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1. Активно учешће Подстицатимладенаактивно учествују у друштву
2. Доношење одлука Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за
учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу
потребамладихи у партнерству самладима;
3. Информисање Изграђивати системинформисањамладих на свимнивоимаи
у свимобластима
4. Једнаке шансе Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих
младих у друштву, а посебномладих којиживе у тешкимусловимa
5. Постигнућа Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа
младих у различитимобластима
6. Слободно време Унапређивати могућности за квалитетно провођење
слободног временамладих
7. Образовање Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем
формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је
ускладу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у
РепублициСрбији;
8. Запошљавање Подстицати и стимулисати све облике запошљавања,
самозапошљавањаипредузетништвамладих
9. Безбедност Унапредити услове забезбеданживотмладих
10. Здравље Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и
водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену
младима
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Млади у превенцији насиља и

дискриминације

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:

www.mos.gov.rs
www.zamislizivot.org
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ДИСКРИМИНАЦИЈА

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.

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.

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 људских права.

�

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, РОЂЕЊУ

ИЛИ ДРУГОМ СТАТУСУ ДЕТЕТА,

ЊЕГОВИХ РОДИТЕЉА,

ЗАКОНСКИХ СТАРАТЕЉА

ИЛИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ.
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ПРЕМА РАСИ, БОЈИ, ПОЛУ, ЈЕЗИКУ, РЕЛИГИЈИ,

ПОЛИТИЧКИМ ИЛИ ДРУГИМ УВЕРЕЊИМА,

НАЦИОНАЛНОМ, ЕТНИЧКОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ

ПОРЕКЛУ, ИМОВИНСКОМ СТАЊУ,

ОНЕСПОСОБЉЕНОСТИ, РОЂЕЊУ

ИЛИ ДРУГОМ СТАТУСУ ДЕТЕТА,

ЊЕГОВИХ РОДИТЕЉА,

ЗАКОНСКИХ СТАРАТЕЉА

ИЛИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ.

Одређење дискриминације



Дискриминација

се често назива и

предрасуда

у акцији!

Дискриминација

је третирање људи на
различите начине. 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 дискриминацију

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 улаз дозвољен и

без претходне провере
њиховог нивоа
хигијене).

Д и с к р и м и н а ц и ј а
м о ж е б и т и
Д и с к р и м и н а ц и ј а
м о ж е б и т и

ненамерна и намерна.не
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 одељења осим ромске.

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 фаворизује
(нпр. у вртићима се дешава да васпитачица узме аутић из руке
девојчице и д је дечаку, а да од дечака узме лутку и д је
девојчици, пошто сматра да је у најбољем интересу деце да се
играју оним играчкама које су традиционално “за дечаке” или за
“девојчице”).

â â

Институционална дискриминација је заступљења онда када институција дискриминише

припаднике неке групе (различита новчана награда у женској и мушкој конкуренцији на Вимблдону

забранаприступаженаманаСвету гору).

;

Индивидуална дискриминација је присутна онда 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 јошувекпостоји строгаподеланамушкеиженскепослове).;

Узимајући у обзир КО врши дискриминацију, говоримо о
и н с т и т у ц и о н а л н о ј и с т р у к т у р а л н о ј д и с к р и м и н а ц и ј и .

и н д и в и д у а л н о ј ,
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Структурална дискриминација подразумева да не постоји намера институције да дискриминише

припрадника/цу неке групе, али то се ипак дешава (на пример, банке, наравно, никад не забрањују

било коме да узме кредит, али често постављају такве услове да жене не могу да користе кредите

особама у инвалидским колицима није забрањен приступ у нпр. позориште, биоскоп, али су физичке

баријере (непостојањезаливенихстепеника) препреказањихов улазак).

;

Претходни примери показују да је дискриминција присутна у
различитим сферама живота, често као препрека која се не може
видети, тзв. „стаклени плафон“.

Млади у превенцији насиља и дискриминације

Врсте дискриминације

�

�

�

�

Без обзира на то 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 имају једнаки третман

људи из различитих група једнако поштовани

институције у друштву демократске, тј. омогућују свим људима

једнаке шансе и могућности.

;

;

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.

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.

