, постизање правне државе, као и владавине права који су фундамент

функционалности једне државе.

АРГУМЕНТАЦИЈСКА ЛИНИЈА:

Опрост и помирење као основа за ефикасније функционисање државних

институција. ( Уколико желимо ефикасније функционисање институција главни корак је

помирење међу народима. Да би држава имала што бољи развој потребно је примарно

радити на помирењу које ће бити најбољи капитал за даљи развој државе и друштва.

Уколико тога нема и тренд економске развијености опада.)

Поткрепе:

Теслић спада у три локалне заједнице у којим је подршка процесима помирења народа у

БХ најнижа, резултати су научног истраживања Центара за емпиријска истраживања

религије Универзитета у Единбургу, које је спроведено у 13 локалних заједница у БХ.

Истраживачки тим организовао је сусрет са Теслићанима, како би разговарали о

процесима помирења народа и њиховим ставовима. Један од куриозитета наведеног

истразивања јесте да Теслић посједује значајне проблеме у функционалном дјеловању

институција. Овај проблем доводи до смањења стопе инвестиција и појаве радних мјеста у

општини Теслић, као и драстично запошљавање грађана у сектору сиве економије.

(https://www.youtube.com/watch?v=bh-g84BMt3A

http://www.ceir.co.rs/diskursi/uploads/2013/dec/Edinburg%20Bos.pdf )

https://www.merriam-webster.com/dictionary/absolution
https://www.merriam-webster.com/dictionary/amnesty
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conciliation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/economy
https://www.youtube.com/watch?v=bh-g84BMt3A
http://www.ceir.co.rs/diskursi/uploads/2013/dec/Edinburg Bos.pdf


45

Декларација Уједињених нација о платформи дијалога у Босни и Херцеговини, април

2015. године. Резолуција Генералне скупштине УН-а бр. 67/104 из 26.03.2013. године о

унапређењу међурелигијског и међукултуралног дијалога, разумијевања и сарадње за мир;

Предсједништво Босне и Херцеговине сматра да платформа дијалога треба да служи за

остваривање сљедећих резултата: Процеси помирења и изградње повјерења траже

вријеме, одлучност, усредсређеност и разумијевање. Платформа дијалога је само један

дио тог сложеног процеса који отвара могућност за већу укљученост у свим сферама

живота у Босни и Херцеговини. Развијајући капацитете, продубљујући повјерење и

градећи партнерства тако да сви актери у Босни и Херцеговини могу допринијети

стварању праведнијег друштва.

Потписиали др Младен Иванић Предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине

Сарајево, 22. април, 2015. године, заједно са Јуријем Афанасиевим, Резидентним

координатором УН-а, Босна и Херцеговина Сарајево, 22. април, 2015. године.

(http://ba.one.un.org/content/dam/unct/bih/PDFs/B%20Deklaracija%20DFF%20ok.pdf )

- „Скоро 80 посто грађана и грађанки БиХ сматра да је процес помирења и изградња

повјерења нешто што је јако значајно за будућност Босне и Херцеговине. Више су

подржавали оне иницијативе које су некако окренуте будућности него прошлости – као

изградња меморијалних центара на мјестима гдје су почињени стравични злочини, што је

подржано, али су много више подршке добиле неке иницијативе попут оних да се кроз

образовни систем млади сусрећу и упознају, уче оно што је битно за њихову заједничку

будућност“, каже Попов – Момчиновић. Како грађани процјењују утицај изградње

повјерења за бољу будућност? Имам из Бугојна, Мухамед Јусић, члан истраживачког тима,

износи неке од података из истраживања.

„75,4 посто од укупног узорка рекло је да би озбиљни покушај да се изграде односи између

вјерских и етничких група у БиХ имали утицај на будућност земље.

(http://www.slobodnaevropa.org/a/gradjani-bih-zele-pomirenje/26721404.html )

Око 74 % испитаника у Теслићу вјерује да је побољшање друштвених односа приоритет.

(http://www.ceir.co.rs/diskursi/uploads/2013/dec/Edinburg%20Bos.pdf )

Већа стопа разумијевања доводи до бржег и ефикаснијег економског развоја. (

Када имамо већу стопу разумијевања међу народима тада у нашу државу улазе и страни

инвеститори, јер они зеле искључиво улагати у сигурна тржишта. То је главна ствар на

којој се мора радити. )

Поткрепе:

Милорад Симић, начелник општине Дервента: Имамо фирму “Санино” с око 1.000

запослених која је сад добила статус главног увозника свих репроматеријала за “Адидас”.

Замислите кад господин из “Адидаса” каже: “Више не морате да спомињете ‘Адидас’, сад

спомињите ‘Санино’.” Шта то значи? То је нових 20 милиона прометовања, рецимо, кроз

Дервенту, јер је репроматеријал увозио “Адидас”. Сад је тај цертификат или тај благослов

добио “Санино”, а уједно, “Санино” је произвео 10 милиона копачки “Адидас” за сав свијет,

а укупно 15 милиона пари обуће. Обично људи имају предрасуде. Ми волимо Дервенту јер

ту живимо, али параметри које мјери неко други, рецимо Спољнотрговинска комора БиХ,

кажу да је Дервента с најмањим задужењем у БиХ као локална заједница, да има најмање

незапослених.

http://ba.one.un.org/content/dam/unct/bih/PDFs/B Deklaracija DFF ok.pdf
http://www.slobodnaevropa.org/a/gradjani-bih-zele-pomirenje/26721404.html
http://www.ceir.co.rs/diskursi/uploads/2013/dec/Edinburg Bos.pdf
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У Дервенти је о привреди скоро све речено. Имамо 14 страних фирми: аустријских,

италијанских, њемачких итд. Дервента је 1996. године имала 13.500 порушених стамбених

јединица. Били смо најпорушенија општина. И ја сам тад говорио: “Одавде треба бјежати,

овдје нема ништа”, а иначе сам оптимиста. Прије рата сам пет година радио у просвјети,

послије тога, 14 година у привреди. И овдје сам дошао из приватне фирме. Знам шта

треба радити. Дервенту сам 2004. године затекао као изузетно неразвијену општину.

