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Прирачникот „Детски права и социјална правда“ е изработена во 
рамките на проектот за промовирање на детските права : „И јас 
имамг глас“ шtо е финансиран од Save the Children Interna�onal 
Kosovo

Во прирачникот се користени материјали од обуката за „Социјална 
правда“ која беше реализирана во рамките на овој проект. 
Авторските права за оваа обука се на Фондацијата „Чекор по чекор“ 
и Институтот отворено општество.

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, 2018

Според Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето, 

детските права се човекови права и се однесуваат на сите деца до 18 

години. Детските права се посебно издвоени и нагласени поради тоа 

што овој период е особено важен во животот на секоја личност. 

Поради животниот циклус, децата се упатени на помош од 

возрасните кои мора да ги штитат и да им помагаат во растењето. 

Кршењето на правата во оваа возраст може негативно да влијаe на 

целокупниот иден живот на лицата.

До крајот на 2018 година 182 земји од светот ја ратификувале 

Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето. Нашата 

држава исто така во 1982 година ја прифатила Конвенцијата за 

правата на детето. 

Оваа конвенција опфаќа 5 области: живот, здравје, образование, 

заштита и средина која овозможува да се остварат правата на децата. 

Постојат повеќе организации и инструменти кои обезбедуваат 

информации за тоа како и колку земјите се придржуваат на 

остварувањето на детските права и колку се подготвени да ги подобрат. 

И покрај сите напори за подобрување на состојбата на децата низ 

светот, за жал, сите деца не можат да ги уживаат правата на кои се 

обврзале земјите во кои живеат. Законските одредби според кои 

“сите деца уживаат исти права”, не се почитуваат па многу деца се 

обесправени и немаат исти права како нивните врсници. Постојат 

случаи кога детските права се сериозно нарушени, па децата се 

изложени на тешки физички работи, учество во воени судири, детска 

проституција и порнографија и трговија со нивните животи.

Конвенцијата за правата на децата им дава можност на владите да ги 

гледаат децата како индивидуи и да направат се за да ги подготват да 



бидат идни активни граѓани кои ќе ги знаат своите права и ќе 

учествуваат во создавање на едно подобро општество. Доколку 

децата од рана возраст ги запознаеме со нивните права и со тоа зошто 

е важно да ги знаат своите права, тие ќе научат да се застапуваат за 

нивно остварување. Исто така е важно да знаат дека секое дете без 

исклучок заслужува да ги ужива тие права за да можат да им помогнат 

на обесправените деца да ги остварат своите права. Затоа треба уште 

од рана возраст да ги научиме децата на емпатија, на почитување на 

разликите, на важноста да се однесуваме кон секого со почит и 

разбирање. Исто толку е важно и да им помогнеме да сфатат зошто 

понекогаш луѓето се однесуваат едни кон други со нетрпение и 

потценување, зошто луѓето имаат стереотипи и предрасуди, зошто 

постои дискриминација, злоставување, запоставување и насилство. 

Со овој прирачник сакаме да им помогнеме на наставниците и на сите 

оние кои работат со деца да се запознаат со детските права и со 

социјалната правда, како основа за создавање атмосфера во 

училиштата која е заснована на демократски принципи, почитување 

на различностите и инклузија.

На почетокот даваме краток вовед за детските права а потоа се 

објаснети некои термини неопходни за разбирање на човечката 

природа: стереотипи, предрасуди, дискриминација, итн. 

Ви препорачуваме информациите и работилниците кои се содржани 

во прирачников да ги споделите/ направите со семејствата, затоа што 

тие се првите воспитувачи на децата и многу од ставовите за животот 

децата ги усвојуваат во домашната средина. Децата најмногу учат од 

примерот кој им го даваме со своето однесување и затоа треба 

постојано да ги преиспитуваме нашите секојдневни постапки, да се 

трудиме да ги надминуваме предрасудите што ги имаме кај себе, да 

бидеме подобри од она што сме биле вчера за да воспитаме деца кои 

ќе бидат ослободени од стереотипите и предрасудите кои се 

пренесуваат од генерација на генерација.  

Тоа може да биде првиот чекор кон создавање свет без неправди и 

дискриминација, свет во кој сите деца ќе ги уживаат своите права.

Како едукатор, јас сум одговорен пред себе си да учам и 
да разберам  на кој начин ги гледам луге́то и она што се 
случува околу мене. Јас имам одговорност пред моите 
ученици да работам на елиминирање на моите 
предрасуди, испитувајки́ кој е, а кој не е допрен со мојот 
наставен стил и постојано да се преиспитувам како 
мојот сопствен идентитет влијае врз нивните 
искуства на учење. За да бидам ефективен едукатор, јас 
морам да бидам во постојан процес на самоиспитување 
и трансформација.

Пол Горски

Професор по социјална правда и 
човечки права, 

Универзитет Џорџ Мејсон-Вашингтот
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          ДЕЛ ОД ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Сите права на децата се еднакво важни, но без остварување на 
некои од нив не е можно во потполност да се обезбеди 
остварување на другите права. 

Ÿ Право на живот – детето има право на живот, на име, 
народност и идентитет, сопствена култура, јазик, вероисповед.

Ÿ Право на еднаквост – секое дете има еднакви права без 
разлика од каде е, каде живее, со што се занимаваат 
неговите родители, на кој јазик зборува, која вера е, дали е 
момче или девојче, од која култура потекнува, има ли некоја 
тешкотија во развојот, дали е богато или сиромашно.

Ÿ Право на љубов и нега – детето има право да живее со своите 
родители или згрижувачи кои треба да се грижат за него.

