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Ова брошура настала је као део пројекта Активизам 
младих запревенцију насиља и дискриминације, 
који реализује Ужички центар за права детета, уз 

подршку Министарства омладине и спорта.

Ставови изражени у овој публикацији искључива су 
одговорност аутора и његових сарадника и не 

представљају нужно званичан став Министарства 
омладине и спорта.

У току је Међународна година младих. Она представља за нас 
нову шансу и могућност јер нам даје додатну енергију и представља 
годину када ће Србија и млади људи у Србији добити Закон о 
младима. Млади су најпозванији да се питају о садржају и 
решењима закона о младима. Министарство омладине и спорта 
настоји да чује жеље младих, да омогући њихову информисаност 
као и учешће у свакој фази израде закона. Процес израде закона о 
младима спроводи се у партнерству са мрежом организација 
цивилног друштва. Министарство омладине и спорта жели да 
омогући активно учешће младих у напорима да изграде боље 
окружење и лепшу будућност за себе и своју генерацију. Овакав 
приступ представља наставак доследне подршке Министарства 
омладине и спорта у спровођењу омладинске политике на 
националном, регионалном и локалном нивоу. 

Свесни смо реалности да је наша држава друштво које стари. 
Поред тога, суочени смо са дугорочном ситуацијом да млади и 
образовани напуштају своју земљу. Ово је прилика и један од 
начина да се овакав тренд заустави и преокрене, а то је могуће само 
ако младе препознамо као најважнији извор енергије и предуслов 
за позитивне промене у Републици Србији. Пројекат "Активизам младих за

превенцију насиља
и дискриминације"

финансира Министарство
омладине и спорта,
Република Србија
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КУЛТУРНЕ РАЗЛИКЕ У  СРБИЈИ

Људи су различити на многе начине и могу  се идентификовати по многим 
критеријумима: роду, старости, физичким обележјима, сексуалној оријентацији, 
способности, интересима, стандарду живота, веровањима... Оријентисаћемо се 
на културне, социјалне и етичке разлике. Размотрићемо међусобни однос људи 
различитих по начину живота, вредностима и културама и односе између већине и 
мањине у нашим друштвима.

Држава Србија је мултикултурно друштво. Становници Србије су Срби, Црно-
горци, Албанци, Аустријанци, Бошњаци, Бугари, Буњевци, Власи, Горанци, Грци, 
Данци, Египћани, Енглези, Италијани, Јевреји, Кинези, Мађари, Македонци, 
Муслимани, Немци, Норвежани, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, 
Словенци, Турци, Украјинци, Финци, Французи, Хрвати, Цинцари, Чеси, Швајцар-
ци, Швеђани.

Становници Србије говоре српски, албански, мађарски, бугарски, босански, 
влашки, грчки, дански, енглески, италијански, јеврејски, кинески, македонски, 
немачки, норвешки, пољски, ромски, румунски, руски, русински, словачки, 
словеначки, турски, украјински, француски, холандски, хрватски, цинцарски, 
чешки, шведски језик.

Становници Србије припадају различитим верским заједницама: исламској, 
јудаистичкој, католичкој, православној, протестантској, или су следбеници 
различитих култова као што су Харе Кришна, Сцијентологија и сл. Међутим, неки 
становници Србије не припадају ниједној верској заједници, већ су агностици или 
атеисти.

У Србији велике разлике постоје и у погледу етничке хомогености насеља. Нека 
су насеља етнички хомогена, а нека веома хетерогена. Такође, становници Србије 
се разликују и по  многим другим обележјима. На пример, градско  становништво 
се разликује од сеоског, мушкарци од жена, млади од старих, богати од 
сиромашних, досељеници (избеглице, расељена лица, мигранти) од староседела-
ца, школовани од нешколованих... Неке од тих разлика могу и пожељно је да се 
смање (велике разлике у богатству, школованости, друштвеном положају), али 
неке не могу лако, нити треба да се изгубе (Ј. Врањешевић, З. Трикић, 2005).
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Министарство омладине и спорта подстиче активно учешће 
младих путем финансирања и спровођења омладинских пројеката, 
који су усмерени ка остварењу циљева постављених Националном 
стратегијим за младе:

1. Активно учешће - Подстицати младе на активно учествују у 
друштву;

2. Доношење одлука - Развијати сарадњу младих и 
обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз 
одржив институционални оквир, а на основу потреба младих 
и у партнерству са младима; 

3. Информисање - Изграђивати систем информисања младих 
на свим нивоима и у свим областима;

4. Једнаке шансе - Обезбеђивати остваривање права на једнаке 
шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у 
тешким условимa;

5. Постигнућа - Подстицати и вредновати изузетна испољавања 
и постигнућа младих у различитим областима;

6. Слободно време - Унапређивати могућности за квалитетно 
провођење слободног времена младих;

7. Образовање - Развијати отворени, делотворни, ефикасни и 
праведни систем формалног и неформалног образовања који 
је доступан свим младима и који је у складу са светским 
трендовима у образовању и контекстом образовања у 
Републици Србији; 

8. Запошљавање - Подстицати и стимулисати све облике
 запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 
младих;

9. Безбедност - Унапредити услове за безбедан живот младих;
10. Здравље - Чувати и унапређивати здравље младих, 

смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати 
здравствену заштиту прилагођену младима.

www.mos.gov.rs   www.zamislizivot.org
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Готово свака држава изградена је на интеграцији различитих култура. У Европи 
једино би се Исланд могао “похвалити” монокултуралним друштвом, но и тамо 
долази до промена. Ако је разноликост уобичајена у нашим друштвима, зашто 
наилазимо на толику одбојност према људима које сматрамо другачијима?

Заштита националних мањина

У купном броју становника Србије најзаступљенији су Срби. Етничка 
заступљеност није географски равномерно распоређена, па у појединим 
деловима наше земље неке друге етничке групе чине већину становништва. На 
пример, у Сјеници или у Новом Пазару Бошњаци чине већину становништва, а 
Срби мањину; у Босилеграду Бугари чине већину, а Срби мањину; у Бујановцу, 
Албанци чине већину а Срби мањину.

Некада су односи између мањинског и већинског становништва оптерећени 
проблемима. Попут других, и наша држава настоји законом да заштити мањинске 
групе, а на свима нама је да настојимо да се те законске одредбе спроводе и да се 
спречи насилно решавање проблема који могу настати уколико се те норме не 
уважавају.

Закон одређује националну мањину као “сваку групу држављана” која је по 
бројности довољно репрезентативна да припада некој од група становништва које 
су у дуготрајној и чврстој вези са територијом наше земље. Та група разликује се од 
већине становништва по обележјима као што су језик, култура, порекло или 
вероисповест. Припадници националне  мањине ова обележја негују и одржавају 
свој колективни идентитет.

