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Апстракт: Насиље у школи у савременом друштву све је присутније, 
готово да добија облик пандемије. Развој понашања које се одвија у недо-
пустивом смеру и прелази границе толеранције заједнице, последица је 
друштвених промена и тешкоћа кроз које пролазе генерације годинама 
уназад. Насиље је постало свакодневница у систему савременог живљења 
појединца, а образац насилног понашања прихватљив модел вршњачког 
насиља у школи. Савремена породица и школа су битни чиниоци који 
својим васпитним циљевима умногоме могу помоћи како жртвама, тако 
и починиоцима вршњачког насиља. Школа, редефинисањем васпитних 
циљева и задатака, перманентно трага за адекватним решењима која могу 
представљати добре моделе социјализације нових нараштаја. Због тога је 
од велике важности указати на адекватне превентивне мере, програме за 
едукацију младих али и развијање атмосфере сарадње и толеранције све у 
циљу спречавања вршњачког насиља.

Кључне речи: насиљe, школа, насилничко понашање,облици његовог 
испољавања.

Насилно понашање деце и омладине проблем је који привлачи пажњу 
научне и стручне јавности и условљава потребу читавог низа друштвених 
субјеката да осмисле, организују и предузму активности превентивног ка-
рактера, које би успешно допринеле снижавању нивоа испољавања, одржа-
вања и развијања насилних облика понашања припадника младе генерације. 
Насиље је као динамична појава од вајкада привлачило пажњу истраживача 
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из више разлога. Најпре, насиље је појава својствена човековом друштву 
која поприма најразноврсније облике и на основу тога можемо извршити 
различите класификације (по разложности, средствима, сложености). За-
тим, насиље као феномен коресподира и са животињским светом, где се ја-
вља у форми агресије, као врста инстиктивног понашања.

Насиље у школама је ендемска појава која се испољава у разноврсним 
облицима и интензитетима, али обично постане социјално видљиво тек када 
поједини инциденти задобију медијску пажњу. Најпотреснији примери 
међувршњачког насиља у Америци су свакако они из 90-тих у Колумбији и 
Вирџинији када је побијено на десетине тинејџера од стране својих вршња-
ка. Насиље постаје саставни део животног стила и филозофије младих. Не 
треба при том заборавити да оно функционише и као средство најразно-
врснијих облика друштвене моћи. Масовни медији, телевизија посебно, под-
стичу насиље и стимулишу агресивне поступке. Из дана у дан деца постају 
сведоци ужасних слика ратова, убистава, терористичких атентата, масакра. 
Као хладан медиј телевизија уклања апстракцију, отупљује људску осетљи-
вост. Захваљујући њој, призор масакрираног човека престаје да буде потрес, 
већ сцена која се гледа као да се догађа на екрану. 

Најразличитија убиства и погубљења само су део свакодневног шлага 
ТВ програма. Телевизија испуњава већи део слободног времена, често се 
гледа од почетка до краја програма. Деца тако постају психолошки више 
него оптерећена. Насиље на телевизији, мноштвом како реалних, тако 
фиктивних слика која деца нису у стању да одгонетну сама, рађа неси-
гурност и тескобу. Стварни рат меша се с одглумљеним убијањем, а дете 
нема начина да одвоји реалност од маште, па се насиље које оно упија са 
екрана таложи, стварајући неразумевање. Сав тај менталитет медијског и 
филмског насиља делује разорно. Деца и одрасли постају суморнији, све 
више склони супарништву и агресивности, олако се навикавају на насиље 
и туђу муку.

У Србији је интензитет насиља међу младом популацијом почео да рас-
те кореспондирајући са распадом СФРЈ, да би кулминирао почетком 21. 
века као пожељан модел понашања. Генерације које су одрастале за време 
политичких, економских и културолошких криза праћених грађанским ра-
товима и међународним санкцијама, данас су усвојиле насиље и агресију као 
нормалан начин комуникације.