Ÿ Право на заштита од секој облик на насилство – од 
нанесување болка, лошо постапување, злоставување, 
сексуално искористување, од киднапирање и трговија, 
работа која му штети, дрога и трговија со дрога.

Ÿ Право на искажување свое мислење – детето може да каже 
што мисли, а возрасните треба да го слушнат неговото 
мислење.

Ÿ Право на избор на пријатели – детето може да избира 
пријатели, да се придружи на група или да формира група, 
се додека тоа не им штети на другите.

Ÿ Право на образование – децата имаат право да одат на 
училиште и да учат, да добиваат помош која им е потребна 
особено ако имаат проблеми со учењето.

Ÿ Право на чиста околина – децата имаат право на чиста вода, 
здрава храна и чист воздух.
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         ПАРТИЦИПАЦИЈА

Партиципацијата е опфатена во Член 12 од Конвенцијата за 
правата на децата и според неа детето има право на слободно 
изразување на сопственото мислење и право неговото мислење да 
се земе во предвид  во сите ситуации кои непосредно се однесуваат 
на него во зависност од неговата возраст, неговите спознајни, 
емоционални и социјални способности. 

Возрасните немаат секогаш доволен увид во животот на децата за 
да можат да донесат одлуки, закони и планови кои се однесуваат на 
децата и за децата. Затоа партиципацијата на децата придонесува 
за развој на граѓанското општество, толеранција и почитување на 
другите;

Вистинската партиципација опфаќа и ситуации во кои детето 
заедно со возрасните донесува одлуки, доколку неговото мислење 
вистински е земено во предвид. Всушност низ контакт со 
возрасните, нивното знаење и искуство може во потполност да ја 
развие детската самостојност, одговорност, способност за 
соработка, адекватна перцепција, самопочит и почит кон другите. 
Партиципацијата на децата не го исклучува учеството на 
возрасните, напротив, придонесот на возрасните е многу значаен 
за потполно остварување на детските права. Сите се партнери во 
процесот, секој има своја улога и меѓусебно се дополнуваат. Важно 
е возрасните да го сослушаат внимателно мислењето на децата и 
искуството што го имаат и да им помогнат да покренат некоја акција 
за која се дораснати, било да се работи за нешто што сакаат да 
сменат во домот, во училиштето или во заедницата. Важно е 
возрасните да испланираат активно и смислено вклучување на 
децата особено ако се работи за донесување одлуки за прашања 
кои ги засегаат. 

ПРИМЕРИ НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

1. Многу е важно кога децата ќе се запознаваат со нивните 
права да ги запознаеме и со нивните одговорности. 
Секогаш кога ќе разговарате за правата, запрашајте ги: Кои 
се нивните одговорности? Како може да ги штитат своите 
права но и правата на своите пријатели? Побарајте да 
направат табела, во која на едната страна ќе ги напишат 
своите права, а на другата, своите одговорности. Откако 
децата ќе направат своја листа, можете и вие да им дадете 
листа со оние одговорности кои сметате дека децата во 
вашето одделение мораат да ги почитуваат. Можете да ги 
споредите вашите листи, да ги дополните и да направите 
една листа со одговорности, на која ќе се обврзат сите деца 
во одделението и во училиштето. 

2. Започнете со методата  „бура на идеи“ и побарајте од 
учениците ги набројат најважните егзистенцијални 
потреби на децата. Во мали групи учениците нека 
дискутираат за правата и одговорностите на децата во 
училиште, дома и во општеството. Поделете ги во 4 групи и 
дадете им задача да дискутираат на тема: „Кои права и 
должности би им ги дале на децата доколку се: 1 група: 
Наставници; 2 група: Родители; 3 група: Градоначалник на 
општина; и 4 група: Претседател на држава;  До следната 
средба, учениците за домашна задача нека поразговараат 
со членови од нивните семејства или нивни пријатели, во 
врска со  прашањата: Кои игри ги играле кога тие биле деца; 
како комуницирале без мобилен телефон и социјални 
мрежи; кои обврски и должности ги имале во нивно време; 
кои права имале тогаш децата; дали во тоа време се 
зборувало за правата на децата и што мислат возрасните за 
нивните права денес.
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       ПРИМЕРИ НА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА

Преку оваа активност учениците ќе бидат запознаени со нивното 
право на учество во донесување одлуки кои се однесуваат за нив 
во семејството, училиштето и општеството. Преку примери од 
секојдневниот живот на учениците ќе им бидат објаснети трите 
глобални нивоа на партиципација: неучествување, квази 
партиципација и права/вистинска партиципација. 

Секој од нив индивидуално нека размисли: Како го сфаќа правото на 
партиципација на децата и да запише неколку реченици во врска со тоа.

Потоа поделете им ливчиња на учениците и запрашајте ги дали во 
примерот што го добиле има партиципација? На секое ливче 
запишете по еден од следниве примери:

1.  Ученикот завршува основно училиште и треба да одлучи каде 
ќе се запише. Родителите му кажале што мислат дека е 
најдобро за него и му објасниле зошто мислат така а потоа му 
препуштиле да размисли сам за се и самиот да  донесе 
одлука...

2.  Едно семејство се спрема да го бојадисува станот. Родителите 
направиле состанок со децата да договорат кое време 
најдобро би одговарало и кои бои да употребат за 
бојадисувањето...

3.  Учениците сакат да организираат меѓу училиштен турнир во 
разни спортови. Тие ги повикуваат професорите да им се 
придружат и да им помогнат да ги одредат турнирите и да 
пронајдат средства за реализација на турнирот...