Као припадник националне мањине, свако има право да употребљава свој 
језик и писмо,  приватно и јавно. На територији општине где традиционално живе 
њени припадници, језик и писмо мањине могу бити у равноправној службеној 
употреби. Ако удео припадника националне мањине у укупном броју становника 
достиже до 15 %, паралелна употреба језика и писма је обавезна. Припадници 
националних мањина имају право на потпуно и непристрасно информисање на 
свом језику, било путем државних медија (који су по закону обавезни да обезбеде 
одређен простор за емисије на језику мањина), било преко медија које су 
основали припадници националне мањине. По закону, држава је дужна да створи 
услове за образовање на језику припадника националних мањина у 
предшколским установама и основним и средњим школама. Док не створи услове 

за остварење тог права, држава је дужна да обезбеди  двојезичну наставу или 
изучавање језика мањина са елементима њихове националне историје и културе. 
У сваком случају учење српског језика је обавезно. Припадници мањина имају 
право да оснују и одржавају приватне образовне установе, школе или 
универзитете, где ће се образовање организовати на језицима националних 
мањина или двојезично.

Избеглице и расељена лица  
Избеглице су сва лица која су услед притиска власти у другим републикама, 

претње геноцидом, прогона и дискриминације због њихове верске и националне 
припадности или политичког уверења била принуђена да напусте своја 
пребивалишта и избегну на територију Републике Србије.

Расељена лица су особе које су од почетка бомбардовања, марта 1999. године 
до данас побегле са Косова и сада живе у другим крајевима Србије.

Избеглице имају право на запошљавање и школовање у складу са законом. 
Држава је обавезна да обезбеди заштиту личних, имовинских и других права 
избеглица. 

Особе са хендикепом 
Особе са менталним или физичким хендикепом данас чине више од 10% 

становништва Србије. Њихов положај је веома тежак, а непостојање одговарајућих 
законских прописа само је један разлог за то. Проблем је и у социјалној 
дискриминацији којој су свакодневно изложени. Међународне конвенције које је 
потписала наша земља предвиђају право особа са хендикепом на образовање у 
редовним школама као правило, а у специјалним школама као изузетак. Неаде-
кватна законска регулатива и неприлагођеност наших школа потребама деце са 
телесним инвалидитетом (превоз до школе, приступне рампе), као и потребама 
деце са чулним оштећењима (уџбеници писани Брајевом азбуком, звучна 
литература), имају за последицу то да се огромна већина ове деце уписује у 
специјалне школе. Наставни планови у њима често су поједностављени, па 
ученици, иако нормалних интелектуалних способности, не могу да стекну знање 
потребно за наставак образовања у средњим школама.

Према истраживањима половина особа са хендикепом у нашој земљи никада 
не заврши основну или средњу школу!
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Сексуалне мањине   

Израз „хомосексуалност” означава сексуалну склоност према властитом полу. 
Иако се највише везује за мушкарце, хомосексуалност може бити и женска. У 
зависности од степена  либералности друштва, на хомосексуалност се гледа као на 
злочин, грех, болест или нормално понашање. Право на сексуалну оријентацију 
једно је од основних људских права, што је и законски од скора регулисано у 
Србији.

Сексуална оријентација је емоционалне и сексуалне везаности за пол. Постоје 
различити облици сексуалне оријентације – хетеросексуалност (према особама 
другог пола), хомосексуалност (према особама истог пола), бисексуалност (према 
особама оба пола), и транссексуалност (код особа које осећају као да су рођене у 
погрешном телу, па се, како би постигле склад између свог тела и свог ума, често 
подвргавају операцији промене пола).

Постоје бројне теорије о настанку и развоју нечије сексуалне оријентације. 
Иако неки сматрају да се оријентација развија током целог живота једне особе, 
већина научника се слаже у томе да је она резултат сложеног деловања биолошких 
фактора и да је одређена пре него што дете напуни годину дана.

Хомофобија је ирационалан страх који неки међу нама осећају од особа које су 
хомосексуално опредељене. Хомофобија настаје услед недовољног познавања 
појма хомосексуалности. Хомофобију обично прате бројне предрасуде: тврдња да 
лезбијке мрзе мушкарце; веровање да је сексуална оријентација ствар избора, 
иако се код већине људи она формира одмах по рођењу, без претходног 
сексуалног искуства;  веровање да се сексуална оријентација може променити 
медицинском терапијом, иако је познато да им никаква терапија у томе није 
помогла; веровање да је хомосексуалност  болест, иако је неколико деценија 
научног изучавања показало да она није повезана са било каквим физичким или 
менталним поремећајима; веровање да се хомосексуалци понашају другачије од 
хетеросексуалаца, иако су и хомосексуалци, као и хетеросексуалци, веома разно-
врсна групација која се, осим сексуалне опредељености, не понаша другачије од 
осталих; веровање да је сида раширенија меду хомосексуалцима него међу 
хетеросексуалцима, иако ризик од инфекције вирусом HIV више зависи од нечијег 
понашања, него од сексуалне  оријентације (Ј. Врањешевић, З. Трикић, 2005).
.

ЗНАЧАЈ ОБРАЗОВАЊА ЗА УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИКА 

Закон сваком грађанину наше земље гарантује једнакост без обзира на 
национално порекло, језик, веру и друге индивидуалне и групне разлике. Грађане 
треба научити не само како да поштују сопствене културне норме и вредности, већ 
и како да уважавају права својих суграђана који су у том погледу различити.

Сопствену културу свесно или несвесно учимо од самог рођења. У породицама 
чији су родитељи пореклом из различитих култура, деца могу истовремено да 
науче два различита језика, да познају и празнују различите верске празнике.  У 
осталим ситуацијама у којима нисмо тако непосредно изложени култури 
различитој од наше, ту другу културу учимо другачије. Природно је да на сваку 
новину, на све што је неуобичајено, различито од онога на шта смо навикли, 
реагујемо са пуно опреза, па чак и страхом. Тек кроз контакт са тим непознатим 
особама можемо боље да их упознамо и разумемо, а упознајући их и да сазнамо 
шта нас све повезује, а не само по чему смо различити и шта нас дели.

У односу на начин на који се у једном друштву развијају демократске 
вредности, толеранција и уважавање различитости, разликујемо:
• Друштво које »уводи« толеранцију: прописује образовне садржаје који воде 

толерантном понашању; уводи културолошке разлике у образовни контекст; 
прописује време, место и начин за »рад на толеранцији«; прописује мере и 
казне за нетолерантно понашање;

• Друштво које развија и негује толеранцију као једну од врховних вредности; 
развија разне форме и нивое образовања за толеранцију; ствара друштвене 
услове и околности за развој толеранције; мења цео друштвени контекст и 
прилагођава га визији толерантног друштва.

РАЗУМЕВАЊЕ КУЛТУРНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗЛИКА КУЛТУРА

Значење речи култура 

Кад чујемо реч култура, најчешће прво помислимо на позориште, књигу, 
концерт, односно, на разне облике елитне културе. Међутим, култура има и много 
шире значење. Свака људска заједница развија своју културу која се препознаје по 
томе:
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• како њени припадници разликују добро од лошег;
• како организују односе у породици, а како односе између жена и 

мушкараца;
• како опажају време;
• које традиције сматрају значајним;
• којим језиком говоре;
• која правила поштују приликом припремања и узимања хране и пића;
• како размењују информације;
• како распоређују друштвену моћ и ко њоме располаже;
• како реагују на друге културе;
• каква је улога религије у друштвеном животу.