Друштво у коме живимо дуги низ година је у стању превирања. Пер-
манентне економске и друге кризе, ратна дешавања, сиромаштво широких 
слојева становништва, само су део социјалног окружења које погодује ства-
рању и одржавању идеологије насиља. Традиционалне вредности и норме 
изгубиле су на значају, а успостављају се нове. Велики део млађе попула-
ције који је одрастао 90–тих година, сазревао је у време велике политичке 
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и економске нестабилности, криминализације друштва, друштвених појава 
и разарања породице, што је довело до свеприсутне агресивности и насил-
ничког понашања.

Терминологија и дефинисање насиља

Иако постоји општа сагласност да је школско насиље озбиљан проблем, 
нема јединствене теоријске нити операционалне дефиниције тог појма. Ис-
траживачи воде дебату око тога који су основни елементи тог понашања, 
самим тим и сегменти његовог појмовног одређења.

Многи аутори користе дефиницију коју је дао Дан Олвеј, водећи ис-
траживач проблема ученичког насиља. Према поменутом аутору, ученик 
трпи насиље онда када је изложен трајном негативном понашању од стране 
другог ученика или групе ученика. Под негативним понашањем подразу-
мева се понашање усмерено на наношење повреде или нелагодности дру-
гоме. Повреда или нелагодност могу бити нанети директно (ударањем), 
или индиректно (социјалном манипулацијом или искључивањем). Основне 
компоненте насилног понашања ученика су: усмереност понашања ка на-
ношењу штете другоме, трајност односно понављање и неравнотежа снаге 
или моћи између насилника и жртве. Насиље може укључити интеракцију 
између једног насилника и једне жртве, између неколико насилника и једне 
жртве и између једног насилника и неколико жртава. Према томе, једна 
особа може у једној интеракцији бити насилник а у другој жртва.1

Агресивност има већи број значења: насртљивост, насилност, неприја-
тељство, нападачки акт. Потиче од латинске речи aggredi што значи присту-
пити некоме, навалити. Најчешће се одређује као понашање чији је циљ да 
се нека особа или животиња повреде, да се разори неки предмет, или да се 
код неке особе изазове страхопоштовање. Другачије речено, агресивност је 
поступак наметања личне воље другима. Такво наметање подупрто је силом 
и моћи, непријатељством и деструкцијом, али и наношењем штете.2

Насилно понашање је интенционално и репетитивно испољавање фи-
зичких или вербалних облика агресије у циљу наношења физичких повреда, 
изазивања психолошког бола и патње или остваривања контроле и надмоћи 
над другом особом .3

1 Стефан Нинковић, „Саветовање насилних и виктимизираних ученика“, Педагогија, 3, 
2010, 428 – 433. Висока школа за образовање васпитача, Кикинда.

2 Миомир Ивковић, Живорад Миленковић, „Агресивност ученика основне школе пре-
ма наставницима“, Противуречности социјализације младих и улога образовања у афир-
мацији вредности културе мира, Филозофски факултет, Ниш, 2009, 137 – 138. 

3 Слађана Ђурић, Безбе дносни ризици у школама – модели откривања и реаговања, Уни-
верзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2007, 57.
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Термини насиље и агресија се у домаћој литератури углавном користе 
као синоними, с тим што агресивност и агресија више упућују на мотивацију 
која је водила ка повређивању другога и на диспозицију, док термин насиље, 
по нашем мишљењу, у већој мери сугерише недозвољеност наношења ште-
те, често и независно од намере.4

Насилништво је најраспрострањенији облик агресије у школама код нас 
и у свету. Најчешће се дефинише као дуготрајно негативно понашање поје-
динца или група које је директно усмерено против другога који није у стању 
да се одбрани у актуелној ситуацији.

