in 1989, over a hundred countries agreed a UN Convention on the Rights
of the Child. In the most important human rights treaty in history, they
promised to protect and promote all children’s equal rights, which are
connected and equally important.
In the 54 Articles of the Convention, countries make solemn promises to
in realizing their rights, being heard and involved in decisions. Especially,
Article 24 and Article 27 defend children’s rights to safe drinking water, good
food, a clean and safe environment, health, quality of life. And Article 29
recognizes children’s rights to education that develops personality, talents
and potential, respecting human rights and the natural environment.
— Samia Kassid
World Future Council

At the United Nations Rio+20 Conference on Sustainable Development in
more fair, and greener world for all. Everyone agreed to take new action to
end poverty, stop environmental problems, and build bridges to a more just
future. In 283 paragraphs of
Declaration, countries
oceans, mountains, wetlands and other special places.
It inspired new sustainable development goals for the whole world, with
and people like you started 700+ partnerships, and mobilized over $515
and in the hands of us all.
— Carissa Wong
Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)
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Ние во УНЕСКО секогаш велиме дека не постои
ограничување на човечката фантазија - она што е
важно е таа да биде насочена кон подобрување на
животот на луѓето и заштита на нашата планета.
Создавањето изуми започнува во состојба на
осаменост, а генијалното момче – изумител од
нашето дете автор не е исклучок. За среќа,
неговото љубопитно помало братче постојано
навлегува во тајните на универзумот, ги разбира
вредностите и последиците кои неговите изуми
ќе ги имаат врз човештвото и помага истите да се
споделуваат на мудар начин.
Сите ние сме подеднакво одговорни за заштита на нашата драгоцена планета – од
светските лидери до децата, родителите и заедниците. Еден дел од одговорот на
ова прашање се наоѓа и во науката, технологијата и иновациите. Притоа, главна
почетна точка треба да биде промената на вредностите и ставовите со цел секој да
стане свесен дека сите сме поврзани и дека активноста на секој од нас доведува до
последици, без разлика дали станува збор за тоа како произведуваме, како
консумираме и во какви меѓусебни односи сме еден кон друг. Училиштето е
најдоброто место да се започне со циклусот на позитивна промена за иднината.
Имаме посетено училишта каде учениците предводеле успешни проекти за
зафаќање на дождовницата, за користење на сончева енергија, рециклирање на
отпадот и спроведување на активности во заедницата, што покажува дека секое
дело може да направи разлика.
Во изминатава деценија, УНЕСКО активно работеше со државите со цел
интегрирање на образованието за одржлив развој во наставните програми.
Лидерите ги изразија заложбите и понатаму да продолжат со овие активности,
затоа што само преку образованието ние успешно ќе можеме да оствариме
иднина која е корисна и за нас, како луѓе, и за нашата планета. Ова дете – автор, и
сите други во овој серијал, имаат единствена можност да ја споделат својата
визија и да се заложат за правото на секое дете за образование и за достоинствена
иднина. Ова се најголемите приоритети на УНЕСКО. На овие деца им
посакуваме голем, најголем успех во учењето и во изготвувањето на нови
проекти, со цел градење на подобар свет за сите нас.
Ирина Бокова
Генерален директор
Организација за образование, наука и култура на Обединетите нации
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Овој серијал на книги за деца „Гласови на
идните генерации“ ја искажува важноста на
светата доверба која со себе ја носи секоја
генерација – создавање на подобар свет за
нашите деца.
„Изумот на големата зелена лоза“ укажува
како децата водат сметка за својот развој, што
значи тоа и кои се неговите граници. Ова дете
– автор нуди визија за развој која е усогласена
со другите и со природата. Имајќи ги предвид
климатските промени, уништувањето на ресурсите на меѓународно ниво, загадувањето на нашата животна средина и
неправедноста кај луѓето, помладите генерации кои се дел од оваа книга нудат
моќен, креативен глас, кој носи надеж за подобра иднина. Тоа е нежен потсетник
дека храброста, љубезноста, иновацијата и одговорноста се темелите на кои
почива нашата цивилизација. Тоа е исто така и централната порака од
Конференцијата Рио+20 одржана во 2012 година на која јас бев во улога на
генерален секретар на УНЕП Светскиот конгрес за правда, владеење и право за
одржливост на животната средина.
Како судија во еден од највисоките судовите на Бразил, основач и претседател на
Институтот „Зелена Планета“, претседавач на ИУЦН Светската комисија за
право на животната средина и постојан член на Советот за животна средина на
Бразил (ЦОНАМА), на иднината гледам истовремено со загриженост и со
оптимизам. Оваа книга ќе ви даде радосен, топол и пријатен поглед на овие исти
теми. Помагајќи им на другите да го слушнат гласот на ова дете – автор, ние му
нудиме нови перспективи на светот. Најтопло го поздравувам серијалот „Изумот
на големата зелена лоза“ и „Гласовите на идните генерации“, како што го
продолжуваме нашето патување кон одржливоста.
Жустис Антонио Бенјамин
Судија во Високиот сојузен суд на Бразил и претседавач на ИУЦН Светската
комисија за право на животната средина
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Во една куќа крај езерото, во најзелениот од сите
градови, си живееја едно момче и неговото мало
братче.
Без никој да знае, ова момче беше изумителот
Гениј, а неговото среќно помало братче му
помагаше со неговите изуми. Тие заедно имаа
многу доживувања.
Еден ден на почетокот од пролетта, помалото
братче ги наводнуваше јагодите кои самиот ги
посадил.

