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Ми претставува големо задоволство што можам да
придонесам за овој предговор кон првата книга,
која инаку е дел од серијалот книги за деца
„Гласови на идните генераци“.

Оваа книга покажува колку длабоко децата размислуваат за меѓународниот мир
и правда, за одржливиот развој и човековите права од кои зависи иднината на
цивилизацијата. Во време на климатски промени, деградација на ресурсите,
загадување на животната средина и други предизвици, оваа серија ќе ја пренесе,
на шармантен начин, пораката на помладата генерација до нас, која укажува на
нивната грижа за создавање подобар свет на иднината. Тие исто така ја
потенцираат и важноста на светата доверба што ја носи нашата генерација, да
помогне во градењето подобар свет за нив.
Оваа замислена мала приказна е повик до сите нас. Тоа е потсетник за важноста
на надежта, храброста, креативноста, почитта и одговорноста кон животната
средина – тоа се клучни квалитети за да можат нашите цивилизации да
напредуваат и во иднина. Детскиот автор, кого го познавам скоро целиот свој
живот, има светол и љубопитен ум, вистинско срце, храбар дух и интензивна
посветеност да ги заштити Земјата и нејзините народи во мир. Со тоа што ќе му
помогнеме на неговиот глас да се слушне, ние нудиме надеж.
Како правник и судија, но уште поважно како татко и дедо, сум имал многу
прилики да размислувам за идниот светски поредок од кој дел ќе бидат нашите
деца. Оваа книга нуди повеќе погледи на тоа многу важно прашање. Топло ја
пофалувам, како и серијалот чиј дел е таа.
Н.Е. Судија Ц. Г. Веерамантри,
Лаурет на наградата УНЕСКО за мировно образование,
Поранешен потпретседател на Меѓународниот суд на правдата и патрон,
Центар за меѓународно право за одржлив развој (ЦИСДЛ),
Советник во Светскиот совет за иднината.

Ние, во Светскиот совет за иднината, сме посветени на
нашата одговорност да им пренесеме здрава планета на
нашите деца и внуци. Претставувајќи силен глас и зборувајќи
во име на идните генерации, ние работиме напорно за да го
премостиме јазот помеѓу она што треба да го правиме и она
што веќе се прави во моментов. Овој извонреден серијал на
книги ви дава глас и вам, млади луѓе. Преку овие приказни,
споделуваме две клучни ветувања дадени од светот на нашите
идни генерации: Конвенцијата за правата на детето и
Декларацијата Иднината што ја сакаме.

Jакоб Вон Уескул
Основач и претседавач, Управен одбор, Светски совет за
иднината и основач на наградата Рајт Лајвлихуд.
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Одржливиот развој е главната цел на меѓународната заедница уште од Самитот
за планетата Земја на ООН одржан во 1992 година. Знаеме дека користењето на
ограничените ресурси од нашата Земја, на начин што ќе им остави малку на
идните генерации, е кршење на нивните човекови права. Меѓугенерациската
еднаквост е особено важна кога се работи за децата (како идна генерација) и
нивните права.
Науката има клучна улога во поодржливиот свет. Во оваа книга, едно мало
момче и неговиот брат покажуваат на кој начин науката, кога се користи на
праведен и чесен начин, може да го промени светот на подобро.
Серијалот книги за деца „Гласови на идните генерации“ претставува идеална
платформа за поврзување на прашањата за правата на децата и одржливиот
развој, и им дава можност на младите автори да им покажат на возрасните како
тие ја гледаат иднината. Драги млади автори и читатели – со нетрпение
очекувам да учам од вас.

д-р Жулија Мартон – Лефевре
Генерален директор на Меѓународниот сојуз за зачувување на природата
(ИУЦН) и советник во Светскиот совет за иднината.
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По повод 25-годишнината од Конвенцијата на ООН за правата на детето, би
сакала да ја истакнам важноста од тоа да се слушнат гласовите на децата.
Глобалните предизвици со кои се соочуваме денес, вклучително и конфликтите,
епидемиите и климатските промени, имаат особено сериозни последици за
децата и се од клучно значење за нив. Потребно е да ги вклучиме децата во
потрагата по решенија за овие предизвици. Сите деца треба да бидат повикани
да учествуваат во оваа работа. Серијалот книги „Гласови на идните генерации“
има за цел да помогне во остварувањето на правата на децата, во смисла на
нивно учество, и да бидат слушнати при донесувањето одлуки кои ги засегаат
нив. Гласот на Џона е имагинативен, радосен и вистински, ги претставува
стравовите и надежите на децата и на идните генерации, а Комисијата за права
на детето целосно го поддржува неговиот повик за програми за образование во
врска со животната средина. Го пофалувам овој серијал за неговата
посветеност да ги сподели гласовите на децата со читателите на меѓународно
ниво. Со својата креативност, посветеност и надежна визија, децата-автори
можат да нè инспирираат сите нас да ги пронајдеме потребната волја и ресурси
за соработка со цел постигнување на одржливи решенија.
проф. Кристен Сандберг
Универзитет во Осло, претседавач на Комисијата на ОН за правата на детето

8

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.
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Но тоа никој не го знаеше – дури ни неговото мало
братче, барем не на почетокот. Момчето никому
не кажуваше за своите изуми. Тој не сакаше
луѓето да се исплашат или да му се потсмеваат.
Неговите родителите понекогаш ќе му преречеа
кога тој ќе си дојдеше дома со подискината
облека и со чудни дамки на неа.

