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POVZETEK
V BiH predstavlja posebnost sistem »dve šoli pod eno streho«, ki še vedno buri duhove v
bosansko-hercegovski javnosti. V šolah v Federaciji BiH, kjer ta praksa še vedno obstaja, so
učenci fizično ločeni glede na etnično pripadnost in se učijo po različnih učnih načrtih in
učbenikih. Mnogi se zato sprašujejo, ali ta praksa res zagotavlja in ščiti otrokove pravice ali
gre za segregacijo zaradi načrtnega ločevanja učencev. Glavni raziskovalni cilji so ugotoviti,
kateri so dejavniki, ki spodbujajo in ohranjajo obstoj takšnega sistema ter kako sistem
doživljajo učenci, starši, učitelji, strokovnjaki, politiki ipd. Namen magistrskega dela je
pokazati, da je takšen šolski sistem posledica globoke upravno-politične razdeljenosti države
in družbe ter da sistem spodbuja segregacijo v izobraževanju in krši človekove pravice.
Razdeljenost je vidna že v upravno-političnih institucijah, kjer imajo večino pristojnosti
entitetne institucije, manj pa državne. Enako velja tudi za institucije izobraževanja. Z
metodologijo analize primarnih in sekundarnih virov ter primerjalno analizo skušamo najti
vzroke za takšno razdeljenost. Rezultati kažejo, da takšen sistem omogoča zakonodaja in
razdeljenost BiH, vendar pa večina s takšnim sistemom ni zadovoljna. V BiH je vidno tudi
močno prisotno prekrivanje verske in etnične identitete ter prekrivanje jezika in etnične
identitete. Jezik ni več sredstvo komunikacije, ampak je postal simbol pripadnosti
določenemu narodu. Mladi v BiH kažejo različen odnos do etnične in državne identitete.
Problem predstavljata tudi pomanjkanje volje političnih subjektov, da začne sistem delovati,
in neprevzemanje odgovornosti, ki BiH oddaljujeta od funkcionalne in demokratične države
ter članstva v Evropski uniji.
Ključne besede: BiH, »dve šoli pod eno streho«, nacionalizem, otrokove pravice, politika,
segregacija
SAŽETAK
U BiH predstavlja posebnost sistem »dvije škole pod jednim krovom« koji još uvijek
pobuđuje pažnju bosanskohercegovačke javnosti. U školama u Federaciji BiH gdje ova
praksa još postoji učenici su fizički odvojeni prema etničkoj pripadnosti i uče prema različitim
nastavnim planovima i programima te udžbenicima. Mnogi se zato pitaju osigurava li i štiti
ova praksa dječja prava ili se radi o segregaciji zbog namjernog odvajanja učenika. Glavni
istraživački ciljevi su utvrditi koji čimbenici potiču i održavaju postojanje takvog sistema te
kako sistem doživljavaju učenici, roditelji, nastavnici, stručnjaci, političari. Svrha
magistarskog rada je pokazati da je takav školski sistem posljedica duboke administrativnopolitičke podjele države i društva te da sistem potiče segregaciju u obrazovanju i krši ljudska
prava. Podjela se može vidjeti već u upravno-političkim institucijama u kojima većinu
nadležnosti imaju entitetske institucije, a manju nadležnost državne institucije. Isto vrijedi i
za obrazovne institucije. Metodologijom analize primarnih i sekundarnih izvora te
komparativnom analizom pokušavamo naći uzroke podijeljenosti. Rezultati pokazuju da takav
sistem omogućavaju zakonodavstvo i podijeljenost u BiH, ali većina s tim sistemom nije
zadovoljna. U BiH je također snažno prisutno preklapanje vjerskog i etničkog identiteta te
preklapanje jezika i etničkog identiteta. Jezik nije više sredstvo komunikacije, nego je postao
simbol pripadnosti određenome narodu. Mladi u BiH pokazuju različit odnos prema etničkom i
državnom identitetu. Problem je nedostatak volje političkih aktera za pokretanje sistema i

nepreuzimanje odgovornosti koje BiH udaljava od funkcionalne i demokratične države te
članstva u Europskoj uniji.
Ključne riječi: BiH, »dvije škole pod jednim krovom«, nacionalizam, dječja prava, politika,
segregacija

ABSTRACT
In BiH the special feature is the »two schools under one roof« system, which still creates
agitation in the Bosnian-Herzegovinian public. In schools in the Federation of BiH, where this
practice still exists, pupils are physically separated according to their nationality, are taught
by different curricula and use different textbooks. Many therefore wonder whether this
practice really guarantees and protects children’s rights or whether it is segregation due to
the planned separation of pupils. The main research objectives are to determine which
factors promote and maintain the existence of such a system and how the system is
experienced by pupils, parents, teachers, experts, politicians, etc. The purpose of the
master’s thesis is to show that such school system is a result of a deep administrativepolitical division between the state and the society. This system promotes segregation in
education and violates human rights. The division is already visible in administrative-political
institutions, where most of the jurisdiction is held by entity institutions, and less by state
institutions. The same applies to education institutions. Using the methodology of analysis of
primary and secondary sources and comparative analysis, we try to find the causes for such
division. The results show that such a system is allowed by legislation and division of the
BiH, but the majority is not satisfied with this system. In BiH there is a strong overlap of
religious and ethnic identity and an overlap of language and ethnic identity. Language is not
only a means of communication but has become a symbol of belonging to a particular
nation. Young people in BiH show a different attitude towards ethnic and national identity.
The problem is also the lack of will of political actors to make the system effective and the
lack of assuming responsibility, which leads BiH away from a functional and democratic state
and membership in the European Union.
Key words: BiH, »two schools under one roof«, nationalism, children's rights, politics,
segregation
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1. UVOD
Problem in predmet raziskovanja
»Dve šoli pod eno streho« (»dvije škole pod jednim krovom«), kot ta pojav imenujejo različni
avtorji in ga bomo uporabljali tudi sami, označuje situacijo osnovnošolcev in srednješolcev
nekaterih šol v Federaciji BiH, kjer je največji delež Bošnjakov in Hrvatov. Učenci so ločeni
glede na etnično/nacionalno pripadnost in imajo različne učne načrte in učbenike. Tudi
fizično so ločeni med seboj, saj se pouk izvaja v različnih delih iste zgradbe ali v različnih
izmenah. Kot pravi Sadiković (2012: 52), se je ta sistem vzpostavil neposredno po vojni
1992–1995, in sicer leta 1997. Z današnje perspektive se nam morda to zdi čudno, vendar je
bil takratni cilj tega sistema ta, da otroci spet začnejo komunicirati. Leta 1998 naj bi se
vzpostavila skupna osnova učnih načrtov, ki bi obsegala 70 % učnih vsebin, 30 % pa bi
obsegale izbirne vsebine (Sadiković 2012: 54).
Skupna osnova učnih načrtov, ki je bila načrtovana, še ni oblikovana, največji problem pa je
danes t. i. nacionalna skupina predmetov. Semkaj avtorji uvrščajo materni jezik, geografijo,
zgodovino in verouk. To so predmeti, ki najbolj zanimajo nacionalizem. V izobraževanju je
namreč cilj nacionalizma pridobiti naklonjenost in podporo bodočih volivcev za tiste vrednote
in cilje, ki jih predstavlja kot nujne in nesporne (Veličković 2012: 8).
Med argumenti za obstoj »dveh šol pod eno streho« so najpogosteje ohranjanje lastnega
jezika, lastne nacionalne identitete in kulture. Pravica do izobraževanja v lastnem jeziku je na
primer ena temeljnih pravic. Z Ustavo Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju BiH) so
bosanščina, hrvaščina in srbščina dobile status uradnih jezikov, kar pomeni, da ima otrok
pravico do izobraževanja v bosanščini, hrvaščini ali srbščini. Iz tega izhaja, da morajo v
sklopu vsakega izobraževalnega sistema obstajati posebni učni program in učbeniki. V
primeru da je jezik osnovno sredstvo komunikacije, potem je nedvoumno, da govorimo o
enem jeziku in treh standardih. Iz tega lahko sklepamo, da problem ni v jeziku, saj se otroci
(in drugi) med seboj razumejo, temveč v zunajjezikovnih interesih, ki jih zastopa vsak od teh
treh nacionalizmov z namenom izpostavljanja svojega jezika, svoje zgodovine, svoje tradicije,
svojih običajev in svoje identitete, ki se prikazuje kot neločljiva od pojma nacije in še bolj
oddaljena od ostalih dveh identitet in nacij. Jezik ni več sredstvo komunikacije, ampak
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postane simbol pripadnosti določeni naciji. Največkrat postane strah pred Drugim in
njegovim jezikom, kulturo, običaji sredstvo manipulacije različnih političnih skupin.
Kot bomo videli, je problematična že zapletena upravna in politična ureditev države. Država
je razdeljena na dve entiteti in Distrikt Brčko. Federacija BiH se deli še na 10 kantonov in
občine, Republika srbska pa na občine. Poleg državnih institucij imajo pristojnost tudi
institucije kantonov Federacije BiH in institucije Republike srbske. Mujkić (2011: 23) celotni
sistem države poimenuje kot razvejano mrežo ideoloških državnih aparatov in kvazidržavne
aparate na nižjih nivojih (institucije entitet). Država naj bi na svoj način ukinila razlike ob
rojstvu (spol, rasa itd.) in bi jo lahko poimenovali kot splošno glede na te razlike (Marx 1976:
63, citirano po Mujkić 2011: 29). Vendar to ne drži za BiH, saj ima ustavno prednost en vidik
razvrščanja (Mujkić 2011: 30). Slednje se nanaša na etnično pripadnost, saj se lahko
opredeliš le kot Bošnjak, Hrvat ali Srb, ali se opredeliš kot pripadnik ostalih ali pa se ne
opredeliš. Ne obstaja kategorija Bosanec-Hercegovec ali Bosanec. Tudi daytonski sporazum
ni v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in z vrednotami bosanskohercegovske družbe.
Namen in cilji raziskovanja
Namen magistrskega dela je pokazati, da je šolski sistem povezan tudi z ostalimi sistemi v
družbi. Zavedati se moramo, da vprašanje otrokovih pravic in segregacije v izobraževanju v
BiH ni povezano le s samim sistemom izobraževanja, ampak je to na nek način tudi posledica
globoke razdeljenosti države in družbe.
Glavni raziskovalni cilji so:
(1) ugotoviti, kako upravna in politična razdeljenost sistema vplivata na stanje v državi in
družbi ter s tem tudi na izobraževanje,
(2) ugotoviti, na kakšen način Ustava BiH, ustavi entitet, sestava in delovanje določenih
državnih in entitetnih institucij ter daytonski sporazum vplivajo na funkcionalnost
države in na nek način spodbujajo segregacijo,
(3) ugotoviti, kako sama razdeljenost institucij in pristojnosti na področju izobraževanja
vpliva na izobraževanje,
(4) preučiti zakonodajo o pravicah otrok na področju izobraževanja,
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(5) raziskati, ali v primeru »dve šoli pod eno streho« govorimo o zaščiti otrokovih pravic
ali segregacija služi predvsem interesom različnih akterjev in ustvarjanju razlik,
(6) raziskati odnos do etnične in državne identitete med mladimi v BiH ter njihov odnos
do Drugega,
(7) raziskati, kakšen je odnos različnih akterjev do odgovornosti za stanje v
izobraževanju in za stanje v državi.
Hipoteze
V okviru magistrskega dela si postavljamo dve osnovni hipotezi:
(1) Sistem »dve šoli pod eno streho« v BiH spodbuja segregacijo učencev po
nacionalnosti in krši človekove (in otrokove) pravice.
(2) Sistem »dve šoli pod eno streho« v BiH je povezan s širšim dogajanjem v družbi in
državi.
Metodologija raziskovanja
Magistrsko delo temelji na kvalitativni metodi raziskovanja. Temeljna metoda bo deskriptivna
analiza primarnih in sekundarnih virov. Primarni viri, ki bodo uporabljeni, so: Ustava BiH,
ustavi entitet, daytonski sporazum, mednarodne deklaracije o človekovih (otrokovih)
pravicah, različni zakoni in dokumenti. Kar se tiče sekundarnih virov, pa bodo uporabljeni:
knjige, članki iz revij, internetni viri, različne kvalitativne in kvantitativne raziskave,
dokumentarni film, mnenja, poročila in sklepi bosansko-hercegovskih in mednarodnih
organizacij in organov.
Zaradi kompleksne strukturiranosti BiH bomo pri raziskovanju uporabljali tudi primerjalno
analizo, s katero bomo primerjali določene dejavnike v Federaciji BiH in Republiki srbski.
Čeprav se bomo v največji meri osredotočili na državo in entiteti, bomo pri določenih
vprašanjih vključili tudi Distrikt Brčko.
Struktura magistrskega dela
V magistrskem delu bomo najprej opredelili upravni in politični sistem BiH. Kompleksna
upravna in politična ureditev države se kaže tudi v pristojnosti državnih in entitetnih organov
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in strukturi ter načinu odločanja le-teh. Izpostavili bomo nekatere primere diskriminacije
pripadnikov enega od konstitutivnih narodov ali pa pripadnikov ostalih narodov. Poleg tega
bomo omenili konstitutivnost treh narodov v BiH, ki je bila oblikovana z daytonskim
sporazumom. Opozorili bomo na določene nepravilnosti daytonskega sporazuma, ki niso v
skladu z mednarodnimi standardi demokracije in tradicijo bosansko-hercegovske družbe.
Danes težko govorimo o BiH kot funkcionalni državi tudi zato, ker večkratni predlogi ustavnih
sprememb niso bili sprejeti. To pomeni, da politične stranke konstitutivnih narodov še vedno
ne delijo istih interesov glede države in državne ureditve.
Pojem šole bomo pogledali iz različnih perspektiv, in sicer kot vzgojno-izobraževalno
institucijo in institucijo države in družbe, potem kot ideološki aparat države in nazadnje kot
prostor novih oblik interakcije, discipline in nadzora. V naslednjem poglavju bomo določili
namen in cilje izobraževanja v BiH, potem pa pogledali otrokove pravice v šoli. Kot bomo
videli, je oboje tesno povezano s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. V
nadaljevanju se bomo osredotočili tudi na delitev pristojnosti in pristojne institucije na
področju izobraževanja, kakovost izobraževanja, financiranje in učne načrte ter učbeniško
politiko. Nato bomo prešli na našo glavno temo »dve šoli pod eno streho«, ko bomo
pogledali, kako se je vse začelo, kakšna so mnenja učencev, staršev in učiteljev in drugih o
tej temi in kaj mislijo o vzpostavitvi enotnega učnega načrta in skupnega šolstva. Kot zgled
ostalim srednješolcem in šolam bomo predstavili srednješolce Srednje strokovne šole Jajce,
ki so se segregaciji uprli.
V zadnjem delu se bomo osredotočili na vprašanje (etnične, nacionalne, državne) identitete,
jezika in nacionalizma. Zanimal nas bo tudi odnos mladih do etnične in državne identitete ter
njihov odnos do BiH, državne ureditve in v manjši meri tudi do Evrope.
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2. UPRAVNO-POLITIČNI SISTEM BIH
Izobraževalne institucije niso ločene od drugih institucij v družbi, ampak se njihovo delovanje
med seboj prepleta. Če obstajajo neenakosti v širši družbi, potem obstajajo tudi na področju
izobraževanja (Apple 1992: 8). Preden se posvetimo izobraževanju, se bomo v tem poglavju
posvetili upravno-političnemu sistemu BiH in s preučevanjem Ustave BiH, ustav entitet,
določenih državnih in entitetnih institucij ter daytonskega sporazuma poskušali bolje spoznati
kompleksno državno strukturo BiH. Kot bomo ugotovili v nadaljevanju, država potrebuje
spremembe, s katerimi se bosta vzpostavila in delovala ekonomski in politični sistem ter bo
prišlo do gospodarskega in družbenega razvoja države. Posledice teh sprememb bodo vidne
tudi v izobraževanju.
2.1.

Upravni sistem BiH

Z Ustavo BiH oziroma z Aneksom št. 4 Splošnega okvirnega sporazuma za mir v Bosni in
Hercegovini (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina) oziroma
daytonskega sporazuma je leta 1995 prišlo do preoblikovanja notranje ureditve države, saj je
po 3. točki 1. člena Ustave BiH država razdeljena na dve entiteti – Federacijo BiH in
Republiko srbsko (Ustav BiH 1995). V primeru Distrikta Brčko, ki je bil naknadno ustanovljen
na pobudo visokega predstavnika in po sklepu Mednarodnega arbitražnega sodišča leta
1999, lahko govorimo o tretji entiteti (Trnka 2009: 52). Po amandmaju št. I k Ustavi BiH je
Distrikt Brčko enota lokalne samouprave z lastnimi institucijami, zakoni in predpisi (Službeni
glasnik BiH, št. 327/09).
V Ustavi Federacije BiH je zapisano, da Federacijo BiH sestavljajo federalne enote (kantoni),
medtem ko je v Ustavi Republike srbske (v nadaljevanju Ustava RS) zapisano, da je
Republika srbska organizirana po unitarističnem principu (Sahadžić 2009: 22). Kantoni se
dalje delijo na občine, medtem ko v Republiki srbski ni kantonov, ampak le občine.
Federacijo BiH sestavlja deset kantonov:
▪

Unsko-sanski kanton,

▪

Posavski kanton,

▪

Tuzelski kanton,

▪

Zeniško-dobojski kanton,

▪

Bosansko-podrinski kanton,

▪

Osrednjebosanski kanton,
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▪

Hercegovsko-neretvanski kanton,

▪

Zahodnohercegovski kanton,

▪

Kanton Sarajevo in

▪

Kanton št. 10.

Kar se tiče strukture prebivalstva glede na etnično/nacionalno pripadnost v entitetah, s
popisa prebivalstva iz leta 2013 vidimo, da se je v Federaciji BiH 70,40 % prebivalstva
opredelilo kot Bošnjaki, 22,44 % kot Hrvati, 2,55 % kot Srbi, neopredeljenih je 0,83 %,
ostalih 3,60 % in 0,19 % v kategoriji neznano (Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava
i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine: konačni rezultati, 2016).

Prebivalstvo glede na etnično/nacionalno
opredelitev v Federaciji BiH
Bošnjaki
Hrvati
Srbi
neopredeljeni
ostali
neznano

Grafikon 1: Prebivalstvo glede na etnično/nacionalno opredelitev v Federaciji BiH
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V Republiki srbski pa se je 12,69 % prebivalstva opredelilo kot Bošnjaki, 2,27 % kot Hrvati,
82,95 % kot Srbi, 0,67 % je neopredeljenih, 1,25 % ostalih in 0,17 % v kategoriji neznano
(Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013. godine: rezultati
popisa, 2016).

Prebivalstvo glede na etnično/nacionalno
opredelitev v Republiki srbski
Bošnjaki
Hrvati
Srbi
neopredeljeni

ostali
neznano

Grafikon 2: Prebivalstvo glede na etnično/nacionalno opredelitev v Republiki srbski

Čeprav v Republiki srbski prevladujejo pripadniki srbskega konstitutivnega naroda, ti ne
morejo delovati na škodo Bošnjakov in Hrvatov, saj lahko slednji zaščitijo svoje interese v
Svetu narodov RS. V Federaciji BiH je situacija drugačna zaradi obstoja kantonov (Lešek
2016: 106). Če natančneje pogledamo Federacijo BiH in strukturo prebivalstva glede na
etnično/nacionalno pripadnost v kantonih, je po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2013 v 5
kantonih večina prebivalstva bošnjaškega (Unsko-sanski kanton 90,03 %, Tuzelski kanton
88,16 %, Zeniško-dobojski kanton 82,17 %, Bosansko-podrinski kanton 94,01 % in Kanton
Sarajevo 83,30 %), v 3 kantonih večina prebivalstva hrvaškega (Posavski kanton 77,32 %,
Zahodnohercegovski kanton 98,76 % in Kanton št. 10 76,79 %) in 2 kantona, kjer je delež
bošnjaškega in hrvaškega prebivalstva približno enak (Osrednjebosanski kanton – Bošnjaki
57,58 %, Hrvati 38,33 % in Hercegovsko-neretvanski kanton – Bošnjaki 41,44 %, Hrvati
53,29 %) (Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini
2013. godine: konačni rezultati, 2016).
Kantoni, ki so opredeljeni kot bošnjaški ali hrvaški, so verjetno avtonomni glede urejanja
zadev, ki so v pristojnosti kantona. To pomeni, da lahko prevladujoči konstitutivni narod v
zakonodajne, izvršne in sodne organe oblasti večinoma izvoli svoje predstavnike. Kljub temu
so interesi drugih konstitutivnih narodov v zakonodajnih organih oblasti varovani z
mehanizmom zaščite vitalnega interesa (Lešek 2016: 106).
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2.2.

Politični sistem BiH

Zaradi posebne razdelitve države govorimo o političnem sistemu BiH kot države in političnih
sistemih Federacije BiH in Republike srbske. Vsak sistem ima svoje organe oblasti, način
odločanja in pristojnosti in to bomo poskušali prikazati v naslednjih podpoglavjih.
2.2.1. Politični sistem celotne države
V 1. točki 1. člena Ustave BiH je zapisano: »Republika Bosna in Hercegovina, katere uradno
ime je od sedaj Bosna in Hercegovina, nadaljuje svoj pravni obstoj po mednarodnem pravu
kot država z notranjo strukturo, modificirano s to Ustavo in z obstoječimi mednarodno
priznanimi mejami. Bosna in Hercegovina ostaja članica Organizacije združenih narodov in
lahko kot Bosna in Hercegovina zadrži članstvo ali zaprosi za sprejem v organizacije znotraj
sistema OZN kot tudi v druge mednarodne organizacije«1 (Ustav BiH 1995). V 2. točki 1.
člena Ustave BiH je določeno, da je Bosna in Hercegovina demokratična država, ki
funkcionira na načelih pravne države in ima svobodne in demokratične volitve (Ustav BiH
1995).
Ustava BiH je najvišja avtoriteta in je nad ustavami in zakoni entitet oziroma kantonov
(Sahadžić 2009: 18). Ustava BiH je bila vsiljena z mednarodno pogodbo in postopek
spremembe ustavne ureditve ni bil v skladu z revizijskim postopkom, ki je bil predpisan s
prejšnjo legitimno in legalno Ustavo Republike Bosne in Hercegovine, zato lahko govorimo o
ustavni diskontinuiteti (Trnka 2009: 45–46).
Oblast se v BiH deli na zakonodajno, izvršno in sodno. Na državni ravni zakonodajno oblast
predstavlja Parlamentarna skupščina BiH, ki je sestavljena iz Predstavniškega doma
(Predstavnički dom) in Doma narodov (Dom naroda). Izvršno oblast predstavljata
Predsedništvo BiH (Predsjedništvo BiH) in Svet ministrov BiH (Vijeće ministara BiH). Izvršno
oblast predstavlja tričlansko Predsedništvo, torej en predstavnik iz vsakega konstitutivnega
naroda. En od članov je tudi predsednik Predsedništva, ki ga na neposrednih volitvah izbirajo
državljani BiH. Bošnjaka in Hrvata izbirajo državljani BiH iz Federacije BiH, Srba pa iz
Republike srbske, tako da niti enega člana Predsedništva ne izberejo vsi državljani BiH
(Sahadžić 2009: 28). Sodno oblast pa predstavljajo Ustavno sodišče BiH, Sodišče BiH,
Tožilstvo BiH ter Pravobranilstvo BiH (Sahadžić 2009: 18).

1

Ta citat in vse ostale citate sem prevedla sama.

15

Ko govorimo o nepopolnosti državne in lokalne ravni oblasti, velja omeniti, da v okviru sodne
oblasti na državni ravni ne obstaja Vrhovno sodišče, ki bi izvajanje prava poenotilo na
državni ravni. Kar pa se tiče lokalne ravni oblasti, Ustava BiH ne omenja lokalne samouprave
in je tako tudi ne regulira. Evropska listina lokalne samouprave je že od leta 1994 del
pravnega reda države. V državi obstajata dva ločena in različna sistema lokalne samouprave,
ki veljata v Federaciji BiH in Republiki srbski, tako da niti Evropska listina lokalne samouprave
ne velja enako za celotno območje (Sahadžić 2009: 27).
2.2.2. Politični sistem entitet
Vsaka entiteta ima svoje zakonodajne, izvršne in sodne organe. V Federaciji BiH zakonodajno
oblast predstavlja Parlament Federacije BiH (Predstavniški dom in Dom narodov), izvršno
oblast predsednik in dva podpredsednika Federacije BiH ter Vlada Federacije BiH, sodno
oblast pa Ustavno sodišče Federacije BiH in Vrhovno sodišče Federacije BiH. Na ravni
kantonov v Federaciji BiH ima zakonodajno oblast skupščina kantonov, izvršno premier
kantona in vlada kantona, sodno pa kantonska in občinska sodišča, tožilstva in
pravobranilstva (Sahadžić 2009: 18–19).
V Republiki srbski predstavljata zakonodajno oblast Narodna skupščina RS in Svet narodov
RS (Vijeće naroda RS), izvršno oblast predsednik in dva podpredsednika Republike srbske in
Vlada RS, sodno pa Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS, okrožna in temeljna sodišča
(Sahadžić 2009: 19).
Zdaj, ko si približno predstavljamo, kako je Bosna in Hercegovina politično razdeljena, bomo
pogledali, kakšne pristojnosti ima država in kakšne pristojnosti imata entiteti.
2.3.