Расизам неједнак третман људи
у односу на расу којој припадају.

-

Дискриминација у односу на узраст неједнак третман људи
у односу на узраст. Овом дискриминацијом може да буде погођена
и популација деце и 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).

-
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Истраживања о дискриминацији

Изводи из истраживања ставова деце и младих о забрани дискриминације
(Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, децембар 2009).

другачије сексуалне оријентације

�

�

�

�

�

�

�

�

Најбољи начин за спречавање дискриминације грађана у Србији
је, према ставовима деце/младих, оних који врше
дискриминацију, као и у школама.

У случају да буду дискриминисани, деца и млади би се најпре
обратили .

Средњошколци у Србији осећају се најчешће дискриминисани
због свог (година старости

Сваки трећи средњошколац у Србији осећа се стално или
повремено дискриминисаним због и ,
док се сваки четврти осећа дискриминисаним због:

, , ,
и .

Највећу социјалну дистанцу деца и млади су исказали према
вршњацима/вршњакињама и

.

Четвртина младих сматра да особама не
треба дати једнаке шансе при

Деца и млади виде припаднике/це као убедљиво

. Следе ,
и .

Око се декларативно залаже за ,
али и даље четвртина њих сматра да у погледу одлучивања о
расподели кућног буџета .

кажњавање

родитељима

узраста ).

3/4 младих

музичког укуса начина облачења

најчешће дискриминисане

имовног стања националне припадности политичких уверења

телесног изгледа физичких могућности

ХИВ позитивним особама

другaчије сексуалне оријентације

запошљавању.

сексуалних мањина

жене особе са сметњама у
развоју ХИВ позитивне особе

родну равноправност

главну реч треба да има мушкарац

едукација

другачије сексуалне оријентације

музичког укуса начина облачења

сексуалних мањина

Изводи из Извештаја о остваривању права детета у Републици Србији
из угла деце и младих (Центар за права детета, 2013).

�

�

�

�

Значајно је повећан број деце и младих који
, што јасно говори о томе да постојећи

програми едукације о тој теми нису ефикасни и да их нема
довољно.

немају став о
људским правима

Број деце и младих који подржавају идеју је
у порасту (26%). и младих би ради националних
интереса одобрила

и младих у Србији сматра да су особе без
морала, које нису у стању да разликују добро и зло.

Свако девето дете сматра супериорнијом од осталих.

етнички чисте државе
1/5

1/4

деце

деце

приморавање здравих жена да роде децу.

атеисти

белу расу

атеисти

Млади у превенцији насиља и дискриминације6



особама
другачије сексуалне оријентације

�

�

�

�

�

Мање од половине испитане деце и младих сматра да њихови
вршњаци имају право на

деце и младих не мисли да треба да буду доступна
одговорна места у држави и бизнису.

Има доста деце и младих који немају повољно мишљење о својим
вршњацима који остварују , и тај проценат у
старијим узрастима расте.

Скоро је веома непријатељски настројена према
, а само показује толерантност по

том питању. Код је ситуација потпуно обрнута њих
непријатељски доживљава особе другачије сексуалне
оријентације, а скоро девојчица је без таквих предрасуда.

су, генерално, изразито од
по многим питањима и ставовима, али се њихова нетолерантност
смањује са годинама.

редовно образовање у нашим
школама.

1/3 женама

1/2
1/4

: 1/4

1/2

одличан успех у школи

дечака

девојчица

Дечаци девојчицанетолерантнији

ХИВ позитивни

особама
другачије сексуалне оријентације

Изводи из иницијалног истраживања: Испитивање капацитета школа за примену
права детета у образовном систему (Ужички центар за права детета, 2013).

�

�

�

�

У школи учeникa и

Највише је дискриминације због: ,
, и .

Најмање је дискриминације због: , ,
, и .

Деца сматрају да у школи постоји дискриминација и према:

, , (музикa, клуб зa
кojи нaвиja и сл).

постоји дискриминaциja ускрaћивaњe пojeдиних прaвa.

