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Zagreb, 19. veljače 2018.  

Srednja škola Buzet 

gđa B. Labotić, dipl. bibliotekar 

 

Mir i pravda 

Godine 2007. Ujedinjeni narodi odlučili su po prvi puta slaviti Svjetski dan socijalne 

pravde. On je podsjetnik da je mir među narodima nemoguć tamo gdje vlada 

nepravda, tamo gdje ljudi osjećaju da se ne poštuju njihova temeljna prava kao 

čovjeka i kao građanina. U Hrvatskoj je Ustav temeljni dokument koji govori kakvo 

društvo želimo i čemu bi svaki građanin trebao težiti. Tako u njemu stoji da su 

„sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, 

mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, 

očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački 

sustav najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje 

Ustava“. To znači da je svatko od nas pozvan npr. biti mirotvorac u svojoj zajednici, 

tamo gdje živimo - promicati mirna rješenja, ne poticati mržnju prema drugima (od 

najbližih prema udaljenjima), što je jedan od temelja i pravde. A vidimo da je i 

socijalna pravda jedan do ustavnih temelja Republike Hrvatske. Neki kažu da je 

socijalna pravda način kako je raspoređeno bogatstvo, mogućnosti i privilegije u 

jednom društvu. Tamo gdje većinu bogatstva i privilegija drže pojedinci samo za 

sebe, a drugi nemaju mogućnosti pokazati svoja znanja i vještine, kažemo da su 

nepravedna društva. U nepravednom društvu neka djeca ne mogu ići u školu zato što 

im roditelji ne mogu kupiti knjige, ili nemaju kvalitetan obrok zato što im roditelje ne 

rade. Neki pak kažu da socijalna pravda sposobnost organiziranja s drugima kako bi 

ostvarili ciljeve koji pogoduju cijeloj zajednici, ne samo jednoj osobi. Tako bi 

socijalno pravedno društvo bilo ono koje vjeruje u udruživanje građana, npr. u 

udruge, zaklade – a u vašem slučaju, u školske zadruge, zborove, novinarske ili 

volonterske grupe. 

Sigurno te zanima kako ti možeš doprinijeti povećanju socijalne pravde u Hrvatskoj, 

a osobito u svome mjestu gdje živiš? 

Jedan od način udruživanje s drugima je onaj kroz volontiranje – a to je besplatno i 

dobrovoljno darivanje svoga vremena drugome. To može biti pomoć starijim 

osobama koje žive u tvojoj ulici, a može biti i zajednička akcija čišćenja parka i 

igrališta škole. Tako će cijela zajednica imati koristi od tvoga rada, a ti ćeš se osjećati 

korisno. Drugi će imati šanse sudjelovati u zajedničkim akcijama, a cijelo mjesto će 

biti ponosno na vaš rad. 

S učenicima se mogu organizirati i debate o tome je li Hrvatska socijalno 

pravedna.Uvodni tekstovi za raspravu mogu biti npr. Mladi i socijalna pravda 

(https://hrcak.srce.hr/file/47662); Solidarnost i pravda kao temelj socijalne države 

(www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/457/446);Socijalna pravda kako je vide 
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“siromašni” i “bogati” hrvatski radnici 

(www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/326/330). 

 

 

S poštovanjem, 

 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik 

Predsjednik 
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