Партиципацијата има    глобални нивоа:3
1. Неучествување – потполно исклучување на децата од 

процесот на донесување одлуки.

2. Квазипартиципација - Детето декларативно учествува во 
процесот а не знае за што може да учествува а за што не и 
доколку мислењето му е одбиено нема образложение зошто 
е одбиено. Се разликува од вистинската партиципација со 
недостаток на информации,

3. Права партиципација не подразбира потполно самостојно 
одлучување на децата без учество на возрасните. 
Суштинската одлика на вистинската партиципација е 
присуство на информации. Децата знаат за што може да 
одлучуваат, а кои се областите во сферата на одговорност 
и одлучување на возрасните; нивното мислење  е барано 
и сослушано во сите области кои непосредно ги засегаат, а 
доколку не е прифатено им се  образложува поради што 
не се прифаќа....
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ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ТЕРМИНИТЕ ПРЕДРАСУДИ И СТЕРЕОТИПИ 

Стереотипи: генерализирана, крута, шематска претстава за белезите 
или особеностите на припадници на одредена група која круто се 
пренесува на секој член од дадената група  (пр. Скржави 
Шкотланѓани, мрзливи Црногорци..) Стереотипите  се случуваат кога 
правиме генерализација врз основа на ограничени искуства, кога ги 
поедноставуваме релациите и упростуваме сложени процеси.

Предрасуди: специфични ставови кои не се засновани на факти и 
логични аргументи и се карактеризираат со релативно траен 
субјективен однос, позитивен или негативен, кон поединец, група 
или народ. Предрасудата во себе вклучува емотивен однос и е 
отпорна на промени. Во себе содржи три компоненти: когнитивна 
(мисла), афективна (чувство) и конативна (однесување)

Функција на предрасудите и стереотипите

Ÿ Осмислување и разбирање на светот

Ÿ Пополнување празнини при недостиг на информации

Ÿ Вреднување на сопствената група

Ÿ Вреднување на друга група

Ÿ Оправдување на дискриминацијата врз другите групи

Степени на предрасуди

1. Оговарање и стереотипно однесување (тие се насилни)

2. Социјална дистанца – избегнување контакти

3. Дискриминација – ограничување на разни права

4. Физички напад – од вербална кон физичка агресија

5. Геноцид - истребување

На крај започнете групна дискусија со учениците на оваа тема. 
Еве некои прашања кои можат да ви помогнат да ја водите 
дискусијата:

Ÿ Во колкава мерка сте спремни да направите нешто за да го 
реализирате тоа што ви е многу важно? Наведете пример за 
тоа.

Ÿ Каква поддршка би сакале да добиете од возрасните 
(родители, наставници, тренери..) во тие ваши залагања?

Ÿ Во која ситуација во своето семејство или во училиштето би 
сакале да бидете повеќе вклучени во одлучување?

Ÿ По што се разликува вистинска од лажна партиципација? 
Наведи еден пример на вистинска партиципација.

Ÿ Наведи еден пример кога си мислел дека учествуваш а 
станувало збор за лажна (квази) партиципација.

Дозволете им на учениците слободно да се изразуваат, и при тоа 
внимавајте да им дадете збор на сите ученици. Поттикнувајте 
ги оние ученици кои се повлечени, а оние кои доминираа и 
постојано бараат збор замолете ги да причекаат и да им 
отстапат ред на оние кои немале можност да го изразат 
своето мислење.
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ü Балансирајте ги тврдењата што велат дека сите луѓе се исти и 
дека тие се различни во многу аспекти.

ü Не го мешајте ставот „На сите луѓе треба да им се дадат 
еднакви можности и услови“ со ставот „Сите луѓе се исти“.

ü Запомнете дека сите активности што од децата бараат да ги 
групираат предметите, појавите, луѓето и да идентификуваат 
„што е тоа што ги прави различни“ (наместо да им дадете 
упатство што вели „утврдете кој не припаѓа овде“, кажете им 
„утврдете кој е различен“).

ü Поттикнете ги децата да користат јазик на објективно 
мерливи опсервации, наместо вредности и толкувања во 
опишувањето на разликите и на сличностите.

ü Помогнете им на децата да ги вербализираат своите мисли, 
чувства и потреби.

ü Создадете можности вашите ученици и вие да искажувате 
мислења без вреднување или критикување-однесувајте се 
во согласност со вредностите што ги пренесувате.

  

ПРИМЕР НА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕДРАСУДИ И СТЕРЕОТИПИ 

Поделете ги учениците во 4 групи и во секоја група одредете по еден 
учесник кој ќе има улога на „марсовец“ или лице кое не го познава 
јазикот на групата. На „марсовецот“ дадете му инструкција да не 
соработува со групата, односно да не ги исполнува нивните барања. 
Групите ќе имаат за цел да го натераат „марсовецот“ со невербална 
комуникација да направи одредена едноставна активност (врзување 
чевли, облекување палто и сл.) По завршувањето на активноста, 
разговарајте за тоа како се чувствувале претставниците на групите, а 
како „марсовецот“.

Стратегија за работа со деца и млади за надминување на 
предрасудите:

Ÿ Направете разлика меѓу фактите (она што се слуша или 
гледа) и верувањата, односно толкувањата на овие факти 
(како некој го толкува она што го слуша или го гледа).

Ÿ Применете категории и етикети што ќе ги користите само 
како хипотези за да објасните нечие однесување, а не како 
непобитна вистина или факт.

