
 

 

Платформа за мир 

 

 

Ми, доле потписани,  

 

Поштујући политичко-правни поредак у Босни и Херцеговини (БиХ); 

 

Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и праведног друштва; 

 

Свјесни важности успостављања и промоције мира у постконфликтним мултиетничким 

друштвима; 

 

Забринути због надмоћи супротстављених културних наратива и искоришћавања разлика и 

историјске патње, што је допринијело нетолеранцији и насиљу у БиХ; 

 

Са забринутошћу посматрајући недостатак алтернативних или неутралних интерпретација 

историје и недостатак снажне демократске и партиципативне политичке културе;  

 

Увјерени да су власти на свим нивоима, од локалне заједнице до врха државе, јавне 

институције, невладине организације, институције образовања, културе, спорта, медији, 

млади, вјерске заједнице, интелектуалци, а посебно рањиве и маргинализиране групе од 

непроцјењиве важности за изградњу интеркултуралног разумијевања, мира и ненасиља, те 

обнову међуетничког повјерења нарушеног посљедњим ратним сукобом у регији и тешким 

посљедицама које је изазвао; 

 

Жалећи због изостанка едукације о миру у подијељеном образовном систему БиХ, те 

маргинализацији оних који покушавају да сруше баријере неповјерења и страха; 

 

Афирмишући потребу да власти и појединци са свих нивоа и сегмената друштва - јавне 

институције, невладине организације, образовне и културне институције, спортска 

удружења, медији, вјерске заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и маргинализоване 

групе - учествују у изградњи интеркултуралног разумијевања, међуетничког повјерења, 

мира и ненасиља; 

 

Препознајући преданост појединаца и институција широм БиХ, који су храбро иницирали 

процес превазилажења посљедица протеклог рата и поновне изградње међусобног 

разумијевања, поштовања и повјерења; 

 

Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и заједничким пројектима наведених 

појединаца и институција;  



 

 

 

Настојећи да постигнемо: 

 

• Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и помирења, те њихово 

прихватање међу свим конститутивним и осталим народима, грађанима и вјерским 

заједницама у БиХ; 

 

• Међусобно повјерење, разумијевање и одговорност у свим друштвеним сферама;  

 

• Укључивање у процесе изградње мира свих оних који могу допринијети 

успостављању бољих друштвених услова и капацитета који ће побољшати стабилност, 

безбједност и мир;  

 

• Подизање свијести грађана и стварање културе дијалога у којој ће грађани моћи 

сазнати за постојање другачијих интерпретација друштвених односа и одговорности, без 

утицаја штетних или идеологија подјеле;  

 

• Елиминисање комуникационих препрека међу доносиоцима одлука и активистима 

цивилног друштва, како би могли заједнички радити на изградњи дугорочних и одрживих 

мировних процеса;  

 

• Динамичније и брже укључивање власти у мировне активности цивилног друштва и 

невладиног сектора и обрнуто;  

 

• Идентификовање представника свих нивоа и сфера друштва - политичара, вјерских 

вођа, грађанских активиста, представника мањина, интелектуалаца, активиста у 

образовању, новинара, младих, жртава рата, маргинализованих група и других - који су 

спремни да преиначе своју склоност мировним настојањима у конкретне активности које 

афирмишу људска права и побољшавају међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност; 

 

• Препознавање појединачних и институционалних актера који теже да умање 

дистанцу међу народима и елиминишу предрасуде према "другима", на тај начин 

култивишући друштвене ставове о међусобном разумијевању, међуетничком повјерењу и 

интеркултуралном развоју;  

 

• Прихватање ове платформе на државном, ентитетском, кантоналном и локалном 

нивоу;  

 



 

 

• Адаптацију ове платформе за регионалну и међународну јавност, ради увјеравања 

сусједних држава и регионалних и међународних организација у неопходност наставка 

подршке изградњи мира у БиХ;  

 

Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско право, највећа вриједност нашег 

друштва;  

 

Исказујући нашу увјереност у неопходност широке промоције и прихватања мира и 

мировних активности као јединог пута за превенцију поновног буђења конфликта и насиља;  

 

Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће бити инклузиван, те да нећемо бити 

задовољни само одсуством рата и насиља, него миром који ће градити слободу, правду, 

разумијевање и одговорност заштитом људских, националних и мањинских права;  

 

Прихватајући сопствену одговорност за стварање друштва у којем ће мир бити приоритет 

изнад свих осталих; 

 

Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће напоре мировних активиста у БиХ, те 

препознајемо допринос мировних активиста нашем друштву;  

 

Заједно посвећени јавном заговарању мира и континуираног рада и образовања других о 

миру;  

 

Посвећени развијању демократске слободе, грађанског ангажмана и демократске политичке 

културе која охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче ненасилне облике 

супротстављања;  

 

Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и на социјалним платформама, како би оне 

постале дио свакодневног живота; 

 

Осуђујући све актере и заговараче насиља и насилних политика;  

 

Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног друштва широм земље и на различитим 

нивоима политичке структуре да истичу вриједности мира и активно учествују у изградњи 

стабилног и одрживог мира у БиХ;  

 

Подржавајући успостављање комитета чији ће чланови бити проминентне и јавне особе из 

различитих сфера (образовање, економија, вјера, доносиоци одлука, политика, култура, 

спорт итд.) које ће заговарати да сви грађани БиХ ову платформу прихвате као своју;  

 



 

 

Промовишући укључивање формалне и неформалне едукације за мир у јавним образовним 

установама;  

 

Исказујући преданост у раду с медијима, како би се проналазиле и промовисале најбоље 

мировне праксе, поруке, симболи и гестови;  

 

Позивајући на јавно представљање закључака и научених лекција релевантних научних 

истраживања усредсређених на пројекте изградње мира; 

 

Позивајући на израду стратегије за одржив дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, 

свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут за институционализацију процеса 

изградње повјерења и помирења у БиХ;  

 

Залажући се за идентификовање појединаца из судске и извршне власти који охрабрују мир, 

међуетничку сарадњу и разумијевање, а које поштују различите заједнице, како би могли 

допринијети изради и парламентарној ратификацији стратегије за одржив дуготрајни мир у 

БиХ; 

 

Позивајући начелнике општина и градова да отворе своја врата свим људима, те да 

промовишу политичку отвореност, толеранцију, дијалог, прихватање постојања другачијих 

наратива, те заговарање дуготрајаног мира и помирења у свим локалним заједницама;  

 

Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у формалној и неформалној едукацији о миру, 

изградњи вјештина за очување мира, те рјешавању конфликата на миран и ненасилан начин;  

 

Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све грађане да доставе квалитетне 

приједлоге који ће побољшати ову почетну платформу, како би она могла прерасти у 

релевантан документ и стандард за мировни активизам у БиХ;  

 

У потпуности подржавамо садржај ове платформе и посвећујемо се остваривању наведених 

циљева.  

 

 

 

У (навести град/општину/опћину), датум:  

 

 

________________________________________ 

Име, презиме и функција/институција, потпис 