физичких могућности телесног
изгледа националне припадности б

политичког уверења социјалногпорекла
односапремаверипола вероисповести

успеху физичкомизгледу

о же

интeрeсoвaњу

Обезбеђивање једнакости заштита од дискриминације–

У образовању је важно обезбедити пуну заштиту од дискриминације
и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке,
религијске или друге припадности, места боравка, односно
пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и
сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама (члан
44 Закона о основама образовања и васпитања). Ово се постиже
кроз различите активности у образовном систему. А свако
дискриминаторно понашање је најстроже забрањено и
санкционисано па тако наставник који дискриминише ученика може
остати без посла.

7Млади у превенцији насиља и дискриминације



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 подстицања или неспречавања таквих
активности, као и по другим људским правима.

Школа је да поступа по пријавама које могу
бити неформалне изнете усмено наставнику, стручној служби
школе и директору. Уколико је неопходно, пријаву можете
(заједно са родитељима) поднети и директору школе у писаном
облику. Школа је дужна да реагује, тј. предузме неке видљиве
кораке ради заштите ученика, а које зависе од тежине и облика
кршења. Ако
реакција изостане, постоји могућност обраћања просветној
инспекцији, а након тога и Поверенику за равноправност
притужбом. Притужба је једноставне форме, а образац притужбе
налази се на интернет страни Повереника.

Ако приметите или доживите таква понашања, добро је да их
пријавите.

Резултат треба да буде престанак дискриминације.

дужна
–

Пут ка дискриминацији - Од стереотипа до дискриминације

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 само зато што су нама необична. Од
тога па до уверења да су та понашања некако , да са
онима који се тако понашају нешто није у реду, често је само
један корак. Када направимо тај један корак дошли смо до

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 (односно
ускраћивања једнаких права другима), још је један корак. Одатле

па до према онима који су другачији, такође је још
један корак.

НЕОБИЧНА–

ПРЕДРАСУДЕ.

дискриминације

НАСИЉА

П ЕШНА
ПОГРЕШНА
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С т е р е о т и п и
(генерализације) су уопштене
п р е д с т а в е о о с о б и н а м а
припадника/ца неке групе. Примењују
се на сваког појединца из групе. Могу
бити и На
пример, позитиван стереотип једа сви
дечаци волефудбал, а негативан да су
све плавуше глупе. Ако је стеретип
позитиван, неког/неке
припадника/це групе на различитост
а ако је стереотип негативан ,
угрожавасвеприпаднике/це

групе.

позитивни

угрожаваправо
;

негативни.

угрожаваправо

Један од разлога формирања стереотипа је што нам је тако

Улажемо мањи напор него када бисмо стварно покушали да
упознамо припаднике неке групе.

- лакше!

негативни.

Стереотипи често доводе до
-

.
Предрасуде су праћене снажним

тешко се мењају и
могудаутичунапонашањељуди.

предрасуда негативних
ставова према припадницима/ама
н е к е г р у п е ( н а р о д и м а ,
појединцима, институцијама...)

емоцијама,

Дискриминација ј е

понашање које проистиче из
предрасуда (на пример, уколико
неко има предрасуде према
припадницима/ама одређене
етничке групе, може да одбије да
радисањима).

Стереотипи
у в е к п о т е н ц и ј а л н о

угрожавају припадника групе о
којој је реч. Негативан
стереотип угрожава сваког
појединца који припада тој
групи, а када је позитиван или
неутралан, угрожава право
припадника групе да буде
различит (дечак који не прати
спорт,... одликаш који није увек
спреман да одговара и сл.). Људи

су мање или више склони да
генерализују, уопштавају, зато је важно препознати га код
себе, како бисмо се против њега борили, јер је опасан. Колико је
тешко бити жртва стереотипа најбоље осетимо на сопственој кожи

када смо сами предмет и жртва предрасуде и стереотипа.

Све врсте етикетирања, стереотипног мишљења и предрасуда
представљају опасност у комуникацији зато што појединцима
укидају право на индивидуалност. И позитивни и негативни
стереотипи су пошто нам 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).

опасни укидају право да будемо другачијиопасни

Млади у превенцији насиља и дискриминације 9



Свест о

сопственим предрасудама

и стереотипима је неопходан

корак у њиховом

превазилажењу!

Шта је још потребно знати
о предрасудама и стереотипима?

Шта је још потребно знати
о предрасудама и стереотипима?