Културу бисмо могли да упоредимо са леденим брегом. Као код леденог брега 
где видимо само врх над водом а оно испод само наслућујемо, и неки састојци 
културе су врло видљиви и лако препознатљиви, а неке је тешко уочити.

Само мали део тог леденог брега је изнад водене површине, а подупире га 
много већи део испод површине. Иако невидљив, тај скривени део је моћна 
основа сваке културе. Горе, изнад површине, лако уочавамо особености неке 
културе у архитектури, музици, језику, начину одевања, кухињи и сл. Далеко испод 
су дубински елементи као што су историја (сећања) групе људи који граде и деле 
дату културу, норме понашања, вредности које уважавају и претпоставке о свету, 
природи и времену, које се не морају видети на први поглед.

Лако нам је да уочимо видљиве разлике измеду културе којој припадамо и 
неке друге културе, али је много теже да разумемо на чему се те уочљиве разлике 
заснивају (Ј. Врањешевић, З. Трикић, 2005).

Упркос разликама, бољем разумевању култура доприноси и уочавање 
сличности које међу њима постоје. Иако бескрајно различите, све људске културе 
имају и нека заједничка својства, заједничке именитеље које је могуће препознати 
у свакој од њих. 

МОГУЋЕ БАРИЈЕРЕ У ИНТЕРКУЛТУРАЛНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ

У инеркултуралној комуникацији често се сударамо с невидљивим зидовима – 
баријерама које отежавају, а често и онемогућавају, разумевање. Неке од 
баријера:

1. Претпоставка о сличностима је први камен спотицања. Кад не поседујемо 
довољно информација о другој култури, природно је да претпоставимо сличности 
а не разлике. Међутим, уколико се у комуникацији с људима који потичу из друге 
културе искључиво понашамо у складу с претпоставком о сличностима, суочићемо 
се с потешкоћама или доживети низ изненађења и непријатности.

Опасност је у томе што, због претпостављене сличности, нисмо у стању да 
увидимо значајне разлике. Зато је најбоље да у сусрету с новом културом ништа не 
претпостављамо, већ да питамо и да се информишемо о томе какви обичаји и 
норме постоје у датој култури.

Познат је случај једне Данкиње која је у Америци ухапшена због занемаривања 
детета. Она је провела две ноћи у затвору јер је испред ресторана на Менхетну 
оставила своју бебу у колицима. Наиме, у Данској је сасвим нормално да 
родитељи док ручају оставе своју децу да спавају у колицима испред ресторана, 
али то није случај и у Америци где су забринути грађани, видевши то, одмах 
позвали полицију.

2. Коришћење различитих језика и стилова комуникације је други камен 
спотицања. Погрешно превођење/разумевање речи, израза и фраза у ситуацији 
вишејезичне комуникације може да доведе не само до погрешне процене намера 
других особа већ и до сасвим нетачне процене друге стране као неискрене, 
непоштене, арогантне, агресивне или злонамерне. 

3. Погрешне интерпретације невербалних порука су трећи камен спотицања. 
Невербални знаци (поруке) могу да носе различито значење у различитим 
културама.  Поред тога, у појединим културама невербалним знацима се придаје 
више пажње и они имају већи значај у комуникацији него што је то случај у другим 
културама. Погрешне интерпретације невербалних порука у интеркултуралној 
комуникацију могу да створе веће проблеме и од самог језика. Поједине 
невербалне знаке и симболе (гестови или покрети тела) је лакше уочити, док је 
друге (просторна дистанца или третирање времена) много теже идентификовати. 
Постоје бројни примери како невербалне поруке могу бити погрешно 
интерпретиране. Ово су само неки од њих:

Гестови имају важну улогу у комуникацији, али њихово значење може бити 
врло различито. Рецимо, спојени палац и кажипрст у виду круга је гест који се у 
Француској користи да означи нулу или нешто што нема вредност, у САД-у се исти 
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гест корсти као ознака да је нешто прихватљиво и у реду, у Бразилу овај гест има 
увредљиво па чак и опсцено значење, док је исти гест у Јапану ознака за новац. 
Подигнути прсти у облику слова В у неким земљама су симбол за победу, док у 
Великој Британији овај гест има увредљиво значење.

Контакт очима се различито користи у комуникацији. Саговорник се приликом 
комуникације гледа директно у очи у арапским земљама, Латинској Америци и 
Јужној Европи, док људи из Азије и Северне Европе у комуникацији углавном 
користе само површан поглед или га у потпуности избегавају. Док Енглези ретко 
одржавају контакт очима током разговора, у Француској је контакт очима чест и 
веома интензиван.

Тишина у комуникацији се такође различито интерпретира. У неким 
културама, као што је Кина, она је знак поштовања и пожељна је, док се у 
Аустралији ћутање третира као знак стидљивости или незаинтересованости.

Однос према времену се разликује од културе до културе. Време се различито 
и схвата (циркуларно или линеарно) и користи; на пимер: чињеница да је пословни 
састанак заказан за 10 сати и 30 минута може да има различито значење. У 
Немачкој, Енглеској и Јапану се очекује да дођете и пре заказаног времена. У 
Француској и Шпанији ће вам толерисати кашњење. У Русији и Саудијској Арабији 
ће тестирати ваше стрпљења па је могуће да састанак почне и са великим 
закашњењем.

Однос према простору се такође разликује. Дистанца која се заузима 
приликом разговора са непознатом особом разликује се од културе до културе. У 
арапским земљама је дистанца између припадника истог пола много мања него у 
европским земљама или Северној Америци. На пример, просторна дистанца у 
Француској је мања него у Немачкој или Великој Британији. Уколико неко прекрши 
ово неписано правило, изазваће - у најмању руку - нелагодност у комуникацији.

Корисно је и информисати се о специфичним веровањима, навикама и 
обичајима који су на снази у појединим културама а који се исказују и на неверба-
лан начин. Зато на пример, није на одмет знати:

• У Јапану је важно завити поклон, али никако у бели папир јер се бела боја 
везује за смрт;

• На Тајланду не треба помиловати дете по коси јер се тиме угрожава душа 
детета које се настањује у глави;

• Број 17 је несрећан у Италији а број 14 у Јапану;
• У арапским земљама се једе искључиво десном руком (лева рука се сматра 

нечистом јер се користи за одржавање хигијене) а за домаћина је 
увредљиво уколико поједете сву храну из тањира јер остаци хране 
симболишу обиље.

4. Предрасуде и стереотипи су четврти камен спотицања.О предрасудама и 
стереотипима детаљније на наредним странама. 

5. Тенденција да вреднујемо је пети камен спотицања. Људи су склони да своју 
културу и свој начин живота третирају као природно стање ствари и да о другима 
просуђују полазећи од сопствених културних стандарда. Када не поседујемо 
довољно информација о другој култури, ми обично одобравамо (или не 
одобравамо) поступке и изјаве људи из других култура поредећи их искључиво са 
стандардима који потичу из наше културе и нашег начина живота. (Не каже се без 
разлога да "ствари не видимо онаквим какве јесу, већ онаквим какви смо ми.") Да 
би се успоставила успешна интеркултурална комуникација и разумевање, 
потребно је да будемо отвореног ума и да ставове и понашања људи из других 
култура истражимо гледајући их управо с њихове тачке гледишта (Водич за 
унапређење интеркултуралног образовања, 2007).