Креирао сам атмосферу. И направили смо локалну заједницу која је по много параметара

у БиХ на првом мјесту. Направио сам немјерљив помак у толеранцији и међуљудским

односима. Мени је Општина као кућа. Хоћу да ми буде прво ред у кући, и у ту ће кућу свако

радо доћи.

http://www.faktor.ba/vijest/stav-milorad-simic-nacelnik-opstine-derventa-najniza-stopa-

nezaposlenosti-u-bih-je-kod-nas-a-nema-industrijske-zone-203330

https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZKv06yNXo&t=1382s

Само Словенија и Хрватска имају бруто домаћи производ (БДП) по глави становника већи

од просјека у регији. Према подацима Уједнињених нација, просјек БДП-а за некадашње

државе бивше Југославије и Албанију износи 8.360,38 америчких долара (УСД). Тако

Словенија има БДП који је 2,77 пута већи од просјека у регији, а док је онај у Хрватској 1,6

пута већи од тога, док су све остале државе рангиране испод регионалног просјека.

Најближа је, ипак, Црна Гора која има БДП 85,04 посто регионалног, Србија 75,51 посто, а

Македонија 61,12 посто регионалног просјека. Босна и Херцеговина једва прелази

половину регионалног просјека са 55,77 посто.

http://www.faktor.ba/vijest/bruto-drustveni-proizvod-po-glavi-stanovnika-gdje-je-bih-u-odnosu-na-

regiju-i-eu-168802

Регионални и међунардни императив за постизање помирења.

Поткрепе:

Примјер Самита 100 и изјава Предсједавајућих Предсједништва БиХ.

"Транзиција закомпликована ратовима, ужас који смо прошли и од којег се никад нисмо

опоравили, донијела нам је много тешкоћа. У БиХ има око 300.000 празних кућа. Свађе су

као сахарин, оне хране народ и његову емоцију лажно. Треба казати истину, што више јој

се приближити и потрудити се да се овако нешто више никада не деси“, рекао је

Изетбеговић.

Казао је да свако од лидера треба отићи и поклонити се жртвама другим, те најавио да ће

он сам отићи на Казане. Младен Иванић, члан Предсједништва БиХ наглашава да у

комуникцији требамо бити провокативнији, директнији и отворенији у неким стварима.

“Постоје отворени свакодневни проблеми. Ви морате вршити присак на политичке

струцтуре. Када буде мање лицемјерства и више искрености онда можемо имати ситуацију

каква је у нордисјкоим земљама од које смо прилично далеко, али то ипак није

неоствариво”, рекао је српски члан Предсједништва БиХ.

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Samit-100-Pomirenje-kljucno-za-ostvarivanje-

saradnje/371717

Изјава канцеларке Меркел за вријеме посјете Босни и Херцеговини.

По доласку Ангеле Меркел у Сарајево, на платоу испред зграде Парламентарне скупштине

Босне и Херцеговине, уз највише државне и војне почасти, дочекао ју је предсједавајући

Вијећа министара, Денис Звиздић.

"У Босни и Херцеговини видимо проблеме који се морају превазићи. Посебно су

компликовани, али цијела регија може да напредује само ако се Босна и Херцеговина

креће у добром правцу - правцу дијалога и помирења.

http://www.faktor.ba/vijest/stav-milorad-simic-nacelnik-opstine-derventa-najniza-stopa-nezaposlenosti-u-bih-je-kod-nas-a-nema-industrijske-zone-203330
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZKv06yNXo&t=1382s
http://www.faktor.ba/vijest/bruto-drustveni-proizvod-po-glavi-stanovnika-gdje-je-bih-u-odnosu-na-regiju-i-eu-168802
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Samit-100-Pomirenje-kljucno-za-ostvarivanje-saradnje/371717
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Развојем ове државе може профитирати цијела регија. Драго нам је да је Споразум о

стабилизацији и придруживању ступио на снагу. Идући корак је отварање преговора о

статусу земље кандидаткиње. На том путу имамо један задатак, а то је доношење

реформске агенде", поручила је Меркел након састанка.

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/merkel-pomirenje-u-bih-kljuc-za-napredak-regije

Изјава предсједавајућег Вијећа министара Дениса Звиздића за вријеме посјете Србији

2017. године.

Сматрам да дијалог и разговор и даље морају остати кључни инструменти за рјешавање

проблема унутар региона западног Балкана. То су најбољи и најефикаснији инструменти

путем којих се може доћи до заједничких рјешења или дефинисања најмањег заједничког

садржиоца заједничких интереса које можемо имати између БиХ и Србије. Сасвим сам да

ће и ова посјета разину добросусједских односа, па и наравно процесе помирења дићи на

већи ниво, ниво који већ може гарантовати или дати перспективе квалитетније будућности

за све грађане и БиХ и Србије.

http://vijesti.ba//clanak/344000/posjetom-srbiji-pomirenje-dici-na-veci-nivo-negativna-retorika-ne-

koristi-nikome

Изјава Предсједавајућег Предсједништва БиХ Младена Иванића за вријеме посјете Ангеле

Меркел.

Предсједавајући Предсједништва БиХ, Младен Иванић је казао: ''Моја порука је да остану

уз нас без обзира на сукобе које имамо и да подрже личности које су окренуте ка

помирењу и компромису''.