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.

ЗАКОН
О ЗАБРАНИ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗНАЧИ:

ЗАКОН
О ЗАБРАНИ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗНАЧИ:

ДА... никонесмедатетерадаприпадашвероисповестикојојнежелиш,нитидатизабрани
да пређеш у неку другу веру. Исто тако, нико нема право да те понижава или малтретира
акосиатеиста,односнонежелишдаприпадашбилокојојвероисповести.

ДА... жене имају право на једнаку плату и могућност напредовања у каријери као и
мушкарци.Никонесмедаихузнемираваиликињинапослузатоштосужене.

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,никоутоменесмедагаспречава.

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
политичкимставовимањеговихродитеља.

ДА... ХИВпозитивни ученициимају праводабуду третираникаои свиостали. То значиида
лекари не смеју да третирају пацијенте другачије само зато што су нпр. Роми или
сиромашни.

(Цео текст закона може да се скине са сајта Народне скупштине www.parlament.gov.rs)(Цео текст закона може да се скине са сајта Народне скупштине www.parlament.gov.rs)
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НАСИЉЕ
Забрана насиља, злостављања и занемаривањаЗабрана насиља, злостављања и занемаривања

Свако насиље се најстроже санкционише, чак и када се појавило само једном између било која два

субјекта, укључујући и родитеље/старатеље деце. Школе се одређеним насилним понашањима баве

саме и самостално их сузбијају и кажњавају, а неке ситуације решавају у сарадњи са полицијом,

лекарима, центром за социјални рад и правосуђем. Установа је дужна да одмах поднесе пријаву

надлежном органу ако се код детета или ученика примете последице насиља, злостављања или

занемаривања, а које није претрпљено ушколи. Све активности су детаљно прописане у Правилнику о

протоколупоступањау установиу одговорунанасиљезлостављањеизанемаривање

Важно је да знате да свака установа има Тим за заштиту детета од насиља, злостављања и

занемаривања и дужна је да обавести ученике и њихове родитеље о томе ко чини Тим и како он ради.

Уколико нисте упознати са радом Тима, можете затражити од психолога или педагога школе, да вас о

томе детаљније обавесте. Свако понашање које сматрате насилним можете пријавити својим

наставницима, дежурном наставнику, психологу, педагогу или директору писмено или усмено, сами

или са родитељима/старатељима. Они су дужни да вас даље упуте у детаље поступка и помогну вам да

сесвеодвија у вашемнајбољеминтересу.

.

ПОЈАМ НАСИЉА

Насиље је 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 у случају када неко

неког намерно повреди и учини да се осећа лоше када

неко повреди нечије тело или осећања.

Када је реч о насиљу над децом, оно може да буде

учињено од стране одраслих, као и од стране

саме деце. Када деца над другом децом

врше насиље, у питању је вршњачко насиље.

;

У установи је : физичко, психичко и социјално насиље

злостављање и занемаривање деце и ученика физичко кажњавање и вређање личности,

односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених (члан. 45 Закона о основама

система васпитањаи образовања

ЗАБРАЊЕН сваки облик насиља ;

;

).
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Многе одредбе Конвенције о правима детета односе се на заштиту детета/младе особе од

насиљаунајширемсмислу.Заштита од:

физичкогименталногнасиља,злоупотребеизанемаривања

свихобликасексуалногзлостављањаиискоришћавања

отмицеитрговинедецом

свихдругихобликаискоришћавања(експлоатације)штетнихпобилокојивиддететове

добробити

нехуманихипонижавајућихпоступакаикажњавања

Конвенција такође обавезује државе потписнице да обезбеде мере подршке за

физички и психички опоравак детета жртве насиља ињегову социјалну реинтеграцију

�

�

�

�

�

�

(члан

(члан34)

(члан35)

(члан36)

(члан37)

(члан39).

19);

;

;

;

;

Насилно понашање је широко распрострањен проблем. Појављује се на

свим узрастима и у свим културама. Понекад деца опонашају нечије или

испољавају научено понашање.

У насиље се сврстати следеће појаве:

пријатељска размирица, свађа која се
конструктивно решава
случајно наношење бола (без намере да се
повреди) без понављања.