ОД СТЕРЕОТИПА ДО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  - РАЗЛИКЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРЕТЊА

Суштина принципа недискриминације, члана 2 Конвенције о правима 
детета, је да се сва права примењују на свако дете, без изузетка, и да је обавеза 
државе да деци пружи заштиту од било ког облика дискриминације. 
Недискриминација се заснива на основном начелу савременог права о једнакости 
свих људи. Свака држава дужна је да спречава и санкционише дискриминацију да 
би обезбедила остваривање међународно гарантованих људска права.

Дискриминација је свако разликовање, искључивање, ограничавање или 
давање првенства које се заснива на неком недозвољеном разлогу и има за циљ 
или последицу угрожавање или онемогућавање људских права и основних 
слобода.

Конвенцијом се забрањује дискриминација по више основа: према раси, 
боји, полу, језику, религији, политичким или другим уверењима, националном, 
етничком или социјалном пореклу, имовинском стању, онеспособљености, 
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рођењу или другом статусу детета, његових родитеља, законских старатеља или 
чланова породице.

Пут ка дискриминацији - стереотипи и предрасуде

Сви ми припадамо различитим групама истовремено, било да смо тога свесни 
или не. Али кад једном постанемо свесни да припадамо некој групи (полу, узрасту, 
навијачима неког тима, обожаваоцима неког певача, занимању, народу, вери, 
често се догађа да све друге, оне које не припадају баш тој групи, доживљавамо 
као некако погрешне, понекад од њих зазиремо...

Људи су склони да понашања која су им нова и непозната проглашавају за 
НЕОБИЧНА – само зато што су њима необична. Од тога па до уверења да су та 
понашања некако ПОГРЕШНА, да са онима који се тако понашају нешто није у реду, 
често је само један корак...

Када направимо тај један корак дошли смо до ПРЕДРАСУДЕ. Предрасудама 
често попуњавамо »рупе« у свом не/знању о другима и не/разумевању оних који 
су другачији од нас. Пошто их не познајемо и не разумемо, понекад почињемо да 
их се плашимо. А од предрасуде и страха до дискриминације (односно 
ускраћивања једнаких права другима) још је један корак. Одатле па до НАСИЉА 
према онима који су другачији, такође је још један корак (Н. Вучковић-Шаховић, Ј. 
Врањешевић, В. Дејановић, 1999).

Стереотипи (генерализације) су уопштене представе о особинама припад-
ника/ца неке групе. Примењују се на сваког појединца из групе. Могу бити 
позитивни и негативни. На пример, позитиван стереотип је да сви дечаци воле 
фудбал, а негативан да су све плавуше глупе. Ако је стеретип позитиван, угрожава 
право неког припадника групе на различитост; а ако је стереотип негативан, 
угрожава све припаднике групе. 

Један од разлога формирања стереотипа је што нам је тако – лакше! Улажемо 
мањи напор него када бисмо стварно покушали да упознамо припаднике неке 
групе. 

Стереотипи често доводе до предрасуда – негативних ставова према припад-
ницима неке групе (народима, појединцима, институцијама...). Предрасуде су 
праћене снажним емоцијама, тешко се мењају и могу да утичу на понашање људи. 
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Дискриминација је понашање које проистиче из предрасуда (на пример, уколико 
неко има предрасуде према припадницима одређене етничке групе, може да 
одбије да ради са њима).

Шта је још потребно знати о предрасудама и стереотипима?

Свест о сопственим предрасудама и стереотипима је неопходан корак у 
њиховом превазилажењу!

Све врсте етикетирања, стереотипног мишљења и предрасуда представљају 
опасност у комуникацији зато што појединцима укидају право на индивидуалност. 
И позитивни и негативни стереотипи су опасни пошто нам укидају право да будемо 
другачији и своји и представљају оптерећење и ограничење (на пример, од деце 
коју смештамо у категорију “паметни” или “одговорни” увек много више 
очекујемо, што за њих може представљати велико оптерећење.

Дискриминација се често назива и предрасуда у акцији!

 То шта мислимо о појединцу/групи, утиче на начин на који се према њима 
понашамо. Уколико мислимо да је нека група лоша, онда оправдавамо и дис-
криминацију припадника те групе, тј. ускраћивање права (нпр. на основу уверења 
да су ромска деца прљава, мислимо да је “у реду/оправдано” да им се забрањује 
улаз на базен, док је деци из других група улазак дозвољен и без претходне 
провере њиховог нивоа хигијене).

Дискриминација може бити заснована на различитим недозвољеним разлози-
ма, као што су припадност одређеној раси (расизам), конфесији (конфесизам), 
старосној доби (ејџизам), етничкој групи (етницизам) или нацији (национализам), 
употреба одређеног језика (лингвицизам), или постојање неког телесног недостат-
ка (ејблизам). 

Дискриминација може бити намерна и ненамерна.

• Намерна дискриминација подразумева свесно угрожавање нечијих права. 
На пример, намерна дискриминација видљива је када поједине компаније 
захтевају од жена да се, приликом запошљавања, обавежу да неће рађати 
децу у наредних неколико година, или  нпр. на рођендан су позвана сва 
деца из разреда осим ромске деце.
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• Ненамерна дискриминација се дешава случајно, односно, не постоји жеља 
да се неко угрози. Често нисмо свесни дискриминаторског понашања зато 
што имамо најбоље намере, међутим упркос тим намерама, резултат је 
акција која прави разлику између група и једну групу фаворизује (нпр. у 
вртићима се дешава да васпитачица узме аутић из руке девојчице и дâ је 
дечаку, а да од дечака узме лутку и дâ је девојчици, пошто сматра да је у 
најбољем интересу деце да се играју оним играчкама које су  традиционал-
но «за дечаке» или за «девојчице»).

Узимајући у обзир ко врши дискриминацију, говоримо о индивидуалној, 
институционалној и структуралној дискриминацији. 

• Индивидуална дискриминација је када припадник једне групе  
дискриминише припадника  неке друге групе (на пример, наставници 
очекују да девојчице буду тише и мирније на часу од дечака; у домаћинству 
још увек постоји строга подела на мушке и женске послове).

• Институционална дискриминација је када институција дискриминише  
припаднике неке групе (различита новчана награда у женској и мушкој  
конкуренцији на Вимблдону; забрана приступа женама на Свету гору).

• Структурална дискриминација је када не постоји намера институције да  
дискриминише припрадника/цу неке групе, али то се ипак дешава 
(особама у инвалидским колицима није забрањен приступ у нпр. 
позориште, биоскоп и  сл. али физичке баријере (непостојање адекватног 
прилаза) су препрека за  њихов улазак).