9

Момчето – изумител дојде кај него. „Ова ќе ви биде
од помош“, му рече и остави на каменчињата тука
нешто што сјае и има светла зелена боја.
Помалото братче погледна надолу, а подарокот
почна самиот да се одвиткува.

Тоа беше мало змејче – кое погледна кон нив со
пријателските виолетови очи и со мали лисјести шепи.
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„Здраво“, му рече помалото братче. „Сакаш да ти ги
покажам јагодите кои ги посадив? Еве, токму денес
ги посадив“.
Малиот зелен змеј се истетерави накај засадените јагоди
и издиша кон нив. Во тој момент, лисјата се оѕарија, а
црвените јагоди истовремено пораснаа големи.
„Леле!“, се воодушеви помалото братче.

11

Момчето – изумител се насмеа и се објасни дека него
сè повеќе почнува да го интересира ботаниката.
Тој почнал да прилагодува зелено растение – змеј од
венерината муволовка и од тиква, на кои им додал
уште некои посебни карактеристики.

Одеднаш, дојде роботот – пајак и го вклучи алармот.
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Момчињата се стрчаа накај
интернет станицата со вести.
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Се емитуваше емисија за проблемот кој градот го
има со отпадот. На градската депонија се случила
голема несреќа – огромната планина од отпад се
распаднала и ја закопала фабриката за рециклажа.
Собирачите на комунален отпад одбиваа да ги
испразнат кантите за ѓубре пред домовите затоа
што на депонијата повеќе немаше место.
Пред секој дом почнаа да се собираат купишта
отпад кои почнаа да ги блокираат улиците.
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Роботот – пајак, инаку галениче на помалото братче
и многу добар во фаќање нешта, отрча да помогне
во средувањето на нередот.

Малиот зелен змеј остана
заедно со огромната грмушка
јагоди (тие најверојатно и се
спријателија).
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Двете мали момчиња учеа во училиштето „Сезнаеме“
кое не беше многу далеку од нивната куќа покрај
езерото.

На првиот ден по завршувањето на распустот,
момчињата имаа настава по:

17

Наука

Математика

Крикет

Географија
Англиски

Ликовно

Стреличарство

Одржување на
гаргојл статуите
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На часовите по наука и географија во одделението на
помалото братче се зборуваше за огромниот проблем
со отпадот, но никој немаше решение за тоа.

Тогаш се слушна еден глас од задниот дел на
училницата, кој кажа: „А да смислиме нешто што ќе
го изеде целиот тој отпад? Тогаш нема ни да треба да
собираме пари, а загадување повеќе нема да има“.
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Тоа го кажа новото девојче, кое тукушто почна да
учи во тоа одделение. Таа беше глува, па заедно со
неа на училиште дојде и толкувач по знаковен јазик.

Никој не знаеше што да одговори на тоа, па затоа
сите се насмеаја мислејќи дека таа кажа еден
интересен виц.
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Новото девојче забележа како сите се смеат и
замолчи. Се почувствува дека воопшто не е
добредојдена.