Ÿ Воздржете се од „финални“ заклучоци и етикетирање на 
било какво однесување или мотивација, се додека ваквиот 
суд не се базира на факти што можат да се опсервираат.

Ÿ Одговорете на прашањата на децата, не избегнувајте 
давање одговор, одговорете директно. Не ги игнорирајте 
прашањата и не ја менувајте темата. 

Ÿ Промовирајте позитивни ставови за разликите:

ü Нагласете дека разликите понекогаш се позитивни и 
интересни.
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Нивото на искажување на дискриминацијата/обесправувањето 
може да биде:

Ÿ индивидуално – искажано преку индивидуални акции (на 
пример, наставник којшто нееднакво ги третира ромските и 
неромските деца) 

Ÿ институционално – изразено со дејствата што ги преземаат и 
промовираат општествените, финансиските и политичките 
институции (на пример, децата со пречки во развој мораат да 
одат во специјални училишта,). 

Дискриминацијата може да биде намерна и ненамерна.

1. Намерна дискриминација подразбира свесно загрозување 
на нечии права (пр. На роденден се повикани сите деца 
освен детето од друга националност).

2. Ненамерна дискриминација која се случува случајно, 
односно не постои желба некој да се загрози. Имаме 
најдобра намера, но резултатот е постапка која прави 
разлики меѓу групата и едната се фаворизира (пр. 
Воспитувачката во градинка ја зема количката од девојчето 
и ја дава на машкото дете, бидејќи смета дека тоа во 
најдобар интерес на децата, да играат со оние играчки кои 
традиционално се „за момчиња“ или „девојчиња“).

Кога станува збор за начинот на искажување на дискриминацијата, 
правиме разлика меѓу:

Ÿ  експлицитна дискриминација/обесправување  – 
транспарентно искажување на дискриминацијата (на пример, 
забрането е ромските деца да пливаат во јавните базени) 

Ÿ  имплицитна дискриминација/обесправување  – 
дискриминација што тешко се забележува, бидејќи не е 
видлива и очигледна (на пример, при работата со деца го 
користиме јазикот што е добро познат за една група, даваме 
примери што се поврзани само со искуствата на доминантната 

         ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ТЕРМИНИТЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЈА И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

Дискриминација е секое исклучување, ограничување или 
неоправдано давање предност и има за цел или последица да се 
загрозат или оневозможат човековите права или основни слободи. 
Тоа што го мислиме за поединецот/групата влијае на начинот на кој 
се однесуваме кон нив па затоа дискриминацијата често се вика 
предрасуда во акција. Ако мислиме дека некоја група е лоша тогаш ја 
оправдуваме дискриминацијата кон припадниците на таа група, со 
тоа што им ги скратуваме правата. 

Кога на тоа ќе ја додадеме моќта што доминантната група ја има во 
општеството (предрасуда во акција + моќ) добиваме обесправување 
или “доктрина”. Основата на секоја „доктрина“ е претпоставката за 
постоење  супериорни и инфериорни групи луѓе и сфаќањето дека е 
сосема природно супериорните групи да ја контролираат моќта и да 
имаат монопол врз искористувањето на ресурсите на заедницата. 
Разбирањето дека нешто безусловно му припаѓа некому врз основа 
на тоа што е дел од некоја привилегирана група, на самата група ѝ 
дава самодоверба што се заснова на лажна наместо на реална 
супериорност врз другите групи. 

Обесправувањето се случува кога:

Ÿ Постои дисбаланс на моќта (материјалните и политичките 
ресурси се во рацете на доминантната култура);

Ÿ Односите кон една конкретна група се вградени во системот 
(на пример, училишниот систем не ги вреднува знаењето и 
вештините на „аутсајдерската“ група, образованието се 
испорачува на јазикот кој не им е мајчин јазик итн.)

Ÿ Одредени верувања се закоренети во дел од јавната свест 
(на пример: „Ромската култура е инфериорна, тие се 
неодговорни, мрзеливи, несигурни и се склони на насилно 
однесување …”);
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Механизмот „Обвини ја жртвата“

Според овој механизам, коренот на социјалните проблеми се гледа во 
карактеристиките на групата што се соочува со овие проблеми, 
наместо коренот на овие проблеми да се лоцира во системот кој е 
обесправувачки на многу начини и создава нееднакви можности и 
шанси за различни групи. Според овој механизам треба да се обидеме 
да ги решиме овие проблеми без да ги смениме условите кои ги 
создаваат ваквите проблеми.

Со механизмот „обвини ја жртвата“ во суштина се зајакнуваат 
предрасудите и се рационализира дискриминацијата, односно 
нееднаквиот третман на различните групи. Овој механизам 
честопати лежи во основата на многу интервенции што се наменети 
за ранливите групи, како што се акции наменети за промена на 
карактеристиките на ризичните групи, наместо за менување на 
околностите што предизвикале овие групи да бидат ранливи и да 
бидат нееднакво третирани. 

Конкурентен индивидуализам

Ова гледиште се темели на верувањето дека секој е одговорен за 
својот успех или неуспех во животот и дека секој нема еднакви 
шанси за успех и неуспех. Ова гледиште ја игнорира улогата на 
расата, полот, социјалната класа или некој друг аспект на 
социјалниот интегритет. Исто така го занемарува фактот дека секој 
не е роден со еднаква стартна позиција и дека некои поединци се 
привилегирани уште од самиот почеток, со што постои поголема 
веројатност тие да бидат поуспешни, за разлика од оние што ги 
немале овие привилегии.