 Врсте дискриминације

• Расизам – неједнак третман људи у односу на расу којој припадају.
• Сексизам - неједнак третман људи у односу на пол.
• Класизам - неједнак третман људи у односу на класу, тј. друштвени слој из 

којег потичу и којем припадају.
•  Хетеросексизам – неједнак третман људи у односу на старосну групу којој 

припадају.
•  Дискриминација заснована на религијској припадности - неједнак третман 

људи у односу на религијску припадност.
• Дискриминација особа са сметњама у развоју – неједнак третман људи у 

односу на способности на физичком, менталном и емоционалном плану.
• Дискриминација у односу на узраст – неједнак третман људи у односу на 

узраст. Овом дискриминацијом може да буде погођена и популација 
младих (недовољно су компетентни за поједине послове, теже добијају 

визе) као и популација старијих особа (одбијају се за поједине послове, не 
могу да конкуришу за кредит и сл.).

Без обзира о којој врсти дискриминације је реч, све оне имају у себи нешто 
заједничко: неједнак третман група на основу уверења да су неке групе 
«заслужиле» бољи третман, пошто су на било који начин супериорније. На тај 
начин се крши основно начело једнакости, по којем су:

• сви људи једнако вредни и мају једнаки третман; 
• људи из различитих група једнако поштовани;
• институције у друштву демократске, тј. омогућују свим људима једнаке 

шансе и могућности.

Фазе од монокултуралног до интеркултуралног образовања

1. фаза - Монокултуралност значи да сви садржаји који се нуде и презентују у 
некој средини, заједници, друштву, осликавају доминацију једне културе.

2. фаза - Толеранција на овом нивоу значи “трпљење” различитости. Бити 
толерантан, на овом нивоу, знаци да иако постоји завист, инат, отпор према 
другима они се ипак, мада нерадо прихватају. Разлике се подносе, али се 
суштински не уважавају.

3. фаза - Прихватање значи да се разлике уочавају, али се њихов значај нити 
негира нити посебно истиче. Ниво прихватања је важан, пошто представља први 
корак ка интеркултуралности.

4. фаза - Поштовање значи да се разлике уважавају и вреднују као неопходне и 
пожељне. На разлике се гледа као на основно полазиште у многим друштвеним 
збивањима и процесима.

5. фаза - Афирмација, солидарност и критика представљају ниво на којем је 
присутна вишеструка размена различитости у функцији општег развоја и 
побољшања функционисања заједнице, друштва. На овом нивоу, за разлику од 
претходних, конфликт се не избегава, већ се прихвата као прилика за развој. 
Заједнице, друштва на овом нивоу брину о једнакости и друштвеној правди. 
Пошто су ове основне вредности меду различитим групама дијаметрално 
супротстављене конфликт је често неминован (Ј. Врањешевић, З. Трикић, 2005).
. 

1514



1716

Интеркултурално образовање

Интеркултурално образовање оснажује појединце да разумеју, уважавају и 
цене културне разлике и сличности, као и да уваже доприносе различитих 
етничких, расних и социоекономских група. Различите културе се приказују 
реалистично и на начин који указује на допринос и вредности сваке од њих.

Циљеви интеркултуралног образовања су да:
• промовише услове који воде плурализму у друштву кроз повећање 

осетљивости за сопствену културу и подсећа децу на чињеницу да постоје 
други начини поступања и други вредносни системи;

• код деце развија поштовање за животне стилове који се разликују од 
њиховог да би могли да разумеју и цене једни друге;

• култивише посвећеност равноправности оспособљавајући децу да 
одговорно (на основу познавања чињеница) праве изборе и предузимају 
акције усмерене против дискриминације и предрасуда;

• уважава сличности и различитости у погледу вредности и оспособљава сву 
децу да говоре у своје име и да артикулишу своју културу и историју.

Млади људи су битан извор за интеркултурално образовање! 

Млади ће у великој мери, бити будући грађани интеркултуралних друштава. 
Интеркултурално образовање деце и младих: 
• помаже им да постану способни да препознају неједнакост, неправду, 

расизам, стереотипе и предрасуде;
• даје им знање и способности које ће им помоћи да примене ове механизме 

када се с њима буду сусретали у друштву.

Појмови које  треба знати:

Ксенофобија је реч грчког порекла која значи: “страх од странаца”. Овде имамо 
чисти пример зачараног круга: Бојим се оних који су другачији јер их не знам, а не 
знам их јер их се бојим. Слично дискриминацији и расизму, ксенофобија се храни 
предрасудама и стереотипима, премда произлази из несигурности и замишљеног 
страха од “других”. Тај страх често прелази у одбацивање, непријатељство или 
насиље против особа из других земаља или припадника мањина. 

Нетолеранција (нетрпељивост) је недостатак поштовања за туђе навике и 
веровања. Осликава се у томе што неко није вољан допустити другим људима 
деловати на другачији начин или имати другачија мишљења. Може значити да су 
људи искључени или одбачени због вере, њихове сексуалности, или чак због одеће 
и фризуре.

Толеранција (дефиниција UNESCO) је поштовање, прихватање и уважавање 
богатства различитости у нашим културама, наша форма изражавања
и начин да будемо људиТолеранција је хармонија у различитостима. То није само 
морална дужност, то је такође политички и законит захтев. Доследно поштовање 
људских права, бити толерантан, не значи толерисање социјалних неправди или 
одбацивање или слабљење туђих уверења. То значи бити слободан, чврсто се 
држати својих уверења и прихватати да се и други држе својих. То значи 
прихватање чињенице да људска бића, природно различита у својим наступима, 
ситуацијама, говору, понашању и вредностима имају право да живе у миру и да 
буду какви јесу. Такође значи да се нечија виђења не наметну другима.

Антисемитизам је комбинација моћи, предрасуда, ксенофобије и нетолеран-
ције према Јеврејима. Овај облик верске нетрпељивости води до дискриминације 
појединаца као и прогона Јевреја као скупине. Најстрашнија манифестација 
антисемитизма дошла је с Хитлером и нацистичком идеологијом о расној чистоћи. 
Током холокауста, шест милиона Јевреја умрло је у концентрационим логорима. 

Расизам је темељен на повезаним уверењима да су људске карактеристике, 
способности, итд. одређене расом, те да постоје супериорније и инфериорније 
расе. Логично, прихватајући овај аргумент, морате веровати да постоје различите 
људске расе. Расизам током времена мења облик и чак се може звати и другим 
именима у различитим местима. Он је концепт супериорности који је тако опасан – 
супериорности једне људске заједнице над другом.

Почнемо ли веровати у супериорност, тада, дајемо тиху или гласну подршку: 
убијању 400 000 Рома током нацизма;  масакрима и деструкцијама читавих 
заједница у бившој Југославији у име “етничког чишћења”; чувању послова и 
услуга за одредене групе у друштву; “Европа Европљанима”, “Француска 
Французима”, “Русија Русима“ итд.;  “Алжир је за Алжирце – зашто се сви не врате 
тамо”, “Турска је за Турке - зашто се сви тамо не врате”, итд. Интеркултурално 
образовање се темељи на потпуном одбацивању ових теорија и уверења. Врста је 
људска. Само је једна раса: људска!
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ЗАПАМТИТЕ:
Нема супериорних и инфериорних култура!
Различито не значи лошије, већ другачије!
Видети различитости  значи видети позитивно!