Pristojnosti državnih in entitetnih organov

V 1. točki 3. člena Ustave BiH so naštete pristojnosti institucij BiH, medtem ko je v 3.a točki
3. člena Ustave BiH zapisano, da vse pristojnosti, ki niso izrecno dodeljene institucijam Bosne
in Hercegovine, pripadajo entitetama. Institucije BiH prevzamejo tudi dodatne pristojnosti, to
pa so tiste, ki so predpisane v 5.a točki 3. člena in so potrebne za ohranjanje suverenosti,
teritorialne integritete, politične samostojnosti in mednarodne suverenosti BiH, in tiste, ki ju
entiteti sporazumno preneseta na institucije BiH, ki so predvidene z Aneksom št. 5, 6, 7 in 8
daytonskega sporazuma (Ustav BiH 1995).
Kantoni v Federaciji BiH samostojno sprejmejo svoje ustave, ki morajo biti v soglasju z
Ustavo Federacije BiH oziroma Ustavo BiH. Kar se tiče pristojnosti, se uporablja domneva
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pristojnosti v korist Federacije BiH. Obstajajo izključne pristojnosti Federacije BiH, pristojnosti
Federacije BiH in kantonov, ki jih lahko opravljajo ločeno, skupaj ali pristojnosti opravljajo
kantoni s koordinacijo Federacije BiH, in pristojnosti kantonov. Takšna delitev pristojnosti je
problematična, ko govorimo o skupni pristojnosti, torej ko se tako Federaciji BiH kot
kantonom daje pravica sprejetja zakonov in utrjevanja lastne politike. V primeru nesoglasij
Ustava Federacije BiH ne predvideva načina reševanja teh nesoglasij. Poleg tega mora
nacionalna sestava v organih oblasti kantonov izražati nacionalno strukturo prebivalstva v
določenem kantonu. Slednji lahko določene pristojnosti prenesejo na občine oziroma mesta
ali prenesejo pristojnosti na Federacijo BiH (Sahadžić 2009: 26).
Za razliko od Federacije BiH je Republika srbska urejena po unitarističnem principu, saj ne
obstaja regionalna samouprava, ampak občine in mesta, ki predstavljajo oblike lokalne
samouprave. Tako kot v Federaciji BiH tudi tukaj veljata domneva pristojnosti v korist
Republike srbske in pravica do vzpostavljanja paralelnih odnosov s sosednjimi državami
(Sahadžić 2009: 26–27).
Ustava Federacije BiH, ustave kantonov in Ustava RS so podrejene Ustavi BiH in drugim
predpisom na navedenih ravneh oblasti, po drugi strani pa imata entiteti pomembno vlogo
pri oblikovanju in delovanju državnih institucij, saj se organe oblasti izbira na osnovi
nacionalne in entitetne pripadnosti (Sahadžić 2009: 27). O tem vprašanju bomo govorili v
naslednjih podpoglavjih.
2.4.

Določeni vidiki v zvezi s strukturo in z načinom odločanja določenih
državnih organov oblasti

Narodna suverenost se uresničuje s tem, ko državljani BiH neposredno izbirajo poslance v
Predstavniški dom Parlamentarne skupščine BiH, Predstavniški dom Parlamenta Federacije
BiH, kantonalne skupščine in občinske svete v Federaciji BiH, Narodno skupščino RS in
skupščine občin v Republiki srbski. Po drugi strani pa se princip konstitutivnosti uresničuje na
osnovi (a) paritetnega predstavljanja v Predsedništvu BiH, Domu narodov Parlamentarne
skupščine BiH, Domu narodov Federacije BiH, Svetu narodov RS; (b) zaščite vitalnega
nacionalnega interesa v Parlamentarni skupščini BiH, Parlamentu Federacije BiH, kantonalnih
skupščinah, Narodni skupščini RS in kadar govorimo o predsedniku in podpredsednikih
Federacije BiH in Republike srbske in (c) proporcionalne zastopanosti konstitutivnih narodov
v institucijah javne oblasti glede na popis prebivalstva iz leta 1991, dokler se v popolnosti ne
izvede Aneks št. 7 daytonskega sporazuma (vrnitev beguncev in izseljencev) (Sahadžić 2009:
33–34).
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Na kratko bomo spregovorili o strukturi in načinu izbire delegatov Doma narodov
Parlamentarne skupščine in Predsedništva, saj, kot bomo videli kasneje, niso v skladu z
mednarodnimi standardi o človekovih pravicah in s temeljnih svoboščinah. V 1. točki 4. člena
Ustave BiH je razložena struktura Doma narodov državnega parlamenta, in sicer Dom
narodov sestavlja 15 poslancev, od katerih sta dve tretjini iz Federacije BiH (5 Bošnjakov in 5
Hrvatov) in ena tretjina iz Republike srbske. Te poslance izberejo bošnjaški in hrvaški
delegati iz Doma narodov Parlamenta Federacije BiH oziroma srbske poslance iz Narodne
skupščine RS, kot je zapisano v 1.a točki 4. člena Ustave BiH (Ustav BiH, 1995).
Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (v nadaljevanju Beneška komisija) se v Mnenju
o ustavni situaciji v BiH in pooblastilih visokega predstavnika (Mišljenje o ustavnoj situaciji u
BiH i ovlaštenjima visokog predstavnika) v 79. točki strinja, da Srbi iz Federacije BiH in
Bošnjaki ali Hrvati iz Republike srbske ne morejo biti v Domu narodov in tako določen del
prebivalstva Bosne in Hercegovine nima pravice, da kandidira na volitvah za Dom narodov. V
80. točki istega dokumenta je zapisano, da takšna struktura in način izbire poslancev Doma
narodov Parlamentarne skupščine (podobno kot v primeru Predsedništva) nista v skladu z
Evropsko konvencijo o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope 2005:
18–19).
Kot že vemo, se člane Predsedništva izbira tako, da Srba izvolijo iz Republike srbske,
Bošnjaka in Hrvata pa iz Federacije BiH. Srbskega člana Predsedništva izberejo volivci iz
Republike srbske, kjer pa živijo, kot smo že na začetku poglavja ugotovili, pretežno pripadniki
srbskega konstitutivnega naroda in torej obstaja povezava med etnično sestavo Republike
srbske in članom Predsedništva (Lešek 2016: 75). Drugačna situacija se pojavi pri izbiri
bošnjaškega in hrvaškega člana Predsedništva, saj sta ta dva člana izvoljena iz Federacije
BiH. Zaradi številčne prevlade Bošnjakov nad Hrvati in Srbi v Federaciji BiH obstaja možnost,
da sta iz vrst bošnjaškega konstitutivnega naroda izvoljena dva člana Predsedništva in da
Hrvati nimajo predstavnika, ki bi zastopal njihove interese. Kot primer lahko navedemo
Željka Komšića. On je bil kot hrvaški član Predsedništva leta 2006 izvoljen in leta 2010
ponovno izvoljen, hkrati pa je bil takratni član stranke SDP (Socialno-demokratična stranka
BiH) in so ga pretežno podprli bošnjaški volivci (Lešek 2016: 75).
Ponovno lahko navedemo ugotovitve Beneške komisije v Mnenju o ustavni situaciji v BiH in
pooblastilih visokega predstavnika, ki v 79. točki ugotavlja, da so osebe, ki se ne
opredeljujejo kot Bošnjaki, Srbi ali Hrvati, popolnoma izključene pri kandidiranju za člana
Predsedništva. Poleg tega sta entiteta in etnična pripadnost povezani, saj Srbi iz Federacije
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BiH in Bošnjaki in Hrvati iz Republike srbske ne morejo kandidirati za predsedniško funkcijo
(Svet Evrope 2005: 18–19). V 69. točki Beneška komisija poudarja, da člani Predsedništva, ki
so izvoljeni v entitetah, predstavljajo vse prebivalce določene entitete in ne določenega
naroda, in meni, da ni potrebe po opredelitvi nacionalne pripadnosti. Takšno pravilo daje
občutek, da so samo pripadniki določenega naroda popolnoma zvesti prebivalci entitete, ki
lahko branijo njen interes, in zavira razvoj širšega občutka pripadnosti naciji (Svet Evrope
2005: 16–17).
Pri odločanju državnih organov oblasti v Ustavi BiH v 3.c točki 4. člena je zapisano, da je za
sprejetje vseh zakonov potrebna soglasnost obeh Domov. Na takšen način so posebno
izraženi interesi konstitutivnih narodov, saj se nobena odločitev ne more sprejeti brez
potrditve Domov, kjer so primarno zastopani interesi konstitutivnih narodov, neposredno pa
tudi entitet, v katerih se izbirajo poslanci (Miraščić in Begić 2009: 84). Ščiti se tudi vitalni
interes konstitutivnih narodov, in sicer tako, da lahko manjšina zaustavi odločitev večine
glede katerega koli vprašanja, o katerem se odloča, saj Ustava BiH ne navaja vprašanj, ki
spadajo v kategorijo vitalnega nacionalnega interesa. Bolj kot mehanizem zaščite vitalnega
nacionalnega interesa delovanje institucij BiH ovira entitetno glasovanje. Če ne pride do
soglasja, o vprašanju vitalnega nacionalnega interesa odloča Ustavno sodišče BiH, medtem
ko pri entitetnem glasovanju ni nobenega mehanizma, ki bi preprečil zlorabo. Dovolj je, da
ne obstaja predpisano število glasov iz entitet za določeno odločitev in s tem je proces
odločanja zaustavljen (Miraščić in Begić 2009: 86).
Kot je zapisano v 2. točki 4. člena Ustave BiH, Predstavniški (v Ustavi BiH Zastopniški) dom
Parlamentarne skupščine sestavlja 42 članov, od katerih je 14 poslancev iz Republike srbske,
28 pa iz Federacije BiH, vendar to ne pomeni, da govorimo o istem številu bošnjaških in
hrvaških poslancev. Na strani Centralne volilne komisije BiH (Centralna izborna komisija BiH)
najdemo podatek, da je bilo na splošnih volitvah v Parlamentarno skupščino leta 2014 v
Federaciji BiH izvoljenih 22 poslancev bošnjaških strank in 5 poslancev hrvaških strank, v
Republiki srbski pa so 11 od 14 poslanskih mest zasedli poslanci srbskih strank (Centralna
izborna komisija BiH 2014). Pri odločanju v Parlamentarni skupščini je zaželeno, da je
prisotnih in glasuje vsaj ena tretjina poslancev iz vsake entitete, torej da se doseže
dvotretjinska večina. Kvorum sestavlja večina vseh poslancev, ki so prisotni in ki glasujejo.
Bošnjaški poslanci lahko torej zaradi večjega števila preglasujejo hrvaške poslance, vendar
lahko ti svoje interese zaščitijo z mehanizmom zaščite vitalnega nacionalnega interesa.
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2.5.

Določeni vidiki v zvezi s strukturo in z načinom odločanja določenih
entitetnih organov oblasti

Miraščić in Begić (2009: 90) pravita, da se konstitutivnost Bošnjakov, Srbov in Hrvatov na
entitetni ravni uresničuje pri paritetnem predstavljanju Bošnjakov, Srbov in Hrvatov v Domu
narodov Parlamenta Federacije BiH in Svetu narodov RS, pri minimalnem zastopanju
konstitutivnih narodov – štirje iz vsakega konstitutivnega naroda – v Predstavniškem domu
Parlamenta Federacije BiH in Narodni skupščini RS, pri strukturi entitetnih vlad, pri
vzpostavljanju predsednika in dveh podpredsednikov v Federaciji BiH in Republiki srbski, ki
so iz različnih konstitutivnih narodov, in predstavljanje konstitutivnih narodov na Ustavnih
sodiščih entitet.
Ko Miraščić in Begić govorita o načinu odločanja entitetnih organov oblasti, pravita, da je v 4.
točki 17. člena 5.A poglavja Ustave Federacije BiH predpisano, da morata oba Doma potrditi
odločitev Parlamenta Federacije BiH, razen poslovnikov in deklaracij, ki jih domovi sami
sprejmejo, če ni z Ustavo določeno drugače. To pomeni, da brez potrditve Doma narodov, v
katerem so predstavljeni interesi konstitutivnih narodov, ne more priti do sprejetja zakonov.
Kar se tiče zaščite vitalnega nacionalnega interesa, je v Ustavi Federacije BiH to natančneje
določeno. Z amandmajem št. XXXVII k 5. točki 17a člena IV.A poglavja Ustave je določeno,
katera vprašanja spadajo v to kategorijo: uresničevanje pravic konstitutivnih narodov glede
enakovredne zastopanosti v zakonodajnih, izvršnih in pravosodnih organih oblasti, vprašanja,
ki se tičejo identitete konstitutivnega naroda, amandmajskih sprememb ustave, organizacije
organov javne oblasti, istih pravic konstitutivnih narodov v procesu sprejetja odločitev,
teritorialne organizacije, izobraževanja, veroizpovedi, jezika, kulture, tradicije, kulturne
dediščine, sistema javnega informiranja in vsa druga vprašanja, za katera dve tretjini
določenega kluba delegatov konstitutivnega naroda v Domu narodov Parlamenta Federacije
BiH misli, da spadajo v to kategorijo (2009: 91) (Službene novine Federacije BiH, št. 16/02).
Tudi v Ustavi RS je podobno definirano v 70. členu, ki je bil dopolnjen z amandmaji št. LIX,
CVII, LXXVI in LXXXII (Službeni glasnik RS, št. 3/92, 6/92, 8/92, 15/92, 19/92). Vprašanja so
preširoko zastavljena in vsako vprašanje se lahko uvrsti v vitalni nacionalni interes
določenega konstitutivnega naroda. Če ni soglasja, o teh vprašanjih odloča Ustavno sodišče
Federacije BiH oziroma Svet za zaščito vitalnih interesov (Miraščić in Begić 2009: 91).
Če povzamemo zadnji dve podpoglavji o strukturi in načinu odločanja v državnih in entitetnih
organih oblasti, lahko rečemo, da je nujno paritetno predstavljanje konstitutivnih narodov,
vendar bi morali upoštevati dejstvo, da so določeni postopki izbire delegatov ali drugih
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članov institucij v večji meri vezani na določeno entiteto ali nacionalno pripadnost, zaradi
česar prihaja do manipulacije in diskriminacije določenega dela prebivalstva.
2.6.

Konstitutivnost Bošnjakov, Srbov in Hrvatov

V preambuli Ustave BiH je zapisano, da so Bošnjaki, Srbi in Hrvati kot konstitutivni narodi
skupaj z ostalimi tudi državljani Bosne in Hercegovine in s tem potrjujejo Ustavo BiH, kar
pomeni, da so konstitutivni narodi dobili pomen ustavne kategorije (Trnka 2009: 49).
Nekateri avtorji opozarjajo na dejstvo, da so konstitutivni narodi postavljeni na prvo mesto,
torej pred državljane, in zaključujejo, da je nacionalni oziroma etnični element uvrščen pred
državljanskega (Trnka 2009: 49–50; Miraščić in Begić 2009: 81). Tudi entiteta in
konstitutivnost med seboj nista povezani. Zelo pomembno je poudariti, da pripadnost
določenemu konstitutivnemu narodu ne pomeni pripadnosti določenemu delu ozemlja BiH,
torej Bošnjakov in Hrvatov Federaciji BiH in Srbov Republiki srbski, ampak so vsi trije narodi
konstitutivni na celotnem ozemlju BiH (Sahadžić 2009: 38).
Pojem konstitutivni narodi se je pojavil z Ustavo BiH po daytonskem sporazumu. V prejšnji
Ustavi Republike Bosne in Hercegovine namreč ne obstaja pojem konstitutivni narodi, ampak
so narodi poimensko zapisani. V 1. členu te Ustave je zapisano, da je Republika Bosna in
Hercegovina suverena samostojna država enakopravnih državljanov, narodov Bosne in
Hercegovine – Muslimanov, Srbov in Hrvatov in pripadnikov drugih narodov, ki v njej živijo
(Trnka 2009: 49).
Z Ustavo BiH so konstitutivni narodi pridobili določen položaj, ki diskriminira vse državljane,
ki ne pripadajo kateri od teh nacionalnih skupin. Pripadniki t. i. ostalih narodov oziroma
manjšin in njihovi interesi so neopaženi v drugih institucijah javne oblasti, saj ne morejo
kandidirati za člana Predsedništva ali delegata v Domu narodov Parlamentarne skupščine. To
je v nasprotju z mednarodnimi standardi človekovih pravic, ki jih je sprejela tudi BiH (Trnka
2009: 52).
Če je kategorija konstitutivnega naroda le prehodna kategorija na poti do prave demokracije
in demokratične družbe (Trnka 2009: 52), bomo še videli. Demokracija in demokratična
družba pomenita tudi zaščito človekovih pravic v BiH in hkrati ohranjanje ter zaščito
nacionalnih identitet (Trnka 2009: 52).
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2.7.

Daytonski sporazum

Daytonski sporazum je bil sprejet 21. novembra leta 1995 v Daytonu (ZDA), podpisan pa 14.
decembra istega leta v Parizu. Sporazum vsebuje 11 aneksov, in sicer: vojna in regionalna
stabilizacija, meja med entitetama, volitve, ustava, arbitraža, človekove pravice, vprašanje
beguncev in izseljencev, varstvo narodne dediščine, javna podjetja, civilna implementacija in
mednarodne policijske sile (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and
Herzegovina 1995: 6).
Pri končnih dogovorih so bili vključeni vsi pristojni subjekti mednarodne skupnosti, BiH ter
sosednjih držav, prisotni pa so bili tudi predstavniki Evropske unije, Nata, OZN-a in njenih
številnih agencij, Rusije in drugih mednarodno pomembnih subjektov. Glavni sta bili dve
zahtevi: konec vojne in vzpostavitev elementov dolgoročne stabilizacije možnosti v BiH in na
širšem območju (Trnka 2009: 47). Določeni dogovori, ki so bili sklenjeni z daytonskim
sporazumom, naj ne bi bili v skladu s standardi demokratičnih družb, mednarodnega prava in
tradicionalnimi vrednotami bosansko-hercegovske družbe (Trnka 2009: 48). V nadaljevanju
bomo pogledali nekatere od njih.
Kakor je bilo rečeno, je bila ena od glavnih zahtev konec vojne in pomiritev vojnih strani ter
nacionalnih elit, ki so imele različen odnos do BiH. Že samo to dejstvo je vplivalo na povojno
politično sceno in zmanjšanje možnosti vzpostavljanja bistvenih in demokratičnih standardov.
Tudi to, da je Ustava BiH osnovana na temelju vojnih dogajanj, je v nasprotju z
mednarodnim pravom in ustavami demokratičnih držav. Vzpostavila se je notranja struktura,
ki se ni opirala na socialni, ekonomski, kulturni, tradicionalni ali drug kriterij, značilna je
opustitev ali zoženje demokratične legitimnosti institucij javne oblasti in podobno (Trnka
2009: 48). Z Ustavo BiH je vzpostavljena premalo definirana in nefunkcionalna razdelitev
moči med strukturami države, asimetričnih struktur entitet, oblasti kantonov in lokalne
samouprave na ravni občin in mest (Trnka 2009: 52).
To smo omenili že nekajkrat, in sicer neskladnost volilnega sistema in mednarodnih
standardov

o

človekovih

pravicah

in

temeljnih

svoboščinah,

na

primer

izbiranje

Predstavniškega doma Parlamentarne skupščine in izbiranje Predsedništva. V prvem primeru
je državljan BiH definiran z entiteto, v drugem primeru pa so diskriminirani določeni
predstavniki konstitutivnih narodov in tudi pripadniki ostalih narodov (Trnka 2009: 52–53). V
primeru BiH ne govorimo le o domačih akterjih, ampak tudi o zunanjih, ki so prisotni že od
začetka daytonskega sporazuma. V določenih aspektih se je sčasoma zmanjšala vloga
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mednarodne skupnosti oziroma ni bila več potrebna. Omeniti pa je treba tudi intervencije
visokega predstavnika. Njegova vloga v BiH se je povečala, če samo omenimo bonska
pooblastila. Iz tega izhaja, da mednarodna skupnost ni imela jasne vizije in so se spremembe
odnosov na mednarodni sceni kazale tudi v BiH (Trnka 2009: 54).
Na sestanku Sveta za implementacijo miru leta 2007 se je obravnavalo vprašanje o ukinitvi
institucije visokega predstavnika do konca junija leta 2008, vendar je bil predlog zavrnjen
(Trnka 2009: 60). Trnka nadaljuje, da se brez njegove intervencije ne bi mogle uresničiti
ključne reforme. Poleg intervencije v zakonodajnih sferah je interveniral tudi pri drugih
vprašanjih, ki so bila pomembna za vzpostavljanje in delovanje ekonomskega in političnega
sistema ter gospodarskega in družbenega razvoja države. Mnenja bosansko-hercegovske
politične elite in predstavnikov mednarodne skupnosti o vlogi institucije visokega
predstavnika so deljena. Nekateri so naklonjeni ukinitvi te institucije, to so tisti, ki so
nasprotovali krepitvi državnih institucij in so uporabljali blokado odločanja z entitetnim
glasovanjem. V teh primerih je bila najpogosteje potrebna intervencija visokega
predstavnika. Drugi mislijo, da je visoki predstavnik potreben, vsaj dokler demokratični
mehanizmi procesa odločanja ne postanejo sestavni deli ustavne ureditve (Trnka 2009: 65–
66).
2.8.

Ustavne spremembe

Ker delovanje državnih in entitetnih institucij ni usklajeno, so spremembe počasne, kar
državo oddaljuje od ciljev, kot sta funkcionalna država in članstvo v Evropski uniji. Leta
2006, 2008 in 2009 je prišlo do različnih predlogov ustavnih sprememb, ki pa večinoma niso
bile sprejete. Leta 2006 so ameriška administracija in vodje šestih strank takratne koalicije
oblikovale štiri amandmaje k Ustavi BiH, ki so znani kot aprilski paket ustavnih sprememb,
vendar je bil predlog zavrnjen, saj ni dosegel dvotretjinske večine v Parlamentarni skupščini
(Trnka 2009: 66–67). Amandmaji so vključevali spremembo v razdelitvi pristojnosti med
državo in entitetama, spremembe v Predstavniškem domu BiH, spremembe v Predsedništvu
in v Svetu ministrov.
Temu poskusu ustavnih sprememb sta sledila še dva, in sicer leta 2008 in 2009. Leta 2008
so bila pogajanja do neke mere uspešna, saj so sprejeli in izvedli tri od petih predlogov, in
sicer: sprejem ustavnega amandmaja o Distriktu Brčko, izvedba popisa prebivalstva BiH in
sprejem proračuna za leto 2009. Niso se strinjali glede teritorialne preureditve države in
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glede ustavne ureditve države, torej da bi Ustavo BiH uskladili z Evropsko konvencijo o
človekovih pravicah (zadeva Sejdić-Finci2) (Lešek 2016: 119–120).
Predlagane reforme za leto 2009 so bile narejene na osnovi predlogov reform iz leta 2006.
Prvi predlog je bil, da bi imela država vse pristojnosti za pogajanja z Evropsko unijo.
Naslednji predlog je vključeval preoblikovanje Parlamentarne skupščine tako, da bi Dom
narodov odpravili, vendar bi entitetno glasovanje ostalo. Predlog glede funkcije zaščite
nacionalnih interesov konstitutivnih narodov je bil, da se ustanovi odbor, ki bi se oblikoval v
Predstavniškem domu. Predsedništvo bi bilo izvoljeno posredno in bi postalo povsem
protokolarni organ, medtem ko bi se večina pristojnosti prenesla na Svet ministrov, ki bi ga
vodil prvi minister, ki bi imel veto na večino odločitev ministrov. Zadnji predlog je vključeval
delitev nepremičnin nekdanje Republike Bosne in Hercegovine (Lešek 2016: 120).
Lešek (2016: 121–122) ugotavlja, da so bili pobudniki ustavnih sprememb leta 2006 in 2008
predstavniki političnih strank Bosne in Hercegovine (leta 2006 glavnih političnih strank, leta
2008 pa le nekaterih), leta 2009 pa sta bili pobudnici ZDA in Evropska unija, ki sta predloge
tudi pripravili. Ugotavlja, da do ustavnih sprememb ni prišlo, ker niso bili izpolnjeni glavni
interesi političnih strank konstitutivnih narodov. Zaključuje, da poskusi ustavnih sprememb
niso dali rezultatov, ki bi izboljšali delovanje države in zbližali interese konstitutivnih narodov.
Dodaja še, da kljub skupni želji elit konstitutivnih narodov po članstvu v Evropski uniji ne
pride do sprememb, ki bi to omogočile.
2.9.

