
Platforma za mir 

Mi, doljepotpisani, 

Poštujući političko-pravni poredak u Bosni i Hercegovini; 

Duboko privrženi izgradnji i unapređenju mirnog i pravednog društva; 

Svjesni važnosti uspostavljanja i promocije mira u postkonfliktnim multietničkim društvima; 

Zabrinuti zbog nadmoći suprotstavljenih kulturnih narativa i iskorištavanja razlika i historijske 
patnje, što je doprinijelo netoleranciji i nasilju u Bosni i Hercegovini;  

Sa zabrinutošću posmatrajući nedostatak alternativnih ili neutralnih interpretacija historije i 
nedostatak snažne demokratske i participativne političke kulture;  

Uvjereni da su vlasti na svim nivoima, od lokalne zajednice do vrha države, javne institucije, 
nevladine organizacije, institucije obrazovanja, kulture, sporta, mediji, mladi, vjerske zajednice, 
intelektualci, a posebno ranjive i marginalizirane grupe od neprocjenjive važnosti za izgradnju 
interkulturalnog razumijevanja, mira i nenasilja, te obnovu međuetničkog povjerenja narušenog 
posljednjim ratnim sukobom u regiji i teškim posljedicama koje je izazvao; 

Ohrabreni dosadašnjim postignutim rezultatima mirovnih napora i zajedničkih projekata 
vladinog i nevladinog sektora, a posebno konkretnim i već vidljivim rezultatima projekata, kao 
što su „Izaberimo mir zajedno“, „PRO-Budućnost“i ostali; 

Žaleći zbog izostanka edukacije o miru u podijeljenom obrazovnom sistemu BiH, te 
marginalizaciji onih koji pokušavaju srušiti barijere nepovjerenja i straha; 

Afirmirajući potrebu da vlasti i pojedinci sa svih nivoa i segmenata društva - javne institucije, 
nevladine organizacije, obrazovne i kulturne institucije, sportska udruženja, mediji, vjerske 
zajednice, intelektualci, mladi, te ranjive i marginalizirane grupe - učestvuju u izgradnji 
interkulturalnog razumijevanja, međuetničkog povjerenja, mira i nenasilja;  

Prepoznajući predanost pojedinaca i institucija širom BiH, koji su hrabro inicirali proces 
prevazilaženja posljedica proteklog rata i ponovne izgradnje međusobnog razumijevanja, 
poštovanja i povjerenja;  

Ohrabreni rezultatima napora na izgradnji mira i zajedničkim projektima navedenih pojedinaca i 
institucija;  

Nastojeći postići: 
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• Sveobuhvatno zagovaranje za procese izgradnje mira i pomirenja, te njihovo prihvatanje
među svim konstitutivnim i ostalim narodima, građanima i vjerskim zajednicama u BiH;

• Međusobno povjerenje, razumijevanje i odgovornost u svim društvenim sferama;

• Uključivanje u procese izgradnje mira svih onih koji mogu doprinijeti uspostavi boljih
društvenih uslova i kapaciteta koji će poboljšati stabilnost, sigurnost i mir;

• Podizanje svijesti građana i stvaranje kulture dijaloga u kojoj će građani moći saznati za
postojanje drugačijih interpretacija društvenih odnosa i odgovornosti, bez uticaja štetnih
ili ideologija podjele;

• Eliminiranje komunikacijskih prepreka među donosiocima odluka i aktivistima civilnog
društva, kako bi mogli zajednički raditi na izgradnji dugoročnih i održivih mirovnih
procesa;

• Dinamičnije i brže uključivanje vlasti u mirovne aktivnosti civilnog društva i nevladinog
sektora i obrnuto;

• Identificiranje predstavnika svih nivoa i sfera društva - političara, vjerskih vođa,
građanskih aktivista, predstavnika manjina, intelektualaca, aktivista u obrazovanju,
novinara, mladih, žrtava rata, marginaliziranih grupa i drugih - koji su spremni
transformirati svoju sklonost mirovnim nastojanjima u konkretne aktivnosti koje
afirmiraju ljudska prava i poboljšavaju međusobno povjerenje, razumijevanje i
odgovornost;