Еднаш дури најдоа и големо парче на делфиниорит
(тоа е елемент кој тукушто е откриен од момчето)
во неговата спортска торба.
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Момчето и неговото мало братче се
упатија кон она што соседите го
нарекуваа „Ужасно добро
училиште“.
Тие ги учеа следниве предмети:
Математика,
Астрофизика,
Гимнастика,
Хемија и биологија,
Грижа за загрозени животни,
Програмирање за виртуелна
реалност,
Поправка на телескопи,
Географија,
Стреличарство,
Музика,
И НАЈВАЖНО:
Како се одржуваат гаргојли.
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Тие исто така учеа многу и многу јазици.

Малото братче беше многу радосно. Тоа
сакаше музика и зборуваше многу јазици.
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За родендени и други прослави, тоа доби
многу играчки од поголемото братче.
Најпрвин, малото братче не знаеше дека
тие беа посебни и несекојдневни
подароци. Тоа мислеше дека брат му ги
нашол овие подароци во продавница за
играчки!
Братчето доби...
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1. Робот пајак, како галениче,
кој може да стане невидлив:

1. ШЕМА: RОБОТ ПАЈАК (галениче)
1.
2.
3.
4.

Nевидлива баrиеrа која ја иsкrивuва sветлината за да sе добие ефектот на невидливоsт.
Позитrонsки мозок.
Мали гоrивни ќелии кои коrиsтат енеrгија од гаsните небuли во вsелената.
Поsебен челик и бrзовrтечки дел кој пuшта леплива пајажина.
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2. Антигравитациски воз кој сам
си ја прави пругата во воздух.

2. ШЕМА: АNТИГRАVИТАЦИSКИ VОЗ
1. Suпеr леsна hипеr плаsтика.
2. Nанотеhнолошки rамки од кои sе гrади и sе витка пruгата.
3. Покажuвач, како далечинsки uпrавuвач, за наsочuвање на возот.
4. Мали гоrивни ќелии кои коrиsтат енеrгија од гаsните небuли во вsелената.
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3. Ултра-лесен еко-веселенски брод
кој пишува зборови на таванот.

3. ШЕМА: ЕКО-VSЕЛЕNSКИ БRОД
1. Боја која sе пrsка (маsтило кое иsпаruва).
2. Sад sо маsтило кој sе лади на многu ниsка темпеrатurа (која не иsпаruва).
3. Позитrонsки rоботsки мозок sо јазични компоненти.
4. Мали гоrивни ќелии кои коrиsтат енеrгија од гаsните небuли во вsелената.
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4. Испреплетена мрежа од светла
која произведува органски слатки.

Ласерски
покажувач

4. ШЕМА: ИSПRЕПЛЕТЕNА МRЕЖА ОД SVЕТЛА
1. Пrоyиrно sтакло за цевките кои го наsочuваат лаsеrот.
2. Кruжна оsнова и апаrат за пrавење sлатки.
3. Делфиниоrит и hипеr плаsтика за позитrонsката единица – sклопка.
4. Гаs, метал и sтакло напrавено од делфиниоrит.
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На училиште, децата многу ги сакаа приказните
на помалото братче.
Сите мислеа дека тие приказни тој самиот
ги измислил.

Сите, освен лошото дете во училиштето.
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На првиот ден на училиште, по паузата за
Нова година, момчињата имаа часови по математика,
наука и англиски јазик.
Роботот – пајак, инаку галениче на помалото братче,
го следеше братчето сѐ до училиштето, но братчето не
го знаеше тоа затоа што пајакот беше невидлив.
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Роботот – пајак одеше на сите негови часови.
Особено му се допаѓаше на часовите по гимнастика.
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На пат кон дома, роботот – пајак им се појави
на братчето и на неговите другарчиња и им
правеше некои интересни финти.
Но, кога лошото дете од училиштето го виде
роботот – пајак, тоа на сите им се закани.
Малите деца се исплашија, но сепак се обидоа
да бидат храбри. Викнаа помош.
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За среќа, детето – изумител забележа дека
неговото братче е во неволја. Брзо го активираше
часовникот со невидлива бариера кој
тукушто го измисли.
Часовник почна да се врти, како штит,
и го избрка лошото дете.