Намеће се питање, која је разлика између агресије и агресивности? Јед-
ну од најпознатијих студија на тему агресивности направио је Конрад Ло-
ренц који каже да је агресија „борбени нагон животиња и човека усмерен на 
припаднике сопствене врсте“.5

Под агресијом се подразумева провоцирани и непровоцирани посту-
пак којим се намерно неком субјекту наноси повреда, штета или неугод-
ност. Други елемент се односи на начине испољавања насилног понашања, 
односно на начине испољавања агресије, па се тако разликују физичка и вер-
бална агресија. Намерно наношење повреде, штете или нелагодности другој 
особи може бити учињено физички (ударање, гурање, шутирање, шамарање, 
физичко угрожавање), или вербалним путем (претња, подсмевање, задирки-
вање, оговарање, погрдно називање, причање лажи о некоме).6

Агресија није усмерена само на припаднике своје врсте, јер човек на 
различите начине реализује агресију најпре према својој, а потом и према 
другим врстама, као и према матерјалним добрима. Док Конрад Лоренц 
сматра агресију биолошким појмом, а Фјорд психолошким, Виктор Франкл 
истиче да је агресивност повезана са узроцима који могу бити психолошке 
или физиолошке природе. По њему, агресивни нагон се не налази у човеку, 
већ се испољава као став човека према некоме или нечему. Још једна од фун-
даменталних грешака у проучавању агресивности јесте и поистовећивање 
са мржњом. Наиме, уколико се позовемо на Виктора Франкла, видећемо да 
он децидно раздваја ова два појма тврдећи како иза мржње увек стоји нека 
намера (исто важи и за љубав). Пре свега треба нагласити да није свака аг-
ресија деструктивна и да мoже чак резултирати позитивним консеквенцама 
ако се сублимира на прави начин. Уколико се агресија каналише кроз спорт, 
онда је реч о позитивном усмеравању овог нагона који може произвести 
успехе на спортским такмичењима. Реч је о таквој локацији агресије која 

4 Драган Попадић, Дијана Плут, „Насиље у основним школама у Србији – облици и 
учесталост“, Психологија, 2, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд, 
2007, 309 – 312.

5 Марија Ћорић, „Булинг као врста социјалног насиља“, Политичка ревија, 3, 2009, 151.
6 Слађана Ђурић, нав. дело, 156.
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имплицира позитивне и прагматичне резултате, не само по појединца већ 
и по друштво. Иначе, агресија се као нагон јавља код деце у најранијем де-
тињству када желе да постигну или добију нешто.7

На питање шта је то школско насиље, први одговор би био да је то на-
сиље које се дешава у школи. Одговор је довољно добар да покрива највећи 
део онога што подразумевамо под школским насиљем, али поклапање није 
потпуно. Брзо се увиђа да би контекст требало проширити са школске згра-
де на школско двориште, можда и на пут од куће до школе и назад, али и да 
се под школским насиљем подразумевају и туче и међусобна малтретирања 
ученика која се дешавају и ван простора који припадају школи. 8

Дефиниција Светске здравствене организације једна је од ширих 
одређења, и према њој се насиље дефинише као „намерна употреба фи-
зичке или психолошке силе, или моћи под претњом, против себе, другог 
лица или против групе или заједнице, која резултира или постоји велика 
вероватноћа да резултира повредом, смрћу, психолошком штетом, лошим 
развојем или лишавањем“.9 Психолошке дисциплине синонимно користе 
термине „насилно“ и „агресивно“ понашање. Такви облици понашања деце 
и омладине разматрају се унутар психометријски заснованог синдрома ек-
стернализујућег понашања који подразумева импулсивно, хиперактивно, 
агресивно и деликвентно понашање, насупрот интернализујућем синдро-
му који обухвата анксиозност, плашљивост, депресију и социјално повла-
чење. Свако насилно понашање испољава се кроз агресију. Насилно по-
нашање је чин агресије којим се контролише или повређује друга особа. 
Историчар Филип Ариес пише да су ученици у 16. и 17. веку у Францус-
кој долазили наоружани и да су их се плашили и други ученици и грађани. 
Поштен свет третирао је школарце као „хорду искварене балавурдије“ и 
зазирао је од њих .10