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/merkel-pomirenje-u-bih-kljuc-za-napredak-regije

ПИТАЊА ЗА УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ:

1) Постоје ли државе са институционалним проблемима које посједују развијене 

економије?

2) Да ли и колику улогу игра међуетничко помирење као и рад институција на 

инвестициону климу унутар БХ?

3) Да ли је могуће нормлано живјети и радити у окружењу у којем постоји мржња? 

4) Да ли је потребно одређено разумијевање за рад дрзавних институција? 

5) Можемо ли упоредо ријешавати социо-економске проблеме?

НЕГАЦИЈА:

Критеријум:

Свеукупни значај економског развоја приликом постизања дуготрајнијег, учинковитијег,

бржег процеса помирења у БИХ. Процес помирења јесте значајан, међутим вјерујемо да

се помирење постиже путем адекватног економског развоја, не обрнуто. Уска корелација

између социо-економских параметара одређене државе, као и њихова нераздвојивост

представљају очигледне показатеље да социолошки амбијент унутар једне државе

диригују управо економски показатељи.

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/merkel-pomirenje-u-bih-kljuc-za-napredak-regije
http://vijesti.ba/clanak/344000/posjetom-srbiji-pomirenje-dici-na-veci-nivo-negativna-retorika-ne-koristi-nikome
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/merkel-pomirenje-u-bih-kljuc-za-napredak-regije
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АРГУМЕНТАЦИЈСКА ЛИНИЈА:

Поражавајући социо-економски параметри.

Поткрепе:

Феномен одлива мозгова у Босни и Херцеговини.

Према посљедњим подацима, БиХ је од 1995. године напустило више од 150.000 младих

људи, што је скоро 10.000 особа годишње, док би данас више од 60 посто младих исто

учинило када би им се пружила прилика.

Посљедњи извјештај Свјетског економског форума (ЊЕФ) показао је да је БиХ по одливу

мозгова на петој позицији најлошије позиционираних земља у свијету. Према тој анализи,

БиХ је смјештена на 140. мјесто од 144 рангиране земље свијета, а иза ње се налазе само

Србија, Бурунди, Хаити и Алжир.

Незапосленост младих у БиХ је и даље забрињавајућа и за 2014. годину износи 65,3

посто, а само једно од осам младих људи старосне доби 16-24 године је запослено у

поређењу са једним од троје у ЕУ. Због тога не изненађује чињеница да је БиХ суочена са

проблемом “одлива мозгова”, стоји у извјештају Министарства за људска права и

избјеглице БиХ.

Одливу мозгова у посљедњим годинама доприносе и многи потписани споразуми са

земљама ЕУ-а о запошљавању, али и безвизни режим.

Свјетска банка процјењује да је укупни постотак емиграције високообразованих из БиХ

23.9 посто, а доктора 11,1 посто. По овим цифрама БиХ заузима водеће мјесто у свијету по

одливу високообразованих људи.

https://www.zenicablog.com/odliv-mozgova-dok-mladi-i-obrazovani-pakuju-diplome-i-odlaze-sta-

drzava-cini/

БиХ на мјесту 111 од 140 свјетских економија према анализи Свјетске банке. Анализа

спроведена на основу Бруто-Домаћег-Производа, Бруто-Националног-Прихода, Куповне

моћи држава као и реалног инвестиционог потенцијала.

https://www.youtube.com/watch?v=ph57Cfltr8w

Волфганг Фенглер (економист Свјетске Банке за трговину и компетитивност земаља

западног Балкана) – БИХ би кроз учинковиту реформу повећала стопу економског развоја,

регионалне сарадње и свеукупног социо-еконосмког прогреса.

https://www.youtube.com/watch?v=ph57Cfltr8w

Проблем сиве економије унутар еконосмке слике БиХ.

Сива економија годишње у просјеку унутар БиХ износи око три милијарде долара који чине

готво једну петину укупног БДП-а државе. Преко 40% економских активности у Босни и

Херцеговини одвија се у 'сивој зони', што представља енорман проблем за економску

стабилност БХ, истакао федерални премијер Фадил Новалић.

Извор за неформалну економију је формалин сектор који води дупле књиге (Вјекослав

Домљан економски аналитичар).

https://www.youtube.com/watch?v=CFWYYImIl0s

Недостатак адекватне инфраструктуре.

БиХ широко заостаје за својим комшијама у Европи у односу на развијеност дигиталне и

комуникацијске инфраструктуре. То је изричито потврђено многим извјештајима,

укључујући и Извјештај ЕУ о напретку БиХ за 2016. годину.

http://radiokameleon.ba/2017/02/bih-zaostaje-u-razvijenosti-digitalne-infrastrukture-telemach-

poziva-operatora-za-ulaganje/

https://www.zenicablog.com/odliv-mozgova-dok-mladi-i-obrazovani-pakuju-diplome-i-odlaze-sta-drzava-cini/
https://www.youtube.com/watch?v=ph57Cfltr8w
https://www.youtube.com/watch?v=ph57Cfltr8w
https://www.youtube.com/watch?v=CFWYYImIl0s
http://radiokameleon.ba/2017/02/bih-zaostaje-u-razvijenosti-digitalne-infrastrukture-telemach-poziva-operatora-za-ulaganje/
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Програм пружа подршку побољшању јавног здравства и образовања у оквиру Грант

помоћи за темељне пројекте, као и других програма помоћи, са циљем побољшања

животног стандарда у Босни и Херцеговини. Програм је усмјерен ка припадницима

различитих етничких скупина и полази од помирења на нивоу локалне заједнице па до

помирења на државном нивоу кроз стварање заједничке агенде за оба ентитета.