Секој вид етикетирање, стереотипно или предрасудно размислување, 
претставува опасност во комуникацијата бидејќи го негира правото на 
едно лице да биде различно и уникатно и претставува пречка и 
ограничување (на пр. Ние секогаш очекуваме повеќе од децата за 
коишто имаме стереотипи дека се „паметни“ и „одговорни“ што кај нив 
предизвикува голем притисок и стрес).

група, литература напишана само од перспективата на 
доминантната група итн.). 

Без разлика за кој вид дискриминација станува збор, сите содржат 
нешто заедничко: нееднаков третман на одредена група врз основа 
на уверението дека некои групи „заслужиле“ подобар третман, 
бидејќи на било кој начин се посупериорни. На ваков начин се крши 
основното правило за еднаквост по кое:

Ÿ Сите луѓе се еднакво вредни и имаат еднаков третман;

Ÿ Луѓето од различни групи треба да бидат еднакво почитувани;

Ÿ Институциите треба да им овозможат на сите луѓе еднакви 
шанси и можности.

Недискриминацијата се заснова на основното начело 
дека сите луѓе се еднакви.

Принципот на недискриминација од Член 2 од 
Конвенцијата за правата на децата треба да се 
применува на секое дете, без исклучок. Државата има 
обврска да им пружи на децата заштита од било каков 
вид дискриминација.

М о р а м е  с и те  д а  с е  з а л а га м е  п р и н ц и п от  н а 
НЕДИСКРИМИНАЦИЈА да стане доминантен во 
целокупното општествено живеење. 
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Овој начин на размислување го следи принципот „сè или ништо“ и е 
поврзан со термини како што се: сè, секогаш, никој, никогаш итн. 
Тоа ја изоставува повеке́ страноста и индивидуалноста на лицето и 
го отежнува сфака́ њето на сложените и повеке́ страните фактори 
што предизвикуваат секој од нас да се однесува и да дејствува 
различно во различни животни ситуации. 

    

ПРИМЕРИ НА РАБОТИЛНИЦИ: 

1.   „Воочувам разлики“

Учениците ќе пополнуваат  работен лист со наведени теми и ќе 
дискутираат на тема: „Разлики“ односно: „Сличности и разлики 
помеѓу мене и моето семејство, другарите и луѓето од другите земји“. 
Целта на овие активности е децата да станат свесни за разликите 
помеѓу самите деца и луѓето воопшто и на разликите да гледаат со 
почитување и одобрување. 

2. Недовршени реченици

Ÿ Да чувствувам омраза значи ......................................................

Ÿ Она што придонесува да чувствувам омраза е ..........................

Ÿ Знам дека другите чувствуваат омраза кога .............................. 

Ÿ Да чувствувам лутина значи .......................................................

Ÿ Она што придонесува да чувствувам лутина е ...........................

Ÿ Знам дека другите чувствуваат лутина кога ...............................

Ÿ Да чувствувам бес значи .............................................................

Ÿ Она што придонесува да чувствувам бес е ................................

Ÿ Знам дека другите чувствуваат бес кога .....................................

Ÿ Да чувствувам непријателство значи .........................................

Ÿ Она што придонесува да чувствувам непријателство е ............

Ÿ Знам дека другите чувствуваат непријателство кога .................

Дискусија во голема група

Ÿ Како ги пополнивте речениците?

Ÿ Што ви беше најтешко?
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ИМЕНУВАЊЕ ОГЛАСУВАЊЕ СОЈУЗНИШТВО

                         КОНЦЕПТУАЛНИ ЦЕЛИНИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Трите целини кои се основа за разбирање на социјалната правда се: 
ИМЕНУВАЊЕ, ОГЛАСУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА СОЈУЗНИШТВА. Тие 
целини се проткаени една со друга и иако процесот почнува со 
именувањето, сите три целини меѓусебно се надополнуваат и 
повторуваат бидејќи односот меѓу нив не е линеарен.

 

Ÿ По што знаете дека некој се чувствува...?

Ÿ Како се поврзани агресијата и ........ (чувството што му е 
зададено)?

Дискусија

Ÿ Што може да се случи некому ако е преплавен со 
многубројни и силни чувства?

Ÿ Како се однесува тој?

Ÿ Зошто луѓето се однесуваат агресивно?

Ÿ Кои се последиците од агресивното однесување?

Ÿ Дали агресивноста ти помага да добиеш што сакаш?

Ÿ Што те прави агресивен?

Ÿ Дали агресивноста им се својствена на луѓето?

3. „Обвини ја жртвата“ 

Поделете ги учесниците во 3 групи. На едната група дадете и 
изобилство материјали, на втората средна количина материјали, а на 
третата скромни-недоволна количина материјали (цевчиња, хартии, 
селотејпи, пластелини, и сл..) Задачата за сите групи е иста: Да изградат 
што е можно повисока и поцврста кула.

