
 
 
 

Global Centre for Pluralism - Глобални центар за плурализам проглашава 
добитнике Награде за глобални плурализам за 2019. годину 

 
Deborah Ahenkorah - Деборах Ахенкорах (Гана), Center for Social Integrity - Центар 

за друштвени интегритет (Мјанмар) и „Learning History That Is Not Yet History” – 
„Учење историје која још није историја” (Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна 

Гора и Србија) препознати су као изузетне вође у промовисању инклузије широм 
света 

 
Отава, Канада – 15. октобар 2019. године – Данас, Global Centre for Pluralism 
проглашава три добитника Награде за глобални плурализам за 2019. годину: 
Деборах Ахенкорах – млада друштвена предузетница из Гане и издавачица 
књиге, која оживљава приче о животу афричке деце; Центар за друштвени 
интегритет – организација која даје вештине и глас омладини из сукобом 
погођених предела Мјанмара да буду вође промена усред многобројних 
постојећих конфликата у земљи, који се међусобно преклапају; и „Учење 
историје која још није историја“ - мрежа предавача и стручњака из области 
историје с Балкана, који иницирају нови приступ подучавању контраверзне 
историје. 
 
Meredith Preston McGhie - Мередитх Престон МекГхи, Генерална секретарка 
Глобалног центра за плурализам, рекла је: „Центар има част да подржи рад 
овогодишњих добитника награда. Њихове креативне иницијативе нуде наду да се 
негативни трендови искључивања и поделе могу променити. Утицај њиховог рада 
је доказ да можемо изградити врло различита, мирољубива и инклузивна 
друштва. Ово су примери из којих сви можемо научити.” 
 
Joe Clark - Џо Кларк, бивши Председник Канаде и Председавајући жирија за 
награду, рекао је: „Жири је био инспирисан важним радом добитника награде и 
стотинама примљених импресивних пријава. Сви су дубоко посвећени опремању 
следеће генерације вођа знањем и емпатијом да одговоре на највеће изазове 
садашњег и будућег плурализма.“ 
 
Глобална награда за плурализам слави плурализам на делу. Као резултат 
њихових одрживих достигнућа у промовисању уважавања наспрам разлика, 
добитници Награде помажу у изградњи инклузивнијих друштава, која вреднују и 
јачају људске различитости. 
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Добитница награде, Deborah Ahenkorah је рекла: „Осећам се невероватно 
благословљено што примам ову награду и, након деценије рада усмереног значају 
афричке књижевности за децу, ово одавање части наглашава колико смо ближи 
циљу постављања афричке литературе за децу на заслужени светски пиједастал. 
Настављам да се радујем том дану када будете могли ући у књижару било где у 
свету и пронаћи невероватне афричке приче доступне свима.” 
 
Aung Kyaw Moe - Аунг Кјав Мое, Извршна директорица добитника награде, 
Центра за друштвени интегритет, рекла је: „Ова награда израз је признања да 
промена може доћи изнутра, те да оно што је започело као мала локална 
иницијатива, може постати јак и битан покрет. Велико је достигнуће моћи 
приказати народ Рохингја, који се залажу за толеранцију и плурализам руку под 
руку с људима друге етничке и религијске припадности. Надам се да ће се једног 
дана различитост у Мјанмару не само прихватити, него и славити.” 
 
Бојана Дујковић, представница добитника награде, екипе „Учење историје која 
још није историја“ рекла је: „За нашу екипу је веома важно да примамо 
међународно признање за рад који развијамо уз минималну подршку више од 16 
година. За наставнике у нашим учионицама бављење осетљивом историјом 
југославенских ратова из 1990-их година је веома тешко. Лично смо повезани с 
овом темом и многи, укључујући овај тим, деценијама су закопавали ову тему. 
Сада је тренутак да се одговорно суочимо с прошлошћу и да подучавамо о 
сукобима из 1990-их година, како би се изградила будућност међусобног 
разумевања, мира и помирења.” 
 
Ове године Глобални центар за плурализам примио је преко 500 пријава за 
Награде за глобални плурализам за 2019. годину, које су обухватале 74 земље—
више него двоструко у односу на пријаве за инаугурацијске награде 2017. године. 
Сви кандидати су подвргнути строгој ревизији и поступку одабира жирија. 
 
Глобални центар за плурализам, којег су основали Његово Височанство Ага Кхан 
и Влада Канаде, прогласиће три победника и седам почасних спомена на 
церемонији доделе награде 20. новембра 2019. године у Отави, Канада. Сваком 
од три победника биће додељено 50.000 долара и неновчана подршка за 
унапређење њиховог рада на промовисању плурализма. 
 