На мал одмор, никој не си играше со неа. Никој не
знаеше дали ќе и` се допаднат нивните игри. И по
завршувањето на часовите таа немаше другарчиња.
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Детето – изумител никаде го немаше. Веројатно
работи на нешто ново. Па така, помалото братче (кое
секогаш беше радосно и пријателски расположено)
го покани новото девојче да дојде дома со него.

Таа се насмевна и со рацете му покажа „Да, секако!“
И така тие заедно си играа, иако помалото братче
знаеше само неколку зборови со знаковен јазик.
Се возеа со кануто и го истражуваа езерото на
`
пролетното сонце. Помалото братче се обиде да и
објасни, со користење на знаци со рацете и со
правење задоволни гримаси на лицето, дека
неговиот поголем брат е момчето – изумител кој има
тајна лабораторија под островот, среде езерото.
Братчето не беше сигурно дали девојчето го разбра
` го кажа.
тоа што и
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Додека кануто се возеше
по езерото, девојчето со
возбуда покажа кон
одредено нешто.

На другата страна од езерото,
среде шумата, сончевите зраци
се одбиваа од една голема
стаклена купола.
Го паркираа кануто и одлучија
да видат што е тоа.
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Поминаа низ дрвјата и дојдоа до една мала чистинка.
Кога видоа што е тоа што ги одбивало сончевите зраци,
останаа вчудоневидени!
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Децата дојдоа на едно место на кое имаше повеќе
стаклени градини. Тие беа целосно затскриени од
шумата и низ дрвјата можеа да се видат само
крововите на градините. Зелениот змеј продолжи да
лета во таа насока – изгледаше дека го знае местото.
На еден од крововите од стаклените градини најдоа
окно, но беше заклучено. Помалото братче
разочарано разгледуваше наоколу. За среќа, девојчето
добро знаеше математика и знаеше како да
дешифрира. Таа ја внесе лозинката:
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Окното се отвори и тие се симнаа
надолу, гледајќи притоа наоколу.

26

Стаклената градина беше неверојатна.
Имаше многу ботаничка опрема и изуми кои
се однесуваа на одгледување растенија.
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Имаше кактуси на кои растеа лижавчиња со мраз,
наменети за оние кои патуваат низ пустина...

Како и грмушки од меки зелени тревки
на кои растеа маршмалоу слатки.

ПУSТИNSКИ КАКТУS NА КОЈ
RАSТАТ ЛИЖАVЧИЊА SО МRАЗ

ГRМУШКА NА КОЈА RАSТАТ
МАR[МАЛОУ SЛАТКИ

(Cactaceaa frigidadulci)

(Origanum mollisdulce)

1. Лиsтови од кактus кои поsтигнuваат
suпеr ладење.
2. Ледени лижавчиња во тrи вкusа.
3. Долг коrен за да најде вода во
pusтинsката почва.
4. Hибrид од кактus и шеќеrна тrsка.

1. Rаsтат оrганsки маrшмалоu sлатки
наменети за топло чоколадо.
2. Nапrавена е sо измена на
оrигано гrмuшка.

28

Имаше и мангров дрвја чии корења се протегаат длабоко
во водата, а на кои имаше ветрокази кои предупредуваат
на бура и спречуваат штети од бура.

МАNГRОV ДRVЈА КОИ ПRЕДУПRЕДУVААТ NА NЕVRЕМЕ
(Rhisophora tempestproteget)

1.
2.
3.
4.

Vетrокази кои покажuваат на небото и долги коrења за да пrедоsетат големи бurи.
Crвени, жолти или зелени цветови кои ја менuваат бојата за да пrедuпrедат на urагани.
Sемиња кои ги клониrаат дrвјата и кои имаат екsтrа јаки коrења.
Hибrид од crвено мангrов дrво и палмино дrво.
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Имаше и ползавци во форма на
вертикални скали на кои растат
кикиритки, наменето за оној што се
качува по нив...

...и мали јаболкници на кои растеа
мали шпиунски камери во разни
црвеникави бои.