Во текот на изведбата фаворизирајте ја групата која има најмногу 
материјали, а обесхрабрувајте ја групата со најмалку материјали. Кога 
сите групи ќе завршат со изградбата на кулата, дозволете и на секоја 
група да ги каже своите доживувања за работилницата, почнувајќи од 
групата која за целите на вежбата беше маргинализирана и 
обесправена. Потоа објаснете им ја теоријата „Компетитивен 
индивидуализам“, според која, вината за лошата севкупна положба на 
маргинализираните групи треба да се лоцира во самата група, со 
едноставно објаснување дека самите се виновни за тоа какви се и што 
им се случува, без да се земе во предвид какви стартни позиции во 
општеството имаат членовите на таа група.
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За да почнеме да 
работиме на 
надминувањето на 
опресијата мораме да 
почнеме да ги 
именуваме 
проблемите, да ги 
обработиме 
информациите кои ги 
имаме и да ги 
поткрепиме со точни 
податоци. Исто така 
потребна ни е јасна и 
соодветна 
терминологија за да ги 
идентификуваме 
вистинските проблеми, 
да ја именуваме 
реалноста на јасен и 
конкретен начин. Ова 
се однесува и на 
целните и на нецелните 
групи. Кога еднаш ќе 
биде именувана и 
изложена реалноста, 
тогаш може да се 
работи на создавање 
критичка свест и да се 
подготви подлогата за 
акција за да се создаде 
иднина базирана на 
инклузија и еднаквост. 

Огласувањето е концепт 
при кој традиционално 
„замолчуваните” или 
обесправените земаат 
активно учество низ 
дијалог. Огласувањето 
вклучува јавно 
говорење за 
проблемите, идеите и 
чувствата коишто 
влијаат врз нашите 
животи. Огласувањето 
значи дека „влогот” е 
смислен, дека ги води 
чувствата кон директно 
учество и решавање на 
проблемите и 
зајакнување. Оттука 
потекнува и нашата 
способност за дејство и 
во крајна инстанца и 
влијание врз својата и 
туѓата судбина. 

Наместо да разберат 
колку различноста 
придонесува за 
збогатување на некоја 
заедница, луѓето често 
се делат меѓусебе по 
било која основа. Како 
резултат на тоа, 
доминатната и 
обесправената група 
меѓусебе се доста 
отуѓени. Мора да сме 
сите подготвени да 
бидеме сојузници едни 
на други, да работиме 
на елиминација на 
опресијата и да се 
спротивставиме на 
неправдата. Процесот на 
изградба на сојузништва, 
претпоставува дека сите 
луѓе во вашата група, 
вклучувајќи ве и вас, 
сакаат да бидат 
сојузници на луѓето од 
другите групи. Процесот 
на изградба на 
сојузништва не води низ 
процесите на 
промислување, дијалог, 
тишина, и на крај 
конкретна акција.
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ЗАСТАПУВАЊЕ И ПЛАН ЗА АКЦИЈА

Застапувањето е еден од начините за активно справување со 
проблемите во нашето опкружување. Застапувањето се однесува 
на активности кои имаат за цел да ги променат законите, 
политиките или заедничките практики на луѓето на позиции или да 
го зголемат влијанието на одредено население во процесот на 
донесување одлуки во заедницата. Тоа може да го вршат обучени 
професионалци од разни професии, членови на невладини 
организации, локални формални и неформални групи и 
здруженија, претставници на локалната самоуправа, итн.. Постојат 
три можни пристапи за застапување:

Застапување во име на засегнатите целни групи 

Ваквиот начин на застапување е најсоодветен кога ранливата 
популација нема знаење и вештини да се претставува и самата да 
биде агент на промени. Организациите кои ги почитуваат 
принципите на учество и зајакнување на засегнатите целни групи, 
обично пристапуваат кон неа како првична опција, со цел, на крајот, 
самата ранлива група да го преземе застапувањето на своите 
интереси. Бидејќи овој тип на застапување го спроведуваат 
обучени професионалци, процесот има поголем број информации, 
како и увид во пошироката перспектива на проблемот. На овој 
начин проблемот се решава побрзо, но не постои поттик за 
зголемување на капацитетот за работа на ранливата група.

Застапување во соработка со засегнатите целни групи

Целта на оваа форма на застапување е да се зајакне капацитетот на 
ранливата популација за таа самата да ги застапува своите интереси. 
Во овој случај, надворешниот фактор ги мобилизира капацитетите на 
ранливата популација. Акциите се заеднички планирани и извршени. 

Совети за изградба на сојузништво

Изградбата на сојузништвото е важна за сите бидејќи секој од нас 
бил или може да биде предмет на насилство или општествено 
угнетување, и со оглед на тоа што секој бил или може да биде 
припадник на доминантна група. 

На секого му требаат сојузници и секој од нас може да биде 
сојузник. Сојузништвото би требало да биде подеднакво 
применливо и од перспектива на доминантна и од перспектива на 
подредена група.

Карактеристики на сојузникот:

Ÿ Личниот идентитет не се вклопува со подредената група.

Ÿ Работи на подигање на нивото на разбирање на 
угнетувањето и потребите на потчинетата група.

Ÿ Во активноста се потпира на разбирање на личната 
одговорност, а не на чувството на вина.

Ÿ Бара подршка од другите сојузници

Ÿ Подготвен/на е да прави грешки, но не ги користи како 
изговор за недејствување.

Ÿ Знае дека обете страни во сојузништвото се одговорни за 
начинот на кој реагираат на угнетувањето.

Ÿ Овозможува на потчинетата група да се огласи да објасни 
како се чувствува и што и треба.

Ÿ Има трпение и добар смисол за хумор.
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Првата фаза се базира на дефинирање на проблемот. Првично, 
неопходно е прецизно да се наведе што е проблемот со кој групата ќе 
се справи. Во оваа фаза, треба секој индивидуално да размисли и да 
наведе колку што е можно повеќе проблеми од локална средина, кои 
лично ги допираат. Секој од овие проблеми треба да биде доведен во 
врска со кршењето на правото на детето. 