�

�

�

jеднократни инцидент који се не понавља;

;

не могу
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Врсте насиљаВрсте насиља
Према ,
злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике

или злостављања, ,

или , као и , што доводи до
стварног или потенцијалног ,

или у оквиру односа који укључује
одговорност,поверењеилимоћ.

Општем протоколу за заштиту деце од злостављања и занемаривања

физичког
емоционалног занемаривањесексуалну злоупотребу

намеран поступак комерцијалну или другу експлоатацију

нарушавања дететовог здравља угрожавања

дететовог развоја достојанства

сексуалну злоупотребу

комерцијалну или другу експлоатацију

достојанства

Физичко насиљеФизичко насиље подразумева да
неко повређује тело друге особе. То могу
бити: ударање, шутирање, гурање,
д а вљење , ч у п ање , з а т в а р ање и
закључавање, отимање и уништавање
ствари, напад оружјем, тровање, паљење,
посипање врућом водом, ускраћивање
хране, снаисл.

Вербално насиљеВербално насиље подразумева данекокористиречи
да би повредио туђа осећања. То могу 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 особа другој каже да не вреди,
да га нико не воли...), када се неко окривљује за оно
штоније урадио/ла, илимусепрети.

Емоционално насиљеЕмоционално насиље обухвата
п о с т у п к е к о ј и м а с е в р ш и
ома л о в ажа в ање , е т и к е т и р ање ,
игнорисање, вређање, уцењивање,
називање погрдним именима, оговарање,
подсмевање, исмевање, неприхватање,
изнуђивање, манипулисање, претња,
застрашивање, ограничавање кретања
деце/младих, као и други облици
непријатељског понашања.

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученикаСексуално 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
пружиуживањеилизадовољипотребе друге особе.

Сексуалнимнасиљемсматрају се:

- ласцивно
коментарисање, етикетирање, ширење прича,
додиривање, упућивање порука, фотографисање,
телефонскипозивиисл.

било да се
ради о контактним (сексуални однос, сексуално
додиривање и сл) или неконтактним активностима
(излагањепогледу, егзибиционизамисл)

за проституцију,
порнографију и друге облике сексуалне
експлоатације.

�

�

�

сексуално узнемиравање

навођење или приморавање детета/младе особе
на учешће у сексуалним активностима,

коришћење деце/младих

;

;СоцијалнонасиљеСоцијалнонасиље (искључивањеиз
групе и дискриминација) подразумева да
се неко искључује из групних активности,
оговара, да се говоре лажи о некој особи,
илинаговарају други дасесњомнедруже.
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Злоупотреба децеЗлоупотреба деце 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

Занемаривање и немарно

поступање подразумевају случајеве
пропуштања установе или појединца да обезбеде
услове за правилан развој детета у свим
областима, што у противном може нарушити
његово здравље, физички, ментални, духовни,
моралниидруштвениразвој.

Занемаривање представља и пропуст родитеља
усвојиоца или стараоца односно друге особе која је
преузела одговорност или обавезу да негује

,
,

Насиље путем нових технологијаНасиље путем нових технологија подразумева сваку комуникацијску активност
cyber технологијом (смс поруке, mms, фото или видео-клипови, телефон, мобилни телефон, e-mail,
chat, skype, web, блог), која се може сматрати штетном за појединца, а починитељ(и) и жртва(е) су
децаимлади.

Оно има много облика, као нпр. слање или објављивање ш т е т н и х материјала о некој особи преко
интернета или мобилног телефона, слање претећих или насилних порука, слање увреда путем смс-а
или мејла. Насиље преко интернета односи се и на «отимање» нпр. блогова жртвама, те допуњавање
увредамаи/илисексуалнимсадржајима, хаковање туђихФБстраницаисл.

дете, да обезбеди услове за развој попитању: 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
његов физички, ментални, духовни, морални и социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању
правилног надзора и заштите детета од повређивања у мери у којој је то изводљиво.

Ко врши насиље?

Насиље врше одрасли,

али и деца!
Насиље могу вршити

(насиље међу децом - вршњачко насиље).

деца

Насиље од стране .
И наставници су део „културе насиља“
у школи, посебно као учесници у вербалном насиљу.