Међу досадашњим победницима су посредница у случају сукоба Alice Nderitu - 
Алице Ндериту (Кенија), бранилац права жртава Leyner Palacios Asprilla - Лејнер 



Палациос Асприла (Колумбија) и адвокат за људска права Daniel Webb - Даниел 
Веб (Аустралија). 
 
О Глобалном центру за плурализам 
Глобални центар за плурализам у Отави независна је добротворна организација, 
коју је основало Његово Височанство Ага Кхан у сарадњи с Владом Канаде. 
Инспирисан искуством Канаде, као разнородне и инклузивне земље, Центар је 
створен ради унапређења позитивних одговора на изазов мирног и продуктивног 
заједничког живота у различитим друштвима. 
 
За више информација, молимо контактирајте: 
Calina Ellwand - Цалина Елванд 
calina.ellwand@pluralism.ca 
T: +1 613 688-0137  
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О добитницима Награде за глобални плурализам за 2019. годину 
 
Деборах Ахенкорах (Гана) је социјални предузетник и издавач књиге за децу, 
која је учествовала у оснивању Golden Baobab - Златног Баобаба како би 
оснажила афричке писце и илустраторе да причају приче афричке деце. Она се 
залаже за репрезентативнију литературу за децу, помажући читаоцима да имају 
увид у тачне приказе Африке, које су произвели Африканци. Златни Баобаб нуди 
једину светску награду која слави афричке писце и илустраторе. Ахенкорах је 
такође основала African Bureau Stories - Афричку канцеларију прича, издавачку 
кућу за децу.  
 
Center for Social Integrity - Центар за друштвени интегритет (Мјанмар) је 
организација која развија недискриминаторно и инклузивно друштво у Мјанмару, у 
којем се цени плурализам. Визија Центра основаног 2016. године је нови, 
модерни, секуларни мјанмарски национални идентитет заснован на социјалној 
кохезији, ненасиљу, непристрасности и неутралности. Центар сарађује с 
омладином погођеном сукобом, пружајући јој обуку о осетљивости на сукобе и 
изградњи мира, негујући генерацију вођа с плуралистичким начином 
размишљања. 
 
Екипу „Учење историје која још није историја“ (Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Црна Гора и Србија) чине историчари и предавачи, који више од 16 
година раде на развоју одговорног начина подучавања историје сукоба у бившој 
Југославији. Увиђајући да се наставници често осећају слабо припремљеним за 
подучавање о овим осетљивим и контраверзним темама, мрежа је створила 
мрежну базу података бесплатних ресурса и пружа обуку за наставнике. Они 
представљају једини регионални напор да се осигура непристрасан приступ учењу 
и подучавању о недавним ратовима. 
 
 
О часним споменима Награде за глобални плурализам за 2019. годину 
 
Adyan Foundation - Фондација Адиан (Либан) промовише културну и религијску 
разноликост помоћу локалних иницијатива у образовању, медијима, јавној 
политици и мултикултуралној размени. 
 
The Afghanistan National Institute of Music - Афганистански национални 
институт за музику (Афганистан) користи снагу музике да трансформише 
животе, промовише мир и врати музику афганистанском друштву. 
 



Artemisszió Foundation - Фондација Артемисзио (Мађарска) унапређује 
друштвену инклузију најугроженијег становништва Мађарске, укључујући 
омладину сиромашног порекла, Ромкиње, мигранте и избеглице, путем 
међукултуралног образовања и менторства. 
 
onBoard – уОдбору Канада, програм Ryerson University’s Chang School of 
Continuing Education [Чанг школа континуираног образовања, Универзитет 
Риерсон] државним обукама и програмима за усклађивање одбора подржава 
инклузивније и разноврсније руковођење канадским одборима у непрофитним 
организацијама и јавном сектору. 
 
Rupantar - Рупантар (Бангладеш), највећа организација за подизање свести и 
друштвену мобилизацију у Бангладешу, делује за демократију и праведно 
управљање путем масовног учешћа. 
 
SINGA - СИНГА (Француска), грађански покрет, подржава избеглице и мигранте у 
19 европских градова ради стварања значајних односа и професионалних мрежа у 
њиховим земљама домаћина. 
 
Soliya - Солија (САД) користи стварну размену, како би омладини широм света 
донела мултикултурална искуства, припремајући следећу генерацију за 
конструктивно бављење различитостима и вођење емпатијом. 
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