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КОРАК #1 
ПРОМЕНА ГЛЕДИШТА: ШТА КАДА…? 

 

Замишљам да сам овде побегао/ла из друге земље: 
 

Шта би мени било посебно важно? 
 

Шта би ми било потребно како бих сигурно стигао/ла у своју нову домовину, како бих био/ла у могућности да 

допринесем свом новом друштву и како бих добро живео/ла са људима овде? 

 

Шта бих као избеглица желео/ла, на шта бих имао/ла право, захтев?  

 

 
 

 

КОРАК #2 
КОЈА ТЕМЕЉНА ПРАВА ИМАЈУ ИЗБЕГЛИЦЕ? 

 

  У којој мери су (према нашој процени) ова избегличка права остварена у нашој земљи? 

  Шта бисмо ми (наша земља) у вези с тим могли више да урадимо да бисмо остварили права избеглица? 

Која права неки у локалним заједницама одбијају? Шта би могао бити разлог тог одбијања и колико је 

оправдано?  

 

Које вредности изражавам када заступам или одбијам ова права избеглица? 

 

 
Разговарајте о властитим резултатима размишљања у својој 

групи, па заједно саставите „Повељу права избеглица“. 

Размислите сами за себе: 

Након што сте погледали видео у коме се спомињу темељна права 
избеглица,  размотрите следећа питања: 
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КОРАК #3 
ИГРАЊЕ УЛОГА: КАКО ЖЕЛИМО ЗАЈЕДНО ДА ЖИВИМО? 

 

 

Прихватилиште за избеглице са 400 становника основано је пре неколико недеља у граду X-City… Многе 

породице имају малу децу. 

И пре усељења избеглица створена је Грађанска иницијатива („Избеглице – не код нас!”) која се оштро 

противила прихватилишту. Она упозорава на пораст криминала и друге опасности од избеглица и захтева 

да X-City више води рачуна о сопственом становништву. У том граду постоје социјални проблеми. Ако се 

избегличка склоништа не могу спречити, онда се бар грађани морају заштитити од избеглица, тврди 

Иницијатива. 

Истовремено, именована је Група добровољних помагача избеглица („Избеглице, добро дошле!”) за 

подршку избеглицама и промовисање добрих односа између избеглица и локалног становништва. Они 

истичу основна права избеглица и да сви у граду X-City имају користи од заједничког живота. 

 

У последње време било је неколико крађа које се приписују избеглицама. Поједине комшије се жале на 

буку и отпад из склоништа, а по граду се прича да се неке избеглице понашају „веома сумњиво” и да делују 

опасно када се крећу градом. Истовремено, неке избеглице се жале да их не услужују у продавницама или 

их вређају на улицама. Кажу да је веома тешко имати пријатељске контакте са локалним становништвом. 

 
 

Ситуација 

 

Градоначелник града X-City жели да спречи ескалацију сукоба и иницира округли сто. 

Позива по два представника Иницијативе „Избеглице – не код нас”, круг помагача 

„Избеглице, добро дошле”, комшилук, прихватилишта и две избеглице. Кључно питање 

округлог стола: „Како желимо да живимо заједно у нашем граду ?" Ко има која права и 

које обавезе? Које конкретне кораке пристајемо да предузмемо за наш будући 

заједнички живот? 
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КОРАК #3 
ИГРАЊЕ УЛОГА: К А К О  Ж И В Е Т И  З А Ј Е Д Н О ? 

 

ПОСМАТРАЧИ 

Шта смо приметили? 

Коју су стратегију учесници користили? 
 

Да ли су биле изражене клевете или предрасуде? 

Која су права и обавезе избеглица и локалног становништва споменути? 
 

Које аргументе сам сматр ао/ ла  у в е рљи в и м ,  а  к о ј е  н е ?    

Да ли је постигнуто разумевање или су остали учесници надјачали? 

  Који су концепти (доброг) заједничког живота усвојени? 

 

УЧЕСНИЦИ ОКРУГЛОГ СТОЛА 

Како сам се осећао/ла у својој улози? 

Како сам доживео/ла представљање позиције коју не делим у стварном животу?  

Да ли сам био/ла у могућности да уверим друге, како? 

Да ли сам променио/ла своје мишљење, зашто? 

Да ли сам задовољан/на процесом и резултатом? Ако нисам, шта недостаје и шта ми смета? 

 

Када бих могао/ла поново да разговарам, како бих презентовао/ла своје аргументе,      

како бих се постави/ла у вези са питањима?   
 

 

РАЗМИШЉАЊЕ 

Запишите три права која сматрате 
најважнијим а којих се ви као избеглица у некој 
другој земљи не бисте одрекли ни под каквим 
околностима. 

  

 
 

 
Фотографишите 

предмете/симболе који 

представљају та права. 

Приликом размишљања након играња улога, размотрите следећа питања: 