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/files/000186872.pdf

Позитивна улога економског развоја на квалитетнији суживот у БХ

Поткрепе:

Изјава начелника Дервенте Милорада Симића:

„Обично људи имају предрасуде. Ми волимо Дервенту јер ту живимо, али параметри које

мјери неко други, рецимо Спољнотрговинска комора БиХ, кажу да је Дервента с најмањим

задужењем у БиХ као локална заједница, да има најмање незапослених. У Дервенти је о

привреди скоро све речено. Имамо 14 страних фирми: аустријских, италијанских,

њемачких итд. Дервента је 1996. године имала 13.500 порушених стамбених јединица.

Били смо најпорушенија општина. И ја сам тад говорио: “Одавде треба бјежати, овђе нема

ништа”, а иначе сам оптимиста. Прије рата сам пет година радио у просвјети, послије тога,

14 година у привреди. И овдје сам дошао из приватне фирме. Знам шта треба радити.

Дервенту сам 2004. године затекао као изузетно неразвијену општину. Креирао сам

атмосферу. И направили смо локалну заједницу која је по много параметара у БиХ на

првом мјесту. Направио сам немјерљив помак у толеранцији и међуљудским односима.

Мени је Општина као кућа. Хоћу да ми буде прво ред у кући, и у ту ће кућу свако радо

доћи.

Кад су Аустријанци први пут овдје дошли, питали су ме: “Колико кошта ова парцела?”

Рекао сам цијену. “Шта имамо на то још платити”, питали су потом. Кажем им: “Само

нотарску обраду и пореску управу.” Само тај чин отворио је врата још шест фирми. Јер тај

је својим колегама рекао да нема корупције. Виде они каква је атмосфера у локалној

заједници. Они то изуче. Има ли националне нетрпељивости, баца ли неко бомбе, прави

ли неко проблем. Ако је тако, ту се не живи. Кад то апсолвирају, онда виде с ким у

администрацији имају посла. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/derventa-webo-

investira-u-pogon-za-proizvodnju-autodijelova/

Примјер економског развоја општине Тешањ.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZKv06yNXo&t=1382s

Фис Витез – економски развој https://www.youtube.com/watch?v=VGlVEdNS5Cs , http://grad-

busovaca.com/jos-jedna-uspjesna-poslovna-godina-poduzeca-fis-d-o-o-vitez/

Повезаност еконосмког развоја са рјешавањем фундаменталних социолошких

проблема унутар БХ.

Поткрепе:

Равој инфраструктурних пројеката и економије као гарант регионалне, међуетничке

сарадње и помирења.

Пруга Сарајево-Београд – стабилност региона

Младен Иванић – ‘Заједничка брига је развој економије, заједничким пројектима

подстичемо већу стопу подршке из Брисела као и етничког разумијеавња’.

https://www.youtube.com/watch?v=N0U32xs7DVg

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/files/000186872.pdf
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/derventa-webo-investira-u-pogon-za-proizvodnju-autodijelova/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZKv06yNXo&t=1382s
https://www.youtube.com/watch?v=VGlVEdNS5Cs
http://grad-busovaca.com/jos-jedna-uspjesna-poslovna-godina-poduzeca-fis-d-o-o-vitez/
https://www.youtube.com/watch?v=N0U32xs7DVg
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Кетрин Ештон: Економија, владавина права и социјална права морају бити приоритет

власти у БиХ.

https://www.youtube.com/watch?v=lutj5v-XIMw

Самит 100: Иновације као шанса Балкана. Окупљање предсједника западног Балкана.

“Мислим да је то дугорочна амбиција коју ће остваривати и будуће генерације. У

рјешавању економских питања видимо шансу да се ријеше отворена питања којих је доста

у региону. Можемо их ријешити само у оквиру доброг економског амбијента. Када се

говори о политици, често се окрећемо прошлости, а уствари се морамо окренути

будућности, то је наша обавеза. Наша је одговорност да рјешавамо отворена питања, а

регион и ЕУ су ту да помогну. Кроз економију морамо градити балканску шесторку која ће

бити добар модел који ће користити европске препоруке. Морамо правити споразуме о

слободној трговини, дужни смо да користимо погодности ЦЕФТА споразума који је сјајна

прилика да побољшамо економију наших земаља. У бољем економском амбијенту ћемо

лакше рјешавати проблеме. Ако се враћамо стално у прошлост тешко ћемо постићи

повјерење у региону”, поручио је Вујановић.

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Samit-100-Pomirenje-kljucno-za-ostvarivanje-

saradnje/371717

Регионални развој у БиХ, агенција СЕРДА.

У настојању да се превазиђу бројни социјални и економски проблеми са којима се Босна и

Херцеговина суочила у послијератном периоду, локална заједница је уз подршку

међународне заједнице покренула иницијативу за опоравак и стимулисање економског

развоја. Резултат ове иницијативе је покретање процеса економске регионализације,

оснивањем регионалних развојних агенција. Регионалне развојне агенције су кључни

судионици у изради и проведби стратегија за економски развој на локалном нивоу. Тамо

гдје постоје регионалне развојне агенције, постоји и институционални оквир за повезивање

низа ђелатности и за довођење истих у везу са разноврсним заједничким циљевима око

којих су се заинтересиране стране усагласиле.

http://www.serda.ba/bs/2012-06-17-15-57-28/2012-06-17-15-58-54.html

ПИТАЊА ЗА УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ:

1) Колику улогу игра медјуетничког помирење као и рад институција на инвестициону

климу унутар БХ?

2) Да ли је економија битно питање за једну државу?

3) Колики утицај има економска развијеност на друштво?

4) Могу ли се социо-економски проблеми истовремено рјешавати?

5) Да ли је могуће имати економски развијену државу са сукобљеним нацијама?

