
Обиљежен Европски дан борбе против трговине људима бројним активностима у нашој 

школи. Поводом обиљежавања Европског дана борбе против трговине људима 18.октобра, 

ученици наше школе организовали су радионицу на тему: “Стоп-трговини људима”. 

Водитељке радионице биле су ученице првог и четвртог разреда Софија Савић и Татјана 

Вучетић. У оквиру радионице изведен је скеч под називом ,,Погрешно скретање” који су 

припремили следећи ученици: Алија Шабановић,Немања Росић, Емра Храстовина, Марко 

Полексић, Ерсан Појатић и Ана Петровић. Затим је уследила дискусија на да дату тему и 

рад у групама гдје су ученици подијељени у пет група дискутовали и износили сопствена 

мишљења о томе каква је улога вршњака, школе, полиције, Центара за социјални рад, 

здравствених институција и цивилног сектора у рјешавању овог најтежег кривичног 

дјела.Такодје ,ученици  су дискутовали и о разлозима трговине људима, фазама 

(врбовање, транзит, пребацивање и експлоатација) и облицима трговине људима 

(сексуална експлоатација и искоришћавање у порнографске сврхе , радна експлоатација, 

принуда на вршење кривичних дјела, принудни брак, лажно усвајање , принудно 

просјачење, трговина људским органима , коришћење у оружаним сукобима ) као и о томе 

ко све  учествује у рјешавању овог глобалног проблема . У феедбацк-у радионице  

приказан је и кратак филм “Заједно против трговине људима” који су снимили наши 

ученици: Вуксан Драгаш, Емра Храстовина, Немања Росић,  Махира Авдовић,Анастасија 

Марић, Алија Шабановић ,Ана Петровић, Душан Кнежевић и Марко Полексић. Такође 

приказан је пано са фотографијама и учениким порукама против трговине људима које су 

припремиле  ученице четвртог разреда: Милица Јоксовић, Милица Чоловић, Ања Пантић, 

Наташа Јоксовић и Марија Јовић, који је постављен у холу школе. 

Радионици је присуствовали професори и ученици наше школе.Менторка ученицима била 

је професорица Адиса Малагић.Циљ радионице јесте да се ученици упознају са појмом 

трговине људима, фазама и облицима као и превентивним мјерама и програмима 

сузбијања трговине људима односно подизање свијести код младих људи о овом 

глобалном проблему са којим се суочавају све земље свијета.Ријеч је о најсуровијем 

кршењу људских права а прије свега  КРШЕЊУ ПРАВА НА ЖИВОТ И ЉУДСКО 

ДОСТОЈАНСТВО. Информисаност и едукација ученика о томе како и на који начин да 

препознају и заобиђу замку трговаца људима, да критички посматрају свијет око себе, да 

развијају свијест о разним опасностима на које могу наићи и могућностима да заштите 

себе и друге су први кораци ка рјешавању овог најтежег кривичног односно људског 

(не)дјела.Нажалост , свако од нас може постати жртва и ЗАТО ЈЕ ВЕОМА ВАЖНО ДА 

НЕ ЋУТИМО И ЗАТВАРАМО ОЧИ ПРЕД ДАТИМ ПРОБЛЕМОМ, ДА НЕ БУДЕМО 

САМО ПУКИ ПОСМАТРАЧИ ВЕЋ И ДА РЕАГУЈЕМО  и на тај начин дамо бар мали 

допринос у сузбијању овог савременог ропства. 

Поред радионице и паноа ученице  III-1 одјељења  Јана Пивљанин и Милица Вујановић                           

уз помоћ професорице Маиде Делић припремиле су и реализовале радио емисију у којој 

су ученике наше школе упознале са овом проблематиком. 

Несебичну помоћ и подршку у организацији и реализацији радионице и радио емисије 

пружиле су професорице Бисера Булут и Мила Ненадић Црногорац, директор школе 

Драган Зуковић и предсједник Ученичког парламента Павле Џуверовић. 

 