Другарчињата беа
многу изненадени!
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За првпат, помалото братче почне да увидува
дека неговите играчки сепак се,
можеби... необични.
Потоа, момчињата ги поканија своите храбри
другарчиња на излет во природа.
Го зедоа своето кану и веслаа до островот кој
се наоѓаше на средината на езерото.

Таму си поминаа многу убаво.
Си играа криенка со роботот – пајак.
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Додека си играа, малото братче забележа една
рачка на јаболкницата на тој остров.

Си помисли: „Наскоро ќе
дојдам пак за подетално
да истражам“.

24

Момчето – изумител имаше навика да го снема со
часови, особено рано наутро кога сите спијат.
Малото братче одлучи да ја
истражи рачката на дрвото.
Па така, едно попладне,
по завршувањето на часовите,
тој и неговиот робот –
пајак крадешкум излегоа.
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Кога дојде до дрвото, ја повлече рачката.
Се отвори тајна врата, со неверојатен
лифт направен од стакло
кој водеше надолу.
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Како што помалото братче се
спушти во внатрешноста на Земјата,
забележа една голема лабораторија.
Таа беше полна со средства за физика,
хемија и биологија, како и со многу
недовршени изуми..
Таму имаше...
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1. Млазни ранци за лична употреба кои
користат сончеви пропелери.

1. ШЕМА: МЛАZNИ RАNЦИ
1.
2.
3.
4.

Пrопелеrи кои коrиsтат sончева енеrгија за полнење на rанецот додека лета...
Појаs за подеsuвање на наsоката на летање...
Поsебни очила за заштита од sонцето sо можноsт за инфrаcrвено гледање за ноќно летање...
Hидrодинамичен „подводен“ мод од кој може да отвоrи и опrема за нurкање.
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2. Полнач кој работи на громови и кој може
да полни и нешта кои не се електрични.

2. ШЕМА: ПОЛNАЧ КОЈ RАБОТИ NА ГRОМОVИ
1.
2.
3.
4.

Обвивки за заштита на полначот од топење...
Уsоглаsuвач – калибrатоr на енеrгетsкото поле за да sе избегне топење на електrичните кола...
Пrивлекuвач на гrомови...
Ќелии за sкладиrање на енеrгијата од гrомот.

31

3. Дупчалка на магма која
користи геотермална
енергија за градежни
проекти.

3. ШЕМА: ГЕОТЕRМАЛNА ДУПЧАЛКА NА МАГМА
1. Delphiniorite and diamond super-hard mobile drill-head
2. Hyper-sonic boosters to soften materials prior to
drilling
3. Magma heat treatment to soften rock
4. Geothermal super-conductor roots for power source
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4. Зоолошка градина со животни – роботи кои
можат да градат свои „нано“ живеалишта.

4. ШЕМА: NАNО ЗООЛОШКА ГRАДИNА
1. Nевидливи баrиеrи за живеалиштата.
2. Rамки изrаботени од нано теhнологија и sитни обоени камчиња за гrадење
на живеалишта во внатrешноsта на топката.
3. Оsновни позитrонsки единици за uчење танци, звuци и вештини
за гrадење живеалишта.
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Тука е дури и изумот на ќелии кои користат гориво
од гасот кој го има во вселенските небули.
Машината со горивни ќелии, која изгледаше
како голем компјутер со сателитска антена,
може директно да ја користи енергијата од
космосот и да ја зачувува во обновливите
енергетски ќелии, со облаци од жива
розова светлина.
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Одеднаш, сè му стана јасно! Прекрасните
играчки... исчезнувањето на братот со часови...
непрекинатото снабдување со струја на
нивниот дом... и посебната контролна табла
во нивниот хибриден автомобил на која
пишува „мод за летање“!
Малото момче остана вчудоневидено!
Тој сфати дека неговиот брат,
всушност, е момчето – изумител!
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Во еден агол од подземната лабораторија имаше
чудна трамбулина. Кога помалото братче и
неговиот робот – пајак се качија на трамбулината,
почнаа да лебдат. Тоа, всушност, беше камуфлирана
антигравитациска машина!
Колку повеќе истражуваа, толку повеќе
работи можеа да видат.
Еден ѕид имаше огромна контролна табла
со екрани и со милион
копчиња на кои
пишуваше „активирај го
невидливото поле“ и сл.
Одеднаш, пајакот го
активираше алармот
кој почна да црцори!
Се слушнаа и чекори
– некој доаѓаше!

36

Капакот се отвори и се појави момчето – изумител.
Кога си го виде помалото братче, почна да се смее.
„Ете, знаев дека ова не може засекогаш
да остане тајна“, рече тој.
Потоа, момчето – изумител им го
покажа тунелот од кој дојде.
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Беше долг и мрачен...