ДЕБАТАНТИ : ТРЕНЕР:

Дејана Беговић мр Бранка Кукић

Јовица Јовић

Бојан Белензада

https://www.youtube.com/watch?v=lutj5v-XIMw
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Samit-100-Pomirenje-kljucno-za-ostvarivanje-saradnje/371717
http://www.serda.ba/bs/2012-06-17-15-57-28/2012-06-17-15-58-54.html
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VODIČ KROZ 21. DRŽAVNO DEBATNO NATJECANJE

DATUM NATJECANJA: 23. - 25. 02. 2018. godine

ŠKOLA DOMAĆIN: Behram-begova medresa, Tuzla

SUPERVIZOR NATJECANJA: Sanja Vlaisavljević

BROJ UČESNIKA: 141 učesnika

GENERALNE TEME NATJECANJA:

Zajedništvo u školi (u Bosni i Hercegovini)

Izuzeće od jednakog postupanja (gdje je najveća dobrobit od pozitivne diskriminacije) u

Bosni i Hercegovini

Utjecaj medija na poticanje diskriminacije (u Bosni i Hercegovini)

TEZE DEBATNOG NATJECANJA:

U bh. školama se njeguje zajedništvo različitosti (da/ne)

Izuzeće nadarene, darovite i talentirane djece od jednakog postupanja je opravdano

(da/ne)

Mediji u BiH potiču diskriminaciju (da/ne)

KLJUČNI POJMOVI:

Diskriminacija - Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana

osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Pod "ličnim

osobinama", odnosno osnovama diskriminacije, podrazumijevamo: etnički, nacionalni,

vjerski identitet, invaliditet, seksualnu orijentaciju, spol, rodni identitet i izražavanje, političko

uvjerenje, članstvo u sindikatu, status povratnika/ce, i ostalo.

(http://www.diskriminacija.ba/)

Zajedništvo - 1. osjećaj pripadnosti zajednici i njegovo izražavanje 2. ukupnost nastojanja i

napora za održanje i dobrobit zajednice (hjp.znanje.hr/)

Škola - ustanova čija je svrha podučavanje, odnosno obrazovanje učenika, pod nadzorom i

vodstvom učitelja. Većina zemalja u današnjem svijetu poznaje škole kao dio formalnog,

odnosno obaveznog školovanja, kroz koje učenici prolaze nekoliko razina škola. Za

najmlađe učenike, odnosno djecu, su predviđene osnovne škole; za starije učenike,

odnosno adolescente su predviđene srednje škole. (https://www.merriam-webster.com)
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Jednako postupanje - načelo da se prema svim ljudima u istoj ili sličnoj situaciji postupa

isto. (http://struna.ihjj.hr/naziv/jednako-postupanje/21854/)

Nadarena ili darovita djeca - sveukupna sposobnost, osobina koja pojedincu trajno

omogućuje postizanje izrazito natprosječnog uratka u nekoj djelatnosti. Taj »sklop osobina«

čine opće i specifične sposobnosti koje se temelje na naslijeđenim dispozicijama,

kreativnosti, drugim osobinama ličnosti te na motivaciji. (http://www.enciklopedija.hr)

Talentrirana djeca - oni pojedinci koji postižu visoka postignuća u nekim aktivnostima

(http://www.enciklopedija.hr)

Poticati - izazvati u pojedincu ili u više ljudi kakvo drugačije raspoloženje, navesti na kakvu

aktivnost, pobuditi volju; obodriti, osokoliti (https://jezikoslovac.com/word/f4sd)

UČESNICI:

svi debatni treneri/suci članovi mreže klubova Centra za kulturu dijaloga, bez obzira da li je

njihova ekipa izborila plasman na Državno natjecanje

članovi pobjedničkih ekipa sa regionalnih debatnih natjecanja u Banja Luci i Sarajevu

najbolji pojedinačni govornici nakon kvalifikacija na Državnom natjecanju (12 govornika) -

za smotru govornika.

TIP NATJECANJA:

Govorništvo

Debatno natjecanje

PROBLEMSKE TEME ZA GOVORNIŠTVO:

Afirmativna akcija (pozitivna diskriminacija) Roma je opravdana u bh. obrazovnom sistemu

Sve škole u Bosni i Hercegovini trebaju osigurati finansijska sredstva za inkluziju slijepih i

slabovidnih učenika

Jednaki uvjeti za upis u škole i fakultete mogu dovesti do diskriminacije

Jednaki, ali odvojeni – jeste (ili nije) diskriminacija

IZBOR TEMA ZA GOVORNIŠTVO:

Svi natjecatelji su dužni organizatoru predati eseje na prethodno navedene teme

pripremljene za dvominutna izlaganja (svaki natjecatelj predaje 4 eseja – po jedna A4

stranica Ariel 11). Najbolji govornici iz kvalifikacionog dijela natjecanja (12 najboljih) na licu

mjesta će izvlačiti temu s kojom će nastupati u govorničkom natjecanju.
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IZBOR NATJECATELJSKIH STRANA U KVALIFIKACIJSKIM DEBATAMA:

Stranu koju zastupaju u kvalifikacijskim debatnim rundama natjecatelji će saznati na

otvaranju natjecanja

PRIPREMA ISTRAŽIVAČKOG MATERIJALA:

Ekipe dolaze na natjecanje sa pripremljenim istraživačkim materijalom koji ne smije biti

duži od dvije stranice štampanog teksta, Arial 11 po jednoj tezi. U materijalu treba da se

nalaze citati (podaci) koji će biti korišteni u svim tezama i izvori citata (naziv djela, autor,

izdanje, stranica ili link ako je tekst preuzet sa Interneta). Svaki istraživački materijal mora

imati naslovnu stranicu na kojoj treba da stoji: Naziv natjecanja, škola, grad, imena članova

ekipe, trener, datum i teze natjecanja. Ova stranica ne ulazi u numeraciju. Ekipe dostavljaju

samo jedan primjerak materijala organizatoru prije natjecanja.