Облици и врсте насиља

Како је већ речено, насиље у школама је ендемска појава која се испољава 
у веома различитим облицима и интензитетима. Премда је кроз дефинисање 
самог појма насиља и њему сродних концепата већ понешто речено о фор-
мама насиља, на наредним странама дајемо преглед различитих класифика-
ција, учињених према различитим принципима поделе, које се могу пронаћи 

7 Марија Ћорић, нав.дело, 151.
8 Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију – unICEF, 2009,12.
9 Петре Георгиевски, „Друштвени контексти кризе школе и облици школског насиља“, 

Социологија, Филозофски факултет – Универзитета Св. Ћирила и Методија, Скопље, 
2008, 3. 

10 Драган Попадић, нав. дело, 82.
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у релевантној литератури. Тако Жужул (1989) у својој типологији агресије 
према мотивима који је изазивају издваја четири облика агресије (насиља):

1)  инструментална или специфична агресија (усмерена на добијање или 
задржавање одређених предмета или позиција);

2)  хостилна или „задиркујућа“ агресија (усмерена на провоцирање и 
изазивање љутње других особа);

3)  дефанзивна или реактивна агресија (изазвана активностима других);
4)  агресивна игра – која укључује наношење повреда другима у току фи-

зичке игре.11

Први облици агресивног понашања појављују се већ у току прве године 
живота. У раном детињству преовладава инструментална, директна и физич-
ка агресивност. Такви облици агресивности временом се смањују и уступају 
место вербалној, индиректној, интерперсоналној, хостилној и осветничкој 
агресији, које доминирају у школском периоду.12

Насиље има различите форме и облике када се посматра његова усме-
реност и ефекти:

1.  физичко насиље, ударање – гурање, чупање, гађање, паљење, поси-
пање водом, ускраћивање хране, напад оружјем и сл. Физичко насиље 
убраја се у директне облике агресивности, јер се жртви наноси повре-
да или штета у директном контакту;

2.  психичко (емоционално) насиље – омаловажавање, игнорисање, 
уцењивање, називање погрдним именима, подсмевање, изнуђивање, 
манипулисање, претња и сл. Односи се на оно понашање које дово-
ди до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног 
здравља и достојанства ученика;

3.  социјално насиље – изолација, довођење у позицију неравноправно-
сти, недружење, неприхватање. У случају социјалног насиља или ин-
директне агресивности, повреда или штета жртви се наноси посред-
но, махом угрожавањем њених социјалних односа. Због тога се таква 
врста агресивности назива и „односном“ агресијом;

4.  сексуално насиље односи се на укључивање деце у сексуалну актив-
ност за коју нису развојно дорасла – упућивање ласцивних порука, 
сексуални однос, додиривање, излагање погледу, коришћење деце за 
проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације;

11 Лела Милошевић, Сузана Марковић – Крстић, „Проблеми насиља у школама у неким 
земљама Балкана“, Противуречности социјализације младих и улога образовања у афир-
мацији вредности културе мира, Филозофски факултет, Ниш, 2009, 360.

12 Татјана Стефановић – Станојевић, „Допринос породице у формирању потенцијалних 
насилника, односно жртви“, Противуречности социјализације младих и улога образо-
вања у афирмацији вредности културе мира, Филозофски факултет, Ниш, 2009, 312. 
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5.  занемаривање – необезбеђивање услова потребних за развој и напре-
довање деце;

6.  злоупотреба – поступци којим се деца доводе у зависан положај у од-
носу на неког појединца или групу;

7.  експлоатација – искоришћавање дечијег рада, киднаповање и продаја 
деце. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или 
сексуалне експлоатације, што као последицу има нарушавање физич-
ког или менталног здравља, као и моралног, социјалног и емоционал-
ног развоја ученика. 