Funkcionalna in evropska BiH

Begić je kritičen do ustavne ureditve, do katere je prišlo z daytonskim sporazumom, vendar
pravi, da je glavna težava ta, da se Sporazum uveljavlja parcialno. Posledice neuveljavitve
Sporazuma v celoti so nespoštovanje odločb Ustavnega sodišča BiH, nedelovanje sistema,
blokade, korupcija itd. (2014, citirano po Vasev 2014). Begić pravi: »Če bi se daytonski
sporazum uveljavljal v celoti, bi imeli danes evropsko Bosno in Hercegovino« (2014, citirano
po Vasev 2014). Prav tako ne smemo zanemariti pomembnega vpliva mednarodne skupnosti
oziroma institucije visokega predstavnika, vplivov globalizacije, odprtih procesov pristopanja
evroatlantskim integracijam in vmešavanja sosednjih držav v notranje odnose v BiH (Trnka
2009: 56).

2

Zadeva Sejdić-Finci proti BiH, december 2009, v zvezi z etnično diskriminacijo – osebe, ki ne pripadajo enemu
od konstitutivnih narodov, ne morejo biti izvoljene v državne institucije (Evropska komisija 2014: 5).
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Izražen je bil interes OZN-a in Sveta Evrope, da se BiH približa in priključi evroatlantskim
integracijam, vendar je v Resoluciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2004
ugotovljeno, da je napredek v veliki meri dosežen zaradi pritiskov mednarodne skupnosti in
odločitev visokega predstavnika. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope se tudi strinja, da je
v interesu vseh državljanov BiH prenos pristojnosti iz entitetne na državno raven in
ustanovitev moderne in funkcionalne države (Trnka 2009: 57).
Tudi Evropska komisija je spremljala napredek BiH in ugotovila, da zakonodajna aktivnost
Parlamentarne skupščine BiH prav tako zavira sprejetje zakonov in reform. Poroča, da člani
Parlamenta BiH še vedno pogosto glasujejo etnično oziroma so prvenstveno zvesti svoji
entiteti, kar včasih privede do blokad. Iz Poročila o napredku Bosne in Hercegovine iz leta
2006 izvemo, da je daytonski sporazum prinesel mir in stabilnost v državo, vendar je
primernost tega ustavnega sistema vprašljiva. Komisija se je strinjala, da takšna ureditev ne
omogoča hitrega sprejetja odločitev in upočasnjuje izvajanje reform, kar zmanjšuje
sposobnost BiH, da bi dosegla hiter napredek v smeri Evropske unije (Trnka 2009: 57–58).
V Poročilu o napredku Bosne in Hercegovine iz leta 2014 je v zvezi z Ustavo BiH
ugotovljeno, da splošno gledano ni vidnega napredka v vzpostavljanju funkcionalnih in
trajnostnih institucij. Komisija se strinja, da se morata izboljšati učinkovitost in delovanje
političnih institucij na vseh ravneh oblasti. Prav tako je treba uskladiti Ustavo BiH z Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z zadevo Sejdić-Finci (Evropska komisija 2014: 8).
Komisija se strinja, da je celovito izvajanje sodbe v zadevi Sejdić-Finci ključni element, da bi
Evropska unija zahtevo za članstvo BiH sprejela kot verodostojno (Evropska komisija 2014:
5).
Poročilo navaja, da je Parlamentarna skupščina dosegla zelo majhen napredek pri sprejetju
zakonodajnih odločitev, ki se tičejo evropskih integracij. Nestrinjanja v političnih in entitetnih
linijah v veliki meri negativno vplivajo na delo parlamentov na državni ravni in v Federaciji
BiH. Predlagano je boljše sodelovanje med državnim in entitetnima parlamentoma in
Skupščino Distrikta Brčko, da bi se izboljšalo načrtovanje zakonodajnih aktivnosti v celotni
državi (Evropska komisija 2014: 9).
Tudi na področju vlade je ugotovljeno, da je država dosegla majhen napredek v izboljšanju
funkcionalnosti in učinkovitosti vseh ravni oblasti (Evropska komisija 2014: 10). Podobno
velja tudi za pravosodni sistem, saj je tudi na tem področju po ugotovitvah Komisije dosežen
majhen napredek glede reform (Evropska komisija 2014: 15).
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Novak (2004: 66) se strinja, da je izpolnjevanje določenih standardov pogoj za pridružitev v
integracijske procese razvitih držav Evrope. To vključuje tudi standard spoštovanja
človekovih pravic na vseh področjih, tudi na področju šole.
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3. ŠOLA
Ko pomislimo na pojem šola, imamo najverjetneje v mislih šolo v ožjem smislu, in sicer
ustanovo ali dejavnost, ki izda javno, državno veljavno spričevalo po koncu izobraževanja, v
širšem smislu pa je šola vsaka dejavnost, katere cilj je izobraževati ali izobraževati in vzgajati
ter je ustrezno organizirana. V drugem primeru pravno ne moremo govoriti o šoli (Novak
2004: 15). Obstaja veliko oblik šol – od tradicionalne šole do modernejših oblik javnih in
zasebnih šol na primer dopisne šole, šole po računalniškem omrežju, inštrukcij na domu ipd.
(Novak 2004: 16). Torej je šola vzgojno-izobraževalna ustanova, ki učencem omogoča
organizirano, sistematično pridobivanje znanja, spretnosti, kar je prva definicija šole v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Če povzamemo oba vira, lahko rečemo, da šola vzgaja
in izobražuje, vendar ni povsem jasno, v kakšnem razmerju naj bi bili vzgoja in
izobraževanje.
V tem poglavju se bomo najprej osredotočili na vlogo in vpliv šole (v tradicionalnem smislu)
na posameznika in družbo, potem na vprašanje šole kot ideološkega aparata države in
nazadnje na šolo kot prostor novih oblik interakcije, discipline in nadzora.
3.1.

Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija in institucija družbe ter
države

Da bi posameznik zaživel in se vključil v določeno družbo, se mora naučiti določenih pravil,
norm, načel in s tem sebe prilagoditi svetu, ki ga obdaja (Kovač Šebart in Krek 2009: 19). Že
samo vzgojo lahko razumemo kot utesnjevanje otroka v določeno družbo oziroma kulturo
(Bergant 1970, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 20). Vzgoja, ki vsebuje omejevanje in
prisilo, ni zgolj nekaj, kar ovira, duši posameznika, njegov razvoj, njegovo svobodo in
spontanost, ampak obstajajo pri tem tudi objektivne razsežnosti njegovega razvoja in obstoja
(Kovač Šebart in Krek 2009: 21). Različna pravila, norme, vrednote, načela lahko otrok
dojema kot prisilo, vendar naj bi bili rezultati ponotranjenja in podreditve tem pravilom cilji
vzgoje, in to so avtonomija, odgovornost in svoboda (Kovač Šebart in Krek 2009: 23). Tako
naj bi se skozi vzgojo oblikoval družbeni oziroma socialni karakter posameznika, ki ga
predstavljajo osebnostne lastnosti, ki so skupne vsem v določeni družbi. Prav ta del
karakterja naj bi bil tisti, ki najbolj določa posameznika in njegovo osebnost (Godina 1988;
Šebart 1990, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 23).
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Na drugi strani pa se nekateri avtorji s takšnim razmišljanjem ne strinjajo in pravijo, da bi
šola morala otrokom pomagati odkriti sebe in svoje potenciale, vrednote, norme, načela,
ideale in ne bi smela dušiti njihovega osebnostnega razvoja z različnimi pravili, vzorci in
pričakovanji (Svetina 1990, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 24).
Če se vrnemo na začetek k definiciji šole, se strinjamo, da je šola vzgojno-izobraževalna
institucija, vendar je tudi institucija družbe in države, kar pomeni, da njeno delovanje
določajo tudi zunanja družbena pravila in norme (Kovač Šebart in Krek 2009: 33). Tako kot
ravnatelji in učitelji tudi starši in učenci ne morejo svobodno odločati o ciljih in delovanju
javne šole (Kovač Šebart in Krek 2007, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 33–34). To ne
pomeni, da je šola nedemokratična, ampak ravno nasprotno – akterji morajo biti v različne
procese vključeni, tudi v oblikovanje pravil (Kovač Šebart in Krek, 2009: 34–35), kar pa je
verjetno večkrat izjema kot pravilo. Prav vključenost v različne procese je zelo pomembna, še
posebej, če želimo, da otroci spoštujejo pravila, saj bodo tako videli, da so oblikovana v
njihovo korist in ne škodo.
Podobno kot Kovač Šebart in Krek se tudi Apple (1992: 8) strinja s tem, da izobraževanje ni
izoliran skupek institucij, da ni ločeno od neenakosti v širši družbi, ampak je v te odnose
globoko vpleteno. Zanima ga, kaj izobraževanje počne v tem širšem socialnem, kulturnem in
strukturnem kontekstu, kdaj to počne in v čigavo korist. Na vprašanje, kaj izobraževanje
počne, odgovarja, da naj bi šole deloma z razvrščanjem in s selekcioniranjem učencev po
»talentih« približno reproducirale hierarhično organizirano delovno silo in tako pomagale pri
procesu akumulacije kapitala. Določeni avtorji se prav tako strinjajo, da v šolah različne
skupine učencev učijo različna pravila, znanja in veščine glede na raso, razred in spol (Apple
1992: 13). Šole so pomembni dejavniki legitimacije (Meyer 1977, citirano po Apple 1992: 13)
in so del kompleksne strukture, ki legitimira socialne skupine, preko katerih se različne
ideologije obnavljajo, ohranjajo in gradijo (Apple 1992: 13).
O šoli lahko govorimo tudi kot o ekonomski instituciji. Najprej je bila namenjena prenašanju
kulture in reproduciranju družbenih in simbolnih okvirov družbe v celoti, dokler se ni
spremenila v institucijo, ki ima za cilj produktivno učinkovitost in poklicno vključevanje in
katere glavna vrednota je postala ekonomska vrednost (Laval 2005: 19). Vzgojnoizobraževalni sistem je v službi ekonomske konkurenčnosti, da je strukturiran kot trg in da je
treba z njim upravljati enako kot s podjetji (Laval 2005: 21).
Šola je tudi del političnih institucij družbe in države. Politike mednarodnih organizacij, kot so
Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija, OECD (Organizacija za gospodarsko
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sodelovanje in razvoj) in tudi Evropska komisija, oblikujejo novo svetovno ureditev
izobraževanja in vplivajo na nacionalne izobraževalne politike. Njihove analize in priporočila
prispevajo k oblikovanju enotnega globalnega izobraževalnega sistema, saj so sprejete kot
nacionalne prioritete in imperativi, s katerimi bo prišlo do reform vzgoje in izobraževanja.
Predstavljene so kot neizogibne in morali bi ravnati na isti način kot tisti, s katerimi se želimo
primerjati, če hočemo postati ali ostati konkurenčni in uspešni v mednarodnem smislu
(Kodelja 2005: 330, citirano po Laval 2005). Te organizacije v izobraževanju vidijo predvsem
orodje v službi gospodarstva in želijo izobraževanje le-temu prilagoditi, čeprav v dokumentih
omenjajo pomen kulture, aktivnega državljanstva in humanističnih vrednot (Laval 2005:
331).
Če želimo vedeti, kako ideologija deluje, moramo raziskati, kaj določene družbene skupine in
razredi v določenih institucijah ter v določenih zgodovinskih trenutkih predstavijo kot
legitimno znanje. To znanje, ki ga učijo in razširjajo v šolah, lahko prispeva h krepitvi
obstoječega družbenega reda, zato moramo to znanje nenehno problematizirati in
raziskovati, katere družbene ideologije in pomeni so v ozadju (Apple 1992: 45–46).
Kot lahko vidimo, se različni avtorji strinjajo, da je šola del širše družbene strukture in ni v
celoti avtonomna, saj nanjo vplivajo druge družbene institucije in ideologije, hkrati pa ima
tudi sama šola vpliv nanje. V naslednjem podpoglavju se bomo posvetili prav vprašanju
skritih ideologij in interesov ljudi ter institucij.
3.2.

Šola kot ideološki aparat države

Razumevanje šole kot najpomembnejšega ideološkega aparata je uvedel Althusser. Ideološki
aparati države so tiste institucije, ki delujejo z ideologijo in s pomočjo katerih se utrjuje
ideologija vladajočega razreda, ki ima v rokah moč in oblast. Preko ideoloških aparatov
države se producirajo in reproducirajo prevladujoče družbene norme in odnosi (2000).
V svojem delu Althusser (2000: 70–71) razlikuje med aparatom države in ideološkimi aparati
države. Aparat države predstavljajo vlada, uprava, vojska, policija, sodišča, zapori itn.,
ideološke pa verski (sistem raznih cerkva), šolski (sistem raznih »šol«, državnih in zasebnih),
družinski, pravni, politični (politični sistem z raznimi strankami), sindikalni, informacijski (tisk,
radio, televizija itn.) in kulturni (književnost, lepe umetnosti, šport itn.) sistem.
Kakšne so torej razlike med aparatom države in ideološkimi aparati države? Aparat države je
eden in sodi v javno sfero, ideoloških aparatov države pa je več in sodijo v zasebno sfero.
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Razlika je tudi v delovanju teh dveh aparatov, saj aparat države deluje pretežno z represijo
in potem z ideologijo, ideološki aparati države pa ravno obratno, torej predvsem z ideologijo
in šele potem z represijo (Althusser 2000: 71–72).
Ideološki aparati države so med seboj različni, vendar je ideologija, s katero delujejo,
poenotena. Gre za vladajočo ideologijo, ki je ideologija vladajočega razreda. Načeloma ima
vladajoči razred v svojih rokah državno oblast in ima na voljo aparat države. Lahko rečemo,
da je v ideoloških aparatih države dejaven isti razred in se torej v ideoloških aparatih države
prek svojih protislovij realizira vladajoča ideologija (Althusser 2000: 73).
Strinjamo se, da šola ni edini ideološki aparat države, ki reproducira družbeno neenakost in
ohranja družbeni red, vendar je vsekakor pomemben dejavnik pri vzgoji in izobraževanju. Da
bi vzgojno-izobraževalne institucije lahko ohranjale družbeno neenakost in s tem družbeni
red, sta potrebna disciplina in nadzor posameznikovega uma in telesa, njegovega časa in
prostora, kjer se giblje. O tem bomo govorili v naslednjem podpoglavju.
3.3.

Šola kot prostor novih oblik interakcije, discipline in nadzora

Ideologija se je preoblikovala oziroma preoblikovale so se strategije in tehnike oblasti ter
nadzora znotraj celotne družbe, torej tudi v izobraževanju (Apple 1992: 65). Povezanost med
šolo in gospodarskimi potrebami se vidi v prenašanju strategij in tehnik z enega področja na
drugo. Razvoj novih oblik nadzora, proces razvrednotenja strokovne usposobljenosti (in
ponovnega strokovnega usposabljanja), ločitev zasnove od izvedbe niso značilne le za
tovarne in pisarne, ampak se pojavljajo tudi v šoli (Apple 1992: 70). Zaradi prej omenjenih
sprememb nadzora in oblasti učitelj izgubi nadzor nad kulikularnimi in pedagoškimi
spretnostmi, ker nadzor prevzamejo velike založbe, te spretnosti pa nadomesti s tehnikami
za boljši nadzor učencev. Ni interakcije med učitelji in učenci, med učenci ter med samimi
učitelji, saj je že vse vnaprej določeno (Apple 1992: 76–77).
Lahko bi rekli, da šola posameznike iz družbenega okolja izključuje in jih koncentrira na
enem kraju, v zaprti instituciji, kjer so podvrženi posebnemu režimu in obravnavi (Foucault
2004, citirano po Kodelja 2006: 80). Šola torej izvaja institucionalni nadzor, ki vceplja
disciplino in posreduje pomembne elemente družbene zaloge znanja in vrednot skupine,
okolja in družbe, v kateri otrok odrašča (Luckmann 2007: 369, citirano po Kink 2008: 115).
Omenili smo že disciplino in nadzor časa ter prostora. Če dobro pomislimo, je organizacija
prostora določila individualna mesta in tako omogočila nadzorovanje vsakogar in vseh. Zaradi
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takšne organizacije je šolski prostor postal učilni stroj in stroj za nadzorovanje,
hierarhiziranje in nagrajevanje (Foucault 2004: 164). Ti prostori zaznamujejo mesta in
nakazujejo vrednosti; zagotavljajo ubogljivost individuumov in boljšo izrabo časa ter gibov
(Foucault 2004: 165). Danes v šoli obstaja veliko različnih načinov discipliniranja in
nadzorovanja. Strinjamo se, da bi morali stremeti k temu, da so ti načini za otroka koristni, v
nasprotnem primeru bi jih morali poskušati spremeniti oziroma odpraviti.
V zvezi s pomanjkanjem in s spremembo interakcije in komunikacije ter z nadzorovanjem
Kovač Šebart in Krek (2007, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 35–36)poudarjata, da bi
morali tako učenci kot učitelji spoštovati jasna pravila, ki jih učitelj vnaprej določi in upošteva
ter se ne spreminjajo iz dneva v dan, in komunicirati na način, da spoštujejo osebnostno
integriteto drugega itd. Učitelj spodbuja demokratičnost s svojima vedenjem in ravnanjem,
demokratičnost je prav tako pomembna, ko razmišljamo o življenju šole in ravnanju
ravnatelja in vodstva šole. Učitelji bi morali spodbujati dialog med učenci, ki se med seboj
poslušajo, in zagotoviti, da si njihove besede in dejanja ne nasprotujejo, hkrati pa je
pomembno, da enako ravnajo tudi učitelji sami. Obstaja veliko dejavnikov, ki jih moramo
upoštevati, pomembno pa je postaviti okvir, znotraj katerega lahko poteka dialog med učenci
in učitelji oziroma delavci šole in kjer lahko pride do drugačne interpretacije določenih pravil
ali pa zahteva po spremembi pravil (Kovač Šebart in Krek 2009: 40–41). Če do konkretnega
dialoga, drugačne interpretacije in celo spremembe pravil zares pride, pa je že drugo
vprašanje.
3.4.

Laična ali nevtralna šola

Ideja o laični ali nevtralni šoli kot šoli, ki vzgaja in ni vredno(s)tno nevtralna, ne pomeni šole
brez vrednosti in idej, ampak šolo z enako zastopanostjo različnih vsebin in nazorov, ki bi jim
v šoli posvečali enako pozornost. Govorimo torej o nevtralnosti v smislu nepristranskega
odnosa šole do svetovnonazorskih vsebin v kurikulu in tudi nepristranskosti učitelja pri
posredovanju teh vsebin (Kodelja 1995: 113). Kljub vsemu se moramo zavedati, da je
nevtralna šola v strogem pomenu besede nemogoča (1995: 7).
Naloga učitelja je, da pri pouku ne indoktrinira učencev in da jim ne vsiljuje mnenja in od
njih ne zahteva, da sprejmejo tista stališča, ki niso skupna vsem ljudem in o katerih imajo
ljudje različna prepričanja. To velja za partikularna vprašanja, kot so vprašanja
religije/veroizpovedi, obstoja ali neobstoja Boga itd. Na ta vprašanja znanost nima jasnega
odgovora in jih ni vedno mogoče znanstveno preveriti. Prav ta partikularna vprašanja pa
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določajo identiteto posameznika in skupin. Skupine oblikujejo določeno kolektivno identiteto
in se tako ločijo od ostalih skupin. Naloga javne šole je posredovati informacije in znanje, ki
so

znanstveno

dokazane

in

preverljive,

in

hkrati

poudarjati

načelo

spoštovanja

posameznikov, ki imajo drugačna partikularna prepričanja (Šebart Kovač in Krek 2009: 94–
95).
V času, ko prevladuje prepletenost različnih kultur, jezikov, nacionalnosti, ver in običajev, se
nekateri sprašujejo, ali sploh lahko govorimo o skupnih vrednotah. Kovač Šebart in Krek
(2007a, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 76) pravita, da je pomembno, da vzgoja v
javni šoli izhaja iz vrednot in norm določene družbe oziroma iz empirično ugotovljivih in
formalnih dejstev določene družbe. Upoštevati moramo tudi državo, kjer je bila sprejeta
določena ustava, ki je podpisnica različnih mednarodnih aktov.
Kovač Šebart in Krek (2007a, citirano po Kovač Šebart in Krek 2009: 93–94) se strinjata, da
so ravno načela človekovih pravic in dolžnosti tista, ki omogočajo soobstoj različnosti. V šoli
naj bi bila ta načela nujna in od njih ne bi smeli odstopati. Kar se tiče vzgoje, bi morali
učenca usmerjati v smeri spoštovanja dolžnosti, ki izhajajo iz pravic, in spoštovanje drugega.
V naslednjem poglavju se bomo posvetili namenom in ciljem izobraževanja v BiH, ki so razvoj
posameznika in družbe ter oblikovanje odnosov spoštovanja, strpnosti in razumevanja.
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4. SISTEM IZOBRAŽEVANJA V BiH
4.1.

Namen in cilji izobraževanja

V tem poglavju se bomo osredotočili na namen in cilje izobraževanja, kot so definirani v
Okvirnem zakonu o osnovnem in srednjem izobraževanju v BiH (v nadaljevanju Okvirni
zakon). V 2. členu Okvirnega zakona je najprej določen namen izobraževanja. Ta je, da skozi
optimalen intelektualni, fizični, moralni in družbeni razvoj posameznika v skladu z njegovimi
možnostmi in sposobnostmi doprinese k oblikovanju družbe, ki je zasnovana na vladavini
zakonov in spoštovanju človekovih pravic in prispeva k ekonomskemu razvoju, ki bo zagotovil
najboljši življenjski standard za vse državljane (Službeni glasnik BiH, št. 59/03). Kakor je že
vidno iz zgoraj omenjenega člena in kar bomo večkrat poudarili tudi kasneje, je za razvoj
posameznika v vseh pogledih in za oblikovanje družbe, za katero je značilno spoštovanje
zakonov, pomembno spoštovanje človekovih pravic in spodbujanje ekonomskega razvoja.
V 3. členu Okvirnega zakona so določeni cilji izobraževanja. Ti splošni cilji izhajajo iz splošno
sprejetih univerzalnih vrednot demokratične družbe in lastnih vrednotnih sistemov, ki so
zasnovani na specifičnostih nacionalne, zgodovinske, kulturne in verske tradicije narodov in
nacionalnih manjšin, ki živijo v BiH (Službeni glasnik BiH, št. 59/03).
Splošni cilji izobraževanja so:
▪

omogočanje dostopa do znanja kot osnova za razumevanje sebe, drugega in sveta, v
katerem živimo,

▪

zagotavljanje optimalnega razvoja za vsako osebo, ki vključuje tudi tiste s posebnimi
potrebami, v skladu z njihovo starostjo, možnostmi in mentalnimi in fizičnimi
sposobnostmi,

▪

promocija spoštovanja človekovih pravic in osnovnih svoboščin in priprava vsake
osebe za življenje v družbi, ki spoštuje principe demokracije in vladavine zakonov,

▪

razvijanje zavesti o pripadnosti državi BiH, lastni kulturni identiteti, jeziku in tradiciji
na način, ki je skladen s civilizacijskimi dosežki, ki spoznava in upošteva druge in
drugačne, spoštuje različnosti in neguje medsebojno razumevanje, toleranco in
solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, skupnostmi v BiH in svetu,

▪

zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje in možnost izbire na vseh ravneh
izobraževanja ne glede na raso, spol, nacionalno pripadnost, socialno in kulturno
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poreklo in status, družinski status, veroizpoved, psihofizične in druge osebne
lastnosti,
▪

doseganje kakovostnega izobraževanja za državljane,

▪

doseganje standardov znanja, ki so primerljiva na mednarodni oziroma evropski
ravni,

ki

zagotavljajo

vključevanje

in

nadaljevanje

šolanja

v

evropskem

izobraževalnem sistemu,
▪

spodbujanje vseživljenjskega učenja,

▪

promocija ekonomskega razvoja in

▪

vključevanje v proces evropskih integracij (Službeni glasnik BiH, št. 59/03).