SКАЛА NА КОЈА
RАSТАТ КИКИRИКИ

ЈАБОЛКNИЦА ЗА
ВИДЕО NАДЗОR

(Bertholletia scalanucis)

(Malus securitas)

1. Rаsте до 55 метrи.
2. Vкusни кикиrитки во лuшпа
која леsно sе отвоrа.
3. Sтабилизиrачки коrења.
4. Hибrид од rаsтението кикиrика
и лозата која sе наrекuва шикuима.

1. Камеrи за видео надзоr во лажни јаболка.
2. Sилни и sтабилни коrења за да го дrжат
дrвото на оsтrов.
3. Тешко sтебло кое е отпоrно на
електrицитет за да ги ноsи sкrиените жици.
4. Nапrавена е sо измена на јаболкницата „гала“.
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Имаше и папрати кои висеа од далекуводите и
кои го апсорбираа загадувањето на воздухот крај
патиштата... како и печурки кои изгледаше дека се
хранат со нафта и бензин, и ја прочистуваат
загадената почва.

ПЕЧУRКИ КОИ SЕ
HRАNАТ SО БЕNЗИN

ЕПИФИТИ КОИ
VПИVААТ ЈАГЛЕRОД

(Pleurotus solvasordibus)

(Platycerium emissionepurus)

1. Sоrти кои usпеваат да акuмuлиrаат
1. Папrат sо шиrоки лиsтови кој бrзо sе
rазмножuва, кој впива јаглеrод диокsид
загадuвачи во огrомно количеsтво.
и кој живее по жиците.
2. Мико-rемедијатоrи за да можат да
2. Nапrавено sо измена на видот на папrат
rаsтат на почва или во вода.
кој sе наrекuва платиcеrиuм.
3. Биsеrи кои го концентrиrаат
загадuвањето во школки од делфиниоrит.
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На некои растенија растеа и
тикви во најразлични бои.
Кога едната од нив падна од
лозата и се отвори во змеј со
сина боја, децата одеднаш
сфатија од каде потекнува
нивниот зелен змеј!

RАSТЕNИЕ ОД КОЕ RАSТАТ ЗМЕЈОVИ КАКО МИЛЕNИЧИЊА
(Dionaea dracus)

1.
2.
3.
4.

Sладок здив кој пrави дruгите rаsтенија да rаsтат suпеr бrзо.
Извонrедно леsно тело за летање, мал паметен мозок и веsел каrактеr.
Издrжлива обвивка како заштита од падови и тrкалања (но rанлива на виrusи).
Hибrид од венеrината мuволовка и тиква.
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Имаше дури и поголеми зелени лози со многу златни
бобинки и листови на нив, кои растеа од куповите
ѓубре. Бобинките пукаа како пуканки и со тоа посејуваа
семе за да расте нова лоза.

„Значи, на ова мислеше моето помало братче кога рече
дека почнува да го интересира ботаника“, рече со
смеење братот. Тогаш слушнаа чекори.

ГОЛЕМАТА ЗЕЛЕNА ЛОЗА
(Hedera viridimundus)

1.
2.
3.
4.

Rаsте бuквално наsекаде и има милиони sитни коrенчиња кои го rазбиваат ѓuбrето.
Rаsтение кое има hипеr капацитет за акuмuлација и ги впива загадuвачките матеrии.
Бобинки кои puкаат како пuканки и sо тоа поsејuваат sеме за да поrаsне нова лоза.
Hибrид од англиsки бrшлен, ползавец и rепка.
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Тука беше момчето – изумител, кое
покажа загриженост.
„Не е безбедно тука“, рече тој. „Некои од
овие растенија сè уште се експеримент и
се живи. Ајде, да си одиме дома“.
Како што излегоа од стаклената
градина, змејот кивна врз лозата која
растеше долж ѓубрето.
Само девојчето виде што, всушност,
се случи потоа.

Виде како лозата почна да се движи
и се обиде да им испрати знак на
предупредување на своите нови
пријатели.

Но братчињата не ја разбраа оваа
порака. Тие ја заклучија стаклената
градина и со кануто појдоа кон
домот, преку езерото, за да се
напијат чај.
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Додека пиеја чај, повторно се вклучи алармот и се појави
интернет екранот со нови вести.

