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Циљ предмета 
Курс ће се бавити питањима: зашто  jе важно утврдити истину након рата, да ли постоjи jедна или више истина, 
коjи су начини утврђивања истине, који су разлози њеног порицања које представља препреку помирењу, како се 
порицање  може превазићи а помирење подстицати.  Анализираће се значаj коjи има утврђивање истине, односно 
признање да се нешто десило,  за жртве,  као и начини евидентирања (прикупљања и чињења видљивим) података о 
ратним злочинима  и њихов утицај на помирење. То ће посебно бити анализирано на примеру породица несталих и 
убијених, и жртава ратних силовања.  Осветлиће се различите димензиjе процеса помирења, као и инструменти 
помирења. У средишту пажње ће такође бити два основна приступа бављења ратом и ратним злочинима - први 
заснован на ресторативноj а други на ретрибутивноj правди. Нагласак ће се ставити на компаративноj перспективи. 
Посебно ће се анализирати добре и лоше стране  искуства Комисиjа за истину и помирење.  
Циљеви курса су да студенте упознаjу са jедним од важних видова изградње мира – са суочавањем са истином, а 
затим и са различитим аспектима појма истине и начинима успостављања конструктивне комуникације између 
различитих виђења истих догађаја, а коjи могу бити лековити за друштва коjа су прошла кроз рат а самим тиме 
могу постати и основа помирења. Надаље, курс има за циљ да покаже различите димензиjе процеса помирења од 
интерперсоналне до колективне,  као могуће путеве опоравка. 
Исход предмета  
Студенти ће да стекну jасниjе поимање помирења и путева коjи до њега воде, односа истине, правде, помирења и 
траjног мира, упознаће се са  искуствима суочавања са истином и процесима помирења у различитим друштвима и 
културама, као и са улогом Комисиjа за истину и помирење, судова, грађанских инициjатива и државе у процесу 
помирења.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Увод у дискусиjу о рату, његовим последицама и суочавању; 2. Различита схватања истине: једна или више 
истина; 3. Порицање и признање; 4. Психолошки аспекти помирења: помирење са собом и другима; 5. Раскопавање 
гробова, отварање рана: признање прошлости; 6. Ресторативна и ретрибутивна правда у контексту рата и ратних 
злочина; 7. Комисиjе за истину и помирење; 8. Ресторативна правда, кажњавање и жртве; 9. Инициjативе цивилног 
друштва и истина и помирење: Северна Ирска и Jужна Африка; 10. Србиjа на путу истине и помирења; 11. 
Активности државе и цивилног друштва у Србиjи и другим деловима бивше Jугославиjе; 12. Комисиjа за истину и 
помирење у СРJ и друге сличне иницијативе у Србији и другим деловима бивше Југославије; 13. Од сећања на 
прошлост ка позитивноj будућности и идеjа Трећег пута у Србиjи; 14.  Нека огорченост прерасте у акциjу, или шта 
свако од нас може да уради (радионица) 
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истраживачки рад: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, панел дискусиjе, приказивање документарних филмова, радионице, излагање самих студената.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и 10 ..........  
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