ЗАКОН О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ - изводи

Овде су наведени неки занимљиви чланови Закона о забрани дискриминације.
Цео текст закона може да се скине са сајта Народне скупштине
www.parlament.gov.rs

Члан 18.
Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу слободног испољава-

ња вере или уверења, односно ако се лицу или групи лица ускраћује право на 
стицање, одржавање, изражавање и промену вере или уверења, као и право да 
приватно или јавно изнесе или поступи сходно својим уверењима.

Члан 20.
Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу равноправности 

полова, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у 
политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, 
приватног и породичног живота. Забрањено је ускраћивање права или јавно или 
прикривено признавање погодности у односу на пол или због промене пола. 
Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација, изражавање мржње, 
омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно 
заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и 
другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји 
подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

Члан 21.
Сексуална оријентација је приватна ствар и нико не може бити позван да се 

јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији. Свако има право да се изјасни о 
својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторско поступање због таквог 
изјашњавања је забрањено.

Члан 22.
Забрањено је дискриминисати дете, односно малолетника према 

здравственом стању, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно позивање на 

давање предности деци једног пола у односу на децу другог пола, као и прављење 
разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и другим 
обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или 
уверењу дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице.

Члан 27.
Забрањена је дискриминација лица или групе лица с обзиром на њихово 

здравствено стање, као и чланова њихових породица. Дискриминација из става 1. 
овог члана постоји нарочито ако се лицу или групи лица због њихових личних 
својстава неоправдано одбије пружање здравствених услуга, поставе посебни 
услови за пружање здравствених услуга који нису оправдани медицинским 
разлозима, одбије постављање дијагнозе и ускрате информације о тренутном 
здравственом стању, предузетим или намераваним мерама лечења или 
рехабилитације, као и узнемиравање, вређање и омаловажавање у току боравка у 
здравственој установи.

ТО ЗНАЧИ ДА... те овај Закон штити од свих облика дискриминације чак и кад си 
на школској пракси или ако радиш преко омладинске задруге. 
ТО ЗНАЧИ ДА... нико не сме да те тера да припадаш вероисповести којој не 
желиш, нити да ти забрани да пређеш у неку другу веру. Исто тако, нико нема 
право да те понижава или малтретира ако си атеиста, односно не желиш да 
припадаш било којој вероисповести.
ТО ЗНАЧИ ДА... жене имају право на једнаку плату и могућност напредовања у 
каријери као и мушкарци. Нико не сме да их узнемирава или кињи на послу зато 
што су жене.
ТО ЗНАЧИ ДА... нико не сме од тебе да тражи да се јавно изјасниш да ли си 
хомосексуалне или хетеросексуалне оријентације. С друге стране, ако неко жели 
да се јавно изјасни као хомосексуалац, нико у томе не сме да га спречава.
ТО ЗНАЧИ ДА... ванбрачно рођено дете има иста права као и дете рођено у браку. 
Исто тако, то значи да наставник не сме да своје поступке према ученику заснива 
нпр. на свом мишљењу о политичким ставовима његових родитеља.
ТО ЗНАЧИ ДА... ХИВ позитивни ученици имају право да буду третирани као и сви 
остали. То значи и да лекари не смеју да третирају пацијенте другачије само зато 
што су нпр. Роми или сиромашни  (Курсор, 2009.).
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каже да не вреди, да га нико не воли...), када се неко окривљује за нешто што
 није урадио/ла, или му се прети.

• Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које 
доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног  
здравља и достојанства детета/ученика. Односи се и на ситуације у којима 
се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав 
емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима 
детета/ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке 
којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, 
уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, 
исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, 
застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици 
непријатељског понашања.

• Социјално насиље (искључивање из групе и дискриминација) се дешава 
када се неко искључује из групних активности, оговара, када се причају 
лажи о некој особи, или наговарају други да се с том особом не друже. 
Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од 
других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и 
неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било 
ком основу.

• Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово 
укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју 
нису развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и 
која има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе. 
Сексуалним насиљем сматра се :
- сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, етикетирање, 
ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, 
телефонски позиви и сл.;
- навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 
активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално 
додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, 
егзибиционизам и сл.);
- коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике 
сексуалне експлоатације.

НАСИЉЕ У ШКОЛИ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ
• Свако дете има право да расте без било каквог облика насиља! 
• Ово право дете стиче рођењем и гарантује га Конвенција о правима детета. 
• Ученик има одговорност, мора пазити да некога не повреди (другове, 

наставнике, родитеље и др.) и тако угрози њихова права.
• Нико, ни дете ни одрасла особа, не сме се насилно понашати у школи. 
• За насилно понашање Законом су прописане  казне.
 Школа мора бити место где се сви, и ученици и наставници, осећају сигурно и 

заштићено!

ШТА ЈЕ НАСИЉЕ?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

О насиљу говоримо када неко неког намерно повреди и учини да се осећа 
лоше, када неко повриједи нечије тело или осећања. 

Насиље може да се деси свакоме, и деци и одраслима. Ако се неки облик 
насиља често понавља истој особи, онда кажемо да је то злостављање. 

Када је реч о насиљу над децом, оно може да буде насиље од стране одраслих, 
као и од стране саме деце. Када деца над другом децом врше насиље, то је 
вршњачко насиље.

 ВРСТЕ НАСИЉА

Постоји више различих класификација насиља.
• Физичко насиље је када неко повређује тело друге особе. То може бити: 

ударање, шутирање, гурање, дављење, чупање, затварање и закључавање, 
отимање и уништавање ствари, напад оружјем, тровање, паљење, 
посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.

• Вербално насиље је када неко користи речи да би повредио нечија 
осећања. То може бити:  вређање (када неко некоме каже да је глуп, ружан, 
назива га ружним именима), исмевање (када се неко некоме руга због 
висине, тежине, порекла, оцена...), омаловажавање (када неко некоме 
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• Насиље путем нових технологија / подразумева сваку комуникацијску 
активност cyber технологијом (sms, mms, фото или видео клипови, телефон, 
мобилни телефон, e-mail, chat, skype, web, blog) која се може сматрати 
штетном за појединца, а починитељ(и) и жртва(е) су малолетници. 
Cyberbullying има много облика, као нпр. слање или објављање штетних 
материјала о некој особи преко интернета или мобилног телефона, слање 
претећих или насилних порука, слање увреда путем sms-а или e-maila. 
Насиље преко интернета односи се и на «отимање» нпр. блогова жртвама 
те допуњавање увредама и/или сексуалним садржајима. За децу и младе, 
који доста слободног времена проводе на Интернету и којима мишљење 
вршњака много значи, овакав начин насиља може изазвати  велики стрес.

• Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције 
чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди 
деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и 
доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на 
појединце и установу.

• Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој 
детета/ученика у свим областима, што, у противном, може нарушити 
његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени 
развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или 
стараоца, односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да 
негује дете/ученика, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, 
образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних 
животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или 
пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, 
нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и 
његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног 
надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то 
изводљиво.

• Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа 
и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне 
или сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу 
нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и 
моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика.
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КО ВРШИ НАСИЉЕ?