• Prepoznavanje pojedinačnih i institucionalnih aktera koji teže da umanje distancu među
narodima i eliminiraju predrasude prema "drugima", na taj način kultivirajući društvene
stavove o međusobnom razumijevanju, međuetničkom povjerenju i interkulturalnom
razvoju;

• Prihvatanje ove platforme na državnom, entitetskom i lokalnom nivou;

• Adaptaciju ove platforme za regionalnu i međunarodnu javnost, radi uvjeravanja
susjednih država i regionalnih i međunarodnih organizacija u neophodnost nastavka
podrške izgradnji mira u BiH;

Afirmirajući našu uvjerenost da je mir, kao ljudsko pravo, najveća vrijednost našeg društva; 

Iskazujući našu uvjerenost u neophodnost široke promocije i prihvatanja mira i mirovnih 
aktivnosti kao jedinog puta za prevenciju ponovnog buđenja konflikta i nasilja;  
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Naglašavajući da je naš zajednički cilj mir, koji će biti inkluzivan, te da nećemo biti zadovoljni 
samo odsustvom rata i nasilja, nego mirom koji će graditi slobodu, pravdu, razumijevanje i 
odgovornost kroz zaštitu ljudskih, nacionalnih i manjinskih prava;  

Prihvatajući vlastitu odgovornost za stvaranje društva u kojem će mir biti prioritet iznad svih 
ostalih;  

Riješeni da nastavimo podržavati već postojeće napore mirovnih aktivista u BiH, te da 
prepoznajemo doprinos mirovnih aktivista našem društvu;  

Zajedno posvećeni javnom zagovaranju za mir i kontinuiranom radu i obrazovanju drugih o 
miru;  

Posvećeni razvoju demokratske slobode, građanskog angažmana i demokratske političke 
kulture koja ohrabruje debatu, odbacuje nasilje i promovira nenasilne oblike suprotstavljanja;  

Pozivajući na širenje debata o miru u medijima i na društvenim platformama, kako bi one 
postale dio svakodnevnog života; 

Osuđujući sve aktere i zagovarače nasilja i nasilnih politika; 

Pozivajući sve donosioce odluka i vođe civilnog društva širom zemlje i na različitim nivoima 
političke strukture da promoviraju vrijednosti mira i aktivno učestvuju u izgradnji stabilnog i 
održivog mira u BiH;  

Podržavajući uspostavljanje komiteta čiji će članovi biti prominentne i javne osobe iz različitih 
sfera (obrazovanje, ekonomija, vjera, donositelji odluka, politika, kultura, sport, itd.) koje će 
zagovarati da svi građani BiH ovu platformu prihvate kao svoju;  

Promovirajući uključivanje formalne i neformalne edukacije za mir u javnim obrazovnim 
ustanovama;  

Iskazujući predanost u radu s medijima, kako bi se pronalazile i promovirale najbolje mirovne 
prakse, poruke, simboli i geste;  

Pozivajući na javno predstavljanje zaključaka i naučenih lekcija relevantnih naučnih istraživanja 
usredotočenih na projekte izgradnje mira; 

Pozivajući na izradu strategije za održiv dugotrajni mir u Bosni i Hercegovini, sveobuhvatnog 
mirovnog okvira koji će trasirati put za institucionalizaciju procesa izgradnje povjerenja i 
pomirenja u BiH;  
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Zalažući se za identificiranje pojedinaca iz sudske i izvršne vlasti koji ohrabruju mir, 
međuetničku saradnju i razumijevanje, a koje poštuju različite zajednice, kako bi mogli 
doprinijeti izradi i parlamentarnoj ratifikaciji strategije za održiv dugotrajni mir u BiH; 

Pozivajući načelnike općina i gradova da otvore svoja vrata svim ljudima, te da promoviraju 
političku otvorenost, toleranciju, dijalog, prihvatanje postojanja drugačijih narativa, te 
zagovaranje dugotrajnog mira i pomirenja u svim lokalnim zajednicama;  

