
И ЈА САМ РАВНОПРАВНИ ДЕО ЕКИПЕ 

У данашњем друштву, свуда око нас, постоје особе које доносе закључке о другим 

људима на основу физичког изгледа. Сви ми то понекад несвесно радимо.Закључци 

донети на тај начин су непоуздани и погрешни. Често се питам: зашто је овај свет тако 

суров и неправедан према појединим људима? Никадаминећебитијаснозаштојетотако. 

Данас, у модерном и савременом друштву, људе лошег материјалног стања често 

исмевају. Остатак друштва их избегава, нарочито у основним и средњим школама. 

Свакодневно се сусрећемо са тим ситуацијама, хтели то или не. 

Заједно са мном, моју школу похађају и нека деца са посебним потребама као и деца са 

инвалидитетом. Сви ми причамо да су нам сви људи исти, али када би требало да се 

дружимо са онима који су другачији од нас – није баш тако! Већина мојих другара се у 

ствари плаши. Мислим да је то прави разлог зашто већина нас нема довољно толеранције. 

Једном сам била у ситуацији да видим како неки умишљени дечаци малтретирају дечака 

без руке. Колико мораш да будеш слаб, да би насрнуо на некога ко не може да се одбрани? 

Била сам бесна на себе, јер нисам могла ништа да предузмем. Куда иде овај свет? 

У суседном одељењу се налази дечак који је слеп. Иако је леп, добар и паметан, у почетку 

смо избегавали да се нађемо у његовој близини. Договор у његовом одељењу је био да му 

заједнички помажу, али било је оних који су то избегавали.  Он је то приметио, али није 

ништа рекао. Навикао је да људи тако реагују у његовој близини. Гледају у њега као у 

чудо и  мисле како он тога није свестан. Такође мисле да он не зна ко је често у његовој 

близини, а ко га стално избегава. Временом смо сви схватили колико грешимо.  

Поистоветили смо се са њим и постидели.  Било нам је тешко да погледамо једне друге у 

очи. Он је све време видео боље од нас. Био је стрпљив и схватио да ће убрзо доћи дан 

када ћемо се ослободити страха и прихватити га на прави начин, као равноправног члана 

наше екипе. 

Нажалост није увек тако. Човек у себи крије и мрачну страну. Морамо се борити против 

ње. Ако осетимо потребу да омаловажавамо другачије од нас, требало би да замислимо да 

се то дешава нама, или некоме из наше породице. Ако сматрамо да смо се родили 

супериорнији од других, требало би да знамо да то није наша заслуга. Како ћемо се 

понашати према онима који су имали мање среће од нас - то већ јесте! И то се рачуна. Ако 

желимо да будемо равноправни део екипе. 
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