Од некоја причина, сите автопатишта надвор од нивниот
дом беа блокирани! Истовремено, фабриките и
купиштата отпад се случуваше да исчезнуваат!
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Набрзина, се упатија кон хибридниот
автомобил кој припаѓаше на нивното
семејство и детето – изумител притисна
на копчето „мод за летање“.
Автомобилот полета, а помалото братче
и неговата другарка безбедно ги врзаа
појасите на своите седишта.

36

37

Од горе можеа да забележат нешто што
изгледаше како огромен куп ѓубре кој
успешно се намалуваше благодарение на
големата зелена лоза.

38
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Лозата и понатаму растеше! Се ширеше низ целата земја, јадејќи
ги попатно фабриките кои загадуваа, кантите со ѓубре,
автопатишата, па дури и нуклеарните централи.
„Лозата потекнува од мојот ботанички
проект“, рече момчето – изумител. „Не
беше завршена! Како се случи до ова?“
Девојчето покажа кон малиот зелен змеј,
кој повторно кивна, овој пат врз семка од
јаболко која беше на задното седиште.

Семката веднаш израсна во
мала јаболкница.

„Ох, не!“, рече момчето – изумител. „Оваа лоза требаше да помогне во
чистењето на животната средина и да го реши проблемот со ѓубрето – не да
ја изеде цивилизацијата! Ама сега расте во многу огромна билка и вон секоја
контрола, јадејќи сè што ќе и` се најде на патот! Мораме да ја запреме и да го
спасиме градот!“
Се обидоа да викаат накај големата зелена лоза, но затоа што таа нема уши,
не можеше да ги слушне туку продолжи да расте.
Како што небото сè повеќе се затемнуваше, на девојчето (кое знаеше што
значи да не можеш да слушаш) и` дојде една извонредна идеја.
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Го запали предното светло од автомобилот кон
лозата. Големата зелена лоза се чувствуваше
ладно и осамено во темницата и таа веднаш
поита кон светлото.

Но веднаш откако автомобилот
одлета малку подалеку, светлото
не беше доволно силно.
Лозата се врати на своето осамено
џвакање во темнината.
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„Има само едно решение“,
си помисли момчето –
изумител. Тој набрзина
одлета со автомобилот
кон
островот
среде
езерото и слета веднаш до
окното.
Момчето – изумител
излезе од автомобилот и
се стрча кон својата
подземна лабораторија,
под езерото.

Накусо потоа се врати, носејќи еден од неговите
најголеми изуми – горивна ќелија.
Ќелијата беше полна со енергија собрана од гасот
на небулите од вселената, со помош на сателитот.
Таа зрачеше со топла виолетова светлина во сите
насоки!
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Новата другарка на момчињата почна да се смее кога
ја видете топката, затоа што таа неверојатна ќелија со
гориво имаше иста виолетова боја како и бојата која е
карактеристична за нивното училиште „Сезнаеме“!

Тие внимателно ја закачија топката со висечки јажиња
за летачкиот хибриден автомобил и повторно полетаа.
Додека летаа над темниот град, снопот светлина
светеше надолу.
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Светлината од виолетовиот гас од
вселенската небула беше многу топла и силна,
и ја привлече лозата, која се тргна од целото
ѓубре, фабрики и автопатишта. Лозата почна
да го следи летечкиот хибриден автомобил.
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Наскоро повторно излегоа од градот и дојдоа
отспротива на езерото.
Светлечката топка ја спуштија на полето кое се
наоѓаше во близина на езерото. Висечките држачи ги
закачија на дрвото–светилка кое детето – изумител го
одгледало од семе со помош на змејот.

Големата зелена лоза ја опкружи
светлечката топка и почна да
преде. Се создаде нова шума.

ДRVО – SVЕТИЛКА
(Ceiba illuminatus)
1. Nа него rаsтат дrжачи за sветилка кои можат да ја дrжат и топката sо гаsот од небuла.
2. Dилно sтебло кое е отпоrно на пожаr, sо оsтrи rаботи и sтабилни коrени.
3. Цветови кои светат навечеr за да ги пrивлечат заштитните лилјаци.
4. Hибrид од палма, пелин и капок.
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Момчето – изумител, неговото помало братче и нивната другарка го спасија
градот! Тие беа јунаци!
Кога наредниот ден се вратија на училиште, сите нивни другари беа многу
среќни.
Сите во училиштето
решија повторно да ги
користат работите кои
веќе ги искористиле и
повнимателно да го
рециклираат отпадот.
Со ова, проблемот со
отпадот никогаш повеќе
нема да биде толку голем.

