16 Новембар

16. новeмбар Међународни дан толеранције
Шта је толеранција?
Овај појам долази од грчке речи -tolerare, у преводу “подносити”, а подразумева прихватање и уважавање
туђих ставова, идеја, мишљења и начина живота.
Неко је толерантан онда када поштује различитост и има развијену свест о њој.
Толеранцију је дефинисао UNESCO, 1995. године.
“Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама, наша
форма изражавања и начин да будемо људи.
Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и слободи мишљења, савести и уверењу.

Толеранција је хармонија у различитостима.
То није само морална дужност, то је такође политички и законит захтев.
Толеранција, врлина која мир може учинити могућим, доприноси мењању културе рата у културу мира.”
Уз појам толеранције уско су повезани и појмови попут стереотипа или предрасуда.
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Предрасуде
Предрасуде обухватају ирационалну сумњу или мржњу према одређеној скупини људи, раси или религији.
Углавном су утемељене на друштвеним стереотипима, а у најекстремнијој варијанти могу ескалирати
одређеним скупинама људи које укидају људска права.
Како се стичу предрасуде?
Све креће из породице и зависи од васпитања. У породици, од малих ногу учимо о друштвеним вредностима,
нормама, стичемо ставове о себи и о другима.
Не/толерантно понашање може се подједнако лако и брзо усвојити, па су зато на првом месту родитељи ти
који су одговорни за ниво не/толеранције своје деце.
Мала деца постављају питања, а одговори који ће добити биће одраз њихових предрасуда. Деца у
предшколској доби прихватају стереотипе и предрасуде, па ће тако до поласка у основну школу почети да се
идентификују са одређеном групом, док ће према осталима развијати предрасуде. Даље предрасуде деца
усвају од пријатеља, суседа, с ТВ-а, друштвених мрежа, итд.

Предрасуде су веома штетне за децу јер стварају лажан осећај моћи који води само ка неуспеху и
разочарању.
Дискриминисане особе се осећају мање вредно и социјално одбачено.
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Може ли се толеранција научити?
Васпитањем и едукацијом деце развија се вештина толеранције, уважавање и поштовање туђих мишљења и
понашања.
Први учитељ је породица – деца уче по моделу “усвајање обрасца понашања гледајући другог”.
Међутим, породица није једини учитељ. Све друштвене структуре морају бити укључене у развој толеранције.
Толерантно понашање
Овакво понашање се изражава на разне начине. Наиме, они са снажним предрасудама избрегавају контакт са
предметом осуде, те је немогуће усвајање информација које би могле утицати на предрасуде.
Нетолеранција се изражава вређањем, изругивањем, насиљем, хладноћом, па и тишином.
Начин на који изражавамо толеранцију зависи од васпитања и образовања.
Најчешће смо толерантни према онима који су нам слични, а када су у питању особе које су другачије од нас,
долази до смањене толеранције.
Особе које су другачије од нас, које размишљају и понашају се другачије, уствари буде страх у нама, јер
нисмо у стању да предвидимо њихове реакције. Страх је тај који рађа одбојност, нетрпељивост и
непријатељство.
Упознавањем других људи, разумевањем другачијих вредности постајемо бољи и богатији. Прихватање и
разумевање представљају основу за квалитетнију комуникацију и квалитет живота целе заједнице.
Поштујте свога друга и другарицу иако сте различити и не слажете се баш увек. Уважите њихово мишљење и
прихватите њихов предлог.
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Толеранција није да све мора да буде како ви хоћете!
Пронађите средину између ваших различитости и играјте се, учите и растите заједно, биће вам много лепше
него да се свађате!
Толеранција не значи да је све свима дозвољено, већ да сви имају иста права!
Међу вама треба да влада толеранција без обзира на боју коже, верску припадност, језичке разлике.
Толеранција се учи, једнако као математика или било који други предмет у школи. Замолите ваше родитеље,
баке и деке, васпитачице и учитељице у школи, другаре и све остале да вас уче толеранцији за ваше добро
сада и сутра.
Немојте бити нетолерантни према другарима, јер сваки ваш лош поступак вређа вашег другара!
Може се десити да и вама другар врати истом мером! Желите ли и ви да будете несрећни? Сигурно не, зато
немојте да другима радите оно што не желите да се вама дешава!
Али не само зато да ви не будете повређени! Треба да знате да се нико лепо не осећа кад га други вређа!
Зато драги другари, будите толерантни!
ТОЛЕРИСАТИ = УВАЖАВАТИ ТУЂЕ МИШЉЕЊЕ И УВЕРЕЊЕ

ТОЛЕРАНЦИЈА значи да оно што ми мислимо, верујемо или ценимо није обавезно боље од онога што мисле,
верују или цене други људи. Она је средство којим се може изградити ненасилно друштво. Толеранција се
односи на: друге људе, другачија веровања, идеје или начин живота.
ТОЛЕРАНТНОШЋУ постајемо свесни да је разноликост људско богатство. Учећи о другима постајемо
толерантни према ономе што је различито. На тај начин, у друштву у коме се различитости прожимају,
изграђује се поверење и заједништво.
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НЕТОЛЕРАНЦИЈА је недостатак поштовања за туђе навике и веровања. Открива се у томе што неко није
вољан да допусти другим људима да се понашају на другачији начин или имају другачије мишљења.

•
•
•
•
•
•
•

Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање различитости
Толеранција подразумева уважавање туђих идеја, ставова и начина живота
Бити толерантан је морална дужност сваког појединца и законски захтев
Толеранција је врлина која доприноси мењању културе рата у културу мира
Толеранција је одговорност коју носе људска права, демократија и владавина закона
Толеранција се учи у породици
Толеранција зауставља насиље