запослених у установи

Насиље од стране одрасле особе

која није запослена у установи.

Понекад деца која се понашају насилно немају свест о штетности таквог понашања. 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 за боље начине комуницирања с вршњацима или
пролазе кроз неке проблеме, па се то рефлектује кроз насиље. Деца могу бити и организатори групе,
тј. подстицатиинаговаратидруге дасенасилнопонашају.

Деци која се понашају насилно такође треба помоћи, а не само казнити их. Ако се њима не помогне,
онићеодрасти унасилнеодраслељудеинасиљемћерешаватисвоје проблеме.
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Где се најчешће дешава вршњачко насиље?Где се најчешће дешава вршњачко насиље?

Вршњачко насиље се често дешава ушколи, и то у време одмора, у
учионици, на ходнику или у дворишту. По правилу, у тим
ситуацијама . Насиље међу вршњацима се
дешава и пре почетка наставе или по њеном завршетку, на путу у
школу или при повратку кући. Школска дворишта и игралишта су
места на којима деца проводе своје слободно време и честе су
локације на којима се догађа вршњачко насиље.

одрасли нису присутни

Свака неправда коју доживе ученици може бити подстицај
повређеном детету да свој бес, уместо на оног ко је неправду
учинио,усмеринавршњака.Нереаговањенаставника, стручних
сарадника, али и вршњака на насилна понашања детета и лош
надзор у одређеним деловима школе (игралиште, ходници...),
само олакшавају насилним ученицима да буду агресивни и
застрашујудруге.

дете мења понашањ
е: уморно је, повуч

ено, не спава добро
, нема апетита,

плаче, раздражљив
о је; мења уобичајени пут кретања до школе и натраг;

има модрице и огреботин
е, поцепану одећу;

има главобоље, жали се на бол у стомаку,нервозно је, гризе нокте;књиге и л
ичне ства

ри му нес
тају;

боји се изненадних звукова,
физичког контакта;школски успех слаби; тражи додатни

новац за џепар
ац.

Једанброј децеостајекодкуће због злостављањаушколи.
�

�

�

�

Жртве насиља трпе од вршњака, јер се они не желе дружити с онима који су

неомиљениизлостављани, због страха дабисеистомогло догодитиињима.

Изложеностнасиљуушколиводидо и .

Оставља

последице и на оне који то насиље посматрају, јер могу да се навикну на такве облике понашања,

да им оно постане природно и да се и сами нађу у ситуацији да га трпе или да тако решавају своје

проблеме. Деца која су изложена насиљу често су , постају

, , , нису расположена за дружење, а понекад и

онапостају

Ако овакво стање траје дуже, и ако се том детету не помогне, томоже заувек да обележи личност

дететакоје јежртванасиља.

ниског самопоштовања депресије

Насиље оставља последице на оне који га трпе, али и на оне који се понашају насилно.

физички повређена , не

иде им се у школу

плашљива

слабије уче тужна су

насилна.

изолованост

плашљива

Знаци који говоре да је дете можда изложено
насиљу у школи:
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Свако се може наћи у ситуацији да трпи насиље! Нека деца су чешће у ситуацији
да трпенасиље. Тако, ушколииливршњачкој групи, томогубитионикојисе
по нечему од других. То, на пример, могу бити деца која су
веома или , носе наочаре, су или , припадају
другој националности, навијају за одређени тим, облаче се скромно или
необично, имају лоше оцене или су супер одликаши, понашају се на начин
којипривлачипажњу, сиромашнасуилиболесна...

разликују

висока ниска буцмаста мршава

Подаци истраживања о насиљу ушколи
(према подацима УНИЦЕФ-а)

�

�

�

�

�

�

�

65% ученика је бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног
понашањаупериодуодтримесеца.

Дечаци су се нешто чешћеод девојчица изјашњавали као насилнициинешто чешће
субилиизложенинасиљувршњакаиодраслих.

Најзаступљенији облици насилног понашања су: вербално насиље (вређање,
исмевање),ширењелажиисплеткарење,претњеизастрашивања.

Најчешћи облици реаговања деце на вршњачко насиље су: избегавање и враћање
истоммером.Великиброј ученикананасиљереагујетакоштоћути.