Кантите од кои се прелеваше ѓубрето повеќе
ги немаше. Ја снема и големата зелена лоза,
која ги вознемири сите.
Старите
фабрики
кои
загадуваа никогаш не ги
изградија
повторно
–
наместо нив беа поставени
нови електрични централи
на сончева енергија, на
внимателно одбрани места
кои
не
го
зафаќаа
зеленилото.
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Ботаничките откритија на момчето – изумител беа
споделени со ботаничките градини на Велика Британија
и со биолошките лаборатории од целиот свет.
За да и` се заблагодари за помошта, момчето –
изумител му подари на девојчето нејзино растение –
змеј, со виолетова боја!

Кога видоа дека новото девојче беше добродушно и дека
навистина имаше добри идеи, сите во одделението на
помалото братче посакаа веднаш да го научат
знаковниот јазик. Вака ќе може подобро да го разберат
своето ново другарче и да обезбедат дека сите деца во
одделението се секогаш вклучени, прифатени и
добредојдени.

Крај (засега)
48

Џона Дејвид (11) живее во Кембриџ, Велика Британија и учи во
училиштето Кингс Колеџ. Тој е граѓанин на Велика Британија, Канада,
Швајцарија и Германија и е автор на неколку книги за момчето – изумител
и неговото помало братче.
Бил дете - делегат на Конференцијата на ООН за одржлив развој во 2012
година. Има добиени медали на меѓународните училишни дебати и
натпреварите на есеи за одржливо живеење. Џона исто така уредува
интернет страница за еко-наука и технологија за деца и е амбасадор за
климатска правда, со ветување дека ќе засади над 1,000 дрвја низ целиот свет.
Џона многу сака математика и наука (особено астрофизика и ботаника),
како и шах, читање, поло, пливање, кајакарство, аикидо и да свири на
флејта. Многу сака да прави шеми и планови за еко-изуми, но допрва
треба да научи како да ги направи.
Им се заблагодарува на своите родители, на класниот раководител и на
неговите извонредни учители во училиштето Кинг, а особено им се
заблагодарува на неговиот помал брат Нико, за инспирацијата и поддршката,
а исто така и на Керол Адлам за нејзините извонредни цртежи.