Наведеним облицима насиља често се прикључује и његов специфич-
ни вид означен у литератури као електронско насиље – поруке које садр-
же вређање, претње, сексуално узнемиравање (SMS, MMS, E-mail, web 
site),представљајући поједине или обухватајући више типова претходно 
поменутих видова насиља. Важно је истаћи да се наведени облици насиља 
међусобно преплићу, тако да између њих не постоје јасне границе (на при-
мер, сваки облик насиља прати и емоционално насиље).13

Насиље у школи има различите облике и не исцрпљује се у најчешће ис-
питиваном насиљу међу ученицима. Постоји и насиље одраслих према уче-
ницима, ученика према одраслима, као и насиље у које су умешани учени-
кови родитељи или пријатељи, а које је усмерено према другим ученицима 
или одраслима. Посебно значајан облик вршњачког насиља у школи јесте 
оно које се састоји у поновљеном малтретирању ученика, што се назива си-
леџијство, или још и злостављање, малтретирање.14

Ко су жртве насиља у школи,  
а ко њени починиоци?

Како су бројна истраживања показала, типичне жртве вршњачког на-
сиља су они ученици који су чешће мете напада друге деце, али који сами не 
узвраћају већ трпе и повлаче се. Они показују неке очекиване и заједничке 
карактеристике. По правилу, то су деца која су физички слабија, преосе-
тљива, анксиозна, бојажљива и повучена. Реч је о деци која су несигурна, 
неасертивна, а на напад реагују плачем и повлачењем. Жртве често имају 
неки недостатак попут физичког оштећења, муцање, претерана гојазност и 
слично, али не значи да су због тог недостатка постали жртве – он је најпре 
згодан, лако уочљив повод за кињење. Деца жртве пате и од других пробле-
ма повезаних са стресом, као што су главобоље, несаница, стомачне тегобе. 

13 Лела Милошевић, Сузана Марковић – Крстић, нав. дело, 361.
14 Драган Попадић, Дијана Плут, нав. дело, 310.
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Таква деца избегавају школу, опажају је као непријатно и опасно место, по-
чињу да заостају у школи. Она губе самопоштовање и сигурност у себе, што 
може потрајати до одраслог доба. У екстремним случајевима напуштају 
школу, покушавају самоубиство или убијају насилнике.

Жртве агресивног понашања су обично опрезне, осетљиве, тихе и 
плашљиве особе. Оне често имају лоше мишљење о себи и ниско самопо-
штовање. Неретко су ова деца усамљена, без пријатеља и неприхваћена од 
вршњака у школи. Често су физички слабија од деце истог узраста. За разли-
ку од ових тзв. пасивних жртава, постоји и други, значајно ређи тип, који се 
називају провокативним жртвама. За њих је карактеристично спој плашљи-
вог понашања с једне стране и агресивног понашања с друге стране. Својим 
понашањем они често провоцирају и изазивају друге ученике.15

Типичне жртве, када их остали ученици нападају, реагују плакањем и 
одступањем. Недостаје им самопоштовање и имају и негативан став према 
себи и свом положају. Жртве су у школи усамљене и напуштене. Нису на-
силни у свом понашању и не задиркују друге, те се насилништво не може 
протумачити као последица чињенице да жртве саме изазивају своје вршња-
ке. На неки начин шаљу поруку другима да су безвредни појединци, да се 
неће супроставити буду ли нападнути или увређени – они су „лаке“ мете. 
Овакав тип жртве може се описати као пасивна или подложна жртва.