Iz tega sledi, da se splošni cilji izobraževanja nanašajo tako na razvoj posameznika kot
družbe. Poudarjanje razvoja zavesti o pripadnosti BiH, lastni kulturni identiteti, jeziku in
tradiciji ter hkrati spoznavanje, spoštovanje in sprejemanje drugih in drugačnih sta dva cilja,
ki se bosta kasneje še večkrat pojavila in sta zelo pomembna za napredek BiH. Kakor je
vidno iz besedila, je k splošnim ciljem izobraževanja vključeno tudi približevanje evropskim
standardom znanja in izobraževanja ter posledično tudi priključitev Evropski uniji.
Čeprav so zaključki Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju
Bela knjiga (2011) povezani s slovenskim sistemom vzgoje in izobraževanja, vsebuje
omenjeni dokument nekaj načel, ki bi jih radi še posebej poudarili. Nekaj smo jih že omenili,
na primer človekove pravice in dolžnosti, pravičnost ter kakovost. Ne smemo pozabiti, da so
človekove pravice vedno tudi dolžnosti, saj zavezujejo in spodbujajo k spoštovanju drugih,
spoštovanju pluralnosti kultur, narodov, ras, ver, medsebojnemu spoštovanju, razumevanju
in strpnosti. Pomembno je tudi, da v zagotavljanju različnih pravic in dolžnosti sodeluje tudi
država in omogoča njihovo uresničenje (Bela knjiga 2011: 13).
Ko se govori o avtonomiji, se misli na avtonomijo delavcev šole pa tudi avtonomijo institucij
vzgojno-izobraževalnega sistema. Pomembno se nam zdi poudariti, da avtonomija ne pomeni
le jasnih in nepristranskih meril delovanja in nadzora javnosti, ampak tudi prevzemanje
odgovornosti. Avtonomija javnega šolstva je pomembna tudi v razmerju do države in
struktur oblasti ter v razmerju do vsakdanjih vednosti in prepričanj ter je povezana z ločitvijo
države in verskih skupnosti (Bela knjiga 2011: 13–14). Ker smo v prejšnjem poglavju
obravnavali tudi vprašanje ideologij, je zelo pomembno tudi naslednje: »Delovanje šolskega
sistema mora biti podvrženo analizi in refleksiji ideoloških mehanizmov v šoli in vrtcu« (Bela
knjiga 2011: 14).
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V naslednjem poglavju se bomo posvetili vprašanju šole in otrokovih pravic. Pozornost bo
posvečena Okvirnemu zakonu in drugim pomembnim mednarodnim dokumentom, ki
opredeljujejo otrokove pravice v izobraževanju, in tudi starševskim pravicam, ki jih moramo
prav tako upoštevati.
4.2.

Šola in otrokove pravice

Pomembno je pravilno razumevanje pravnega razmerja med starši in otrokom in tudi med
državo (šolo) in starši. Z otrokovim razvojem in rastjo njegovih pravic naj bi se zmanjševale
pravice staršev in vzgojnih elementov v okviru šole. Kot smo že na začetku omenili, je naloga
šole vzgajati in izobraževati. Na obeh področjih lahko pride do konflikta med šolo in
pravicami staršev, še posebej na področju vzgoje. Ključno vprašanje je, katere omejitve
pravic staršev s strani šole so legitimne (Novak 2004: 18).
Če se za trenutek vrnemo nazaj k vprašanju, kolikšen naj bi bil delež vzgoje in kolikšen
izobraževanja, lahko rečemo, da kakovostno izobraževanje že vsebuje zadostne elemente
vzgoje, medtem ko se vzgoja brez izobraževalne funkcije kaže kot nezaželena in
neuresničljiva. Pravni termin institucionalizirane vzgoje se uporablja do določene človekove
starosti oziroma na nižjih stopnjah izobraževalnega sistema, po drugi strani pa izobraževanje
ni omejeno z biološko starostjo (Novak 2004: 35). Ko gre predvsem za vzgojo že polnoletnih
oseb, so kršene posameznikove pravice z vidika avtonomije osebnosti, osebnega razvoja in
pravice do izobrazbe (Novak 2004: 36).
Kot smo že večkrat omenili, je treba na področju izobraževanja razumeti razmerja med
različnimi sodelujočimi. Sodobne države poskušajo varovati človekove pravice v šoli z:
-

»ustrezno zakonodajo;

-

ustanovitvijo in vzdrževanjem ustreznega števila primernih šol, ki imajo pravico
izdajati javno veljavna spričevala;

-

ustreznimi mehanizmi dejanskega nadzora nad delovanjem šole in potencialnimi
kršitvami človekovih pravic v zvezi z njo;

-

dejansko učinkovitimi pravnimi mehanizmi za odpravo konkretnih kršitev;

-

izobraževanjem ljudi o njihovih pravicah in dolžnostih v zvezi s šolo« (Novak
2004: 37).

Tudi država lahko krši človekove pravice z vzdrževanjem neustrezne zakonodaje ali pa jih
kršijo starši s tem, ko kršijo otrokove pravice (Novak 2004: 37–38).
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Temeljne smernice glede izobraževanja in vzgoje na mednarodni ravni so zapisane v Splošni
deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah. V 26. členu Splošne
deklaracije človekovih pravic je zapisano, da ima vsakdo pravico do izobraževanja. Na začetni
stopnji je le-to brezplačno in obvezno, srednje ali višje šolanje pa mora biti vsem dostopno.
Namen izobraževanja je poln razvoj človekove osebnosti in utrjevanje spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Nadalje mora izobraževanje spodbujati razumevanje, strpnost
in prijateljstvo med vsemi narodi, rasami, različnimi skupinami in si prizadevati za ohranitev
miru (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948).
V Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) je podobno zapisano v 28. in 29. členu. Poleg
pravice do izobraževanja v 1. točki 28. člena je zanimiva 3. točka istega člena, kjer je
zapisano, da se bo spodbujalo mednarodno sodelovanje v zvezi z izobraževanjem z
namenom izkoreninjenja neznanja in nepismenosti po svetu ter lažje dostopnosti do
znanstvenih in tehničnih spoznanj in sodobnih učnih metod. V 29. členu pa je zapisano, da je
namen izobraževanja razvoj otrokove osebnosti in sposobnosti, krepitev spoštovanja
človekovih pravic in svoboščin, krepitev spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne
identitete, jezika in vrednot ter nacionalne pripadnosti, krepitev spoštovanja do kultur, ki so
različne od njegove, priprava otroka na življenje v družbi, v duhu razumevanja, strpnosti,
enakosti med spoloma, prijateljstva do različnih narodov, ras, skupin in spoštovanje do okolja
(Konvencija o otrokovih pravicah (OZN), 1989).
V 7. členu Okvirnega zakona je določeno, da se bodo jeziki konstitutivnih narodov uporabljali
v vseh šolah v skladu z Ustavo BiH. Drugi del istega zakona določa, da se bodo v šolah
poučevale uradne pisave, ki se uporabljajo v BiH (Službeni glasnik BiH, št. 59/03). Nedavno
je bil sprejet Predlog Zakona o osnovni vzgoji in izobraževanju (Zakon o osnovnom odgoju i
obrazovanju) Kantona Sarajevo, v katerem je v 7. členu določeno, da se bo pouk izvajal v
enem od uradnih jezikov konstitutivnih narodov (Službene novine Kantona Sarajevo, 2017).
Tudi v tem primeru bi lahko prišlo do izpostavljanja pravice do izobraževanja v svojem jeziku.
O jezikih konstitutivnih narodov kot uradnih jezikih v šolah in pravici do izobraževanja v
svojem jeziku bomo več pozornosti posvetili kasneje, sedaj pa bi izpostavili še vprašanje
pisav. Posledica segregacije v izobraževanju je tudi ta, da veliko otrok ne zna cirilice, ki je
ena od uradnih pisav BiH. Poudarja se, da to ni le problem »dveh šol pod eno streho«,
ampak tudi drugih šol v Federaciji BiH. Kasnejše posledice pomanjkanja tega znanja so
generacije mladih, ki končajo fakultete brez znanja cirilice. Cirilica je namreč postala kazalec
etnične in verske pripadnosti ter znanje ali veščina, ki se dojema kot »njihovo, a ne naše«.
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(Sadiković 2012: 57–58). To znanje je za mlade pomembno, saj sta latinica in cirilica uradni
pisavi BiH in bi ju morali znati uporabljati ne glede na etnično/narodno ali versko pripadnost.
Ko govorimo o pravicah staršev, je v 22. in 23. členu Okvirnega zakona zapisano, da so starši
prvi, ki skrbijo za vzgojo svojih otrok, in imajo pravico in dolžnost skrbeti za izobraževanje
svojih otrok. V 23. členu je še zapisano, da imajo starši pravico, da izberejo vrsto
izobraževanja v skladu s svojim prepričanjem o tem,

kaj je najbolje za njihove otroke

(Službeni glasnik BiH, št. 59/03). Kar se tiče mednarodnih dokumentov, je v Splošni
deklaraciji človekovih pravic, natančneje v 3. točki 26. člena, zapisano, da imajo starši
prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok, v Konvenciji o otrokovih
pravicah v 18. členu pa, da imajo starši ali zakoniti skrbniki glavno odgovornost za otrokovo
vzgojo in razvoj in da so otrokove koristi njihova poglavitna skrb (Splošna deklaracija
človekovih pravic, 1948).
Glede na to, da imajo tako otroci kot starši svoje pravice, je težko ločiti, kje se končajo
starševske in začnejo otrokove pravice. Jasno je, da pravica staršev ni isto kot pravica otroka
in da do določene mere govorimo o pravici staršev, ne pa nujno otroka (Kodelja 1995: 52).
Lahko bi rekli, da dajejo »pravice otrok« v resnici odraslim pravico, da odločajo o otrocih in
jih oblikujejo po svoji podobi (Schérer 1980, citirano po Kodelja 1995: 53). Drugi avtorji, kot
je na primer Caldwell, pravijo, da gre pri otrokovih pravicah predvsem za »zaščitne pravice«
(protection rights), ne pa za »pravice do izbire« (choice rights), kot jih imajo odrasli (1989,
citirano po Kodelja 1995: 53).
Kdaj je otrok že oseba oziroma mu priznamo svobodno voljo in pravice? Ali bi morali določiti
starostno mejo, ali je otrok zrel, ko pridobi določene lastnosti ali sposobnosti? Kodelja omeni
dva načina. Prvi je določitev starostne meje, drugi pa določitev sposobnosti razumske
presoje in odločanja. Vsak od načinov ima prednosti in pomanjkljivosti. Pri prvem načinu
lahko otrok določeno pravico pri določeni starosti uveljavlja, ne more pa je uveljavljati že
prej, če bi se ugotovilo, da je že prej sposoben razumske presoje. Pri drugem načinu je
težava pri opredeljevanju in ocenjevanju racionalnosti ter kriterijih za to (Kodelja 1995: 58–
60). V Konvenciji o otrokovih pravicah je to določeno bolj specifično, in sicer je v 1. členu
zapisano, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se
uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (Konvencija o otrokovih
pravicah (OZN), 1989).
Odgovor na to vprašanje je kompleksen, vendar se strinjamo, da morajo biti pri vseh
dejavnostih v zvezi z otroki, ne glede na to, ali jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za
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socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno
vodilo, kot navaja 1. točka 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah (Konvencija o otrokovih
pravicah (OZN), 1989).
Ker pa šolo obiskuje veliko otrok, Novak (2004: 59) o vprašanju presoje otrokove koristi piše
tako:
»Nadaljnje vprašanje je, kako naj šola presoja otrokovo korist, ko naj njena odločitev zadeva večjo
množico otrok, na primer več razredov ali celotno šolsko skupnost. V teh primerih je namreč
nemogoče upoštevati vse konkretne koristi vseh posameznih otrok. Poleg tega šola otrokove koristi
tudi sicer ne more interpretirati samo v korist enega otroka, kajti pravice posameznika so vedno
omejene s pravicami drugih. Vzgojna naloga šole namreč ne vsebuje samo individualne komponente
vzgoje, temveč ima tudi vzgojno komponento povezano s skupnostjo (z vzgojo posameznika za
delovanje in sožitje v skupnosti). Šolski odnos predpostavlja skupino učencev, zato mora šola pri
odločitvah, ki zadevajo skupine, zasledovati koristi takšne skupnosti, koristi večine otrok. Vendar mora
skrbno paziti, da takšna interpretacija otrokove koristi ne pripelje do brezobzirnega teptanja
človekovih pravic manjšine«.

4.3.

Določeni vidiki v zvezi z izobraževanjem

V 3.a točki 3. člena Ustave BiH je določeno, da vse pristojnosti, ki ne pripadajo državi,
pripadajo entitetama (Ustav BiH 1995). To velja tudi za področje izobraževanja, saj imata
entiteti popolno avtonomijo.
Svet ministrov BiH je leta 2008 sprejelo Strateške smernice razvoja izobraževanja v BiH z
načrtom

implementacije,

2008–2015

(v

nadaljevanju

Strateške

smernice

razvoja

izobraževanja). Iz dokumenta je razvidno, da je pristojnost v izobraževanju decentralizirana.
Vsak nivo oblasti ima pravico, da sam kreira zakone v sferi izobraževanja, predpisuje učne
načrte, določa učbeniško politiko, načrtuje in izvršuje proračune. Posledica tega so
neusklajene izobraževalne politike, poudarek na t. i. nacionalni skupini predmetov in drugo
(Ibrahimović 2015: 3).
V Strateških smernicah razvoja izobraževanja so predstavljene glavne smeri razvoja v
izobraževanju do leta 2015, del dokumenta vsebuje tudi načrt implementacije kratkoročnih,
srednjeročnih in dolgoročnih ciljev ter razvijanje strategij na področju izobraževanja. Splošni
cilji so med drugim ukiniti sistem »dve šoli pod eno streho«, implementirati vsebine skupne
osnove v učne načrte (več o skupni osnovi v naslednjem poglavju), umakniti neprimerne
vsebine iz določenih učbenikov za zgodovino, geografijo, materni jezik, uskladiti učbeniške
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politike in povezati bosansko-hercegovsko izobraževanje z izobraževalnimi sistemi v Evropski
uniji (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja,
2008.–2015., 2008).
4.3.1. Delitev pristojnosti in pristojne institucije na področju izobraževanja
V BiH je za področje izobraževanja na državni ravni pristojno Ministrstvo za civilne zadeve
BiH (Ministarstvo za civilne poslove BiH). Njegova pristojnost je regulirana z Zakonom o
ministrstvih in drugih organih uprave BiH. V skladu z odločbami okvirnih in drugih zakonov
na področju izobraževanja, sprejetih na ravni BiH, je Ministrstvo za civilne zadeve pristojno
za nadziranje izvajanja teh zakonov. Izpostavlja se odsotnost neposrednih in zakonsko
določenih mehanizmov, kar pomeni, da je izvajanje nadzora Ministrstva za civilne zadeve
možno samo v sodelovanju s pristojnimi organi na vseh ravneh. Ministrstvo za civilne zadeve
je pristojno tudi za koordinacijo in razvoj visokošolskega izobraževanja s posvetovanjem z
drugimi pristojnimi ministrstvi (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa
planom implementiranja, 2008.–2015., 2008).
S pomočjo mednarodne skupnosti je ustanovljena ministrska konferenca za izobraževanje v
BiH (Konferencija ministara obrazovanja u BiH). Naloge ministrske konference za
izobraževanje so svetovati, preučiti in koordinirati izobraževalno politiko. Ker so sestanki
ministrske konference za izobraževanje v polni sestavi redki, sestanki njegovega
koordiniranega odbora pa neredni, to vpliva na učinkovitost ministrske konference za
izobraževanja in na njeno proaktivno delovanje (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni
i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015., 2008).
Kar se tiče pristojnosti v entitetah, je v Republiki srbski pristojno Ministrstvo izobraževanja in
kulture RS (Ministarstvo prosvjete i kulture RS), ki je odgovorno za izobraževalno politiko,
zakonodajo, administracijo in financiranje izobraževanja v entiteti, za entitetno zastopanost v
procesih koordiniranja izobraževanja v BiH, za implementacijo dokumentov, sprejetih na
državni in mednarodni ravni, in drugo. V Federaciji BiH je Federalno ministrstvo
izobraževanja in znanosti (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke) zadolženo za
upravne, strokovne in druge naloge ter za sodelovanje in koordiniranje aktivnosti s kantoni,
ki se med drugim, nanašajo na: predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje,
pedagoške standarde in normative, učbeniško literaturo, strokovno izobraževanje in
usposabljanje

učiteljev,

standarde

in

normative

za

visoko

izobraževanje,

znanstvenoraziskovalno delo s poudarkom na izboljšanju vzgojno-izobraževalnega dela,
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dijaški in študentski standard in drugo (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i
Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015., 2008).
Izobraževanje v kantonih Federacije BiH je urejeno z relevantnimi kantonskimi zakoni in
predpisi. Pristojnost za izobraževanje imajo kantonska ministrstva izobraževanja (od katerih
so mnoga pristojna za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Njihovi velikost in
sposobnost za opravljanje funkcij se razlikujeta od kantona do kantona (Strateški pravci
razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015. 2008). V
Republiki srbski je sicer Ministrstvo izobraževanja in kulture RS najvišje administrativno telo,
vendar imajo na lokalni ravni pristojnost občine. Pristojnosti se nanašajo na organiziranje
izobraževalnega procesa, vzdrževanje šolskih objektov, sodelovanje v kreiranju dela učnega
načrta, pomembnega za lokalno skupnost, pa tudi financiranje izobraževanja. Čeprav so
nekaterim občinam dane večje pristojnosti, se te zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
pogosto ne izvršujejo (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom
implementiranja, 2008.–2015., 2008).
4.3.2. Kakovost izobraževanja
Na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja se spremljanje
kakovosti izobraževanja in podpora njegovemu razvoju uresničuje skozi delo pedagoških
zavodov in Agencije za standarde in ocenjevanje v izobraževanju za Federacijo BiH in
Republiko srbsko (Agencija za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosnu i
Hercegovinu i Republiku Srpsku) (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini
sa planom implementiranja, 2008.–2015., 2008).
Pedagoški zavodi opravljajo različne naloge, kot so razvoj učnih načrtov, uvajanje novih
pristopov in metod v vzgojno-izobraževalni proces, izvajanje usposabljanja učiteljev, kontrole
in ocenjevanje dela učiteljev in šol ter drugo. V delu večine zavodov je v ospredju strokovni
nadzor in je podpora razvoju kakovosti v ozadju. Funkcije zavodov niso natančno določene in
se pogosto prekrivajo s funkcijami ministrstev izobraževanja. Po podatkih Sveta ministrov BiH
v državi obstaja 8 pedagoških zavodov: Republiški pedagoški zavod Republike srbske, Zavod
za šolstvo in 6 pedagoških zavodov v Federaciji BiH. Razen treh zavodov (Pedagoški zavod v
Bihaću, Pedagoški zavod v Mostarju, Zavod za šolstvo v Mostarju) vsi ostali delujejo v okviru
ministrstev izobraževanja (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa
planom implementiranja, 2008.–2015., 2008). V Distriktu Brčko deluje Pedagoška institucija
(Pedagoška institucija, 2013).
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4.3.3. Financiranje izobraževanja
Izobraževanje se v BiH v glavnem financira iz javnih sredstev entitetnega, kantonskega ali
občinskega proračuna, proračuna Distrikta Brčko oziroma je odvisno od pristojnosti. To v
bistvu pomeni, da obstaja 13 zasebnih proračunov za izobraževanje: 2 na entitetni ravni, 1 v
Distriktu Brčko in 10 na kantonski ravni. Količina sredstev iz državnega proračuna je skoraj
zanemarljiva (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom
implementiranja, 2008.–2015., 2008).
V večini kantonov največ sredstev namenijo prav izobraževanju. Čeprav so sredstva v
proračunih, namenjena izobraževanju, procentualno relativno visoka, ta sredstva še vedno
niso zadostna, saj so skupni proračuni entitet oziroma kantonov in Distrikta Brčko nizki in
omejeni. Od skupno planiranih proračunskih sredstev za izobraževanje se okoli 88 % nameni
za bruto plače in nadomestila zaposlenih, okoli 8 % za materialne stroške in okoli 4 % za
kapitalna vlaganja (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom
implementiranja, 2008.–2015., 2008).
4.3.4. Učni načrti in učbeniška politika
Če pogledamo situacijo v osnovnih šolah, vidimo, da v BiH obstajajo trije učni načrti – Učni
načrt za osnovne šole v Republiki srbski (Nastavni plan i program (NPP) za osnovne škole u
Republici Srpskoj), Okvirni učni načrt Federacije BiH (Okvirni NPP Federacije BiH) in Načrt za
pouk v hrvaškem jeziku (Plan i program za nastavu na hrvatskom jeziku). Za realizacijo
vsebine Okvirnega učnega načrta in pouk na splošno so pristojni kantonski pedagoški zavodi,
ki jih imajo vsi kantoni (razen Osrednjebosanskega kantona), kjer se pouk izvaja po učnem
načrtu Federacije BiH. Če pogledamo vsebino teh učnih načrtov, pa govorimo o treh
izobraževalnih sistemih, še posebej, ko govorimo o t. i. nacionalni skupini predmetov. V to
skupino predmetov Ibrahimović (in tudi drugi avtorji) uvršča materni jezik in književnost,
geografijo, zgodovino in verouk. Ti predmeti naj bi bili osnova za odreditev in ohranjanje
nacionalne kulture in tradicije (Ibrahimović 2015: 1–2).
Neusklajene izobraževalne politike pomenijo tudi neusklajene učbeniške politike. V Republiki
srbski učbenike izdaja Zavod za učbenike in učna sredstva (Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva) in obstaja samo en učbenik za en predmet na celotnem območju Republike srbske.
V šolah, kjer se pouk izvaja v hrvaškem jeziku, lahko učitelji izberejo učbenike dveh založb.
To so v glavnem učbeniki, ki so bili ustvarjeni za potrebe osnovnih šol na Hrvaškem in so
prilagojeni hrvaškemu učnemu načrtu v BiH (Ibrahimović 2015: 5). Založbi sta Alfa in Školska
naklada iz Mostarja. Za bošnjaški izobraževalni sistem pa učbenike izdajajo založbe NAM,
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Vrijeme, Svjetlost, Naša riječ, Bosanska riječ, Sezam in Sarajevo publishing (Veličković 2012:
12).
Najbolj kompleksna situacija, kar se tiče učbenikov, je v šolah, kjer se pouk izvaja po
Okvirnem učnem načrtu Federacije BiH. Postopek izbire učbenikov poteka tako: Federalno
ministrstvo za izobraževanje in znanost v imenu kantonskih ministrstev izobraževanja,
razpiše natečaj za izbiro učbenikov. Na natečaj se prijavijo založbe s šifriranimi rokopisi.
Prispele rokopise pregleda pet ocenjevalcev, ki jih v skladu z ocenjevalnim obrazcem, ki je
enak za vse učbenike, ocenijo in odobrijo število učbenikov za določen predmet, ki se bodo
lahko uporabljali pri pouku. Tudi pri številu učbenikov ni doslednosti: do leta 2008 so bili
odobreni trije učbeniki z največjim številom točk pri ocenjevanju. Naslednji dve leti so se
lahko uporabljali vsi odobreni učbeniki, ki so dobili 85 % ali več vseh točk. Po letu 2011 so se
ohranili vsi postopki izbire, a je bil odobren le en učbenik. Kot največja problema takšnega
postopka izbire se navajata nepreglednost in odsotnost odgovornosti ocenjevalcev za napake
pri ocenjevanju rokopisov. To lahko potrdijo tudi avtorji berila za pouk književnosti za
osnovno šolo (od petega do devetega razreda) Svezam, odpri se (Svezame, otvori se). V
publikaciji Svezame otvori se – studija slučaja3 (Veličković 2012a) opisujejo, na kakšen način
so se borili z ocenjevalci in z izobraževalnim sistemom. Opozorili so na pomanjkljivosti in
napake takšnega sistema izbire učbenikov, ocenjevalcev in učbeniške politike (Ibrahimović
2015: 5–6).
Leta 2007 je bila opravljena analiza učbenikov t. i. nacionalne skupine predmetov (materni
jezik, geografija, zgodovina) in verouka za 5., 6., 7., 8. in 9. razred osnovne in vse letnike
srednje šole. Ugotovitve, ki jih bomo navedli, ne veljajo enako za vse učbenike in avtorji
pravijo, da obstajajo tudi pozitivni primeri vsebin, vendar se v zaključnih besedah več
pozornosti namenja naslednjim ugotovitvam: učbeniki spodbujajo segregacijo družbe, so
enonacionalni in ne zagotavljajo znanja in veščin za življenje v multikulturni družbi. To ni v
skladu z Okvirnim zakonom in s principi izobraževanja v odprti družbi. Vsebine učbenikov so
osredotočene le na spoznavanje »svojega« naroda, »svoje« kulture, »svoje« zgodovine.
Učenci nimajo dovolj možnosti, da se spoznajo z drugimi narodi, ki živijo v BiH, in z drugimi
deli države. To vpliva na njihovo mnenje o drugih narodih in delih BiH, ki jih ne dojemajo kot
svoje, ampak tuje. Učbeniki ne spodbujajo občutka pripadnosti BiH, ampak se pogosto
spodbuja občutek pripadnosti le enemu delu države ali sosednjim državam. To seveda vpliva
tudi na to, kako pripadnik določenega naroda vidi samega sebe in kako pripadnike drugih
3