Ohrabrujući sve ljude u BiH da učestvuju u formalnoj i neformalnoj mirovnoj edukaciji, izgradnji 
vještina za očuvanje mira, te rješavanju konflikata na miran i nenasilan način;  

Pozivajući vladin i nevladin sektor u BiH, te sve građane da dostave kvalitetne prijedloge koji će 
poboljšati ovu početnu platformu, kako bi ona mogla prerasti u relevantan dokument i standard 
za mirovni aktivizam u BiH;  

U potpunosti podržavamo sadržaj ove platforme i posvećujemo se ostvarivanju navedenih 
ciljeva.  
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Platforma za mir 

Mi, dolje potpisani, 

Poštujući političko-pravni poredak u Bosni i Hercegovini; 

Duboko privrženi izgradnji i unaprjeđenju mirnog i pravednog društva; 

Svjesni važnosti uspostave i promicanja mira u postkonfliktnim multietničkim društvima; 

Zabrinuti zbog nadmoći suprotstavljenih kulturnih narativa i iskorištavanja razlika i povijesne 
patnje, što je doprinijelo netoleranciji i nasilju u Bosni i Hercegovini;  

Sa zabrinutošću promatrajući nedostatak alternativnih ili neutralnih tumačenja povijesti i 
nedostatak snažne demokratske i participativne političke kulture;  

Žaleći zbog izostanka edukacije o miru u podijeljenom obrazovnom sustavu BiH, te 
marginalizacije onih koji pokušavaju srušiti barijere nepovjerenja i straha; 

Afirmirajući potrebu da vlasti i pojedinci sa svih razina i segmenata društva - javne institucije, 
nevladine organizacije, obrazovne i kulturne institucije, sportske udruge, mediji, vjerske 
zajednice, intelektualci, mladi, te ranjive i marginalizirane skupine - sudjeluju u izgradnji 
međukulturalnog razumijevanja, međuetničkog povjerenja, mira i nenasilja;  

Prepoznajući predanost pojedinaca i institucija diljem BiH koji su hrabro inicirali proces 
prevladavanja posljedica proteklog rata i ponovne izgradnje međusobnog razumijevanja, 
poštovanja i povjerenja;  

Ohrabreni rezultatima napora u izgradnji mira i zajedničkim projektima navedenih pojedinaca i 
institucija;  

Nastojeći postići: 

• Sveobuhvatno zagovaranje procesa izgradnje mira i pomirbe, te njihovo prihvaćanje
među svim konstitutivnim i ostalim narodima, građanima i vjerskim zajednicama u BiH;

• Međusobno povjerenje, razumijevanje i odgovornost u svim društvenim sferama;

• Uključivanje u procese izgradnje mira svih onih koji mogu doprinijeti uspostavi boljih
društvenih uvjeta i kapaciteta koji će poboljšati stabilnost, sigurnost i mir;
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• Podizanje svijesti građana i stvaranje kulture dijaloga u kojoj će građani moći saznati za
postojanje drukčijih tumačenja društvenih odnosa i odgovornosti, bez utjecaja štetnih ili
ideologija podjele;

• Uklanjanje komunikacijskih prepreka među donositeljima odluka i aktivistima civilnoga
društva, kako bi mogli zajednički raditi na izgradnji dugoročnih i održivih mirovnih
procesa;

• Dinamičnije i brže uključivanje vlasti u mirovne aktivnosti civilnoga društva i nevladinog
sektora i obratno;

• Identificiranje predstavnika svih razina i sfera društva - političara, vjerskih vođa,
građanskih aktivista, predstavnika manjina, intelektualaca, aktivista u obrazovanju,
novinara, mladih, žrtava rata, marginaliziranih skupina i drugih - koji su spremni
preinačiti svoju sklonost mirovnim nastojanjima u konkretne aktivnosti kojima se
afirmiraju ljudska prava i poboljšava međusobno povjerenje, razumijevanje i
odgovornost;

