Званично образложење за додјелу Макс ван дер Стул награде за 2018.
годину, средњошколцима са подручја општине Јајце у Босни и
Херцеговини
Међународни жири за награду „Макс ван дер Стул“ одлучио је додијелити награду за 2018.
годину средњошколцима са подручја општине Јајце у Босни и Херцеговини (БиХ) на основу
њихове изузетне смјелости и подстицајног активизма који је довео до спрјечавања даљње
подјеле у школама у Јајцу, као и широм земље.
Образовање је један од најважнијих оруђа за унапређење интеграције и кохезије друштва у
пост-конфликтним мултиетничким друштвима. Међутим, оно такођер може бити подложно
дискурсима и политикама које воде ка подјелама, као што је случај у посљедњој четвртини
вијека у БиХ, гдје је образовање још увијек јако осјетљиво питање пуно несугласица.
Имајући у виду да су основни узроци сукоба често дубоко уграђени у културолошким и
структуралним облицима насиља, превазилажење сегрегације у школама и јачање сарадње
између различитих етничких заједница је један од предуслова за изградњу и одржавање
праведних, стабилних и мирољубивих демократских друштава.
У љето 2016. године, ученици у Јајцу су подржали ова начела када су се супротставили одлуци
кантоналних власти о оснивању нове школе искључиво за бошњачке средњошколце.
Кантонална одлука била је донијета у складу са праксом „двије школе под једним кровом“ која
је заступљена широм земље а за резултат има подјелу између заједница.
Како би остварили своје циљеве и испунили тежње, одважни студенти различитих етничких
припадности у Јајцу су се окупили под слоганом „сегрегација је лоша инвестиција“ те другим
порукама заједништва. У складу са њиховом преданошћу, након једногодишње борбе
остварили су побједу без преседана која је зауставила намјере власти да их дијели на основу
етничке припадности.
Препознајући истрајност и морални подухват ових храбрих ученика, те признајући потребу за
инклузивнијим и квалитетнијим образовањем кроз, између осталог, улагање у иновативна
средства подучавања која би била доступна свим ученицима у Јајцу, жири је донио једногласну
одлуку да награди ученике из Јајца, представљене од стране Савјета ученика Средње стручне
школе „Јајце“, са наградом „Макс ван дер Стул“ за 2018. годину.