Več o tem na spletni strani
http://www.skolegijum.ba/static/biblioteka/5460fceb0f5f5_05Svezameotvorise,studijaslucaja.pdf
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narodov. Pripadniki drugih narodov so običajno prikazani negativno, pripadniki lastnega
naroda pa pozitivno. Učenci tako ne razvijajo kritičnega mišljenja. (Trbić 2007: 184–185).
Učbeniki t. i. nacionalne skupine predmetov poudarjajo ogroženost lastnega naroda pred
drugimi narodi v BiH. Različnosti med narodi in kulturami v BiH se prikazujejo kot problem in
ne kot bogastvo. Življenje v multikulturni družbi, kot je BiH, je prikazano kot zapleteno zaradi
različnih skupin, ki imajo svoje vrednote, običaje, ki se med seboj ne dopolnjujejo. Tako se
potrjujejo stališča vladajočih ideologij o nezmožnosti skupnega življenja v BiH (Trbić 2007:
185).
Posebej se poudarja tudi to, da učbeniki vsebujejo veliko primerov, s katerimi se kršijo
individualne in skupinske človekove pravice, in malo primerov, ki promovirajo človekove
pravice (Trbić 2007: 185).
Kakor je vidno iz celotnega poglavja, je področje izobraževanja močno decentralizirano in
razdeljeno. Ne obstaja usklajena izobraževalna politika na področju celotne države in ta
neskladnost se odraža tudi pri učnih načrtih in učbeniški politiki. Takšna razdeljenost in
neskladnost pa se kažeta tudi v samih šolah. V naslednjem poglavju bomo govorili o sistemu,
ki se največkrat pojavlja pod nazivom »dve šoli pod eno streho«.
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5. SEGREGACIJA UČENCEV PO NACIONALNOSTI ALI »DVE ŠOLI POD
ENO STREHO«
Ko govorimo o »dveh šolah pod eno streho«, glede na podatke oblasti govorimo o okoli 10
% šol v Federaciji BiH, natančneje v Osrednjebosanskem in Hercegovsko-neretvanskem
kantonu (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 22). To pomeni, da znotraj iste šolske stavbe pouk
obiskujejo učenci, ki so razdeljeni glede na nacionalno pripadnost. Iz tega sledi, da se tudi
učijo po različnih učnih načrtih, en del učencev torej po hrvaškem in drugi del po bosanskem4
učnem načrtu. Fizično so ločeni drug od drugega, gibajo se le v določenem delu stavbe,
imajo svoj vhod ali pa obiskujejo pouk v različnih izmenah, tako da nimajo nikakršnega stika
z učenci iz drugega dela stavbe. V stavbi sta dve ločeni upravi, učitelji, ki poučujejo v enem
ali drugem delu stavbe, dva ravnatelja, pogosto pa ima šola tudi dve imeni (Madacki in
Karamehić 2012: vii).
Omenjata se dve šoli, ki se od ostalih razlikujeta glede uprave, in sicer Gimnazija Mostar in
Srednja šola v Stolcu. Gimnazija Mostar ima torej eno združeno upravo, vendar učenci kljub
temu obiskujejo pouk po dveh učnih načrtih v različnih delih stavbe. V Srednji šoli v Stolcu
bošnjaški učenci kot otroci povratnikov predstavljajo manjšino in njihov pravni položaj, ko
govorimo o bosanskem učnem načrtu, še ni urejen (Čengić 2012: 106). Koordinator za
bosanski program v Srednji šoli v Stolcu pravi, da se pouk za bošnjaške učence izvaja po
bosanskem učnem načrtu, saj je po kantonskem zakonu povratnikom omogočena pravica do
pouka v svojem jeziku, če jih je več kot 20 % (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
Poleg vsega naštetega se razlikujeta tudi zunanjost in notranjost teh šol in v nekaterih šolah
obstajajo opazne razlike. En del stavbe je lahko v porušenem stanju in videti zapuščen, drugi
del pa popolnoma obnovljen. Ko govorimo o notranjosti stavbe, opazimo ločena stopnišča,
zasebne vhode in hodnike, kjer se načeloma gibljejo učenci in učitelji določene nacionalnosti
in ne gredo v drugi del stavbe (Sadiković 2012: 51–52).
V Zeniško-dobojskem kantonu, Hercegovsko-neretvanskem (prej omenjena Gimnazija
Mostar) in v Distriktu Brčko je prišlo do združitve šol. Še enkrat bi izpostavili dejstvo, da v
primeru Gimnazije Mostar govorimo o pravni in administrativni združitvi in ne o dejanskem
oblikovanju multietničnih oddelkov. Ta združitev velja od leta 2004 naprej, v Distriktu Brčko
pa od leta 2001 (Sadiković 2012: 35). Določen napredek je zagotovo viden pri Gimnaziji
Mostar, saj je šola organizirala različne skupne dejavnosti za vse učence, kot so umetniški
4

V literaturi se večinoma uporablja izraz bosanski program oziroma učni načrt, zato bomo v delu uporabljali ta
izraz (in ne izraz bošnjaški).
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projekti, športni dogodki, svečanosti, šolski izleti. V okviru zasebnih šol pozitiven primer
predstavlja United world college v Mostarju (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 22), kjer lahko
skupaj študirajo ne le Bošnjaki, Hrvati in Srbi, ampak tudi pripadniki drugih nacionalnih
skupin iz vsega sveta.
Šole v Distriktu Brčko predstavljajo model integriranega izobraževanja, saj tam ni več
razdeljenih ali monoetničnih5 šol, ampak učenci različnih nacionalnih skupin skupaj obiskujejo
pouk (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 22). Učenci se učijo po istem učnem načrtu za osnovno
šolo, večino pouka obiskujejo skupaj, t. i. nacionalno skupino predmetov pa deloma skupaj,
deloma pa ločeno. Tamkajšnji učenci v šoli torej preživijo velik del časa skupaj ne glede na
njihovo nacionalno ali versko pripadnost. Učenci pri pouku govorijo v svojem jeziku, učitelj
pa jim v tem jeziku odgovarja. Učijo se tudi jezikovnih razlik, da bi učenci prepoznali razlike
in podobnosti med jeziki (Perry, citirano po Brkić in Brkić 2010: 94). To predstavlja novost
tudi za učitelje, zato se udeležujejo izobraževanj, da bi lahko učenci in učitelji uporabljali
katerega koli od treh uradnih jezikov Bosne in Hercegovine. Čeprav bi se ta model
integriranega izobraževanja lahko uporabil tudi v Federaciji BiH in Republiki srbski, je
Evropska komisija proti rasizmu in netoleranci med pogovori z izobraževalnimi ustanovami
različnih kantonov Federacije BiH in Republike srbske leta 2014 opazila močno in politično
motivirano nestrinjanje s to idejo (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 22).
5.1.

Vzpostavitev in poskusi ukinitve »dveh šol pod eno streho«

Po vojni so se tisti, ki so med vojno zbežali iz BiH, vrnili nazaj. V mnogih mestih lokalne
oblasti otrokom povratnikov niso omogočale dostopa do šol. Začasna rešitev je bila, da so se
otroci povratnikov vrnili v šolske stavbe, vendar ne skupaj z ostalimi. Lokalne oblasti niso
želele, da bi se ti ljudje integrirali v lokalno skupnost in prišlo je do vzpostavitve »dveh šol
pod eno streho«. V šolah se je v večji meri ali izključno posvečalo pozornost t. i. nacionalni
skupini predmetov in zato so imeli starši teh otrok dve možnosti: lahko so se odločili za
asimilacijo otrok v lokalnih šolah ali za prešolanje otrok v šolo v drugo mesto, kjer je
prevladovala druga večinska nacionalna skupina. Leta 2002 je bil podpisan Začasni sporazum
o zadovoljevanju posebnih potreb in pravic otrok povratnikov, s katerim se je otrokom
povratnikov zagotovila pravica do alternativnega učnega načrta ter učbenikov za t. i.

5

Evropska komisija proti rasizmu in netoleranci ne opozarja le na problem ločevanja otrok različnih
nacionalnosti v obliki »dveh šol pod eno streho«, ampak tudi na obstoj monoetničnih šol tako v Federaciji BiH
kot v Republiki srbski (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 22).
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nacionalno skupino predmetov (OSCE 2017). Tako so lahko otroci poslušali predmete iz t. i.
nacionalne skupine predmetov v mestu, v katerem so živeli, in jim ni bilo treba iti v šolo v
drugo mesto (Sadiković 2012: 41). Poučevanje predmetov iz t. i. nacionalne skupine
predmetov se v glavnem omogoča samo v posameznih mestih, kjer je veliko število otrok in
staršev povratnikov. Čeprav je bil cilj sporazuma tudi poiskati trajnostne rešitve za vse
otroke, po oceni OSCE izobraževalne oblasti niso izpolnile svojih obveznosti (OSCE 2017).
Kakor je bilo rečeno, je bil sistem »dve šoli pod eno streho« prvotno zamišljen kot začasni
načrt. Po besedah Fahrudina Rizvanbegovića, takratnega ministra izobraževanja Federacije
BiH, in njegovega namestnika Jakova Peharja naj bi prišlo do implementacije v obdobju
enega leta. Predvidevali so, da bo po določenem času med učenci prišlo do komunikacije in
sodelovanja v šolskih in izvenšolskih aktivnostih (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
Oblikoval naj bi se tudi učni načrt, kjer bi bilo 70 % učnega načrta skupnega, ostalih 30 %
pa bi tvorili predmeti, ki bi si jih učenci izbrali sami (Sadiković 2012: 54).
5.2.

Skupna osnova učnih načrtov

Že v okviru Strateških smernic razvoja izobraževanja je zapisano, da sta srednjeročna cilja
tudi zagotovitev skupne osnove učnih načrtov in njihova implementacija ter ukinitev »dveh
šol pod eno streho«. Uresničitev teh ciljev je bila predvidena do leta 2010 (Strateški pravci
razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015., 2008).
Cilja v predvidenem obdobju nista bila dosežena in na to je opozorila tudi Evropska komisija
proti rasizmu in netoleranci. Ta se je strinjala z načrtom pristojnih institucij, da se do leta
2012 ukine pojav »dve šoli pod eno streho« v vseh kantonih, kjer se pojavlja (2010, citirano
po Sadiković 2012: 36). Iz poročila Evropske komisije proti rasizmu in netoleranci je
razvidno, da je država dosegla določen napredek, vendar ne na področju izobraževanja, kjer
še vedno obstajajo etnično razdeljene šole. Jasno je, da politične elite treh glavnih etničnih
skupin ne kažejo pripravljenosti, da se vzpostavijo integrirane in etnično mešane šole
(Izvještaj ECRI-a o BiH 2017: 9).
Kakor je bilo že rečeno, do skupne osnove učnih načrtov in implementacije ni prišlo, čeprav
je v 42. členu Okvirnega zakona določeno, da se bo v vseh javnih in zasebnih šolah v BiH
vzpostavila in se uporabljala skupna osnova učnih načrtov. V 43. členu je določeno, da ta
skupna osnova učnih načrtov obsega učne načrte s kolikor je možno široko skupno osnovo
za vse predmete osnovnošolskega in splošnega srednješolskega izobraževanja. To skupno
osnovo bo izdelalo posebno ad hoc začasno telo, ki ga sestavljajo člani, ki jih imenujejo
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ministri izobraževanja entitet, kantonov in Distrikta Brčko, enega člana pa imenuje
Ministrstvo za civilne zadeve. Na predlog začasnega telesa se sprejme in podpiše sporazum o
skupni osnovi s strani ministrov izobraževanja entitete, ministrov izobraževanja vseh
kantonov iz Federacije BiH in predstavnik Distrikta Brčko (Službeni glasnik BiH, št. 59/03).
V nadaljevanju 43. člena je zapisano tudi, kaj bo zagotovila skupna osnova učnih načrtov, in
sicer to, da se z vzgojno-izobraževalnim procesom razvija pozitiven odnos in občutek
pripadnosti državi Bosni in Hercegovini; kvalitetno izobraževanje za vse otroke in doseganje
zadovoljivega standarda znanj, veščin in sposobnosti; doslednost kvalitete standardov
izobraževanja v vseh šolah in na vseh ravneh izobraževanja; zadovoljivo usklajenost učnih
načrtov kot tudi njihovo prilagodljivost v skladu s specifičnimi potrebami šole in lokalne
skupnosti; uporabo učnih načrtov, ki ustrezajo razvojnim potrebam otrok, na katere se
nanaša, ter njihovi starosti in posebnim interesom s poudarkom na promociji zdravega
načina življenja kot največjega interesa učencev, staršev, strokovnih delavcev in družbe;
svobodo gibanja in enakopraven dostop do izobraževanja; ekonomičnost in učinkovitost v
financiranju in delovanju šole (Službeni glasnik BiH, št. 59/03).
Leta 2007 je Parlamentarna skupščina BiH sprejela Zakon o Agenciji za predšolsko, osnovno
in srednje izobraževanje. Med naloge te institucije spadajo tudi razvoj skupne osnove učnih
načrtov, spremljanje implementacije ter evalvacija v skladu z Okvirnim zakonom (Sadiković
2012: 43). Razvoj učnih načrtov, ki so zasnovani na skupni osnovi, še poteka, vendar je že
narejena skupna osnova za šest področij. Pristojna ministrstva izobraževanja v Republiki
srbski, v kantonih Federacije BiH in v Distriktu Brčko začenjajo postopoma vključevati skupno
osnovo v učne načrte. Najmočnejša politična nasprotovanja pri usklajevanju učnega načrta
se pričakovano pojavljajo pri t. i. nacionalni skupini predmetov (Izvještaj ECRI-a o BiH 2017:
23).
5.3.

»Dve šoli pod eno streho« je diskriminacija

Parlamentarna skupščina BiH je leta 2009 sprejela Zakon o prepovedi diskriminacije, ki je bil
dopolnjen leta 2016. Zakon v 2. členu določa, da je diskriminacija vsako ravnanje proti
ljudem na osnovi njihove rase, barve kože, jezika, vere, etnične pripadnosti, nacionalnega ali
socialnega porekla, povezave z nacionalno manjšino, političnega ali drugega prepričanja,
izobraževanja itd. (Službeni glasnik BiH, št. 59/09, 66/16).
Na osnovi diskriminacije, ki je bila storjena z etnično segregacijo oziroma dopuščanjem
obstoja »dveh šol pod eno streho«, je združenje Vaše pravice BiH (Vaša prava BiH) na
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Občinsko sodišče v Mostarju vložilo zahtevek proti Ministrstvu izobraževanja, znanosti,
kulture in športa Hercegovsko-neretvanskega kantona, Osnovni šoli Stolac in Osnovni šoli
Čapljina. Občinsko sodišče je 27. aprila 2012 sprejelo prvostopenjsko razsodbo in ugotovilo,
da so z organiziranjem šol, sprejetjem ter izvajanjem učnih načrtov po etničnem principu
ločevali učence, in ta dejanja označilo za diskriminacijo. Do 1. septembra 2012 bi se morale
vzpostaviti integrirane multikulturne šole z integriranim učnim načrtom, kjer imajo otroci
pravico do izobraževanja v maternem jeziku (Vaša prava BiH, 2012). Leto kasneje je
Kantonsko sodišče v Mostarju to razsodbo razveljavilo ter tožbo zavrnilo. Združenje Vaše
pravice BiH je potem vložilo pritožbo na Vrhovno sodišče Federacije BiH, ki je potrdilo
razsodbo iz leta 2012 (Vaša prava BiH, 2014).
Kar vzbuja pozornost, je dejstvo, da do združitve šol in učnih načrtov ni prišlo niti leta 1998
niti leta 2010, kot je bilo planirano v Strateških smernicah razvoja izobraževanja, in niti leta
2014, ko je Vrhovno sodišče potrdilo razsodbo o odpravi »dveh šol pod eno streho« iz leta
2012. Drugi problem, s katerim smo soočeni, je neskladnost med delovanjem institucij, ki so
pristojne in odgovorne za izvajanje zakonskih predpisov, in realnostjo, v kateri takšne
prakse, kot je »dve šoli pod eno streho«, še vedno obstajajo (Sadiković 2012: 42). Ravno o
tem paradoksu govori Vlasta Jalušič. Pravi (2003: 14), da bi morali tisti, ki v državi
predstavljajo oblast, varovati človekove pravice, vendar so le-ti največkrat tisti, ki jih kršijo.
5.4.

»Pri nas je vse stvar politike, na žalost …«6

Naslov podpoglavja je del izjave, ki jo je dala učiteljica srednje šole v Uskoplju (hrvaški
program). Pravi, da je politična igra močnejša od učencev, kolektiva, ljudi. Po njenem
mnenju obstajajo vodje, ki ljudem vsiljujejo svoje želje in interese, ljudje pa preprosto
nimajo poguma, da bi se uprli. Tudi član sveta staršev srednje šole v Stolcu pravi, da je
problem v politiki in v stroki, ki bi morala pripraviti učni načrt, s katerim bi bili vsi zadovoljni.
Predsednik dijaškega sveta srednje šole v Bugojnu (bosanski program) sicer ne govori o
politiki, govori pa o višji sili oziroma administraciji, vodilnih ljudeh na vladajočih položajih.
Višja sila so zanj ljudje, ki odločajo o njihovih usodah (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
Čengić je prišla do zaključka, da se skoraj vsi akterji študije o segregaciji v izobraževanju, od
učiteljev do samih politikov, umeščajo na področje t. i. »organizirane nedolžnosti« (Jalušič
2007, citirano po Čengić 2012: 119), ko govorimo o odgovornosti za stanje v izobraževanju.
»Organizirana nedolžnost« pomeni absolutno kolektivno nacionalno/etnično identiteto, kjer je
6

»Kod nas je sve stvar politike, nažalost…« je izjava učiteljice srednje šole v Uskoplju (hrvaški program) (Dvije
škole pod jednim krovom 2009).
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v ospredju žrtvena identiteta, ubogost, ranljivost in ne prevzemanje osebne in politične
odgovornosti (Jalušič 2003: 15–16).
Podobno je bilo ugotovljeno tudi v raziskavi7 Unicefa BiH leta 2008 z naslovom Razdeljene
šole v Bosni in Hercegovini (Podijeljene škole u Bosni i Hercegovini). Sklepna misel raziskave
je, da je politika kriva za vse. Sodelujoči v glavnem ne čutijo odgovornosti za stanje v
izobraževanju in se jim zdi, da so nemočni. Čeprav krivijo politiko in politike za takšno stanje,
jih hkrati vidijo kot rešitev in najmočnejše akterje pri spremembah na bolje. Zanimivo je, da
se tudi vprašani lokalni predstavniki politike in izobraževanja strinjajo s to trditvijo. Menijo,
da so institucije odločanja na višjih ravneh odgovorne za stanje izobraževalnega sistema in
da oni sami nimajo velikega vpliva na spremembe v sistemu (Unicef BiH 2009: 159–160).
Kakor bomo ugotovili kasneje, to ne drži popolnoma, saj imata entiteti (v Federaciji BiH
kantoni) popolno avtonomijo na vseh področjih in to vključuje tudi izobraževanje.
Možna razlaga, zakaj se vsi distancirajo od politike, je, da se politika pojmuje kot »umazana«
in izven dosega »malega človeka«. Če smo torej del politike, pomeni, da smo »umazani«,
pokvarjeni, podkupljivi (Čengić 2012: 120). Kurtović je leta 2011 opravila etnografsko
raziskavo o politični dinamiki v povojnem Jajcu. Ugotovila je, da se v bosanskohercegovskem kontekstu vstop v politiko pogosto dojema kot opustitev osebne morale in
postati moralno pokvarjena oseba. Članstvo v nacionalistični stranki, ki naj bi bila odgovorna
za politično krizo, pa ne pomeni le opustitev moralnih vrednot, ampak naj bi s tem oseba
pokazala nacionalistična prepričanja ali oportunistične želje. V Jajcu nekateri pravijo, da je
Jajce razdeljeno mesto – razdeljeno glede na to, kdo je član določene stranke in kdo ne.
Ljudje zato javno ne govorijo ali priznajo, da so člani določene stranke (Kurtović 2011: 246).
V svoji raziskavi prav tako pokaže, da članstvo v določeni nacionalni stranki ne pomeni vedno
tudi podpiranja stranke in določenih ideoloških prepričanj. (2011: 244) Pravi, da obstaja
prepričanje, da imajo nacionalne stranke sredstva za distribucijo omejenih virov in
priložnosti. Stranka je torej skupina ljudi, ki ti lahko pomaga dobiti službo in predstavlja način
preživetja, še posebej v majhnih okoljih, kot je na primer Jajce (2011: 247).
Ko govorimo o vsakdanjem življenju ljudi in njihovem boju za preživetje, učiteljica v srednji
šoli v Gornjem Vakufu/Uskoplju (bosanski program) pravi, da nima druge izbire, da mora
7

Raziskava je zajela več mest, in sicer Banjaluko, Kiseljak, Livno, Prijedor, Prozor/Ramo in Sarajevo. Poleg
skupnosti, kjer obstajajo »dve šoli pod eno streho«, so bile vključene še druge: skupnosti, kjer so učenci, ki se
vozijo v šole iz enega vpisnega območja v drugo; področja s povratno populacijo; šole, v katerih t. i. nacionalno
skupino predmetov poučujejo učitelji različnih nacionalnosti; skupnosti z etnično heterogenimi šolami in
skupnosti s šolami, ki so etnično homogene (2009: 5). V raziskavi so sodelovali učenci, starši, učitelji, ravnatelji,
politični in verski predstavniki.
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delati v tej šoli, da bi lahko preživela. Kljub temu dela tako, da pri svojih učencih ne ustvarja
sovražnosti do učencev v drugem delu stavbe. Opaža, da je vse manj otrok in vse manj ljudi,
ki se odločajo za otroke. V to šolo naj bi po njenem mnenju hodili samo tisti, ki niso mogli iti
kam drugam zaradi različnih razlogov (vprašanje bivanja, financ itd.) (Dvije škole pod jednim
krovom 2009).
Warshauer Freedman in Abazović (2006: 63–64) sta v sodelovanju z drugimi raziskovalci
opravila raziskavo o nasilju med mladimi (14–16), ki obiskujejo srednje šole in odraščajo v
Mostarju in Vukovarju. V raziskavo so bili vključeni srednješolci, njihovi starši in učitelji.
Ugotovila sta, da imajo ti mladi malo upanja za prihodnost tudi zaradi ekonomske situacije, ki
povzroča psihične težave in občutek apatije. Mnogi srednješolci iz obeh mest so izrazili željo
po odhodu. V Mostarju kot glavna razloga navajajo slabe plače in pomanjkanje priložnosti za
delo. Posebno med hrvaškimi srednješolci v Mostarju obstaja prepričanje, da so na fakultete
sprejeti tisti, ki imajo poznanstva, in ne tisti, ki so za to delali in se učili.
Kakor je vidno iz prejšnjih odlomkov, ljudje čutijo nemoč in negotovost glede prihodnosti
zaradi klientelizma ter ekonomske, socialne in politične situacije, ki koristi določenim
akterjem družbe, druge pa postavlja v slabši položaj. Da je sistem »dve šoli pod eno streho«
vsiljen s strani političnih elit in da takšna razdelitev ustreza predvsem njim, je eden od
zaključkov raziskave Unicefa BiH (2009: 159). S tem zaključkom se strinjamo, hkrati pa je
zanimivo razmišljanje predsednic dijaškega sveta Gimnazije Mostar (hrvaški in bosanski
program). Strinjata se, da bi v primeru, če bi se šole združile, nekdo izgubil svojo službo,
nihče pa seveda ne želi, da se to zgodi njemu. To potrdi tudi ravnatelj srednje šole v
Uskoplju (hrvaški program), ki pravi, da bi v primeru združitve šol 2 ali 3 učitelji ostali brez
službe (Dvije škole pod jednim krovom 2009). Iz tega izhaja, da celotna situacija ne koristi le
političnim strukturam, ampak morda tudi drugim akterjem na področju izobraževanja. V tem
konkretnem primeru smo izpostavili učitelje, vendar v primeru nadaljnjih sprememb na
področju izobraževanja, kot so spremembe v pristojnosti oblasti, lahko predvidevamo, da bi
se prav tako zmanjšalo število drugih, ki so vključeni v področje izobraževanja.
5.5.