• Prepoznavanje pojedinačnih i institucijskih aktera koji teže umanjiti distancu među
narodima i ukloniti predrasude prema "drugima", na taj način kultivirajući društvene
stavove o međusobnom razumijevanju, međuetničkom povjerenju i međukulturalnom
razvoju;

• Prihvaćanje ove platforme na državnoj, entitetskoj i lokalnoj razini;

• Prilagodbu ove platforme regionalnoj i međunarodnoj javnosti, radi uvjeravanja
susjednih zemalja i regionalnih i međunarodnih organizacija u nužnost nastavka
podržavanja izgradnji mira u BiH;

Afirmirajući našu uvjerenost da je mir, kao ljudsko pravo, najveća vrijednost našega društva; 

Iskazujući našu uvjerenost u potrebu širokog promicanja i prihvaćanja mira i mirovnih aktivnosti 
kao jedinog puta za sprječavanje ponovnog buđenja sukoba i nasilja;  

Naglašavajući da je naš zajednički cilj mir, koji će biti uključiv, te da nećemo biti zadovoljni samo 
odsutnošću rata i nasilja nego mirom koji će graditi slobodu, pravdu, razumijevanje i 
odgovornost zaštitom ljudskih, nacionalnih i manjinskih prava;  

Prihvaćajući vlastitu odgovornost za stvaranje društva u kojemu će mir biti prioritet iznad svih 
ostalih;  

Riješeni nastaviti podržavati već postojeće napore mirovnih aktivista u BiH, te prepoznavati 
doprinos mirovnih aktivista našem društvu;  
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Zajedno posvećeni javnom zagovaranju mira i kontinuiranom radu i obrazovanju drugih o miru; 

Posvećeni razvijanju demokratske slobode, građanskog angažmana i demokratske političke 
kulture kojom se ohrabruje rasprava, odbacuje nasilje i promiču nenasilni oblici 
suprotstavljanja;  

Pozivajući na širenje rasprava o miru u medijima i na društvenim platformama, kako bi one 
postale dio svakodnevnog života; 

Osuđujući sve aktere i zagovarače nasilja i nasilnih politika; 

Pozivajući sve donositelje odluka i čelnike civilnog društva diljem zemlje i na različitim razinama 
političke strukture da promiču vrijednosti mira i aktivno sudjeluju u izgradnji stabilnog i 
održivog mira u BiH;  

Podržavajući uspostavu odbora čiji će članovi biti prominentne i javne osobe iz različitih sfera 
(obrazovanje, ekonomija, vjera, donositelji odluka, politika, kultura, sport itd.) koje će 
zagovarati da svi građani BiH prihvate ovu platformu kao svoju;  

Promičući uključivanje formalne i neformalne edukacije za mir u javne obrazovne ustanove; 

Iskazujući predanost u radu s medijima, kako bi se pronalazile i promicale najbolje mirovne 
prakse, poruke, simboli i geste;  

Pozivajući na javno predstavljanje zaključaka i naučenih lekcija relevantnih znanstvenih 
istraživanja usredotočenih na projekte izgradnje mira; 

Pozivajući na izradu strategije za održiv dugotrajni mir u Bosni i Hercegovini, sveobuhvatnog 
mirovnog okvira koji će trasirati put za institucionalizaciju procesa izgradnje povjerenja i 
pomirenja u BiH;  

Zalažući se za identificiranje pojedinaca iz sudbenih i izvršnih vlasti koji ohrabruju mir, 
međuetničku suradnju i razumijevanje, a koje poštuju različite zajednice, kako bi mogli 
doprinijeti izradi i parlamentarnoj ratifikaciji strategije za održiv dugotrajni mir u BiH; 

Pozivajući načelnike općina i gradova da otvore svoja vrata svim ljudima, te da promiču političku 
otvorenost, toleranciju, dijalog, prihvaćanje postojanja drukčijih narativa, te zagovaranje 
dugotrajnog mira i pomirbe u svim lokalnim zajednicama;  