У 85% случајева детету, жртви насиља, не помогне нико! Већина ученика остаје
пасивнакадаприсуствујунасиљу,нисусигурникакотребареаговати.

Скоро четвртина ученика изјављује да су једном или више пута у последња три
месецадоживелидаихнаставникувреди,исмеје,илиудари,повучезакосу, уши.

Постоји насилна комуникација и ученика према наставницима: 25%њих сматра да
је степен вербалног и физичког насиља ученика према наставницима веома
израженпроблем.

1. увреде од стране вршњака (76.8%)
2. намерно оштећење имовине (56.4%)
3. узнемиравање телефоном (50.7%)
4. понижавање због својих уверења и склоности (47.4%)
5. увреде од стране наставника (46.6%)
6. добијање батина ван куће (38.9%)
7. узнемиравање преко интернета (35.5%)
8. понижавање због физичког изгледа (33.0%)
9. отимање новца (20.3%)
10. отимање ужине (13.6%)
11. напад оружјем (7.6%)

Нејчешће непријатности деце
које деца доживљавају у свом окружењу

Нејчешће непријатности деце
које деца доживљавају у свом окружењу

(Извештај о остваривању права детета у Републици Србији из угла деце и младих,
Центар за права детета, 2013)
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Листа идеја, акција, модела превентивног деловања младих
(из Приручника за примену протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и

занемаривања у образовно васпитним установама, 2008) у којима су укључена деца (наведени су
само неки примери из Приручника, сопственом креативношћу и промишљањем ученици могу

смислити низ одличних акција и активности за промоцију ненасиља у школи):

–

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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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 дисцип ине,

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

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. Дечја недеља итд,

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.

–

л
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Препоруке деце и младих за унапређење
безбедности и културе ненасиља

(Извештај о остваривању права детета у Републици Србији из угла деце и младих, 2013)

Препоруке деце и младих за унапређење
безбедности и културе ненасиља

(Извештај о остваривању права детета у Републици Србији из угла деце и младих, 2013)

Осмислити посебне програме
рада са у циљу
смањења а г р е с и в н о с т и ,
повећања толерантности и
измене схватања њихове мушке
улоге и родног идентитета, како
би се међу дечацима смањио
вршњачки притисак да се
понашају грубо и нетолерантно.

дечацима

Много више активирати и
да

воде рачуна о безбедносној
ситуацији међу ученицима у
школи.

ангажовати наставнике

Програме и радионице

преиспитати прилагодити

о
ненасиљу и интеркултуралном
образовању т р ебало би

и
тако да буду ефикаснији него што
су сада, јер има доста простора за
побољшање у том погледу.

Увести психолошке радионице и
службе деци и младима
који су били

(пребијање, отимање новца),
можда и у облику мреже
вршњачке подршке.

ПОДРШКЕ
ЖРТВЕ ТЕЖИХ

ОБЛИКА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

ПОДРШКЕ

Увести психолошке радионице за
међу децом и

младима.
КОНТРОЛУ БЕСА

Покренути широку кампању
мењања опште друштвене климе у
правцу смањене толеранције на
насиље, кроз популарисање и

позитивних примера,
као и јасну јавну и

лоших примера.

награђивање
осуду

кажњавање

награђивање
осуду

кажњавање

Побољшати
у ш к о л а м а

постављањем камера и
ангажовањем одраслих да се
брину за безбедност (школски
полицајац, домар).

безбедносну
с и т уа ц и ј у

безбедносну
с и т уа ц и ј у

Покренути кампању међу децом
и младима о опасностима

свог
и-мејл и Фејсбук налога другим
људима.

давања лозинке

Едуковати родитеље о електронској

комуникацији њихове деце (Фејсбук и
мобилни телефон), како би знали
да препознају праве
и научили да поштују приватност
деце и младих.

ОПАСНОСТИ �
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ТОЛЕРАНЦИЈА
Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање

богатства различитости у нашим културама, наша форма
изражавања и начин да будемо људи.

Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање
богатства различитости у нашим културама, наша форма

изражавања и начин да будемо људи.

(дефиниција УНЕСКО)

Толеранција 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, држати
се 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.
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