Керол Адлам е уметник со седиште во Велика Британија, која црта и
пишува стрипови и книги за деца. Таа исто така прави и репортажна
уметност за музеи и за организации кои се занимаваат со наследство во
културата. Добитник е на Наградата за илустрација за книги за деца на
Обединетите нации/ Златна награда за илустрации во детски книги која ја
доделува Светскиот совет за иднина. Имала изложби во Болоња,
Кембриџ, Лондон и Нотингем. Дополнителни информации можат да се
најдат на www.caroladlam.co.uk.
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Благодарности и инспирации
Меѓународна комисија „Гласовите на идните генерации“
Срдечна благодарност до Меѓународната комисија формирана во 2014 година од страна на неговата
екселенција, судијата Ц. Г. Веерамантри, лауреат на наградата на УНЕСКО за истражување на мировното
образование која ја поддржува, води и профилира оваа нова серија на книги за деца, како и Александра
Вандел (ВФЦ), д-р Мари-Клер Кордониер Сегер (ЦИСДЛ), д-р Кристијан Ален (Нов Зеланд), Ирина Бокова
(УНЕСКО), г-дин Карл Хансен (Труст за одржливо живеење), Ема Хопкин (Велика Британија), д-р Јинг-Ших
Хсие (ЕКПФ), д-р Марија Лејхнер-Рејнал (Уругвај), Мелинда Мануел (ПНГ), Јулија Мартон-Лефере (ИУЦН),
д-р Џејмс Муди (Австралија), Ана Опоса (Филипини), професор Кирстен Сандберг (претседател на ОН
ЦРЦ), Патриша Чавес (ОН ДСД), д-р Марсел Сабо (Унгарија), д-р Кристина Војт (Норвешка), Габриел
Саконаги-Бејкон (Фондација Мур), Марсела Орвањанос де Ровзар (УНИЦЕФ Мексико) и други.
Светскиот совет за иднината се состои од 50 еминентни меѓународно влијателни лица од целиот свет.
Сите заедно тие работат на тоа да им пренесат на нашите деца и внуци здрава и праведна планета
(www.worldfuturecouncil.org).
Организација за образование, наука и култура на Обединетите нации (УНЕСКО) која ја прослави
својата 70-та годишнина во 2015 година, се стреми да изгради врски меѓу народите кои овозможуваат
морална и интелектуална солидарност на човештвото, преку мобилизирање за целите на образование,
градење меѓукултурно разбирање, научна соработка и заштита на слободата на изразување (en.unesco.org).
Комитетот за човекови права на Обединетите нации (ЦРЦ) е тело од 18 независни експерти кои ја следи
имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето и нејзините три изборни Протоколи, од страна на
нејзините држави потписнички (www.ohchr.org).
Програмата за животна средина на Обединетите нации (УНЕП) обезбедува лидерство и го охрабрува
партнерството во грижата за животната средина преку инспирирање, информирање и поттикнување на
народите и луѓето да го подобрат својот квалитет на живот, без да го загрозат квалитетот на живот на
идните генерации (www.unep.org).
Меѓународната унија за зачувување на природата (ИУЦН) има визија за праведен свет кој ја вреднува и
зачувува природата, работејќи во насока на зачувување на интегритетот и диверзитетот на природата и да
обезбеди дека секоја употреба на природни ресурси е правична и еколошки одржлива (www.iucn.org).
Центарот за меѓународно право за одржлив развој (ЦИСДЛ) поддржува разбирање, развој и примена
на право за одржлив развој преку спроведување на истражувања во вид стипендии и дијалог и
олеснување на правната едукација преку настава и градење на капацитети (www.cisdl.org).
Труст за одржливо живеење и нејзиниот Центар за дождовни шуми постои со цел да
обезбеди дополнително разбирање на одржливото живеење во Обединетото Кралство и
во меѓународни рамки, преку висококвалитетно образование (www.livingrainforest.org).
Фондацијата за заштита на квалитетот на животната средина (ЕКПФ) е основана во
1984 година и е водечка невладина организација во Тајван. Спроведување на еколошко образование,
садењето дрвја и меѓународното учество преку координирање на ресурсите во меѓународни рамки го
поттикнува еколошкиот и одржлив развој во нашето време.
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Дополнителни информации за серијалот „Гласовите на идните генерации“
Во рамки на прославата на 25-годишнината од Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето,
серијалот книги за деца „Гласовите на идните генерации“, предводен од Обединетите нации и
конзорциумот на едукативни добротворни организации, вклучувајќи го и Светскиот совет за иднината
(ВФЦ), Центарот за меѓународно право за одржлив развој (ЦИСДЛ), Фондацијата за заштита на
квалитетот на животната средина (ЕКПФ), Еко фондацијата и Трустот за одржливо живеење (ТСЛ), меѓу
другите, како и комесарите за идни генерации во неколку држави, потоа меѓународните лидери од
Секторот за одржлив развој на ООН, Комитетот на ООН за правата на детето, Организацијата за
образование, наука и култура на ООН (УНЕСКО), Меѓународната унија за зачувување на природата
(ИУЦН) и другите меѓународни организации, го воведоа новиот серијал на книги за деца: „Гласовите на
идните генерации“.
Секоја година избираме приказни од одредена група на детски автори, инспирирани од резултатите на
Самитот за Планетата Земја, Конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој Рио+20