UČESNICI U GOVORNIŠTVU:

Najboljih 12 govornika iz kvalifikacionog dijela ekipnog natjecanja

UČESNICI U DEBATNOM NATJECANJU:
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Gimnazija Banja Luka 2

Sofia Miljatović,

Aleksandra Ljepojević

Marko Jakšić

SŠC "Đuro Radmanović", Novi Grad

Darija Cvijić

Olivera Ćulibrk

Isidora Sekulić

Gimnazija Banja Luka 1

Aleksandar Bakmaz

Aleksandar Matić

Sofija Mijović

KŠC „Ivan bl. Merz“, Banja Luka 1

Marija Božić

Ana Mirecki

Danilo Jovanić

CSŠ „Petar Kočić“, Srbac

Stefan Žujić

Isidora Brkić

Marko Miljević

KŠC „Ivan bl. Merz“, Banja Luka 2

Ivan Petrušinski

Ana Adamović

Matea Man

Ekonomska škola, Brčko

Merima Mustafić

Milena Rakić

Melisa Omić

SŠC „Jovan Dučić“, Teslić

Jovana Blagojević

Ognjen Radiši

Radoš Vuković

Elektrotehnička škola Prijedor

Nikolina Stanar

Ognjen Gavranović

Dejan Gavranović

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo 1 (prof. 

Edin Balta)

Amina Kahriman

Harun Tucaković

Mirnes Mujezinović
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Behram-begova medresa, Tuzla 1

Aiša Čanić

Mahmud Hrnjić

Alija Mevkić

Karađoz-begova medresa, Mostar

Ajla Tipura

Mirnes Maksumić

Hurija Proho

KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica 2

Ilma Begagić

Dora Abramušić

Slaven Ramljak

Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža", 

Istočno Sarajevo

Marko Mojsilović

Filip Jokić

Marko Štaka

KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica 1

Teona Nešović

Ena Kadrić

Gloria Babić

Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

Lejla Hadrović

Larisa Džambić

Lejla Hadrović*

Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“, Tešanj (prof. 

Sabahudin Ćeman)

Aiša Pobrić

Sajra Agić

Majda Dubošlić

Prva osnovna škola Srebrenik

Nejra Džaferović

Mahir Salihbašić

Zula Hasanović

Medicinska škola Mostar

Senad Bajat

Omar Zolj

Zana Falan

Behram-begova medresa Tuzla 2

Ensar Joldić

Dženita Đulović

Halida Duraković

Mješovita srednja škola Srebrenik

Ema Muratović

Meliha Selimović

Irma Muratović

Mješovita srednja tehnička škola 

Travnik

Zdenka Nikolić

Zejneba Duvnjak

Igor Gromović

Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža", 

Istočno Sarajevo 2

Milica Ivković

Teodora Bošnjak

Nina Cvjetinović

Mješovita srednja škola, Donji Vakuf

Edna Basara

Lejla Šarić

Amina Abdibegović
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TOK DEBATE

A1 – 5 minuta

Cx N3 – A1 – 3 minute

N1 – 5 minute

Cx A3 – N1 – 3 minute

A2 – 4 minute

Cx N1 – A2 - 3 minute

N2 – 4 minute

Cx A1 – N2 - 3 minute

A3 – 4 minute

N3 – 4 minute

Vrijeme za pripremu po ekipi je 3 minute.

Ukupno vrijeme za debatu: 44 minuta

PROPOZICIJE NATJECANJA

Na Državnom debatnom natjecanju u februaru 2018. godine učestvovat će 30 ekipa. Stručni tim

Centra za kulturu dijaloga na sastanku u srijedu 27.12.2017. godine izvršio selekciju 30 ekipa na

sljedeći način.
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KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo

Marija Pavlović

Ana Beljo

Marina Milanovski

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo 

2 (prof. Mirzet Hamzić)

Hamza Jelić

Muhamed Bogilović

Sadžid Tulić

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, 

Sarajevo

Inela Subašić

Amajla Daut

Edo Demirović

Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“, Tešanj 

(prof. Nađa Brkić)

Amila Muminović

Lamija Srkalović

Emina Mešić

KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla

Monika Rulofs

Marija Tunjić

Vesna Divković

Srednja škola Konjic

Jasmina Džino

Ajdina Smajić

Šejla Grcić
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Na Regionalnim debatnim natjecanjima u decembru 2017. godine učestvovalo je ukupno 49 ekipe

u 2 regije. Vodeći računa da jednak procenat učešća ekipa bude u obje regije odlučeno je da

učestvuje 9 ekipa iz regije Banja Luka (od 15 koliko se natjecalo u toj regiji) i 21 ekipa iz regije

Sarajevo (od 34 koliko se natjecalo u Sarajevu).

Tok natjecanja: 4 kvalifikacijske debatne runde; četvrtfinale, polufinale, finale.

Odabir ekipe za četvrtfinale vrši se na osnovu:

Broja bodova i

Broja pobjeda

Dakle, prvi kriterij za prolazak u četvrtfinale je broj bodova ostvarenih u kvalifikacijskim rundama.