У други тип поменуте, провокативне жртве, убраја се мањи број деце. 
Њима су својствени плашљиви и истовремено агресивни обрасци реакција. 
Ти ученици често имају проблем са концентрацијом, те се понашају тако да 
могу изазвати напетост и раздражљивост око себе. Неки међу њима су хипе-
рактивни, па њихово понашање изазива многе ученике у разреду, узрокујући 
тако негативне реакције великог дела или читавог разреда.16

Злостављање детета (посебно емоционално злостављање) и присуство-
вање насиљу у породици битни су фактори ризика да дете постане жртва 
насиља. Та повезаност није директна, већ код такве деце долази до депре-
сије, страха,смањења самопоштовања, што може довести до удаљавања од 
групе вршњака, изолације детета, што умногоме повећава вероватност да 
дете постане жртва.17 Деца жртве могу имати осећај туге, мрзовоље, пока-
зују анимозитет према школи и школским обавезама, јер их она подсећа на 
непријатности које доживљавају. Она пролазе кроз „тиху патњу“, не знајући 
зашто се баш то њима дешава, што се често одражава на успех (тј. неуспех)  

15 Вера Спасеновић, Вршњачки односи и школски успех, Институт за педагошка истражи-
вања, Београд, 2008, 100.

16 Мила Бељански, „Предлог програма превенције у области насиља међу вршњацима“, 
Педагошка стварност, 7 – 8, Центар за социјални рад, Сомбор, 2009, 715. 

17 Сена Пуховски, Валидација упитника о емоционалном злостављању, Одсек за психоло-
гију Филозофског факултета, Загреб, 2002.



Феномен вршњачког насиља и облици његовог испољавања 389

у школи. Насилно и пасивно реаговање на насиље облици су реаговања који-
ма се подржава саморепродукција насилних понашања.

Некада говоримо о отвореном или скривеном нападу, вербалном или 
невербалном, који доводи до душевног или телесног бола. Такође је мо-
гуће активно и пасивно агресивно понашање. У ситуацији када појединац 
делује тако да је другоме неугодно, повређује га или нарушава његове пот-
ребе, препознатљива је активна агресија (нпр. свађа). Међутим, када он не 
чини што други од њега очекује, реч је о пасивној агресији, која се често, 
неосновано, сматра неагресивним понашањем. Савремене научне студије 
све јасније показују да узроке агресивног понашања појединца треба тражи-
ти у његовом раном, предшколском узрасту. Колико год нам се овај узраст 
чинио безазлен, а дечији несташлуци безопасни, ефекти понашања малог 
детета рефлектују се на његове односе према себи и другима, на старијим 
узрастима, чак и у доба његовог младалаштва. Фромово схватање агресије 
указује на постојање два типа агресивног понашања код човека. Бенигна аг-
ресија подразумева биолошки адаптивну, која има за циљ очување живота, 
док малигна агресија тежи његовом уништењу и разарању. На крају треба по-
менути теорију фрустрационе агресије по којој је агресија према другима уг-
лавном условљена постојањем фрустрације (прекидање радње која је у току 
и усклађивање нечега до чега је особи изразито стало).18

Скот наводи да су агресивне реакције резултат заједничког деловања 
агресивне личности и околинске стимулације. Дакле, хоће ли се неко дете 
насилно понашати зависи од великог броја чиниоца – индивидуалних, вас-
питних, ситуацијских. Индивидуални фактори ризика: као главна карак-
теристика личности агресивност се појављује на два нивоа, као латентна 
агресивност и као манифестна. Латентну агресивност Жужул дефинише 
као „релативно трајну и стабилну карактеристику појединца да у провоци-
рајућим ситуацијама реагују порастом емоционалне тензије и појавом тен-
денција за нападом на извор провокације“ (тј. агресивном мотивацијом). 
Према томе, за исказивање насилничког понашања нужно је постојање аг-
ресивне мотивације. Ипак, у ситуацијама када постоји агресивна мотивација 
до манифестне агресије не мора доћи због појаве агресивне инхибиције. 
И латентна агресивност и агресија инхибиција функције су вегетативног 
нервног система. Ипак, латентна је агресивност карактеристика углавном 
одређена наслеђем, док је агресивна инхибиција мање под утицајем наслеђа, 
а више под утицајем учења.19

18 Емина Копас – Вукашиновић, „Насилна комуникација – пример у васпитању или сплет 
околности“, Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији 
вредности културе мира, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2009, 238.