Integrirano šolstvo – argumenti za in proti

V to poglavje smo vključili izjave učencev, staršev, učiteljev, ravnateljev, ministrov o
integriranem šolstvu in ukinitvi »dveh šol pod eno streho« iz dokumentarnega filma Dve šoli
pod eno streho (Dvije škole pod jednim krovom). Idejo za film je dala nemška fundacija
Schüller Helfen Leben, ki ga je tudi financirala. Film je bil dokončan leta 2009, premierno
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predvajan pa leta 2010. Vključene so različne srednje šole, in sicer iz Mostarja, Travnika,
Gornjega Vakufa/Uskoplja, Stolca, Viteza in Bugojna. Vključili bomo tudi ugotovitve raziskave
Unicefa.
Večina vseh vprašanih (starši, učenci, učitelji) v glavnem podpira idejo integriranega šolstva.
Menijo, da morajo učenci različnih nacionalnosti obiskovati isto šolo, da bi skozi pouk učenci
bolje spoznali kulturo, jezik in tradicije vseh narodov, ki živijo v BiH, in da bi se bolj moral
razvijati občutek pripadnosti BiH. Starši ne izražajo eksplicitnega stališča glede začetka
iniciative za integracijo izobraževalnega sistema, mislijo, da je to stvar pristojnih ministrstev
izobraževanja, ki jih vidijo kot vodilne akterje v tem procesu (Unicef BiH 2009: 11). Tudi v
filmu so učenci večinoma izrazili pozitivna stališča do integriranega šolstva, na primer
predsednica dijaškega sveta srednje šole Gornji Vakuf/Uskoplje (hrvaški program) pravi, da
ni razlike med njimi, da so isti, in ne ve, kaj jih ovira pri tem, da se združijo. Tudi
predsednica dijaškega sveta srednje šole v Vitezu (bosanski program) pravi, da se razlikujejo
po nacionalnosti in po ničemer drugem. Strinja se z združitvijo šol, saj naj bi bilo to v
interesu obeh strani (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
Večina sodelujočih podpira idejo šol, v katere se otroci vpišejo ne glede na nacionalno
pripadnost. Po njihovem mnenju ima takšno izobraževanje veliko prednosti v primerjavi z
etnično homogenimi sredinami, saj otroke bolje pripravi na življenje v državi, kakršna je BiH.
S tem si pridobijo bogate izkušnje. V večji meri obstaja pozitivno stališče do integracije v
sredinah, kjer je večja zastopanost različnih nacionalnih skupin. Mnenja staršev so zelo
različna, saj je tudi njihova percepcija problema zelo različna. Na eni strani imamo
neprepoznavnost problema in na drugi strani strah pred asimilacijo (Unicef BiH 2009: 12).
Obstajajo tudi učenci, ki se z združitvijo šol ne strinjajo, na primer član dijaškega sveta
srednje šole v Stolcu (bosanski program) pravi, da je velika razlika med enim in drugim
učnim načrtom, in sicer v slovnici in v nekaterih besedah. On ne želi poslušati pouka po
drugem učnem načrtu in pravi, da ni potrebe, da skupaj obiskujejo pouk in da so lahko
razdeljeni. On se ne želi učiti jezika neke države, v kateri ne živi. Če bi se šoli združili, pravi,
da bi razumel učiteljico, ki govori v hrvaščini, ampak ne ve, ali bi jo hotel razumeti.
Predsednica dijaškega sveta srednje šole Uskoplje (hrvaški program) se strinja s
predhodnikom v tem smislu, da ne vidi sebe v isti klopi z učencem, ki govori drug jezik.
Pravi, da imajo oni drugačen učni načrt in da poznajo svojo kulturo, drugi pa svojo kulturo.
Strinja se, da mora vsaka oseba ohranjati svojo kulturo in običaje, jih spoštovati, da lahko
spoštuje tudi druge (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
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Čeprav se učenci v raziskavi Unicefa BiH strinjajo z integracijo šolstva, imajo drugačno
mnenje glede različnosti bosanskega, hrvaškega in srbskega jezika kot ovire za organiziranje
pouka v istem razredu. Obstaja namreč precej visok odstotek tistih, ki se s tem strinjajo.
Večina učiteljev tega ne vidi kot oviro in meni, da bi otroci različnih nacionalnosti skupaj
hodili k pouku in hkrati ohranjali svoj jezik in kulturno identiteto. Skupno izobraževanje po
njihovem mnenju ne bi privedlo do izginotja jezikovnih in kulturnih posebnosti. Mnenja
staršev so pri tem vprašanju deljena. Največji odstotek vprašanih staršev misli, da bi bilo
pouk maternega jezika treba organizirati skupaj, ker je to en jezik, obstaja pa tudi visok
odstotek staršev, ki so proti skupnemu pouku maternega jezika, saj gre za nepremostljive
jezikovne razlike in povezanost jezika z nacionalno in kulturno identiteto (Unicef BiH 2009:
11–12). O vprašanju obiskovanja pouka se na primer predsednica dijaškega sveta Gimnazije
Mostar (bosanski program) strinja, da je kemija isto kot hemija in se sprašuje, zakaj ne
morejo vseh predmetov razen maternega jezika obiskovati skupaj. Koordinator bosanskega
programa srednje šole v Stolcu se s tem strinja in pravi, da ne vidi razloga, zakaj ne bi
učenci 70 % pouka (ali več) obiskovali skupaj (Dvije škole pod jednim krovom 2009).
Kompleksnejše je vprašanje enotnega učnega načrta. Izražena je bila želja, da se zagotovi
šolanje v maternem jeziku za pripadnike vseh konstitutivnih narodov. Vprašanje ogrožanja
(oziroma zaščite) nacionalne identitete se pogosto poudarja pri vprašanju skupnega
izobraževanja. Obstaja veliko primerov, ko otroci hodijo v šolo v drugo mesto zaradi
izobraževanja v svojem jeziku, torej ne hodijo v šolo tam, kjer stanujejo. Kakor je bilo že
večkrat omenjeno, največji problem predstavljajo predmeti iz t. i. nacionalne skupine
predmetov (Unicef BiH 2009: 12–13).
Učitelji so pri vprašanju t. i. nacionalne skupine predmetov različnih mnenj, in sicer da bi pri
določenih predmetih (materni jezik, zgodovina) obravnavali iste teme ali pa da bi t. i.
nacionalno skupino predmetov učili za vsako nacionalno skupino posebej. Po besedah
učiteljev so problematične razlike, ki jih je težko združiti, tudi če pogledaš objektivno, kot sta
na primer temi novejša zgodovina in državljanska vojna 1992–1995. Nekateri učitelji zato
predlagajo, da se to obdobje sploh ne obravnava v učbenikih in da se predstavijo dejstva
brez interpretacij dogodkov ter da učenci skupaj z učitelji pri diskusiji pridejo do svojih
zaključkov. Vključevanje domačih strokovnjakov (in učiteljev) bi bila rešitev, sprejemljiva za
vse (Unicef BiH 2009: 105). Po drugi strani pa je po mnenju Warshauer Freedman in
Abazovića (2006: 69) prav odsotnost uradnih učnih načrtov za soočanje z bližnjo preteklostjo
priložnost za učitelje in njihovo interpretacijo dogodkov ter obstoj skritega učnega načrta, ki
ne spodbuja sprave in boljših odnosov.
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Sadiković (2012: 78–79) pravi, da so že raziskovalci v prejšnjih študijah dali priporočila, ki so
povezana s potrebo po izobraževanju, s socializacijo odraslih in z njihovim delovanjem skupaj
z mladimi. Izpostavlja tudi neodgovorno politično vedenje in pasivnost odraslih (staršev,
učiteljev, ravnateljev, psihologov, pedagogov in ostalih, ki so vključeni v izobraževalni
proces). Drugo priporočilo je uvedba inkluzivnega, zgodovinskega pristopa v preučevanje
dogodkov iz bližnje preteklosti v okviru predmeta zgodovina (2012: 79). Kakor je vidno iz
prejšnjih poglavij in podpoglavij, je najbolj problematična t. i. nacionalna skupina predmetov,
kamor spada tudi predmet zgodovina. Že več avtorjev je v zvezi s tem omenilo problem
proučevanja bližnje preteklosti, saj obstaja več interpretacij in izkušenj istih dogodkov. V
nadaljevanju bomo govorili tudi o kolektivnem spominu. Ta naj bi se v največji meri razvil
prav v obdobju mladostništva. To je tudi obdobje, ko mladi poskušajo ugotoviti, kdo so kot
posamezniki in kot pripadniki različnih družbenih skupin (Pennebaker in Banasik 1997,
citirano po Warshauer Freedman in Abazović 2006: 61). Učiteljica srednje šole v Gornjem
Vakufu/Uskoplju (bosanski program) se s tem strinja. Pravi, da se malo ukvarjajo s
srednješolci. Po njenem mnenju se ravno v srednji šoli začne rojevati potreba po udeležbi v
družbenem življenju in se začnejo prve izkušnje z različnimi iniciativami (Dvije škole pod
jednim krovom 2009).
Menimo, da so srednješolci Srednje strokovne šole Jajce lahko zgled ostalim srednješolcem v
BiH in v regiji zaradi poguma, ki so ga pokazali pri borbi z oblastmi in s svojim načrtom o
ustanovitvi nove šole. In kot pravi Apple (1992: 90): »Odpori so lahko neformalni, ne
popolnoma organizirani ali celo nezavedni; a to še ne pomeni, da ne bodo imeli nobenega
učinka«.
5.6.

Upor srednješolcev v Jajcu

Skupščina Osrednjebosanskega kantona je 20. marca 2016 sprejela sklep o oblikovanju
srednje šole v Jajcu, v kateri bi se pouk izvajal po federalnem učnem načrtu oziroma učnem
načrtu Federacije BiH. Poleg tega, da je ta sklep v nasprotju z zakonom, mednarodnimi
konvencijami in sporazumi, pomeni tudi segregacijo učencev glede na nacionalno pripadnost
(Nacrt prijedloga za uvođenje eksperimentalnog plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi
u Jajcu, 2017).
Dijaški sveti v Jajcu so se takrat uprli razdelitvi in organizirali proteste, Ministrstvu
izobraževanja, znanosti, kulture in športa Osrednjebosanskega kantona in tedanji ministrici
pa poslali protestno pismo, na katerega niso dobili odgovora. Pri uporu so jih podprli mnogi
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učitelji, starši in drugi, medijske, javne in mednarodne institucije. Oblikovala se je tudi
iniciativa Boljša šola (Bolja škola), ki ni nastala kot del katere koli politične stranke ali na
podlagi kakšnega drugega interesa razen tega, da verjamejo v boljše in pravičnejše
izobraževanje. Podprli so jih tudi ustvarjalci Školegijuma – revije za pravičnejše
izobraževanje, kjer so bile od novembra 2016 do februarja 2017 organizirane različne
delavnice in predavanja za učence in učitelje z namenom, da bi začeli kritično razmišljati o
situaciji v izobraževanju in reformah izobraževalnega sistema (Nacrt prijedloga za uvođenje
eksperimentalnog plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi u Jajcu, 2017).
V anketi se je 59 % staršev, 51 % učencev in 77 % učiteljev Srednje strokovne šole Jajce
opredelilo za enoten učni načrt. Po 37. členu Zakona o srednjem izobraževanju
Osrednjebosanskega kantona lahko Ministrstvo eno ali več srednjih šol razglasi za
eksperimentalno šolo ali ustanovi takšno šolo zaradi vzpostavitve novih oblik in vsebin dela
(Nacrt prijedloga za uvođenje eksperimentalnog plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi
u Jajcu, 2017). Navedli so tudi konkretne ukrepe v okviru eksperimentalne šole:
▪

formalno prestrukturiranje šole, ki deluje po hrvaškem učnem načrtu, v šolo, ki bi
delovala glede na jezike konstitutivnih naroda,

▪

oblikovanje multinacionalne uprave šole,

▪

uvedba grba mesta Jajce na spričevala namesto grba Herceg-Bosne,

▪

možnost, da se učenec na spričevalu nacionalno ne opredeli oziroma da se opredeli
kot pripadnik manjšine,

▪

uvedba t. i. nacionalne skupine predmetov po izbiri učencev kot začasna rešitev (na
tem področju bi morali še naprej delati, da bi postali ti predmeti skupni vsem in
sprejeti v skladu z načeli vključenosti in interkulturnosti (oblikovanje skupnih
učbenikov),

▪

zaposliti učitelje nacionalnih predmetov, ki do sedaj niso bili vključeni v šolo (glavni
kriterij je strokovna usposobljenost in ne nacionalnost),

▪

dati možnost sedanjim učiteljem nacionalnih predmetov, da poučujejo te predmete
po federalnem učnem načrtu,

▪

senzibilizirati učitelje za potrebe učencev, ki ne pripadajo konstitutivnim narodom,
ampak so pripadniki manjšin in ostalih,

▪

uvedba izbirne skupine predmetov (verouk, kultura religije),

▪

odpreti šolo za vključevanje učencev različnih profilov in potreb (Nacrt prijedloga za
uvođenje eksperimentalnog plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi u Jajcu,
2017).
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Člani skupine Boljša šola verjamejo, da obstaja realna možnost, da se oblikuje enoten učni
načrt, ki bi upošteval nacionalne posebnosti, ki temelji na skupni osnovi, kompetencah in
učnih rezultatih, s poudarkom na vključevanju in odpravi vsakršne oblike diskriminacije v
šolah, v skladu s časom in evropskimi vrednotami (Ni podjela ni zadržavanje stanja status
quo – za obrazovanje u Jajcu postoji bolje rješenje, 2017). Če bo Ministrstvo izobraževanja,
znanosti,

kulture

in

športa

Osrednjebosanskega

kantona

razglasilo

to

šolo

za

eksperimentalno, predlagajo, da se eksperimentalno obdobje začne z naslednjim šolskim
letom 2017/2018 in traja 3 ali 4 leta, odvisno od programa. Istočasno bi poskušali najti
trajne rešitve za to šolo in ostale šole v BiH (Nacrt prijedloga za uvođenje eksperimentalnog
plana i programa u Srednjoj strukovnoj školi u Jajcu, 2017).
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6. ETNIČNA, NARODNA, NACIONALNA IN DRŽAVNA IDENTITETA,
NACIONALIZEM IN JEZIK
Kakor je vidno iz prejšnjega poglavja, se kot argumenti tistih, ki so vključeni v sistem
izobraževanja in podpirajo razdeljeno šolstvo, največkrat navajajo zagotavljanje pravic do
izobraževanja v lastnem jeziku, svobodo izražanja v lastnem jeziku, ohranjanje lastne kulture
in strah pred asimilacijo (predvsem pripadniki hrvaške nacionalnosti). V tem poglavju se
bomo zato osredotočili na vprašanja identitete, predvsem etnične, narodne in nacionalne,
kasneje

na

vprašanje

jezika

in

nazadnje

na

vprašanje

nacionalizma

oziroma

etnonacionalizma. Vsi omenjeni koncepti se v določeni meri povezujejo tudi z državo in
državno identiteto, tako da bomo v razmišljanja vključili tudi ta vidik identitete.
6.1.

Splošno o identiteti

Identiteta je nekaj aktivnega, nekaj, kar je ustvarjeno, nikoli končno oziroma dokončno. To
je praksa in proces. Identiteta je vedno tudi socialna identiteta, ki se oblikuje skozi
interakcije in institucije. O identiteti razmišljamo skozi podobnosti in razlike (Nastran Ule
2000: 3). Obstaja več vrst identitet, in sicer osebna identiteta, skupinska identiteta in različni
pojavni vidiki identitete. Osebno identiteto sestavljata avtoidentifikacija (identiteta, za katero
posameznik meni, da mu pripada) in identifikacija (identiteta, ki jo posamezniku določi
družba). Skupinska identiteta se povezuje z osebno identiteto in v razvitih družbah govorimo
o več vrstah skupinskih identitet. Tudi te vrste identitet se lahko med seboj prekrivajo in
kopičijo. Najpomembnejši pojavni vidiki identitete so: individualno-psihološka raven,
antropološki vidiki, splošna predstava o vlogi človeka v svetu, družbeni, kulturni in drugi
vidiki, ki izvirajo iz različnih pripadnosti, in politična pristojnost, domovinska pripadnost skozi
državo ali regionalna in lokalna pripadnost (Južnič 1993: 11–13).
Kot vidimo, je vprašanje identitete zelo kompleksno in vključuje zelo različne identitete, ki se
lahko med seboj povezujejo ali pa si nasprotujejo. Nastran Ule (2000: 310–314) to
poimenuje identitetni repertoar, ki vsebuje več identitetnih oblik. Določeno obliko ali oblike
identitete posameznik izpostavi in predstavi glede na socialni kontekst in okoliščine. Avtorica
omeni tudi današnji boom identitet, med katere uvršča nacionalne, kulturne, spolne, lokalne
in druge. Ko govori o teh identitetah, pravi, da se danes poskuša najti nov pomen. Pravi, da
gre za izbiro identitet, ki ni preprosto usojena ali vnaprej dana. Identiteta posameznika je
vse bolj nestabilna, nejasno določena in spremenljiva mreža delnih identitet, ki ustrezajo
sedanjim podobnim razmeram v družbi. Prevladovale naj bi globalne socialne povezave med
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posamezniki, ki imajo podobne interese, poglede, življenjske stile, medtem ko so lokalne
povezave posameznika, prvotne skupnosti in podobne zgodovinske izkušnje v ozadju.
6.2.

Etnična, narodna, nacionalna in državna identiteta

Določene sodobne identitete so se začele razkrajati, druge pa krepiti, kot so na primer
etnična, religiozna, narodna in nacionalna identiteta (Južnič 1993: 5). Južnič izpostavlja
različne identitete, kot so telesna, osebna in skupinska, kulturna ter etnična in nacionalna.
Vse omenjene identitete so pomembne pri naših razmišljanjih, kljub vsemu pa bi se za zdaj
posvetili vprašanju etnične in nacionalne identitete.
Obe identiteti sta skupinski. Južnič ju umešča med najkompleksnejši in ne vedno ujemajoči.
Etnično identiteto povezuje z drugimi identitetami, kot so plemenske, klanske, narodne in
nacionalne. Samo etnično identiteto je težko določiti, še težje pa jo je povezati z državno
identiteto (1993: 265). Etnična identiteta je tista, ki jo pridobimo z rojstvom v določeni
etnični skupnosti. Za etnijo in etničnost so značilne štiri kontinuitete: bivalna ali teritorialna,
biološko-genetična, jezikovna, politična in tudi sklenjen gospodarski prostor (1993: 268).
Strinjamo se z Južničem (1993: 270–271), da so kriteriji etničnega razlikovanja različni,
raznovrstni, zapleteni in niso nekaj stalnega. Včasih etnična skupnost, ki nastaja, obstaja ali
izginja, nima vpliva na določene zunanje dejavnike, kot so splošno civilizacijski, kulturni,
religiozni itd. Med najpogostejše označevalce etničnosti uvrščamo jezik in religijo, obstajajo
pa tudi drugi. Med učinkovite Južnič uvrša tudi zgodovinski spomin oziroma zgodovinske
mite. Pravi, da so prav ti tisti, s katerimi se poskušajo dokazovati obstoj, kontinuiteta in
trajanje določene etnične skupnosti. Določena etnija je tako videna kot trdna in izjemna,
medtem ko se drugih etnij ne doživlja na tak način.
Z določitvijo etničnih meja prihaja tudi do etničnih distanc. Slednje po Južničevih (1993:
271–274) besedah producirajo in ohranjajo etnocentrizem, ki ga definira kot izpostavljeno
zavest in občutenje lastne skupnosti ali družbene skupine ter distanco do drugih etnij, ki so
videne kot inferiorne. Poleg etnocentrizma Južnič govori tudi o etnonacionalizmu oziroma
etnonacionalizmih. To definira kot stanje duha etnij, ki se vedejo kot nacije. Kot ekstremno
obliko navede »etnično čiščenje«, s katerim se poskuša zagotoviti enotna etničnost in
odstraniti posledice prepletanj, preseljevanj različnih narodov. Mujkić (2010: 45) koncept
»etničnega čiščenja« na določen način poveže s situacijo v bosansko-hercegovskem šolstvu
in pravi, da otroci različnega etničnega porekla ločeno obiskujejo pouk, zato »da bi se
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zmanjšala možnost vsake družbene interakcije in fizičnega kontakta in s tem tudi »etnične
nečistosti«.
Pogosto se pojavi problem pri razlikovanju etnije in naroda. Južnič (1993: 277–278) pravi, da
imata tako etnija kot narod občutek zavesti o skupni pripadnosti in oblike skupne kulture,
vendar sta v narodu bolj poudarjena ideološki in politični vidik. V narodu je prav tako veliko
projiciranja na preteklost, dokazovanja kontinuitete in trajanja čim dlje v preteklost. Južnič
poskuša še bolj osvetliti dojemanje etnije, naroda in nacije z dvema (evropskima)
variantama. Zahodnoevropska enači narod z državo in je to potemtakem nacija.
Srednjeevropska izpostavlja kulturni in jezikovni vidik in ne ujemanje skupnosti z državnimi
mejami. Še ena lastnost etnije je, da ne teži k temu, da bi se organizirala v državo. Ostaja
problem, kako določiti, katere etnije si to želijo in katere ne.
K preučevanju etnij, narodov, nacionalnih držav in nacionalizma je vsekakor veliko prispeval
tudi Smith (2005: 22), ki pravi, da nekateri s konceptom naroda povezujejo »objektivne«
dejavnike, kot so jezik, religija, običaji, ozemlje, institucije, nekateri pa »subjektivne«
dejavnike, kot so drže, zaznave in občutja. Večina naj bi se kljub vsemu strinjala, da narod ni
niti država niti etnična skupnost. Smith (2005: 22–25) navaja, da se pri primerjavi med
narodom in etnijo pojavljajo lastnosti, ki so jima skupne (kolektivno ime, skupni miti in
skupni spomini), posedujeta pa tudi lastnosti, ki ju ločujejo. Za narod so značilne obča javna
kultura, naselitev domovine, obče pravice in dolžnosti, enotna ekonomija, medtem ko so za
etnijo značilni kulturni razpoznavni znaki, zveza z domovino in določena solidarnost (elit). Za
nacionalno državo pa pravi, da je značilna institucionalna dejavnost, medtem ko za narod to
ne velja.
Poleg etnije in naroda se pojavlja tudi koncept nacije oziroma nacionalne identitete. Južnič
(1993: 306–308) nacionalno identiteto pojmuje kot eno izmed najbolj zapletenih in
protislovnih »sestavljenih« identitet. Pojem nacija je v 17. stoletju dobila pomen suverenega
naroda določene države. Po Južničevem (1993: 322–323) mnenju obstaja splošno
prepričanje, da je nacijo mogoče utemeljevati le skozi državo in da država uveljavlja nacijo,
kjer je še ni. V sodobnem svetu se nacionalna identiteta dojema skozi državljanstvo in tako
ima državljanstvo ključno vlogo pri identiteti. Na takšen način se ustvarjajo razlike med
tistimi, ki so »znotraj«, in tistimi, ki so »zunaj«.
Kljub temu pa se Južnič (1993: 309) tudi strinja, da nacionalna identiteta ni vedno vezana na
državo, saj lahko znotraj države obstajajo različne skupine, ki oblikujejo in razvijajo svojo
identiteto na podlagi svoje etničnosti. Danes skorajda ni države, kjer se etnična/narodna
58

identiteta in državna prekrivata. To pomeni, da v določeni državi največkrat živi več etnij
oziroma narodov. Pogosto to pomeni, da je en narod večinski, drugi narodi pa manjšinski.
Manjšine so lahko del naroda, ki ne živi v matični državi, ali pa sploh nimajo lastne države.
Vse to vpliva in določa skupinsko identiteto. Sodobne države so v dokaj protislovnem stanju,
saj se na eni strani poudarjajo integracija, potreba po združevanju, nadetničnost, po drugi
strani pa se poudarja etničnost. Zaradi takšnih protislovij lahko pride do etničnih sporov.
Razpad državne identitete vodi k politični nejasnosti in drugim negotovostim ter zmedam.
Protislovne so prav tako reakcije na takšna stanja: po eni strani se pojavljajo vse večje
zahteve po avtonomiji in odpor proti centralizaciji, na drugi strani pa gre za krepitev
represivnosti države in tendenco k hierarhičnosti (Južnič 1993: 338–339).
Naslednji koncept je koncept nacionalizma, ki ga različni avtorji obravnavajo in razumejo
drugače. O nacionalizmu lahko razmišljamo v povezavi z državo, ni pa nujno, saj je lahko
povezan tudi z ravnanjem in zahtevami nacionalnih skupin in narodov, ki nimajo svoje države
(Mandelc 2011: 23). Narod in nacionalizem sta definirana kot moderna pojava, kar pa ne
pomeni, da narodi in nacionalizmi pred tem niso obstajali.
6.3.