Osam ekipe sa najvećim brojem pobjeda i bodova rangiraju se od 1 do 8. U četvrtfinalnim

debatama se debatira prema principu: prvi sa osmim, drugi sa sedmim itd. Ukoliko dvije ekipe koje

su na granici za prolazak u četvrtfinale (8. i 9. mjesto) imaju jednak broj bodova, a pri tome i jednak

broj pobjeda, tada presuđuju rangovi debatanata u četiri kvalifikacione runde i petoj debatnoj rundi

o planovima za obje ekipe. Na primjer:

Ekipa G: rangovi debatanata 1, 2, 5 (I runda), 2,1,3 (II runda), 4,3,1 (III runda) i 3,2,1 (IV runda) +

2,4,1 (V runda)

Ekipa C: rangovi debatanata 2, 5, 3 (I runda), 2,3,1 (II runda), 5,3,1 (III runda) i 6,3,1 (V runda) +

3,5,6 (V runda)

Dakle, ukupan zbir rangova za ekipu G je 1+2+5+2+1+3+4+3+1+3+2+1+2+4+1= 35, a za ekipu C

49. Bolja je ekipa G jer su debatanti bolje rangirani. Ukoliko je i ovaj kriterij jednak određuje se koja

je ekipa imala debatanta sa boljim rangom. I u ovom slučaju je to ekipa G jer je u četiri runde imala

najboljeg debatanta.

Unos bodova se vrši u dvije tablice - pobjeda/poraz i broj bodova. Nakon kvalifikacionog dijela

natjecanja, rangiranje ekipa se vrši i po kriteriju broja pobjeda i po broju bodova. Za daljnji tok

natjecanja biraju se ekipe posmatrajući obje tablice tj. koje se ekipe nalaze na višim pozicijama u

obje tablice. Cilj je dobiti poklapanje u npr. prve dvije ekipe. Ukoliko to nije moguće postići onda se

prednost daje ekipi sa više pobjeda. Npr. ukoliko se poklapaju tri ekipe i po broju bodova i po broju

pobjeda, ali nedostaje četvrta ekipa - prednost se daje onoj koja je imala više pobjeda.

Ekipe trebaju prisustvovati natjecanju u pratnji trenera koji je ujedno u ulozi suca ili suca u sjeni.

Natjecatelji imaju pravo uvida u sudačke listove nakon svakog kruga natjecanja.

U slučaju potrebe ekipe mogu uložiti prigovor organizatoru odmah nakon runde u kojoj uoče

nepravilnost. Prigovor mora sadržavati: naziv natjecanja, sastav obje ekipe, imena sudaca, razlog

prigovora, objašnjenje i potkrepu za prigovor, datum i potpis sva tri člana ekipe i trenera ekipe.

Svaki nepotpun prigovor neće biti uzet u razmatranje.
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Ekipe kao i članovi sudačkog tima ne smiju za vrijeme debate koristiti mobilne telefone izuzev u

slučaju da je sudija ujedno i mjeritelj vremena. Debatanti tokom debatnih rundi na stolu smiju imati

samo olovke i prazan list papira koji će im dati organizator prije početka svake runde. Govori i

unakrsna ispitivanja se odvijaju ispred klupe određene za izlaganje.

Debatanti koji budu upotrebljavali Ad Hominem argument će biti diskvalificirani sa natjecanja, a

ekipi će biti dodijeljen poraz u toj debatnoj rundi sa brojem bodova 0 ukupno. Debatanti moraju

koristiti isključivo materijal koji je provjerljiv, istinit i koji se nalazi u pisanoj formi koja je dostavljena

organizatoru.

Natjecatelji i suci ne smiju kasniti na debatne runde. Sudačke listove u salu donosi organizator ili

volonteri iz škole domaćina i preuzima iz sale od sudaca nakon debatne runde.

Za vrijeme debatne runde suci ne smiju razgovarati sa natjecateljima ili međusobno, osim u slučaju

zapisivanja imena članova ekipa ili neke druge izvanredne situacije.

Na kraju natjecanja bit će proglašene tri najbolje ekipe i tri prvoplasirana pojedinačna govornika iz

debatnog natjecanja, te tri govornika iz govorništva. Također će biti izabran i najbolji sudac

natjecanja.

Debatni format koji će biti prezentiran na ovoj aktivnosti je Karl Popper format kroz koji mladi mogu

da u cijelosti prezentiraju sve aspekte problema kreiranjem argumentacijskih linija. Natjecanje

nikako i ni na koji način, ne znači rezolutno afirmiranje ili negiranje teze i promoviranje jedne strane

ili insistiranje na određenom zaključku debate, nego isključivo propitivanje svih strana problema

kroz strukturu argumenta, a što direktno doprinosi osnaživanju kritičkog mišljenja.
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58

Smatra se da sve ekipe i svi treneri/suci koji prijave svoje učešće na natjecanju prihvaćaju 

propozicije natjecanja i jamče da će ih se pridržavati.

TOK NATJECANJA

U SUSRET DRŽAVNOM DEBATNOM NATJECANJU – TUZLA,  23. – 25. 02. 2018. godine

Petak, 23.02.2018.godine

do 16.00 Dolazak učesnika u Tuzlu i okupljanje učesnika i smještaj učesnika u Behram-begovu medresu Tuzla

17.00 - 18.00 Svečano otvaranje natjecanja

18.30 - 19.30 Uvodne radionice za debutante i trenere

19.30 - Večera

20.00 - Slobodne aktivnosti

Subota, 24.02.2018. godine

8.00 - 9.00 Doručak

9.00 - 9.45 I debatna runda; Teza: "U bh. školama se njeguje zajedništvo različitosti (da/ne)"

09.45 - 10.00 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika po potrebi

10.00 - 10.45 II debatna runda; Teza: "Izuzeće nadarene, darovite i talentirane djece od jednakog postupanja je

opravdano (da/ne)"

10.45 - 11.00 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika po potrebi

11:00 - 11:30 Pauza

11.30 - 12:15 III debatna runda; Teza: "U bh. školama se njeguje zajedništvo različitosti (da/ne)"

12.15 - 12:30 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika po potrebi