19 Миомир Жужул, Агресивно понашање: психолошка анализа, Радна заједница Републич-
ке конференције Савеза социјалистичке омладине Хрватске, 1989, 101.
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Показало се да није лако направити профил типичног насилника. 
Постоје стереотипи о типичном насилнику: такво дете је мушког пола, фи-
зички јаче од својих вршњака али несоцијализовано, научено да насиљем 
решава проблеме, што ствара невоље њему и другима. Оно је зато марги-
нализовано, друга деца га се плаше и не воле га. Насилници се издвајају 
по карактеристичном односу према жртвама и односу према насиљу. Они 
генерално показују мању емпатичност, мање размишљају о осећањима 
жртве, обично жртве сматрају одговорним за злостављање. Анализирајући 
мотиве који покрећу насилнике,Ханс Тох је дошао до класификације десет 
основних мотива.20

Прва група обухвата стратегије одбране и улепшавања слике о себи у 
властитим очима и очима других:

1.  одбрана угледа – насилник верује да га положај у групи обавезује да 
чини насиље;

2.  наметање норми – насилник себе види као арбитра који насиљем према 
„преступницима“ узима правду у своје руке;

3.  заштита слике о себи – насиље је одмазда према људима који насил-
нику нарушавају слику коју има о себи – насиље је аутоматска реак-
ција на увреде и провокације, а насилник се често свети пре увреде 
„знајући“ да ће до изазова и увреде доћи;

4.  улепшавање слике о себи – насилник сматра да насиљем доказује 
властиту мушкост, неустрашивост, чврстину и снагу;

5.  самоодбрана – други људи су извор опасности које треба неутралиса-
ти, насилник се насиљем служи да би изашао на крај са људима којих 
се плаши;

6.  отклањање притиска – насилник прибегава насиљу када му недостају 
вербалне и друге вештине у комуницирању.

Другу групу чине поступци који представљају манипулацију другима у 
циљу задовољавања властитих потреба:

1.  Силеџијство – насилник ужива у патњама других и за жртве бира сла-
бије, осетљиве особе а избегава себи једнаке;

2.  Експлоатација – насиље се користи као инструмент принуде према 
онима који одбијају да се повинују насилнику;

3.  Самозадовољство – насиље је такође казна за неповиновање, али 
насилник за разлику од експлоататора нема свесну намеру да иско-
ришћава друге, већ живи у наивном уверењу да његово сопствено бла-
гостање мора бити првенствено брига других. Насиље је реакција на 
непоузданост и перфидност других људи.

20 Драган Попадић, нав. дело, 124.
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4.  Катарза – да би се ослободио притиска својих акумулисаних емоција, 
насилник креће да провоцира сукоб, при чему је идентитет жртве од 
споредног значаја .21

Деца склона агресивности су несигурна, а оријентисана на себе и своје 
потребе. Имају проблема у перципирању социјалних ситуација, доминантно 
се осећају угроженим. Брзоплето доносе закључке и не траже додатна обја-
шњења о ситуацији а претерана емоционална узбуђеност тера их на акцију. 
Веће значење придају освети него социјализацији, без већег занимања за по-
следице. Ова деца имају изразито низак ниво самопоштовања и, према ис-
траживањима Кендала, нарочито пуно потешкоћа у проналажењу социјално 
прихватљивог начина понашања.22

Теорија социјалног учења претпоставља да на појаву деликвентног по-
нашања утичу два главна узрочна процеса. Први процес укључује друштвене 
и материјалне околности које подстичу агресивно понашање. Други процес 
повлачи за собом одабирање индивидуалних простора у животној и социјал-
ној околини, који снажно утичу на искуства и околности у којима се деца 
налазе и начин на који односи утичу на њу путем посматрања.23 Особина 
која издваја типичног насилника јесте његова агресивност према вршњаци-
ма. Насилници су, међутим, често агресивни и према одраслима – наставни-
цима и родитељима. Имају позитивнији став према насиљу и коришћењу 
насилних средстава него њихови вршњаци. Често им је својствена наглост и 
снажна потреба да владају другима. Имају мало емпатије и сажаљења према 
жртви. Насилници имају не тако ретко позитивно мишљење о себи.