Прв чекор: Секој треба да го изложи проблемот кој го одбрал и 
доколку има сличности меѓу проблемите, потребно е да се направат 
повеќе групи од слични проблеми. Учесниците одредуваат на која 
група проблеми би сакале да работат и со тоа формираат мали групи. 
По формирањето на групите,  секоја група треба да избере еден 
специфичен проблем на  кој ќе продолжи да работи, обидувајќи се 
јасно да го дефинира проблемот. 

Суштината на втората фаза е истражување и анализа на проблемот. 
Во оваа фаза се добиваат информации значајни за понатамошно 
планирање на процесот на застапување и се  разгледуваат во детали 
ресурсите и последиците. 

Втор чекор: Учесниците работат во истите групи и на  истата идеја 
користејќи ја техниката “дрво на проблеми”. 

Прво, замолете ги групите да нацртаат дрво и во неговото стебло да го 
напишат проблемот, како што го дефинирале. Потоа нека нацртаат 
гранки во кои ќе  ги запишат сите различни последици од 
проблематичната ситуација на кои можат да се сетат (последиците од 
времетраењето на проблемот, сегашните и идните можни последици 
од нивните активности за одредени поединци,  групи и организации), 
Насочете ги да размислуваат за причините за проблемот и да ги внесат  
во корените на  дрвото. Потоа насочете ги да размислуваат за различни 
фактори во општествената средина што можат да им помогнат во 
остварување на целта, но и на оние фактори што можат да им попречат 
(олеснувачки и отежнувачки надворешни фактори) и да ги запишат во 
соодветниот простор на хартија. За време на извршувањето на овие 
активности,  следете ја работата на групите и помагајте им - наведете  
фактори на кои не се сетиле, охрабрете ги целосно да го согледаат 
проблемот, итн.

Ваквиот начин на застапување го зголемува пристапот до моќта на 
донесување одлуки на загрозената група и ја развива нивната 
способност да ги застапува своите интереси. Од друга страна, во 
однос на претходно споменатиот вид на застапување, ова може да 
биде побавно во остварувањето на целта, бидејќи бара договор и 
согласност на сите вклучени страни во неа. 

Засегнатата група самостојно ги застапува своите интереси

Една од специфичните цели на оваа форма на застапување е 
зголемувањето на свесноста на групата за можностите, 
продуктивноста на застапувањето, како и нивните способности за 
извршување на овие активности. Иако процесот на застапување е 
планиран, организиран и спроведен од самата засегната 
популација, таа може да биде во некои ситуации иницирана 
однадвор. Оваа форма на застапување во голема мера ја зајакнува 
ранливата група, и дава доверба и самодоверба, како и свесност за 
можноста да се бори за нејзините права и интереси во иднина. 
Опасностите од оваа форма на застапување се евентуалното 
присуство на одмаздата што ги насочува акциите, а честопати на 
почеток, а понекогаш и во текот на целиот процес, групите не се 
свесни за тоа. Бидејќи повеќето луѓе не вклучуваат професионалци 
во овој процес, тие исто така имаат помалку релевантни 
информации и / или недостаток на поширока перспектива за 
гледање проблеми.

Циклус на застапување 

Процесот на застапување може да се подели во пет фази. Секоја од 
нив има своја специфична улога и важност и логично се следи едни 
со други. Тие работат сукцесивно, еден за други, иако во пракса тие 
често се преклопуваат. 
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Петтата фаза е евалуација или следење на активностите, дали тие се во 
согласност со поставениот распоред, дали и до кој степен ја постигнале 
крајната цел, во согласност со однапред утврдените критериуми. 
Евентуален  неуспех во постигнувањето на целта е важна лекција за 
следни активности, и подобра подготовка за проблемите кои  може да 
се очекуваат.

Петти чекор: Разговарајте со учесниците дека за успешно реализирање 
на активностите, мора да предвидат и нивно мониторирање, односно 
следење на реализирањето на секоја фаза посебно. Кога се работат 
поголем број акции, или се вршат комплексни активности, успешното 
реализирање на секоја фаза е многу важно за успехот на постигнување на 
крајната цел. 

Редоследот на овие фази не треба строго сфатен, бидејќи секоја следна 
фаза отвора нов поглед врз претходните фази. На пример, по анализата 
на проблемот, самиот проблем може да се дефинира поинаку; или по 
анализа на потенцијални сојузници кои може да го отежнат 
постигнувањето на поставената цел, целта може да се измени до 
одреден степен. Во процесот на застапување, често се случува одење 
"чекор напред - чекор назад". Тоа не треба да делува обесхрабрувачки, 
туку треба да се сфати како одраз на запознавањето со темата и 
околностите, бидејќи во процесот, секоја следна фаза може да влијае 
на корекција на претходната.

Третата фаза е дефинирање на целта и стратешко планирање за  
остварување на истата. Во оваа фаза е многу важно учесниците  да 
се запознаат со основните карактеристики на добро дефинирана 
цел, бидејќи од тоа зависи изборот на соодветни активности, 
изборот на сојузници итн. 

Добро дефинираната цел треба да е специфична, конкретна, 
достижна и мерлива. На овој начин, целта станува уште 
поквалитетна. Треба да содржи информации за тоа кој, што, каде, 
кога и како ќе дејствува.

Трет чекор: Учесниците треба да  се вратат на нивниот проблем и да 
се запрашаат: Што сакаме да направиме во врска со овој проблем? 
Како сакаме да се промени оваа ситуација? Што ќе постигнеме? Кои 
се ризиците со кои можеме да се соочиме? Дали имаме доволно 
време, луѓе и знаење за да ја реализираме? Колку долго ќе траат 
активностите? 