Nacionalizem

Poznamo več paradigem in poskusov opredelitve nacionalizma: modernistične teorije, ki jih
sestavljajo teorije družbene komunikacije, ekonomistične teorije, neomarksistične teorije in
politično-ideološke teorije, obstajajo pa tudi etnosimbolizem, evolucionistične teorije,
primordializem, perenializem, sociobiološki pristop, diskurz nacionalizma, vsakdanji/banalni
nacionalizem (ang. banal nacionalism) (Mandelc 2011: 46).
Če omenimo le nekatere avtorje in njihove teorije: Smith (2005: 19) definira nacionalizem
kot ideologijo in v središče te ideologije postavlja narod. Nacionalizem po njegovem mnenju
poskuša prispevati k narodovi blaginji in ima za cilje nacionalno avtonomnost, nacionalno
enotnost in nacionalno identiteto. Pravi (2005: 36), da obstajajo tri vrste prvin
nacionalistične ideologije: temeljne postavke, ki jih priznava večina nacionalistov, nekateri
temeljni ideali nacionalizmov in sklop sorodnih konceptov, ki dodatno konkretizirajo
nacionalizme. Temeljnih postavk je šest (Smith 2005: 36): »1. svet je razdeljen na narode in
vsak od njih ima svoj značaj, svojo zgodovino in usodo, 2. narod je edini vir politične moči, 3.
lojalnost narodu presega vse druge lojalnosti, 4. vsak posameznik mora pripadati nekemu
narodu, če naj bo svoboden, 5. vsak narod zahteva popolno samoizražanje in avtonomijo, 6.
svetovni mir in pravičnost zahtevata svet avtonomnih narodov«.
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Nekateri se ne strinjajo s tem, da je nacionalizem sploh ideologija, vsaj ne osrednja. Calhoun
(1997, citirano po Mandelc 2011a: 71) govori o nacionalizmu kot kulturalizaciji politike in
politizaciji kulture ter ga podobno kot Ӧzkirimli vidi kot obliko diskurza. Ӧzkirimli (2005: 30,
citirano po Mandelc 2011a: 71) namreč pravi: »Nacionalizem je potemtakem poseben način
doživljanja in interpretiranja sveta, referenčni okvir, ki nam pomaga, da osmišljamo in
strukturiramo realnost, ki nas obdaja«. Billig (1999: 166, citirano po Mandelc 2011: 83) pri
definiranju vsakdanjega/banalnega nacionalizma poudarja, da »ključna težava ni v tem, kaj
večina socioloških teorij opisuje kot nacionalizem (ideologije nestrpnosti, ekstremne izbruhe
nasilnega obnašanja, radikalna gibanja itd.), temveč predvsem, kaj izpušča – vsakdanji
nacionalizem, ki obsega tako predsodke in stereotipe kot izobešanje zastav, zahvalne dneve,
državljanske obletnice, te običajne karnevale preseženih čustev«. Billig se strinja, da se z
dejanji vsakdanjega/banalnega nacionalizma prav tako producirajo in reproducirajo
predstave o nacionalnosti, nacionalni državi in nacionalni identiteti.
Vseh nacionalizmov ne moremo enako obravnavati, saj obstaja veliko oblik le-teh. Posebna
lastnost nacionalizma je tudi njegova »dvojna« narava: »Nacionalizem je včasih uglajen in
spodoben, usmerjen le k zahtevi upoštevanja tistega, kar ima za nacionalno. Je pa lahko tudi
agresiven, ekscesen, čezmeren, ne le k pretirani hvali lastnega »nacionalnega« nagnjen,
marveč do drugih prepotenten, aroganten in nasilen« (Južnič 1993: 315).
Če razmišljamo o nacionalizmu v povezavi z državo, lahko rečemo, da je »nacionalizem /…/
torej ideologija, zaradi katere se nam zdi svet držav podoben naravnemu svetu – kot da svet
brez nacionalnih držav sploh ne bi mogel obstajati« (Jurić Pahor 2000: 209). Ker je
nacionalizem definiran kot nekaj čustvenega in iracionalnega, se domneva, da v razvitih
državah ne obstaja in je to torej problem »drugih«. Nacionalizem se hkrati pripisuje
posameznim družbenim skupinam, gibanjem ali prizoriščem, kamor se uvršča tudi Balkan
(Jurić Pahor 2000: 213).
Spoznali smo kar nekaj teorij o nacionalizmu. Če povzamemo skupne lastnosti teh teorij,
lahko rečemo, da nacionalistična ideologija z različnimi mehanizmi in pritiski povezuje
skupino ljudi v skupnost. Tisto, kar obdrži skupnost skupaj, je izključevanje tistih, ki narodu
domnevno ne pripadajo (Gellner 1983, citirano po Toplak 2011: 18–19).
6.4.

Razvijanje zavedanja zgodovine in časa

Hobsbawm govori o izmišljenih tradicijah in Anderson o zamišljenih skupnostih. Hobsbawm
(1989, citirano po Mandelc 2011a: 72) razume »izmišljene« tradicije kot dejansko izmišljene
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kot tudi tiste, ki so nastale v kratkem in časovno zamejenem obdobju, vendar je čas
njihovega nastanka težko določiti. Zaradi ponavljanja določenih praks imamo občutek, da so
starejše, kot morda dejansko so. Cilj ponavljanja je vzdrževanje in legitimiranje določenih
vrednot in norm, ki se sčasoma pokažejo kot naravne in samoumevne. Hobsbawm (1990,
citirano po Mandelc 2011a: 73) ne trdi, da vsaka »izmišljena« tradicija v družbi tudi
funkcionira ali da gre za preprosto zamišljanje v glavi, ampak govori o zbirki kolektivnih
ideoloških praks in prepričanj, ki funkcionirajo zaradi določenih družbenoekonomskopolitičnih razmer. Tudi pri Andersonu (1998: 14) ne gre za preprosto »izmišljanje«. On pravi,
da je narod zamišljena politična skupnost, katere pripadniki nikoli ne spoznajo vseh svojih
sočlanov niti jih vidijo ali slišijo zanje, vendar vsak izmed njih živi v prepričanju o povezanosti
v skupnost. Nadaljuje (1998: 16), da je v predstavah ljudi narod omejen, torej obstajajo
meje med lastnim narodom in tujim, je suveren in predstavlja skupnost, v kateri vlada
bratstvo.
Čeprav je danes zveza med etnijo ali narodom in državo zrahljana, Rizman (2006: 329–331)
pravi, da etničnost kljub vsemu ni odmrla, ampak se je še bolj okrepila, kar dokazuje, da ima
močne temelje v družbeni resničnosti ter da je obstajala že pred moderno družbo oziroma
nacionalno državo. Začetek 19. stoletja se namreč smatra za začetek nastanka nacionalnih
držav in v ospredju je bila ideja nacionalne pripadnosti (Šabec 2006: 43). Za povezovalne
dejavnike določene etnije ali določenega naroda se med drugim smatrajo tudi ideja o
nastanku etnije ali naroda oziroma ideja o skupnem izvoru, ki je lahko dejanski ali fiktivni,
ideja o skupnih prednikih, mitih in spominih. Ti dejavniki povezujejo določeno skupnost in jo
hkrati ločujejo od ostalih. Kolektivni spomin omogoča nenehno spominjanje in pozabljanje
oziroma govorimo o manipulaciji kolektivnega spomina – spominjali naj bi se pomembnih,
herojskih dogodkov, oseb, in pozabljali negativne, nasilne prakse, ki so prav tako del
nacionalne zgodovine (Šabec 2006: 48).
6.5.

Povezanost jezika in etnične/nacionalne identitete

Jezik je eden konstitutivnih elementov skupinske zavesti in bistvo etnične pripadnosti (Južnič
1993: 281). Poudariti moramo, da ne samo takrat, ko je jezik ločnica med različno
govorečimi, ampak tudi takrat, ko te ločnice ni. Če pogledamo primer Hrvatov in Srbov,
vidimo, da se med seboj razumejo in zato se v njihovem primeru izpostavijo drugi
označevalci etničnosti, kot sta na primer religija in vztrajanje na ločenem zgodovinskem
spominu (Južnič 1993: 280).
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S predstavo o skupnem narodu, ki so jo omogočili razmah tiska, porast pismenosti in razvoj
medijev, je prišlo do nastanka modernih narodov. Na oblikovanje le-teh je vplivala tudi izbira
enega od dialektov kot uradnega jezika naroda. Na izbiro so vplivali tudi mediji in
intelektualne elite (Anderson 2007, citirano po Toplak 2011: 18). Z uvedbo državnih jezikov
se je krepila povezava jezik-narod-nacija-država in so se neuradni jeziki uporabljali le v
zasebni rabi (Južnič 1993: 285). Tudi pri poimenovanju imena jezika se potrjuje
etnična/narodna pripadnost, saj je ime jezika praviloma ime naroda, ki ga govori. Tako se
ustvari enotno ime za standardizirani jezik in njemu pripadajoči narod (Južnič 1993: 286).
Južnič poudarja tudi pomen pismenosti in z njo povezano posebno identiteto ter s tem tudi
šolskega sistema, ki ima prav tako pomembno vlogo v določanju identitete. Med razlogi za
obstoj razdeljenega šolstva v BiH se pojavlja tudi vprašanje jezika. Jansen (2012: xvi) pravi,
da se ta oblika izobraževanja predstavlja kot multikulturna, tolerantna in demokratična, saj
se vztraja na jezikovnih razlikah. Prepričan je, da je ta model razdeljenega oziroma po
mnenju nekaterih multikulturnega šolstva »prijateljska« verzija etnonacionalizma, saj je
dejstvo, da v BiH živijo in so živeli ljudje, ki se razlikujejo po jeziku, običajih, kulturi in
verovanju.
Če pogledamo jezikovno situacijo pred osamosvojitvijo BiH, vidimo, da je bil uradni jezik
SFRJ srbohrvaščina. Z razpadom države je razpadel tudi jezik. Srbohrvaščina je bila ukinjena,
namesto nje pa so se pojavili štirje uradni jeziki – hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski.
Jeziki so se v tem obdobju na določen način tudi preoblikovali oziroma restandardizirali
(Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2015: 68). Restandardizacija pomeni proces »preoblikovanja
jezika, ki je že opravil postopek standardizacije na nekoliko drugačnih temeljih« (Peti-Stantić
in Langston 2013: 99, citirano po Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2015: 70).
Kot navajata Požgaj Hadži in Balažic Bulc (2015: 78), se v času SFRJ ni posvečalo večje
pozornosti jezikovnim posebnostim bosansko-hercegovskega standarda, saj se je jezikovna
politika vodila iz Zagreba in Beograda. V 70. letih prejšnjega stoletja se je vse bolj potrjevalo,
da srbohrvaščino sestavlja več variant, in sicer hrvaški in srbski standard, hkrati pa se v BiH
začne govoriti tudi o bosansko-hercegovskem standardnojezikovnem izrazu.
Bosansko-hercegovski standardnojezikovni izraz se je v BiH po razpadu SFRJ razdelil na tri
standardne jezike – bosanski, hrvaški in srbski (Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2015: 79).
Strinjamo se, da je jezikovna politika v BiH močno razdeljena in da ima vsak od treh jezikov
svojevrstne probleme. Problem bosansko-hercegovske hrvaščine in srbščine med drugim
predstavlja dejstvo, da jezikovna politika še vedno poteka od zunaj (Zagreb in Beograd)
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(Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2015: 80), pri standardizaciji bosanščine, jezika Bošnjakov v
BiH, pa prevladuje zmerni pristop, ki vsebuje bošnjaške posebnosti, ki jih je srbohrvaščina
zanemarjala (Palić 2009: 117, citirano po Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2015: 81). Po letu
1991 so bili zaradi intenzivnega jezikovnega inženiringa mnogi prisiljeni, da se na novo
naučijo, kako »pravilno« pisati in govoriti bosansko, hrvaško ali srbsko. Z novim standardnim
jezikom je prišlo do uvedbe nekaterih novosti ali izločitve vseh tistih elementov, ki so se
dojemali kot lastnosti drugih dveh jezikov (Baotić 2001: 211, citirano po Katnić-Bakaršić
2009: 74).
Druga vprašanja, ki so še danes aktualna, so tudi vprašanje obstoja enega ali več jezikov v
BiH; poimenovanje jezika; ustavni in drugi zakonski predpisi o rabi jezikov in pisav; jezik v
šolstvu; raba jezika v medijih (Katnić-Bakaršić 2009: 75).
Na koncu tega podpoglavja bi omenili še projekt Jeziki in nacionalizmi (Jezici i nacionalizmi).
Projekt je bil ustvarjen zato, da se z dialogom jezikoslovcev in drugih strokovnjakov
problematizira obstoj štirih »političnih« jezikov v BiH, Črni gori, Srbiji in na Hrvaškem (O
projektu, 2016). Leta 2016 so bile organizirane štiri konference, in sicer v Podgorici, Splitu,
Beogradu in Sarajevu. Na konferenci v Sarajevu se je govorilo tudi o problemu šolskega
sistema v BiH in ena glavnih problematičnih točk, ki je izpostavljena tudi v Deklaraciji o
skupnem jeziku (Deklaracija o zajedničkom jeziku), je prav ukinitev jezikovne segregacije v
izobraževalnih in javnih institucijah (Deklaracija o zajedničkom jeziku, 2016).
V naslednjem podpoglavju se bomo ukvarjali z odnosom mladih do etnične/nacionalne in
državljanske/državne pripadnosti konstitutivnih narodov BiH. Ker je nemogoče dati končne
definicije tem konceptom, prihaja do zamenjevanja naroda in etnije ter naroda in države
zaradi nejasne ločnice med etnično/nacionalno zavestjo in državljansko/državno (Mandelc
2011: 23). Kot se je že večkrat v tem delu pokazalo, se v BiH poudarja predvsem
etnična/nacionalna, tudi entitetna pripadnost in manj pripadnost državi.
6.6.

Odnos mladih do etnične in državne identitete v BiH

Odnos mladih do etnične in državne identitete ter državne ureditve v BiH so preučevali
Majstorović (2011), Mandić (2011), Turjačanin (2011) in drugi. Kvalitativni del v obliki fokus
skupin je bil opravljen med študenti in študentkami8 pretežno humanistike in družboslovja na

8

V raziskavi so sodelovali tako moški kot ženske, vendar bomo pri navajanju rezultatov uporabljali moški spol
zaradi lažjega sledenja in ker se nismo osredotočali na vprašanje spola in razlike med spoloma. Isto velja tudi za
etnično, nacionalno, državno ali versko opredelitev.
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različnih fakultetah v BiH. Vključene so bile Univerza v Banjaluki, Sarajevu, Tuzli, vzhodnem
Sarajevu (Pale), Univerza Džemal Bijedić v Mostarju in Univerza v Mostarju. V kvantitativni
del so bili vključeni študenti univerz in srednješolci zadnjih letnikov iz Republike srbske
(Banjaluka, Derventa, Prnjavor), Federacije BiH (Mostar, Sarajevo, Zenica, Tuzla) in Distrikta
Brčko. Zanimivo pri raziskavi je to, da se je 8 % sodelujočih pri opredelitvi
etničnosti/nacionalnosti opredelilo za BiH (bosansko-hercegovsko) nacionalnost in ne za
bošnjaško, hrvaško ali srbsko.
V kvalitativnem delu so bila vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali, povezana z državo BiH
(korupcija, sovraštvo, vojna, vloga mednarodne skupnosti), postdaytonsko BiH (entitetna
ureditev, možnost trajnega miru), državno (nacionalno) identiteto, etnično identiteto in
možnostjo sobivanja v BiH (Majstorović 2011: 135), v kvantitativnem delu pa vprašanja
doživljanja etnične identitete, religioznosti in nacionalne vezanosti, etničnih distanc in
stereotipov (Turjačanin in Majstorović 2011: 79).
V SFRJ so se sedanji konstitutivni narodi opredeljevali kot Srbi, Hrvati in Muslimani. Prvotno
so bili Muslimani priznani kot verska skupnost, v poznih 60. letih 20. stoletja pa so dobili tudi
status nacije. To naj bi se zgodilo, da bi se razrešila dolgotrajna borba med Srbi, Hrvati in
Muslimani. Srbi in Hrvati so bili prepričani, da so Muslimani v resnici Srbi in Hrvati, ki so bili
krščeni in so kasneje prevzeli islam. Prava in močna bosanska nacija ni bila nikoli
vzpostavljena, saj popis prebivalstva iz leta 1991 že kaže obstoj močnih etničnih identitet,
kar se je štiri leta kasneje potrdilo še z daytonskim sporazumom. Danes se v BiH uradno ne
moreš opredeliti kot Bosanec-Hercegovec/Bosanec in je bosansko-hercegovska identiteta bolj
implicitna. Tisti, ki so se hoteli drugače opredeliti (mladi iz mešanih zakonov, ateisti ali tisti,
ki se niso hoteli opredeliti), se niso mogli, saj ni bilo druge opcije. Nekateri se tudi nočejo
opredeliti kot Bošnjaki, saj dojemajo to kot identificiranje z muslimani (Majstorović 2011:
155–156). Mešanje etnične in verske identitete ter prekrivanje ene in druge identitete je v
BiH močno prisotno, kot bomo videli v nadaljevanju.
Večina intervjuvancev se strinja, da vsi trije narodi predstavljajo en narod, ki pa je prevzel
različne vere. Intervjuvanci iz Republike srbske so bili prepričani, da so bili Bošnjaki najprej
katoličani oziroma pravoslavci in da so kasneje prešli v islam (Majstorović 2011: 157–158).
Razlikam med narodi v BiH najbolj doprinese prekrivanje etnične in verske identitete in
prekrivanje jezika in etnične identitete (Turjačanin 2011: 196). Njegova raziskava razkriva,
da se je 96 % Bošnjakov opredelilo kot pripadniki islamske vere, 94 % Hrvatov katoliške
vere in 96 % Srbov pravoslavne vere. Med temi skupinami je 3–5 % tistih, ki so se opredelili
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kot neverni. Tisti, ki so se opredelili kot pripadniki BiH nacionalnosti, je 47 % islamske vere,
36 % niso verni, 8 % katoliške in 5 % pravoslavne vere (Turjačanin 2011: 198). Zaključuje
(Turjačanin 2011: 198), da se vera kot označevalec etničnosti ni spremenila, to je obstajalo
že pred vojno, se je pa spremenilo doživljanje in prakticiranje vere. Pravi, da je prakticiranje
verskih in etničnih običajev bolj izraženo kot v obdobju SFRJ. Ujemanje jezika in etnične
identitete je še močnejše – 98 % Bošnjakov govori bosanski jezik, 98 % Srbov srbski jezik,
96 % Hrvatov hrvaški jezik, pripadniki BiH nacionalnosti pa najpogosteje bosanski jezik, 8 %
srbski, 6 % hrvaški in 7 % BHS (bosanski/hrvaški/srbski) (Turjačanin 2011: 198).
Intervjuvanci iz Federacije BiH se strinjajo z bosansko-hercegovsko identiteto, ker so vsi
rojeni v tej državi, medtem ko intervjuvanci iz Republike srbske bošnjaško ali bosansko
povezujejo z muslimansko, zato verjetno doživljajo državo kot tujo in sovražno. Pravijo, da
vsaj zdaj, v tem trenutku, ne morejo biti vsi »Bosanci«, morda čez 50, 60 let, ker se
preteklosti ne da izbrisati in je potreben čas. Intervjuvanke iz Mostarja (zahodni del) se ne
strinjajo z bosansko-hercegovsko identiteto, saj pravijo, da bi združena država škodila etnični
identiteti (Majstorović 2011: 164–166). Te ugotovitve se povezujejo tudi z ugotovitvami
Turjačanina. Pri njegovi (2011: 204) raziskavi se pokaže, da Hrvati in Srbi kot značilnosti
naroda izpostavljajo vero, jezik in običaje. S tem se manj strinjajo Bošnjaki, še manj pa
pripadniki BiH nacionalnosti. Po drugi strani Bošnjaki in pripadniki BiH nacionalnosti kot
pomembno značilnost naroda opredeljujejo državo, manj pa Hrvati in Srbi.

6.7.

Odnos mladih do državne ureditve v BiH

Mladi v BiH imajo večinoma negativen odnos do države in niso zadovoljni s situacijo v državi.
Državo vidijo kot kaotično, nefunkcionalno, razdeljeno, skorumpirano. Kritični so do politike.
Omenjajo tudi druge probleme, kot so revščina, brezposelnost, pomanjkanje ekološke
zavesti, kruto ravnanje z živalmi. »Nekaj, s čimer se jaz ne morem identificirati,« je bil eden
od odgovorov. Kljub vsemu pa so izrazili tudi pozitivna stališča in čustva: to je država, ki je
postala samostojna in mora graditi temelje na multikulturnosti, miru, blagostanju, da je to
dom in nekaj, kar imajo radi (Majstorović 2011: 137). Negativen odnos do države se vidi tudi
v tem, da so razočarani nad pomanjkanjem vizije, prihodnosti in upanja, da bo v državi bolje.
Čutijo nezaupanje in strah pred tem da bi se ponovila vojna, in si želijo miru (Majstorović
2011: 138).
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Kar se tiče državne ureditve in entitet, večina Srbov zagovarja obstoj Republike srbske in
odcepitev tega področja od BiH. Majstorović (2011: 161) opozarja na to, da to idejo
zagovarjajo v smislu, da si tega ne želijo oni sami, ampak drugi/nekateri. Tisti, ki so se
opredelili kot Hrvati, želijo tretjo, hrvaško entiteto, o kateri prav tako govorijo »drugi«. Hrvati
si želijo svojo entiteto verjetno tudi zato, ker se njihovo število zmanjšuje in jih je strah, da
bodo postali etnična manjšina in izgubili status konstitutivnega naroda in svoje pravice, ki jim
s tem pripadajo. Kljub temu so mladi bolj kot ločeno entiteto izpostavili to, da si želijo
normalnega življenja, pravico do verskega izražanja, normalnega izobraževanja ipd., saj
pravijo, da so razpeti med tem, kar jih učijo starši, fakulteta in Cerkev (Majstorović 2011:
149). Tudi po mnenju intervjuvanke iz Republike srbske ima dostojno in dostojanstveno
življenje prednost pred entitetno ureditvijo (2011: 52).
Večina Bošnjakov želi državo brez entitet in mislijo, da bi entiteti morali ukiniti (Majstorović
2011: 146), čeprav je bil predlog skupine iz Sarajeva ustanovitev bošnjaške entitete. Ostali
intervjuvanci iz Federacije BiH tega niso omenili (2011: 148). Zanimivo je, da nekateri
podpirajo idejo odcepitve Republike srbske in Hercegovine in priključitev Srbiji in Hrvaški, po
drugi strani pa v to ne verjamejo, saj mislijo, da na primer Srbi iz Srbije vidijo Srbe iz BiH kot
Bosance in ne Srbe. Pravijo, da so Srbi iz BiH za njih tujci in imajo drugačno mentaliteto
(2011: 154).
Pri raziskovanju odnosa mladih v BiH je Mandić (2011: 175) glede odgovornosti za stanje v
državi ugotovila, da se mladi umeščajo na področje t. i. »organizirane nedolžnosti«. Prej smo
ta termin uporabili za opis odnosa različnih akterjev do stanja v izobraževanju, sedaj pa ga
bomo uporabili za opis odnosa mladih do stanja v državi. Mladi pravijo, da ima »nekdo« moč,
da sprejema odločitve za »ljudi«. V tem primeru se govori tudi o določeni moči, ki jo imajo
»ljudje«, kljub temu pa se glavno vlogo pripisuje vodji, politični figuri, ki bo spremenila
sedanjo situacijo. Vodja je viden kot začetnik sprememb v državi, ljudje pa so tisti, ki bodo
sledili njegovemu zgledu. Na splošno so mladi prepričani, da so centri moči in odločanja
izven države, da domače politične strukture nimajo vpliva na to, še manj pa državljani.
Nimajo zaupanja v domačo politiko in mislijo, da tujci odločajo namesto njih, oni pa samo
sledijo njihovim odločitvam in so nemočni (Mandić 2011: 176–177).
V medijih se pogosto pojavlja predstava o Evropski uniji kot rešitvi za BiH, torej da se bodo s
tem rešile vse težave. Glede tega, ali bi morala BiH sama za sebe funkcionirati pred vstopom
v Evropsko unijo ali še potrebuje pomoč, so se strinjali s tem, da mora sama začeti reševati
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težave, kljub temu pa so tudi izrazili mnenje, da potrebujejo zunanjo pomoč, da še ni čas za
popolnoma samostojno državo in da družbeni akterji v državi nimajo moči sprejemanja
odločitev in delovanja (Mandić 2011: 183). Ne le, da vidijo akterje v politični strukturi kot
pasivne in brez moči, ampak tudi sami sebe postavljajo v pasiven položaj v odnosu do
mednarodne skupnosti in se ne vidijo kot aktivni akterji (2011: 189).
Če primerjamo ugotovitve, ki so povezane z izobraževanjem, in ugotovitve, ki so povezane s
stanjem v državi, vidimo, da se vsi izogibajo odgovornosti oziroma je njihova odgovornost
manjša kot odgovornost nekoga drugega. V obeh primerih se akterji dojemajo kot nemočni
in brez vpliva. Odgovornost se prelaga na politične strukture, te prelagajo odgovornost na
politične strukture na višjih ravneh ali pa so pravi odgovorni zunaj države, od koder
usmerjajo vsa dogajanja v državi.
6.8.