Ваља обратити пажњу на мотиве због којих насилници постају то што 
јесу. Први је да насилници имају снажну потребу за моћи и влашћу, да ужи-
вају да потчине друге. Друго, имајући у виду породичне услове у којима су 
одрасли, природно је претпоставити да су развили одређено непријатељство 
према околини. Уз то је очигледно да се агресивно понашање у многим си-
туацијама награђује у облику уживања угледа. Може се приметити да су на-
силници уопштено физички агресивни, са насилним ставом „врелог“ темпе-
рамента, брзо се наљуте, импулсивни су, са ниском толеранцијом на неуспех. 
Имају јаку потребу да доминирају другима, углавном имају ниску емпатију за 
своје жртве. Мушки насилници су најчешће физички јачи и већи него њихови 
противници.24 Олвеус и сарадници сем насилника и жртава, разликују и след-
бенике (оне који се придружују насилнику), подржаваоце (пружају подршку 
али не узимају учешће), пасивне подржаваоце (свиђа им се али не показују 

21 Исто
22 Татјана Стефановић – Станојевић, нав. дело, 312.
23 Слађана Ђурић, нав. дело, 136.
24 Мила Бељански, нав. дело, 717. 
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отворену подршку), неискључене посматраче, потенцијалне заштитнике 
(не одобравају насиље али ништа не предузимају) и заштитнике.25
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Bojana BAZIĆ

PHENOMENON OF PEER’S VIOLENCE  
ANd WAyS OF ITS MANIFESTATION 

Summary 
Bearing in mind the fact that causes and motives of violent behaviour are very 

complex, it is evident why it is difficult to be identified, controlled, and finally elimi-
nated. Its complexity needs such problems to be researched from many aspects (psy-
chological, pedagogical), which are present in such measure in which it was necessary 
to be complementary addition to sociological one, with the aim the bullying problem 
to be explained and viewed at explicit manner. In the last few years we are witnessing 
the evident and alarming increase in bullying among youths, either in case numbers or 
more severe forms of violent behaviour. There are many theories dealing with these 
problems, by explaining the appearing of bullying in schools. The escalation problem 
among youths is one of the problems concerning all of us. All official and non-official 
researches confirm that showing many pupils are feeling threatened and insecure, 
while others are learning, unfortunately, bullying is profitable. Some critics would ask 
whether the aggression in contemporary world is bad anywhere except in the didactic books. 

The existence of bullying in schools should be recognized, acknowledged and 
realized by the society that it is necessary to fight against it, and during that process 
of complex and long-lasting fight against bullying all subjects such as school, teachers, 
leadership and educational authorities, and parents should take part in it – either their 
children are victims or bullies, then pupils themselves, media and other members of 
the community. Furthermore, the community should recognize general cultural ambi-
ence which promotes bullying as a way of communication, and finds a way to confront 
the culture of bullying. The best way is prevention in the sense of good socialization of 
youths what is supposed to be the task of the whole society, and first of all family and 
school. School has the possibility to prevent and reduce bullying with pupils at early 
stage, and to develop with them a positive social behaviour. 

The culture of bullying created at the foundations of wars and social escala-
tions, nourished with media presentation and glorification of bullying was desig-
nated as a culprit; while talking about the bullying in schools, it is more precisely to 
talk about the culture of disrespect, intolerance, mutual disregard, which are being 
developed from the social anomie. 

Key words: bullying, school, bullying behaviour, ways of its manifestation.
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