38

И водеше директно под езерото!

39

Тунелот заврши директно во нивната куќа,
поточно во плакарот под скалите!
Но, додека момчињата истражуваа,
се случи ужасна работа!

40

Лошото дете од училиштето со многу бучен
моторен чамец се возеше по езерото.
Кога го виде кануто на малото братче,
застана на островот за да го бара.
Некое време бараше наоколу, а потоа
забележа тајно окно во тревата.
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Кога лошото дете ја виде подземната
лабораторија, сфати дека сите тие неверојатни
изуми можат да се искористат како оружје.
Тој сакаше да ги продаде овие нови технологии
на еден лош диктарот за да се почнат
нови војни во светот.
Па така, детето ги стави сите изуми во една
голема вреќа и почна да се качува.
За среќа, момчето – изумител не ја оставил
својата лабораторија незаштитена.
Веднаш се вклучија алармот и светлата.
Се вклучи посебно гравитациско поле кое со
целата тежина го притисна лошото дете и го
забави, и тој речиси и да не можеше да се движи.
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Додека лошото дете не можеше да се помрдне на
скалите во обид да избега, веднаш дојде и роботот
– пајак.
Тој пушти мрежа, веднаш и како молња, и го
завитка лошото дете – крадец. Детето падна на
земја, целосно заробено.

Наскоро дојдоа и момчето – изумител и неговото
помало братче, затоа што го видоа алармот. Го
однесоа лошото дете директно во полиција, каде
му изрекоа две казни, а тоа се согласи да работи
општествено корисна работа за да научи да биде
подобра личност.
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Момчето изумител, неговото помало братче и
нивното галениче, роботот – пајак, одеа кон домот
во своето кану. Одлучија дека е време да им кажат
на сите за овие изуми.

Малото братче беше загрижено дека, ако не ги
споделат овие изуми со другите, тие (другите) би
можеле да ги украдат и да ги искористат за лоши
работи. „Вреди да те исмеваат ако сепак твоите
изуми можат да помогнат да се исчисти планетата
земја и да се искорени сиромаштијата“, рече тој.
45

Кога ги споделија, сите други останаа
вчудоневидени. Дури и нивните родители успеаја
да извадат дозволи за сè за да го заштитат целиот
труд на нивното дете – изумител.
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Потоа, помалото братче ги спакува во еден голем
сандак машината за обновлива енергија,
антигравитациската трамбулина, уредот за
невидливост и многу други еколошки играчки.

За периодите на одмори, помалото братче
патуваше низ светот и тоа што знаеше многу
јазици му помогна да ги сподели технологиите на
момчето – изумител со лидерите на државите кои
сакаа мир и чиста животна средина.
48

Голем број училишта работат на воведување нови програми за
образование за животна средина, затоа што чистата животна
средина е човеково право на секое дете.
Им беше задоволство да го видат него и изумите, затоа што тој e
многу радосен, а изумите беа многу паметни и корисни за учење
во врска со еколошките науки и технологии.
Во исто време, момчето - изумител напорно работеше во својата
лабораторија на следните идеи, а луѓето од целиот свет почнаа да
ги користат новите зелени изуми за да учат и живеат подобро.

Секогаш кога помалото братче ќе си дојдеше дома, момчето –
изумител ќе му поставеше прашање: кажи ми што виде?
На што помалото братче секогаш одговараше: „Ох... иднината.
Иднината која ја сакаме“.
49

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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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 Вандерл,
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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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 на 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 детето (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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Овој производ е подготвен во рамките на кампањата од јавен интерес за подобра животна средина
„Не игнорирај! Реагирај!“ на Институтот за комуникациски студии
www.iks.edu.mk

www.reagiraj.mk

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
одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

„Оваа прекрасно инвентивна приказна е одраз на природната аспирација на детето
да го подобри светот и да ја заштити нашата планета. Таа е инспиративен ресурс и за
наставниците и за учениците. Преку образованието, ние мора да создаваме мир во
умовите на децата и да ја негуваме креативноста на децата за да формираме
поодржливи, праведни и мирни општества. Ова е порака која
УНЕСКО ја промовира на глобално ниво во текот на целата година
во која прославува 70 години од постоењето“.
- Ирина Бокова
Генерален директор, УНЕСКО
„Иднината на ова несекојдневно дете, со научна љубопитност и храброст, може да
стане новата реалност“.
- проф. д-р Ернст Улрих фон Вајзакер
Водечки автор на Фактор Пет и ко-претседател,
Меѓународен панел за ресурси на УНЕП
„Неверојатна приказна за еко-изуми! Тоа сјае со креативност и мудрост.
Задолжително четиво за младите научници“.
- д-р Џејмс Бредфелд Муди
Автор на Шестиот Бран и „Новите пронаоѓачи“
ТВ лица од Австралија
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