Насиље врше одрасли, али и деца! 
•  Насиље могу вршити деца (насиље међу децом - вршњачко насиље). 
•  Насиље од стране запослених у установи/школи. И наставници су део „културе 

насиља“ у школи, посебно као учесници у вербалном насиљу. 
• Насиље од стране одрасле особе која није запослена у установи.
• Насиље деце над наставницима (физичко и вербално насиље над 

наставницима).

Понекад насиље над децом врше: родитељи, кућни пријатељи, рођаци, 
наставници, остали професионалци који раде са децом, али и њима потпуно 
непознате особе. Бројни су разлози због којих одрасли врше насиље над децом. 
Најчешће су и сами насилници били изложени насиљу. 

Понекад деца која се понашају насилно не знају да је такво понашање лоше. 
Она могу бити подстицана од стране других (нпр. пријатеља) на насилно 
понашање, или опонашају старију браћу, сестре или људе којима се диве. Они 
можда не знају боље начине комуницирања с вршњацима или пролазе кроз неке 
проблеме, па то показују кроз насиље. 

Деца не морају увек бити укључена у чин насиља, могу бити и организатори 
групе, тј. подстицати и наговарати друге да се насилно понашају. Деци која се 
понашају насилно такође треба помоћи, а не само казнити их. Ако се њима не 
помогне, они ће одрасти у насилне одрасле људе и насиљем ће решавати своје 
проблеме. 

Вршњачко насиље се најчешће дешава у школи и то у време одмора у учиони-
ци, на ходнику или у дворишту. По правилу, у тим ситуацијама, одрасли нису 
присутни. Насиље међу вршњацима се дешава и пре почетка наставе или по 
завршетку, на путу у школу или при повратку кући. Школска дворишта и игралишта 
су места на којима деца проводе своје слободно време и често су места где се 
дешава вршњачко насиље. 

Свака неправда коју доживе ученици, може бити подстицај повређеном 
ученику да свој бес, уместо на оног ко је неправду учинио, усмери на вршњака. 
Непрактиковање разговора, разумевања аргумената и деце и наставника, доводи 
до фрустрација које, такође, доводе до агресивних реакција најчешће према 
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млађим вршњацима. Код неке деце овакве реакције не морају бити изазване 
фрустрацијама насталим у наставном процесу. Они желе да се покажу као „фаце", 
хоће да фасцинирају своје вршњаке. Нереаговање наставника, стручних сарадни-
ка, али и вршњака на насилна понашања ученика и лош надзор у одређеним 
деловима школе (игралиште, ходници...) само олакшавају насилним ученицима да 
буду агресивни и застрашују друге ученике. 

О било ком узроку да говоримо, јасно је да и деца која чине насиље, као и деца 
која га трпе, имају проблем. 

Електронски насилник се донекле разликује од традиционалног насилника. 
Деца која се према другима на интернету понашају насилно не морају бити таква и 
на другим местима. Управо због тога што сматрају да их нико не може открити 
дозвољавају себи понашање какво не би у другој ситуацији. Значајан проблем је и 
то што деца често не схватају да електронско насиље може да произведе исте, или 
чак и теже последице као и било који други облик насиља. Специфично код ове 
групе насилника је и то што веома лако и сами постају жртве.

ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА 

Нисте знали да…
• Чак 7% деце остаје код куће, бар једном месечно, због злостављања у школи!
• Жртве насиља трпе изолованост од вршњака, јер се они не желе дружити с 

онима који су неомиљени и злостављани, због страха да би се исто могло 
догодити и њима.

• Изложеност насиљу у школи води до ниског самопоштовања и депресије, а ти 
се проблеми могу наставити и у одраслом добу.

• Чак 60% оних који су у школском добу процењени као насилници до 24. године 
је имало бар једно криминално дело. 

Насиље оставља последице на оне који трпе насиље, али и на оне који се 
понашају насилно. Оставља последице и на оне који то насиље посматрају, јер 
могу да се навикну на насиље, да им оно постане нормално и да се и сами нађу у 
ситуацији да га трпе или да насиљем решавају своје проблеме. 

Деца која су изложена насиљу често су физички повређена, постају плашљива, 
не иде им се у школу, слабије уче, тужна су, нису расположена за дружење, а 
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понекад и она постају насилна. Ако овакво стање траје дуже, и ако се том детету не 
помогне, то може заувек да обележи личност детета које трпи насиље. 

Последице електронског насиља - није реткост да се електронско насиље не 
доживљава као право насиље и да се жртве не схватају озбиљно. Често је схватање 
да ако се насиље одвија у виртуелном простору, онда су и жртве виртуелне, што 
никако није истина. Жртве електронског насиља не реагују увек исто, реакције се 
крећу од оних позитивних, када жртва успе на адекватан начин да изађе из мреже 
злостављања, преко јављања различитих негативних реакција. Жртве могу да 
осећају бес, љутњу, страх, повреденост, срам. Доказано је и да жртве електронског 
насиља показују различита проблематична понашања, као што су: лоша 
концентрација, ниско школско постигнуће, изостајање из школе. Додатан проблем 
је уколико дете излаз из ових осећања потражи у антисоцијалном понашању, па се 
као последица јави жеља за осветом, избегавање пријатеља, коришћење 
психоактивних супстанци и слично.

Свако се може наћи у ситуацији да трпи насиље! 

Нека деца су чешће у ситуацији да трпе насиље. Тако, у школи или вршњачкој 
групи, то могу бити деца која се по нечему разликују од других. То, на пример, могу 
бити деца која су веома висока или ниска, носе наочаре, буцмаста су или мршава, 
припадају другој националности, навијају за одређени тим, облаче се скромно или 
необично, имају лоше оцене или су супер одликаши, понашају се на начин који 
привлачи пажњу, сиромашна су или болесна...

ШТА ПРЕДУЗЕТИ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА?

Деца која трпе насиље често покушавају да то сакрију од других, јер се боје да 
ће их сматрати слабићима и кукавицама. Из страха да ће се ситуација само 
погоршати, сакривају да трпе насиље. Али и поред страха, веома је важно да 
насиље не остане скривено. 

Уколико ти чујеш да је неко дете у невољи, потражи помоћ. Ако си изложен/а 
насиљу, немој то чувати као тајну, чак и ако те је неко натерао да обећаш да нећеш 
ником рећи шта ти се дешава. Ове тајне се не смеју чувати. Сигурно имаш бар једну 
особу у коју имаш поверења, нпр. родитеље, старатеље, пријатеља, наставника, 
школског педагога или психолога. Обрати им се! Заједно нађите начин да се то 
више не дешава.
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Никада немој помислити да си ти крив/а за насиље које ти се дешава, да си га 
некако „заслужио/ла“ и да ће неко мислити ружно о теби ако се сазна шта ти се 
догодило. Ако о томе проговориш, тиме ћеш показати своју снагу.

Уколико знаш да је неко дете изложено насиљу, разговарај с њим, покушај да га 
убедиш да потражи помоћ и помози му у томе. Најбоље би било да до насиља 
уопште не дође. Као заштиту од насиља можете у својим одељењима направити 
правила која ће сви  поштовати, можете тражити да се поштује Конвенција о 
правима детета, Посебни протокол, можете разговарати о насиљу на часовима 
одељенске заједнице, на ученичком парламенту,  можете се учити ненасилној 
комуникацији, градити пријатељску атмосферу у школи и бити пријатељи једни 
другима!