Odnos mladih do države BiH in Evrope

Možnost, da se bo razvila identiteta, ki je širša od etnične/nacionalne ali državne, vedno
obstaja. Zdi se, da je evropska identiteta večini v BiH bližje kot pa katera druga (Turjačanin
2011: 196). Če na eno stran postavimo pripadnost BiH in entiteti in na drugo stran
pripadnost Evropi, ugotovimo, da je mladim hrvaške in srbske pripadnosti pomembnejša
pripadnost entiteti in Evropi kot pa državi. Pripadnost državi je najpomembnejša Bošnjakom,
manj pripadnikom BiH nacionalnosti, najmanj pa Hrvatom in Srbom. Pripadnost entiteti je
najpomembnejša Srbom, potem Hrvatom, Bošnjakom in najmanj pripadnikom BiH
nacionalnosti. Pripadnost svojemu narodu najvišje ocenjujejo Srbi, potem Bošnjaki, Hrvati in
najmanj pripadniki BiH nacionalnosti (Turjačanin 2011: 197).
Odnos mladih do BiH in Evrope je zelo različen. Razlogi za takšen odnos so zagotovo
povezani z občutki etnične in državne pripadnosti, o katerih smo pisali prej. Za posameznika
sta pomembni tako etnična kot državna identiteta, vendar se Miraščić in Begić (2009: 95)
strinjata, da je treba ustvariti ustavni model, kjer ena identiteta ne bo ogrožala druge in
obratno. Poudarjata pomembnost bosansko-hercegovskega državljana za stabilno in
razvijajočo se bosansko-hercegovsko družbo.
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7. ZAKLJUČEK
V začetku magistrskega dela smo si postavili dve osnovni hipotezi. Prva je bila, da sistem
»dve šoli pod eno streho« v BiH predstavlja segregacijo učencev po nacionalnosti in krši
človekove (in otrokove) pravice, druga pa, da je sistem »dve šoli pod eno streho« v BiH
povezan s širšim dogajanjem v družbi in državi. Obe hipotezi lahko potrdimo. V nadaljevanju
bomo pojasnili, zakaj.
Kot smo videli v delu, je BiH upravno in politično zelo razdeljena in decentralizirana. Ne le v
povezavi z institucijami, ampak tudi s pristojnostmi. Pristojnost je dana entitetama oziroma v
Federaciji BiH kantonom in Republiki srbski, kjer imajo določene pristojnosti občine, vendar
ima administrativno entiteta glavne pristojnosti. Večkrat se omenja daytonski sporazum, ki
predstavlja konec vojne in pomiritev nacionalnih elit v BiH, po drugi strani pa določeni
dogovori ne ustrezajo standardom demokratičnih družb, mednarodnega prava in vrednotam
bosansko-hercegovske družbe. Govorimo tudi o Ustavi BiH in volilnem sistemu, ki sta v
nasprotju s standardi o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin. V določenih primerih so
diskriminirani pripadniki določenega konstitutivnega naroda ali pa pripadniki ostalih narodov.
Kot pravi Trnka (2009: 50), se pokuša nacionalni interes povezati z določenim delom države
in tako nadaljevati s povojno etnično homogenizacijo in doseči enonacionalno oblast. Z
drugimi besedami, konstitutivnost se poskuša prikazati kot suverenost na določenem
ozemlju. Konstitutivnost ne pomeni suverenosti. Konstitutivni narodi so konstitutivni na
celotnem ozemlju države BiH in ne v določenem delu države.
Delovanje državnih in entitetnih institucij ni usklajeno, zato so spremembe počasne. To
državo oddaljuje od dveh ciljev, in to sta doseganje funkcionalne države in članstva v
Evropski uniji. Leta 2006, 2008 in 2009 je prišlo do različnih predlogov ustavnih sprememb,
ki pa večinoma niso bile sprejete. Tudi Evropska komisija je v svojih poročilih izpostavila več
problemov, kot so zakonodajna aktivnost Parlamentarne skupščine BiH, ki zavira sprejetje
zakonov in reform (tudi tistih, ki se tičejo evropskih integracij); učinkovitost in delovanje
političnih institucij na vseh ravneh oblasti; izboljšanje funkcionalnosti in učinkovitosti izvršnih
in pravosodnih organov vseh ravni oblasti in podobno.
Izpolnjevanje določenih standardov je pogoj za pridružitev v integracijske procese razvitih
držav Evrope. Med temi standardi je zagotovo tudi standard spoštovanja človekovih pravic in
to velja tudi na področju šole. Šola je vzgojno-izobraževalna institucija in hkrati tudi
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institucija družbe in države. Je institucija, ki ni popolnoma avtonomna, ampak je povezana
tudi z drugimi institucijami v širši družbi. Šola je pomemben dejavnik legitimacije, hkrati pa
tudi legitimira določene družbene skupine in določene ideologije, ki se tako producirajo in
reproducirajo. Althusser govori o šoli kot o najpomembnejšem ideološkem aparatu. Šole
opisujejo svoje družbene dejavnosti kot vodeče k pravičnosti na vseh družbenih področjih ter
nas tako želijo prepričati, da so enako občutljive za raso, razred in spol, kar pa velikokrat ne
drži. Šole so torej del političnih institucij družbe in države in kot take morajo legitimirati tudi
same sebe, zato potrebujejo soglasje tistih, ki jim vladajo (Apple 1992: 13–14). Z novimi
družbenimi razmerami so se preoblikovale tudi ideologija, strategije, tehnike oblasti in
nadzora ter načini interakcije in komunikacije. Po drugi strani pa govorimo o šoli kot o
prostoru, kjer se poskuša ne indoktrinirati učencev in kjer veljata spoštovanje ter varovanje
človekovih pravic in dolžnosti.
Splošni cilji izobraževanja se nanašajo tako na razvoj posameznika kot družbe. Za BiH je prav
tako pomembno poudarjanje razvoja zavesti o pripadnosti BiH, lastni kulturni identiteti,
jeziku in tradiciji ter hkrati spoznavanje, spoštovanje in sprejemanje drugih in drugačnih. K
splošnim ciljem izobraževanja v BiH je vključeno tudi približevanje evropskim standardom
znanja in izobraževanja ter posledično priključitev Evropski uniji. Pri spoštovanju človekovih
pravic sodelujejo tudi starši in država. Država bi morala nadzorovati delovanje šole in
potencialne kršitve človekovih pravic ter v primeru uporabiti pravne mehanizme za njihovo
odpravo. Predvsem pa bi bilo treba izobraževati ljudi glede pravic in dolžnosti v povezavi s
šolo.
Če povzamemo, ima vsak pravico do izobraževanja in do izobraževanja v lastnem jeziku, kar
se v primeru BiH še posebej izpostavlja. Izpostavlja se tudi spoštovanje in ohranjanje
otrokove nacionalne in kulturne identitete, manj pa se izpostavljajo spoštovanje drugih
kultur, nacionalnosti in ver ter priprava otroka na življenje v družbi. Glede na to da je BiH
država, kjer se govori več jezikov, živi več nacionalnosti, kultur in ver, bi se moralo v
prihodnje več pozornosti posvečati prav temu – pripravi otroka na življenje v tako raznoliki
družbi, kot je BiH.
Sistem »dve šoli pod eno streho« pomeni, da bošnjaški in hrvaški učenci v šolah v Federaciji
BiH obiskujejo isto šolo, vendar je ta šola razdeljena na del, kjer so samo bošnjaški učenci, in
del, kjer so samo hrvaški. Šola ima običajno dva ravnatelja, dve upravi, vsaka svoje učitelje
in učence, ki se med seboj večinoma ne družijo. Tudi učijo se po različnih učnih načrtih –
Bošnjaki po bosanskem, Hrvati pa po hrvaškem. Ta sistem se je vzpostavil po vojni, ko so se
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vrnili tisti, ki so med vojno zbežali. To naj bi bila le začasna rešitev in po enem letu naj bi
otroci skupaj hodili k pouku. Drugi cilji, ki so prav tako še neuresničeni, so tudi
implementacija vsebin skupne osnove v učne načrte, izločiti neprimerne vsebine iz določenih
učbenikov za zgodovino, geografijo, materni jezik (za t. i. nacionalno skupino predmetov),
uskladiti učbeniške politike in povezati bosansko-hercegovsko izobraževanje z izobraževalnimi
sistemi v Evropski uniji.
Po drugi strani kot zgled šolam v Federaciji BiH predstavljajo šole v Distriktu Brčko. Tam ni
več razdeljenih ali monoetničnih šol, ampak učenci različnih nacionalnih skupin skupaj
obiskujejo pouk. Učenci se učijo po istem učnem načrtu za osnovno šolo, večino pouka
obiskujejo skupaj,

t. i. nacionalno skupino predmetov pa deloma skupaj deloma ločeno.

Tamkajšnji učenci v šoli torej preživijo velik del časa skupaj ne glede na svojo nacionalno ali
versko pripadnost. Učenci pri pouku govorijo v svojem jeziku, učitelj pa jim v tem jeziku
odgovarja. Učijo se tudi jezikovnih razlik, da bi učenci prepoznali razlike in podobnosti med
jeziki.
Pomembno je poudariti, da razdeljenost šol in šolskega sistema ni nujno odraz pravega
stanja družbe v BiH, ampak je lahko tudi vsiljena preko dnevne politike in različnih medijev,
ki imajo največji vpliv na oblikovanje stališč učencev o Drugem v primerjavi s starši in šolo
(Unicef BiH 2009: 79).
V literaturi obstajajo različna mnenja učencev, staršev in učiteljev glede integriranega
šolstva, vendar lahko rečemo, da večina v skupnem šolstvu vidi veliko prednost v primerjavi
z etnično homogenimi sredinami, saj otroke bolje pripravi na življenje v BiH. Čeprav imajo
starši morda bolj deljena mnenja, pa se večina učiteljev strinja, da bi otroci različnih
nacionalnosti skupaj hodili k pouku in hkrati ohranjali svoj jezik in kulturno identiteto. Skupno
izobraževanje po njihovem mnenju ne bi privedlo do izginotja jezikovnih in kulturnih
posebnosti. Tisti, ki se s tem ne strinjajo, kot argumente navajajo nepremostljive jezikovne
različnosti in povezanost jezika z nacionalno in kulturno identiteto, predvsem pa zaščito teh
različnih identitet. Zaradi omenjenih razlogov se tudi različno opredeljujejo do vprašanja
skupnega učnega načrta oziroma t. i. nacionalne skupine predmetov. Pozitiven zgled
vsekakor predstavljajo učenci Srednje strokovne šole Jajce, ki so se uprli razdelitvam in
predlogu, da se ustanovi nova srednja šola v Jajcu, v kateri bi se pouk izvajal po federalnem
učnem načrtu oziroma učnem načrtu Federacije BiH. Organizirali so proteste, pri uporu pa so
jih podprli mnogi učitelji, starši in drugi, medijske, javne in mednarodne institucije.
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Že v razsodbah Vrhovnega sodišča Federacije BiH iz leta 2014 in razsodba Občinskega
sodišča v Mostarju iz leta 2012 je jasno zapisano, da so bili organiziranje »dveh šol pod eno
streho«, sprejetje in izvajanje dveh učnih načrtov ter ločevanje učencev po nacionalnosti
diskriminatorna dejanja. Zahtevek je vložilo združenje Vaše pravice BiH proti Ministrstvu
izobraževanja, znanosti, kulture in športa Hercegovsko-neretvanskega kantona, Osnovni šoli
Stolac in Osnovni šoli Čapljina. Prav ta neskladnost med delovanjem institucij, ki so pristojne
in odgovorne za izvajanje zakonskih predpisov, in realnostjo, v kateri takšne prakse, kot je
»dve šoli pod eno streho«, še vedno obstajajo, predstavlja velik problem BiH.
V raziskavah mladih in njihovega odnosa do etnične in državne identitete je bilo ugotovljeno,
da razlikam med narodi v BiH najbolj doprinese prekrivanje etnične in verske identitete ter
prekrivanje jezika in etnične identitete. Mladi iz Federacije BiH podpirajo bosanskohercegovsko identiteto, mladi iz Republike srbske pa bošnjaško ali bosansko zavračajo, saj to
povezujejo z muslimanskim. Tudi pri vprašanju značilnosti naroda se pokaže, da Hrvati in
Srbi izpostavljajo vero, jezik in običaje (s tem se manj strinjajo Bošnjaki, še manj pa
pripadniki BiH nacionalnosti), Bošnjaki in pripadniki BiH nacionalnosti pa kot pomembno
značilnost naroda opredeljujejo državo (manj pa Hrvati in Srbi). Iz tega izhaja, da Bošnjaki in
pripadniki BiH nacionalnosti večji pomen pripisujejo državni identiteti, Hrvati in Srbi pa
etnični/nacionalni. Podobno je bilo ugotovljeno tudi pri vprašanju državne ureditve. V
primerjavi s pripadnostjo državi Hrvati in Srbi ne poudarjajo le močnejše pripadnosti entiteti
(čeprav Hrvati uradno nimajo svoje entitete), ampak tudi Evropi.
Problema, ki bi ju prav tako izpostavili, sta pomanjkanje volje političnih subjektov, da začne
sistem delovati, in neprevzemanje odgovornosti. Tako na področju izobraževanja kot tudi za
splošno stanje v državi se nihče ne čuti odgovoren. Vsi mislijo, da je njihova odgovornost
manjša kot odgovornost nekoga drugega, ali pa mislijo, da sploh nimajo vpliva na
spremembe v državi. Odgovornost se prelaga na politične strukture, te prelagajo
odgovornost na politične strukture na višjih ravneh ali pa na strukture zunaj države, od koder
se usmerjajo vsa dogajanja v državi.
Mladi se strinjajo, da ljudje, ki danes vodijo državo, ne delajo za skupne interese, ampak za
lastne. Verjamejo, da morajo tudi državljani sodelovati v spremembah, vendar bo novi vodja
(ali vodje) tisti, ki bo začel spremembe v državi in jim omogočil boljšo prihodnost (Mandić
2011: 175). Morda mladi tega niso najbolj izpostavljali, vseeno pa se nam zdi pomembno
povedati, da si mladi želijo miru in normalnega, dostojnega življenja. Morda bodo ravno te
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želje po ekonomski, socialni varnosti, po boljšem stanju v državi v prihodnosti povezale
mlade vseh nacionalnosti in jih motivirale za spremembe.
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8. POVZETEK V HRVAŠČINI
U BiH predstavlja posebnost sistem »dvije škole pod jednim krovom«. To znači da bošnjački i
hrvatski učenici u školama u Federaciji BiH idu u istu školu, ali je ta škola podijeljena na dio
gdje su bošnjački učenici i dio gdje su hrvatski učenici. Škola obično ima dva direktora, dvije
uprave, dva nastavna kadra i učenike koji se većinom međusobno ne druže. Uče prema
različitim nastavnim planovima i programima (Bošnjaci po bosanskom, Hrvati po hrvatskom)
te udžbenicima. Taj sistem se uspostavio poslije rata 1992.–1995. kad su se vratili oni koji su
za vrijeme rata pobjegli. To bi trebalo biti samo privremeno rješenje i poslije jedne godine bi
sva djeca trebala zajedno ići u školu. Drugi ciljevi koji također nisu ostvareni su:
implementacija sadržaja zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, povlačenje
neprimjerenih sadržaja iz udžbenika povijesti, geografije, materinskog jezika (za tzv.
nacionalnu

grupu

predmeta),

usklađivanje

udžbeničke

politike

i

povezivanje

bosanskohercegovačkog obrazovanja s obrazovnim sistemima u Europskoj uniji.
Već u naslovu rada se pitamo znači li segregacija učenika ispunjavanje dječjih prava do
obrazovanja u vlastitom jeziku i prava do očuvanja vlastitog nacionalnog identiteta te kulture
ili je cilj segregacije odvajanje učenika prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti ustvari interes
različitih aktera te očuvanje statusa quo.
U literaturi postoje različita mišljenja učenika, roditelja i nastavnika o integriranom
obrazovanju, ali možemo reći da većina u zajedničkom obrazovanju vidi mnoge prednosti u
usporedbi s etničko homogenim okolinama jer se tako može djecu bolje pripremiti za život u
BiH. Iako roditelji imaju možda više podijeljena mišljenja, to nije slučaj s nastavnicima.
Većina nastavnika se slaže da je moguće da djeca različitih nacionalnosti zajedno pohađaju
nastavu i istovremeno očuvaju svoj jezik i kulturni identitet. Zajedničko obrazovanje prema
njihovom mišljenju ne bi dovelo do nestanka jezičnih i kulturnih posebnosti. Oni koji se s
time ne slažu naglašavaju da postoje nepremostive jezične razlike i povezanost jezika i
nacionalnog i kulturnog identiteta, a prije svega zaštita tih različitih identiteta. Zbog tih
razloga se isto tako različito izjašnjavaju po pitanju zajedničkog plana i programa odnosno
tzv. nacionalne grupe predmeta. Pozitivan primjer svakako predstavljaju učenici Srednje
strukovne škole Jajce koji se bore protiv podjela i prijedloga da se osnuje nova srednja škola
u Jajcu u kojoj bi se nastava izvodila prema federalnom nastavnom planu i programu
odnosno prema nastavnom planu i programu Federacije BiH. Organizirali su prosvjede, a
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otpor su podržali mnogi nastavnici, roditelji i drugi, medijske, javne i međunarodne
institucije.
Glavni istraživački ciljevi su utvrditi koji čimbenici potiču i održavaju postojanje takvog
sistema te kako sistem doživljavaju učenici, roditelji, nastavnici, stručnjaci, političari i drugi.
Tim radom želimo pokazati da je sistem »dvije škole pod jednim krovom« povezan s ostalim
sistemima u društvu i da je sistem na neki način posljedica duboke upravno-političke podjele
države i društva.
Podjela se može vidjeti već u upravno-političkim institucijama u kojima većinu nadležnosti
imaju kantoni Federacije BiH i Republika Srpska, a manju nadležnost državne institucije. Isto
vrijedi i za obrazovne institucije. O administrativno i politički decentraliziranoj BiH govorimo u
vezi s institucijama i u vezi s nadležnostima. Nadležnost imaju entiteti odnosno u Federaciji
BiH kantoni i u Republici Srpskoj općine. Općine imaju određene nadležnosti, ali ipak entitet
administrativno predstavlja najvišu nadležnost. Više puta se spominje Daytonski sporazum
koji predstavlja kraj rata i pomirenje nacionalnih elita u BiH, a s druge strani određeni
dogovori nisu u skladu sa standardima demokratskih društava, međunarodnog prava i
vrijednostima bosanskohercegovačkog društva. Govorimo također o Ustavu BiH i izbornom
sistemu koji su u suprotnosti sa standardima ljudskih prava i temeljnih sloboda. U određenim
slučajevima su diskriminirani pripadnici određenog konstitutivnog naroda ili pripadnici ostalih
naroda. Kao što kaže Trnka, pokušava se povezati nacionalni interes s određenim dijelom
države i nastaviti s poslijeratnom etničkom homogenizacijom te postići jednonacionalnu vlast.
Drugim riječima, konstitutivnost se pokušava prikazati kao suverenost na određenom
teritoriju. (2009: 50) Konstitutivnost ne znači suverenost i konstitutivni narodi su konstitutivni
na cijelom teritoriju države BiH i ne samo u određenom dijelu države.
Ispunjavanje određenih standarda je preduvjet za pridruživanje integracijskim procesima
razvijenih država Europe. Među tim standardima je svakako i standard poštivanja ljudskih
prava i to se odnosi i na područje škole. Škola je odgojno-obrazovna institucija i također
institucija društva i države. To je institucija koja nije potpuno autonomna, nego je povezana i
s drugim institucijama u širem društvu. Škola je važan čimbenik legitimacije, a istovremeno
legitimira i određene društvene skupine i određene ideologije koje se na takav način
produciraju i reproduciraju. Althusser govori o školi kao najvažnijem ideološkom aparatu.
Škole opisuju svoje društvene aktivnosti kao vodeće ka pravednosti na svim društvenim
područjima i žele nas uvjeriti da su jednako osjetljive na rasu, klasu i spol što često nije
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slučaj. Škole su stoga dio političkih institucija društva i države i kao takve moraju legitimirati i
same sebe te zato trebaju suglasnost onih kojima vladaju (Apple 1992: 13—14). S novim
društvenim uvjetima preoblikovala se također ideologija, strategije, tehnike vlasti i nadzora
te načini interakcije i komunikacije. S druge strane govorimo o školi kao mjestu gdje se
pokušava ne indoktrinirati učenike i gdje se poštuju te štite ljudska prava i dužnosti.
Opći se ciljevi obrazovanja odnose na razvoj pojedinca i razvoj društva. Za BiH je također
važno naglašavanje razvoja svijesti o pripadnosti BiH, vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i
tradiciji te istovremeno upoznavanje, poštivanje i prihvaćanje drugih i drugačijih. Opći ciljevi
obrazovanja u BiH uključuju približavanje europskim standardima znanja i obrazovanja, a
samim time i pristupanje Europskoj uniji. U poštivanju ljudskih prava također sudjeluju
roditelji i država. Država bi trebala pratiti funkcioniranje škole i potencijalna kršenja ljudskih
prava te u slučaju kršenja upotrijebiti pravne mehanizme za njihovo ukidanje. Prije svega bi
trebalo obrazovati ljude u vezi njihovih prava i dužnosti u vezi sa školom.
Ukratko, svatko ima pravo na obrazovanje i na obrazovanje na vlastitom jeziku što je u
slučaju BiH osobito naglašeno. Naglašava se također poštivanje i očuvanje nacionalnog i
kulturnog identiteta djeteta, a manje poštivanje drugih kultura, nacionalnosti i vjera te
priprema djeteta za život u društvu. S obzirom na to da je BiH država u kojoj se govori više
jezika, živi više nacionalnosti, kultura i vjera, ubuduće bi trebalo više pažnje posvetiti
pripremi djeteta za život u tako raznolikom društvu kao što je BiH.
S druge strane, uzor školama u Federaciji BiH predstavljaju škole u Distriktu Brčko. Tamo
nema više podijeljenih ili monoetničkih škola, nego učenici različitih nacionalnih skupina
zajedno pohađaju nastavu. Učenici uče prema istom nastavnom planu i programu za
osnovnu školu, većinu nastave pohađaju zajedno, a tzv. nacionalnu grupu predmeta
djelomično zajedno, a djelomično odvojeno. Tamošnji učenici u školi veći dio vremena
provode zajedno bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Učenici govore svojim
jezikom, a nastavnik im na tom jeziku odgovara. Uče također razlike i sličnosti među
jezicima.
Važno je naglasiti da podijeljenost škola i školskog sistema nije nužno odraz pravog stanja
društva u BiH, nego podijeljenost može biti nametnuta od strane dnevne politike i različitih
medija koji imaju najveći utjecaj na oblikovanje stavova učenika o Drugom u usporedbi s
roditeljima i školom (Unicef BiH 2009: 79).
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Rezultati pokazuju da je funkcioniranje državnih i entitetskih institucija nije usklađeno i da su
promjene spore. To državu udaljava od dvaju ciljeva, od postizanja funkcionalne države i
članstva u Europskoj uniji. Različiti prijedlozi ustavnih promjena iz 2006., 2008. i 2009.
godine većinom nisu bili prihvaćeni. Europska komisija je u svojim izvještajima istaknula više
problema kao što su zakonodavna aktivnost Parlamentarne skupštine BiH koja sprječava
usvajanje zakona i reformi (uključujući i one koje se odnose na europske integracije);
efikasnost i funkcioniranje političkih institucija na svim razinama vlasti; poboljšanje
funkcionalnosti i efikasnosti izvršnih i pravosudnih organa na svim razinama vlasti i slično.
Već je u presudama Vrhovnog suda Federacije BiH iz 2014. godine i Općinskog suda u
Mostaru iz 2012. godine navedeno da su organizacija »dvije škole pod jednim krovom«,
usvajanje i provedba dvaju nastavnih planova i programa te segregacija učenika prema
nacionalnosti diskriminatorni činovi. Zahtjev je podnijelo udruženje Vaša prava BiH protiv
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona,
Osnovne škole Stolac i Osnovne škole Čapljina. Upravo taj nesklad između funkcioniranja
institucija koje su nadležne i odgovorne za provedbu zakonskih propisa i realnošću u kojoj
takve prakse, kao što je sistem »dvije škole pod jednim krovom«, i dalje postoje, predstavlja
velik problem BiH.
U istraživanjima mladih i njihovog odnosa prema etničkom i državnom identitetu utvrđeno je
da razlikama među narodima u BiH najviše pridonose preklapanje etničkog i vjerskog
identiteta te preklapanje jezika i etničkog identiteta. Mladi iz Federacije BiH podržavaju
bosanskohercegovački identitet, dok mladi iz Republike Srpske bosansko ili bošnjačko
odbijaju jer to povezuju s muslimanskim. Čak se i kod pitanja karakteristika naroda pokazuje
da Hrvati i Srbi naglašavaju vjeru, jezik i običaje (s tim se manje slažu Bošnjaci i još manje
pripadnici BiH nacionalnosti), a Bošnjaci i pripadnici BiH nacionalnosti kao važnu
karakteristiku naroda određuju državu (s tim se manje slažu Hrvati i Srbi). Možemo zaključiti
da Bošnjaci i pripadnici BiH nacionalnosti veću važnost pripisuju državnom identitetu, a
Hrvati i Srbi etničkom/nacionalnom. Slično se ispostavilo kod pitanja državnog uređenja. U
usporedbi s pripadnošću državi Hrvati i Srbi naglašavaju ne samo jaču pripadnost entitetu
(iako Hrvati službeno nemaju svog entiteta), nego i Europi.
Probleme koje želimo također istaknuti su nedostatak volje političnih aktera za pokretanje
sistema i nepreuzimanje odgovornosti. U području obrazovanja i općeg stanja u državi se
nitko ne osjeća odgovornim. Većina misli da je njegova/njezina odgovornost manja nego
odgovornost nekog drugog ili da nema nikakvog utjecaja na promjene u državi. Odgovornost
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se prebacuje na političke strukture, te prebacuju odgovornost na političke strukture na višim
razinama ili se prebacuje odgovornost na aktere izvan države, odakle usmjeravaju sve
događaje u državi.
Mladi se slažu da ljudi koji danas vode državu ne rade za zajedničke interese, nego za svoje.
Vjeruju da i građani moraju sudjelovati u promjenama, ali će novi vođa (ili vođe) biti onaj
koji će započeti promjene u državi i omogućiti im bolju budućnost (Mandić 2011: 75). Možda
mladi to nisu najviše naglašavali, ali ipak je važno reći da mladi žele mir i normalan, dostojan
život. Možda će upravo te želje za ekonomskom, socijalnom sigurnošću, za boljim stanjem u
državi u budućnosti povezati mlade svih nacionalnosti i motivirati ih za promjene.
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