Ohrabrujući sve ljude u BiH na sudjelovanje u formalnoj i neformalnoj edukaciji o miru, izgradnji 
vještina za očuvanje mira, te razrješavanju sukoba na miran i nenasilan način;  
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Pozivajući vladin i nevladin sektor u BiH, te sve građane da dostave kvalitetne prijedloge koji će 
poboljšati ovu početnu platformu, kako bi ona mogla prerasti u mjerodavan dokument i 
standard za mirovni aktivizam u BiH;  

U potpunosti podržavamo sadržaj ove platforme i posvećujemo se ostvarivanju navedenih 
ciljeva.  
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Платформа за мир 

Ми, доле потписани, 

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

Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и праведног друштва; 

Свјесни важности успостављања и промоције мира у постконфликтним мултиетничким 

друштвима; 

Забринути због надмоћи супротстављених културних наратива и искоришћавања разлика и 

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

Са забринутошћу посматрајући недостатак алтернативних или неутралних интерпретација 

историје и недостатак снажне демократске и партиципативне политичке културе;  

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

маргинализацији оних који покушавају да сруше баријере неповјерења и страха; 

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

институције, невладине организације, образовне и културне институције, спортска 

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

групе - учествују у изградњи интеркултуралног разумијевања, међуетничког повјерења, 

мира и ненасиља; 

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

процес превазилажења посљедица протеклог рата и поновне изградње међусобног 

разумијевања, поштовања и повјерења; 

Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и заједничким пројектима наведених 

појединаца и институција;  

Настојећи да постигнемо: 

• Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и помирења, те њихово

прихватање међу свим конститутивним и осталим народима, грађанима и вјерским

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

• Укључивање у процесе изградње мира свих оних који могу допринијети

успостављању бољих друштвених услова и капацитета који ће побољшати стабилност,

безбједност и мир;

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

сазнати за постојање другачијих интерпретација друштвених односа и одговорности, без

утицаја штетних или идеологија подјеле;

• Елиминисање комуникационих препрека међу доносиоцима одлука и активистима

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

мировних процеса;

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

невладиног сектора и обрнуто;

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

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

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

спремни да преиначе своју склоност мировним настојањима у конкретне активности које 

афирмишу људска права и побољшавају међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност; 

• Препознавање појединачних и институционалних актера који теже да умање

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

култивишући друштвене ставове о међусобном разумијевању, међуетничком повјерењу и

интеркултуралном развоју;

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

нивоу;

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

сусједних држава и регионалних и међународних организација у неопходност наставка

подршке изградњи мира у БиХ;

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

друштва;  
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Исказујући нашу увјереност у неопходност широке промоције и прихватања мира и 

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

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

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

разумијевање и одговорност заштитом људских, националних и мањинских права;  

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

изнад свих осталих; 

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

препознајемо допринос мировних активиста нашем друштву;  

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

миру;  

Посвећени развијању демократске слободе, грађанског ангажмана и демократске политичке 

културе која охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче ненасилне облике 

супротстављања;  

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

постале дио свакодневног живота; 

Осуђујући све актере и заговараче насиља и насилних политика; 

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

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

стабилног и одрживог мира у БиХ;  

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

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

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

Промовишући укључивање формалне и неформалне едукације за мир у јавним образовним 

установама;  

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

мировне праксе, поруке, симболи и гестови;  
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Позивајући на јавно представљање закључака и научених лекција релевантних научних 

истраживања усредсређених на пројекте изградње мира; 

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

свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут за институционализацију процеса 

изградње повјерења и помирења у БиХ;  

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

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

могли допринијети изради и парламентарној ратификацији стратегије за одржив 

дуготрајни мир у БиХ; 

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

промовишу политичку отвореност, толеранцију, дијалог, прихватање постојања 

другачијих наратива, те заговарање дуготрајаног мира и помирења у свим локалним 

заједницама;  

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

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

начин; 

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

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

релевантан документ и стандард за мировни активизам у БиХ;  

У потпуности подржавамо садржај ове платформе и посвећујемо се остваривању 

наведених циљева.  Pro-
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