Потоа насочете ги да направат распоред на активности, да 
определат и да дистрибуираат одговорности, да утврдат 
индикатори за успех и начин на кој тие се оценуваат. 

Четвртата фаза се однесува на имплементација на планираните 
активности, кои постојано се следат и координираат. Во оваа фаза 
треба да се размисли кои се потенцијалните сојузници и како да 
бидат контактирани луѓето и организациите кои се релевантни за 
нивните активности, бидејќи тие можат да имаат суштинско 
значење при планирање на понатамошни активности. 

Четврт чекор: Насочете ги групите да размислат за сите потенцијални 
сојузници кои ќе бидат вклучени и во кој момент или во која фаза на 
процесот ќе бидат вклучени. При тоа треба да внимаваат кои 
поединци или организации ќе имаат позитивно влијание на нивните 
акции а кој ќе има негативно влијание и да размислат како може да 
биде избегнато влијанието на поединци и организации кои би го 
отежнале реализирањето на нивната цел. 
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Ÿ Откриваме  кои поединци и институции се одговорни за 
креирање на проблемот (општина, центар за социјална 
работа, минситерство, училиште....)

Ÿ Осмислуваме  што е можно повеќе активности кои може да 
нè доведат до решение на проблемот (пр.  дали 
организирање на јавни собири ќе ни помогне да ја 
постигнеме нашата цел, или пишување петиции или почесто 
појавување во медиуми, организирање трибини, 
предавања, придобивање на влијателни и истакнати 
членови на заедницата, ...).

Пример 1: Младите активисти се собрале околу локалниот центар 
за права на детето и заклучиле дека во нивната животна средина  
децата и младите не се доволно информирани за проблемот на 
трговија со луѓе и деца, експлоатација и принудна проституција, 
како и негирање дека овој проблем е присутен во нивната животна 
средина. 

Тие осмислиле кампања, која е насочена кон поттикнување  на 
свеста на децата и младите во врска со проблемот на трговија со 
деца, детска експлоатација и присилна проституција. Со таа цел во 
четири училишта организирале трибини на кој прикажувале 
соодветни филмови и давале важни информации за тоа, направиле 
информативни паноа кои биле поставени во школите. За оваа 
акција било известувано на локалните радио и телевизиски 
станици, по што претставниците од локалната самоуправа се 
обврзале да преземат чекори за да се елиминира несаканата 
појава.

Пример 2: Децата и младите во еден град во Центарот за права на 
детето одлучиле да се справат со проблемот со недоволната 
безбедност на децата во сообраќајот. Според нивната проценка, 
пешачките премини во градот не биле доволно видливи. Проблемот 
бил дефиниран како: Недоволната безбедност на децата во 
сообраќајот предизвикана од  недоволно  видливи пешачки премини.

Одредените цели биле: Да се сврти вниманието на оние кои 
донесуваат одлуки за решавање на проблемот, да се привлече 

ПРИЛОЗИ

Потсетник на процесот на застапување и примери на акции кои 
биле спроведени од страна на нивни врсници.

Прилог 1: Потсетник " Како до целта" 

Ÿ Се трудиме што појасно да го дефинираме проблемот што го 
согледуваме (Што тоа ни пречи во нашата средина? Што би 
сакале да е поинаку?)

Ÿ Се обидуваме што поточно да се утврди целта која сакаме да 
ја постигнеме (Што сакаме да постигнеме? Како би сакале 
тоа да се промени? 

Ÿ Наоѓаме што повеќе околности кои ни одат во прилог и кои 
можат да ни олеснат да го постигнеме тоа што го сакаме (На 
пример, дали луѓето од заедницата се подготвени да се 
направи напор за да тоа се  реши, дали медиумите 
известуваат за тоа, дали некои битни луѓе значајни во 
областа во која е проблемот  на пр. луѓе кои се вклучени во 
заштитата на животната средина, ако  проблемот е 
загадувањето, или адвокати и други професионалци кои се 
занимаваат со заштита на човековите права, ако проблемот 
е за заштита на човекови права, дали мате искуства од 
претходни слични активности.)

Ÿ Наоѓаме што поголем број околности кои би можеле да го 
отежнат решавањето на  проблемот (другите во средината 
мислат дека ова е проблем и не се подготвени да ви 
помогнат и да ви се придружат, медиумите не известуваат 
за тоа, луѓе или организации од  значење во оваа област не 
мислат дека треба да се делува, немате исксутво со слични 
проблеми,  недостатокот на пари за спроведување на 
активностите - на пример, ако имате планирано да печатите 
летоци и на тој начин да влијаете на јавното мислење, ...). 
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вниманието на граѓаните и да се поттикнат да реагираат, да се 
нагласи важноста на вклучување на децата и младите во процесот 
на решавање на тој проблем. 

За таа цел одржале средба со претставниците на локалната власт, 
каде што го претставиле проблемот, побарале пешачките премини 
во градот да бидат добро обележани и видливи, да бидат 
отстранети непрописно паркираните возила од тротоарите во 
близина на училиштата. Исто така одржале состаноци со 
претставници на  сообраќајната полиција и со локалната Дирекција 
за градежништво, која била одговорна за одржување на пешачките 
премини. Била одржана и панел-дискусија на тема безбедност во 
сообраќајот на која била презентирана акцијата, претставени 
барањата пред носителите на одлуки (претставниците на 
локалните власти и надлежните институции.) Била изведена улична 
акција - бојадисување на два пешачки премини во близина на 
основните училишта и бил организиран концерт на младински 
музички групи на кој секоја група направила по една песна за 
темата безбедност во сообраќајот.
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