12:30 - 13:15 IV debatna runda; Teza: "Izuzeće nadarene, darovite i talentirane djece od jednakog postupanja je

opravdano (da/ne)"

13.15-13.30 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika po potrebi

13.30-16.30 Ručak i slobodne aktivnosti; razgledanje Tuzle

16.30-18.00 Analiza kvalifikacijskih debatnih rundi; vrijeme za podnošenje prigovora; proglašenje četvrtfinalista za

debatno natjecanje i natjecanje u govorništvu

18:00 - 18:45 Četvrtfinale (osam najboljih ekipa); Teza: "Mediji u BiH potiču diskriminaciju (da/ne)"

18:45 - 19:00 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika

19.00 - 20.30 Večera

20:30 - 21:30 Proglašenje polufinalista debatnog natjecanja

Natjecanje u govorništvu (12 najboljih govornika iz kvalifikacionih rundi) – 2minutni govori na jednu od

problemskih tema

21.30 - 23.00 Slobodne aktivnosti i druženje učesnika natjecanja

Nedjelja, 25. 02. 2017. godine

8.00 - 9.00 Doručak

9.00 - 9.45 Polufinale; Teza: "U bh. školama se njeguje zajedništvo različitosti (da/ne)"

9.45 - 10.15 Popunjavanje sudačkih listova i oralna kritika; proglašenje finalista

10.15 - 11.00 Finale; Teza: "Mediji u BiH potiču diskriminaciju (da/ne)"

11:00 - 11:30 Pauza

11.30 - 13.00 Smotra najboljih govornika (6 najboljih iz prethodnog kruga natjecanja u govorništvu), proglašenje

pobjednika, i zatvaranje natjecanja

13.00 - 14.00 Ručak

14:00 - Odlazak učesnika
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U januaru smo nastavili debatirati o diskriminaciji.

Sve teze su kreirane na osnovu aktuelnih

dešavanja i medijskih tekstova. Debatanti su,

vrijedno postavljali komentare o sljedećim

temama:

 Djeca koja odrastu u domu za djecu bez

roditeljskog staranja su često

diskriminirana?

 Oglašavanje slobodnih radnih mjesta u

kojima su se kao uslov za zasnivanje

radnog odnosa postavlja određeno lično

svojstvo – npr. spol, treba biti najstrože

kažnjeno?

 Hrvati katolici diskriminirani su u BiH?

 Za dobar odgoj djeteta roditelji bi trebali

ograničiti i svoju i djetetovu upotrebu

pametnih telefona i ostalih sličnih sprava

moderne tehnologije? - uvodni tekst

 Djeca siromašnih roditelja su

diskriminirana u obrazovnom procesu?

Tekstovi u nastavku su 

komentari online 

debatanata

Diskriminacija žena na 

tržištu rada dio je opće 

diskriminacije žena . U 

razvijenim gospodarstvima 

žene čine gotovo 

polovicu radne snage te 

je sudjelovanje žena na 

tržištu rada u stalnom 

porastu. Unatoč 

značajnim pozitivnim 

pomacima, položaj žena 

na tržištu rada i dalje je 

lošiji od položaja 

muškaraca. Tradicionalna 

podjela poslova gdje žene 

uglavnom rade 

djelatnostima i na radnim 

mjestima koja su slabije 

plaćena još uvijek postoji. 

Najučestaliji oblici 

diskriminacije na tržištu 

rada su razlike u plaćama, 

nejednak položaj žena i 

muškaraca u pogledu 

pristupa prilikama 

zapošljavanja, 

diskriminacija pri 

napredovanju u 

organizacijskoj strukturi i sl.

Pročitajte...

DEBATOLOGIJA
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IZVOR:
http://diskriminacija.ba/teme/obrazovanje-u-bih-besplatno-skupo

Mediji o diskriminaciji

RAZMISLI I 

ODGOVORI

O čemu je se 

govori u ovom 

tekstu?

Šta mislite, je li 

obrazovanje u 

bih besplatno ili 

je skupo?

Kako ekonomski 

status roditelja 

utječe na 

socijalni status 

djece?

Teza za debatu: 

BiH treba više 

raditi na 

promoviranju 

obrazovanja 

siromašne djece

http://diskriminacija.ba/teme/obrazovanje-u-bih-besplatno-skupo
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Priča koja slijedi u nastavku veoma slikovito i poučno nam objašnjaa

kako predrasude i stereotipi mogu negativno utjecati i stvoriti sliku

djetetu pogrešne slike.

Pa pogledajmo zajedno:

Jedan dječak crne boje kože zadivljeno je

gledao trgovca balonima na nekom sajmu.

Bio je to veoma vješt trgovac koji je znao

privući pažnju.

Pustio je u zrak crveni balon i mnogo malih

budućih kupaca je zadivljeno gledalo kako se

balon diže visoko u zrak.

Zatim je pustio da se prema nebu vine plavi

balon

Onda pak žuti, pa bijeli, pa ljubičasti…

A dječak je dugo gledao u crni balon u trgovčevoj ruci. Konačno se

odvažio i upitao: “Gospodine, ako pustite crni balon hoće li se i on

dignuti visoko u zrak kao ovi drugi?”

Čovjek se srdačno nasmiješi dječaku i pusti konac koji je pridžavao crni

balon. Dok se balon dizao u zrak, visoko, visoko k ostalim balonima reče:

SINKO, NIJE BITNA BOJA. ONO ŠTO JE U NJEMU PODIŽE GA U ZRAK.

http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/katolicki-

vjeronauk/poucne-price-vjeronauk/crni-balon-poucna-prica-o-

diskriminaciji/

UMJESTO KRAJA – CRNI BALON

http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/katolicki-vjeronauk/poucne-price-vjeronauk/crni-balon-poucna-prica-o-diskriminaciji/
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