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ЗАХТЕВ 

Ми, родитељи деце/ђака/студената који похађају вашу ПУ/ школу / универзитет, 

обавештавамо вас да се најоштрије противимо следећем: 

- да се у раду и настави користи искварен матерњи језик наше деце, који се 

понегде назива „родно осетљив језик“; 

- да се у настави користе уџбеници и наставни материјал који су писани и користе 

овакав језик; 

- да се употребом исквареног језика, или на било који други начин, утиче на свест 

наше деце у циљу промене њиховог мишљења, ставова и понашања, на које ми, 

као родитељи, нисмо пристали; 

- да се нашој деци било ко од особља обраћа другачије него у складу с њиховим 

биолошким полом, јасно уписаним у извод из МКР који се код вас налази; 

- да се наша деца подучавају, васпитавају и обрaзују о питањима у вези с полом 

у било ком наставном предмету другачије од до сада прихваћених биолошких, 

социолошких и психолошких теорија, и на основу нашег изричитог пристанка;  

- да се ни на који начин не повећава видљивост тзв. осетљивих друштвених група 

конструисаних по „родном идентитету“ и сексуалној оријентацији; 

- да се без нашег пристанка користе уџбеници и наставни материјал са оваквим 

садржајем; 

- да се наша деца подучавају било ком аспекту тзв. „родних теорија“; 

- да се нашој деци деконструише било која традицијом формирана и укорењена 

идеја, на чије „искорењивање“ нисмо пристали; 

- да се на било који начин обезбеђују могућности за активно бављење спортским 

активностима (а нарочито да се не организују такмичења), коришћење тоалета, 

свлачионица, спаваћих соба и сл. уз уважавање нечијег осећања „рода.“ 

Напомињемо и наглашавамо следеће: 

- да употреба „родно осетљивог језика“, на било који начин, у току и у вези са 

наставом и ваннаставним активностима, представља повреду уставног права наше 

деце на језик, прописану чл. 10. Устава Републике Србије и Конвенцијом о правима 

детета; 

- да је утицање на свест наше деце у циљу промене њиховог мишљења, ставова и 

понашања, на које ми као родитељи нисмо пристали, најгрубља повреда 



међународним конвенцијама загарантованих дечијих права, као и наших права као 

родитеља зајемчених Уставом РС, Конвенцијом о правима детета и Универзалном 

декларацијом о људским правима; 

- да деконструисање било које традицијом формиране и укорењене идеје наше 

деце, на чије „искорењивање“ нисмо пристали, представља грубо кршење 

Универзалне декларације о људским правима и Конвенције о правима детета, као и 

чл. 43. и 46. Устава РС; 

- да ће било какво поступање према нашој деци које није у складу с њиховим 

биолошким полом представљати повреду њиховог физичког и психичког 

интегритета и достојанства зајемченог чл. 23 и 25 Устава РС, Универзалном 

декларацијом о људским правима, и Конвенцијом о правима детета; 

- да ће било какво подучавање о променљивости пола, полних карактеристика, 

избору „родног идентитета“, друштвеним групама конструисаним на основу „родног 

идентитета“ и сексуалној оријентацији и њиховим особинама и навикама 

представљати повреду дечијег интегритета зајемченог чл. 25. Устава РС, 

Универзалном декларацијом о људским правима и Конвенцијом о правима детета, 

затим чл. 43 и 46. Устава РС, нашег родитељског права да бирамо својој деци 

образовање и да их подучавамо и васпитавамо у духу својих уверења; 

- да би било какве промене у досадашњем начину организовања или одвијања било 

које спортске активности по основу „родног опредељења“, а нарочито груписање 

или укључивање ученика према „роду“ уместо према полу, представљало кршење 

права наше деце на очување физичког и психичког интегритета зајемченог чл. 25. 

Устава РС; 

- да би било какво дозвољавање нарушавања личног и интимног простора наше 

деце, као што су свлачионице, тоалети, спаваонице, собе и сл. представљало кршење 

права наше деце на безбедност, достојанство, и физички и психички интегритет. 

Напомињемо да су сви запослени у образовању, као и установе и школске власти, 

дужни да непосредно примењују наведене одредбе о људским правима наше деце и нас 

као родитеља према изричитој одредби ст. 1. чл. 18. Устава РС која, подсетићемо Вас, гласи: 

„Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.“ 

Како не би дошло до повреде претежнијих, уставом зајемчених права наше деце и нас, 

захтевамо да се уздржите примене одредаба Закона о родној равноправности на горе описан 

и сваки други начин, јер ћемо бити принуђени да ради заштите деце и најгрубљег кршења 

њихових људских права и опасности која им прети, забранимо одлазак у школу, коришћење 

уџбеника, бављење спортом, одласке на путовања, излете, школе у природи, и сваку другу 

ситуацију која прети угрожавању њихових права и добробити. 

 

ПОТПИСИ 