(ИНЦСД), Светските цели за одржлив развој и самата Конвенција за правата на дететот (ЦРЦ). Нашите
млади автори, на возраст од 8 до 12 години, се загрижени за идната правда, сиромаштијата, глобалната
животна средина, образованието и правата на децата. Придружено со илустрации, секоја книга
профилира интересни, креативни и авантуристички идеи за создавање праведна и позелена иднина, во
контекст на интересите и животите на децата.
Наша цел е книгите да ги објавиме на меѓународно ниво, на десет јазици, подигнувајќи ги со тоа
гласовите на идните генерации и да овозможиме ширење на нивната порака за правично и одржливо
утро помеѓу нивните врсници и возрасните низ целиот свет. Ве повикуваме да ни се придружите во
поддршката на ова инспиративно партнерство на www.vofg.org.
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Конвенција на Обединетите нации за правата на детето
Сите деца се носители на важни човекови права. Пред дваесет и пет
години, во 1989 година, повеќе од стотина земји ја договорија Конвенцијата
на ООН за правата на детето. Во овој најважен договор за човекови права
во историјата, тие ветија дека ќе ги заштитат и промовираат еднаквите
права на сите деца, кои меѓусебно се поврзани и подеднакво важни.
Конвенцијата има вкупно 54 члена, во кои државите даваат свечени
ветувања дека ќе ги заштитуваат потребите и соништата на децата. Тие ја
препознаваат улогата на децата во остварувањето на нивните права,
потребата од тоа да бидат слушнати и вклучени во одлуките. Особено
членовите 24 и 27 ги заштитуваат правата на децата на безбедна вода за
пиење, добра храна, чиста и безбедна околина, здравје и квалитет на живот.
И членот 29 го признава правото на децата на образование кое ги развива
личноста, талентите и потенцијалот, со почитување на човековите права и
на животната средина.
д-р Александра Вандел
Светски совет за иднината
Цели за одржлив развој на Обединетите нации
На Конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој Рио+20
организирана во 2012 година, владите и луѓето се собраа заедно со цел да
изнајдат начини за побезбеден, поправичен и позелен свет за сите. Сите се
согласија да преземат нови активности за да се стави крај на
сиромаштијата, да се спречат еколошките проблеми и да се изградат
мостови кон поправедна иднина. Во вкупно 283 точки од Декларацијата
„Иднината што ја сакаме“, државите се обврзаа да ги заштитуваат
човековите права, умно да ги користат ресурсите, да се борат против
климатските промени и загадувањето, да ги заштитуваат животните,
растенијата и биолошката разновидност и да се грижат за океаните,
планините, мочуриштата и другите посебни места.
Во Обединетите нации, државите се обврзуваат на 17 нови цели за
одржлив развој кои се однесуваат на целиот свет, при што конкретни цели
се дејствувањето на терен. Здруженијата, владите, фирмите, училиштата и
децата формираа над илјада партнерства и мобилизираа милијарди во
пари, за да се испорачаат ветувањата. Иднината што ја сакаме постои во
срцата и умовите на нашата генерација, и во рацете на сите нас.
Вујелва Кууја
Центар за меѓународно право за одржлив развој (ЦИСДЛ)
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Овој производ е подготвен во рамките на кампањата од јавен интерес за подобра животна средина
„Не игнорирај! Реагирај!“ на Институтот за комуникациски студии
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Овоj производ е подготвен во рамки на проектот „Поддршка за добро владеење преку граѓанско учество за
поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија“ финансиран од Владата на Обединето
Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги
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„Со извонредна љубопитност, голема доза на магично размислување, јасна
фасцинација за биолошката разновидност и со свеж и надежен поглед на светот, ова
дете – автор и неговите приказни продолжуваат да нè инспирираат сите нас. Оваа
книга и целиот серијал сесрдно ги препорачувам на сите“.
д-р Бруило Фереира де Соуза Диас
извршен секретар на Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD)
„Ова дете – автор ја освои првата награда на меѓународниот натпревар за пишување
есеи за деца од основни училишта, со неговата епска визија за тоа како треба да
изгледа иднината на одржливото образование. Неговата нова книга ни помага сите
нам да размислиме уште еднаш за тоа каков однос имаме кон природата – честитки!“
Карл Ханесен
Директор на Трустот за одржливо живеење и за живите дождовни шуми,
Велика Британија
„Оваа креативна приказна нè ангажира сите нас да размислуваме за науката и
магијата на шумите и пејзажите, како и за тоа колку е важно внимателно да го
применуваме новото знаење. Станува збор за брилијантна приказна која шири свест
и надеж, и истовремено е интересно четиво за читање за деца!“
д-р Петер Холмгрен
генерален директор на Центарот за меѓународно истражување на шумарството
(ЦИФОР)

УНЕСКО Гласови на идните генерации
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