Ћутљива већина – можда ниси трпео/ла насиље, али си у прилици да често 
гледаш своје вршњаке који су изложени насиљу. До сада ниси реаговао/ла јер 
ниси знао/ла шта да учиниш да га спречиш. Управо нереаговање већине подстиче 
насилника, подстиче насиље. Уколико приметиш насиље, реагуј – пријави 
разредном старешини,  педагогу, психологу школе! 

СВАКО НАСИЉЕ НАД УЧЕНИЦИМА СЕ  МОЖЕ СПРЕЧИТИ!!!

Школа, као место где деца организовано заједно проводе највише времена у 
току дана, треба да преузме примарну улогу у превенцији и заштити деце од 
насиља. Најбољи резултатати се могу постићи ако се у школи негује атмосфера 
уважавања, разумевања и толеранције. Само се у школи у којој влада пријатна 
атмосфера, у којој су сви актери заштићени у уважавани, у којој се проблеми 
решавају ненасилним методама, може учити ненасилништво.

Општи циљ Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања у установама је унапређивање квалитета живота деце/ученика 
применом: мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 
деце/ученика; мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, 
злостављање и занемаривање у установама.
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ЗАБРИЊАВАЈУ ПОДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА  О НАСИЉУ У ШКОЛИ

• 65% ученика је бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику 
насилног понашања у периоду од три месеца. 

• Дечаци су се нешто чешће од девојчица изјашњавали као насилници и нешто 
чешће су били изложени насиљу вршњака и одраслих.

• Најзаступљенији облици насилног понашања су: вербално насиље (вређање, 
исмевање), ширење лажи и сплеткарење, претње и застрашивања. 

• 44% ученика је било једном, или више пута изложено насилном нападу 
вршњака.

• Чак 23% ученика изјављује да су једном или више пута у последња три месеца 
доживели да их наставник увреди, исмеје (вербално насиље), или удари, 
повуче за косу, уши (физичко насиље).

• Најчешћи облик реаговања деце на вршњачко насиље је избегавање, враћање 
истом мером. Велики број ученика на насиље реагује тако што ћути.

• Постоји насилна комуникација и ученика према наставницима: 25%  сматра да 
је степен вербалног и физичког насиља ученика према наставницима веома 
изражен проблем.

• Скоро половина ученика изјављује да су неки њихови вршњаци вербално 
агресивни према наставнику.

• 85% случајева детету, жртви насиља, не помогне нико! Већина ученика остаје 
пасивна када  присуствују насиљу, нису сигурни како треба реаговати.

(Д. Плут, Д. Попадић, 2007, Приручник за примену протокола за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно–васпитним 
установама, 2008).
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ЛИСТА ИДЕЈА, АКЦИЈА, МОДЕЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА  
(из Приручника за примену протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и  занемаривања у образовно – васпитним установама, 2008.)

У којима су укључени ученици
(наведени су само неки примери из Приручника, сопственом креативношћу и 

промишљањем ученици могу смислити низ сјајних акција и активности за 
промоцију ненасиља у школи):

• Недеља посвећена активностима против насиља
• Дан толеранције
• Дани пријатељства
• Недеља различитих култура
• Месец лепих речи
• Недеља лепих порука
• Отворена школа
• Хуманитарне акције
• Одређен део школе (кутак) посвећен теми ненасиља
• Кутија поверења
• Рубрика у школском часопису
• Страна на сајту школе
• Зидне новине
• Маркирање ризичних места у школи и око ње
• Маркирање ризичних догађаја, датума и дефинисање превентивних мера
• Спортска такмичења и фер-плеј турнири
• Кооперативни турнири и такмичења
• Квизови
• Интернет перформанси
• Виртуелне / ел.презентације, брошуре, приручници, игрице за превенцију 

насилног понашања
• Школски зид за графите
• Интерне школске радио-станице (разглас), инфо-програми
• Ученичке журке и прославе са саморегулацијом дисциплине
• Ученичко саветовалиште и центар за медијацију
• Школски СОС телефон
• Упознавање са различитим културама у свим облицима рада и путем свих врста 

медија
• "ТОП Листа" – саговорника и тема за сусрете - обавезно укључити децу у избор 
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тема (као и родитеље) (у понуди саговорника могу да буду : представници 
центра за социјални рад, правосуђа, здравства, МУП-а, стучњак у овој области, 
родитељ...)

• Форум театар и други облици партиципаторне драме и интерактивног израза у 
уметности (игрокази, скечеви позоришне представе деце,анимације, 
перформанси, инсталације, интерактивне изложбе и сл.)

• Обележавање пригодних датума - Дан школе. Дечија недеља итд.
• Наградни конкурси (ликовни, литерарни,музички, ) - на нивоу школе, локалне 

заједнице, општине, града...)
• Посете пригодним позоришним и биоскопским представама (разговор о томе, 

цртежи, дебате...)
• Изложбе (ликовни , литерарни радови, примењена уметност...)
• Такмичења (нпр. Ко је бољи навијач, Бон тон навијача...)
• Топ листа “најлепших” поступака, речи...
• Акције Ученичког парламента 
• Вршњачка медијација

У којима су укључени одрасли (родитељи, наставници)
• Организовање сусрета деце и запослених са експертима за област превенције 

насиља (лекари, психолози, СОС волонтери)
• Израда лифлета, брошура
• Објављивање примера добре праксе (часописи, сајтови, шк. новине )
• Подстицање и награђивање актера добре праксе (разглас, сајт, пригодне 

награде...)
• Промоција литературе о овој теми (или текстова из часописа, новине, 

превођење текстова са страних сајтова, часописа и сл., формирање специјалне 
библиотеке за запослене и родитеље)

• Постери
• Видеотека за ЦД верзијама играних филмова поучних са темом насиља у 

породици, међу младима и сл.
• Организовање дебата, округлих столова, трибина са темом превенције насиља
• Секција за развијање толеранције
• Час ОС/ОЗ
• Хуманитарне акције и мере солидарности за угрожене породице
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ИЗВОДИ ИЗ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА (2009) 
који садрже одредбе о насиљу и заштити деце

Забрана дискриминације
 

Члан 44. 
У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 

дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, 
националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и 
психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, 
узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког 
опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим 
основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или 
посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање 
права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно 
неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у 
неједнаком положају. 

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране 
запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и 
министар надлежан за послове људских права. 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

Члан 45. 
У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање 

и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, 
односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног 
или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 
детета и ученика или запосленог. 

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 
запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 
детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 
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Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко 
кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако 
понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног 
повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог 
према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим 
ученицима или запосленим. 

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које 
доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља 
и достојанства детета и ученика или запосленог. 

Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање 
детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности 
установе. 

У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог 
члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над 
наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим. 

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно 
старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични 
поступак. 

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај 
и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине 
за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, 
прописује министар. 

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања 
деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других 
облика васпитно-образовног рада, прописује министар. 
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