КОНВЕНЦИЈА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ1
Општа конференција Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу
(UNESCO), састајусе у Паризу на 11. заседању од 14. новембра до 16. децембра 1960.
године,
подсећајући

да

Општа

декларација

о

људским

правима

признаје

начело

недискриминације и проглашава да свако има право на васпитање и образовање,
сматрајући да дискриминација у васпитању и образовању представља повреду права
проглашених Декларацији,
сматрајући да је, у складу с одредбама свога Устава, циљ успостављање сарадње међу
народима у циљ промовисања општег поштовања људских права и једнаких васпитнообразовних могућности за све,
признајући да је, у складу с тим, дужност да поштујући различитости националних
васпитно-образовних система, не само осуди сваки облик дискриминације у васпитању
и образовању него и промовише једнакост васпитно-образовних могућности и приступа
за све,
имајући пред собом под тачком 17.1.4. програма заседања предлоге који се односе на
различите облике дискриминације у васпитању и образовању,
одлучивши на свом десетом заседању да то питање учини предметом међународне
конвенције као и препорука земљама чланицама,
усваја ову Конвенцију 14. децембра 1960. године.
Члан 1.
1. У сврху ове Конвенције, израз „дискриминација” обухвата свако разликовање,
искључивање, ограничавање или давање предности засновано на раси, боји коже,
полу, вери, политичком или неком
другом уверењу, националном или социјалном пореклу, економском статусу или
рођењу, са циљем оспоравања или угрожавања права на једнакост у васпитању и
образовању, нарочито:
а) оспоравање било којој особи или групи приступ било којој врсти или степену
васпитања и образовања;
б) ограничавање било које особе или групе на нижи васпитно-образовни стандард;
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ц) оснивање или одржавање одвојених васпитно-образовних система или установа за
особе или групе, изузимајући случајеве предвиђене одредбама члана 2. ове
Конвенције,
д)

довођење било које особе или групе у положај који је неспојив с људским

достојанством.
2. У овој Конвенцији израз „васпитање и образовање” односи се на све врсте и степене
васпитања и образовања и обухвата приступ васпитању и образовању, васпитнообразовни стандард и квалитет, те услове у којима се васпитање и образовање
спроводи.
Члан 2.
Ако су одобрене од државе, следеће околности се не сматрају дискриминацијом, у
смислу члана 1. ове Конвенције:
а) оснивање или одржавање одвојених васпитно-образовних система или установа за
ученике различитог пола, ако ти системи или установе нуде једнак приступ васпитању и
образовању, имају наставни кадар стручних квалификација истог стандарда, имају
простор и опрему истог квалитета
и нуде могућност похађања истих или приближно истих програма;
б) оснивање или одржавање посебних васпитно-образовних система или установа због
верских или језичких разлога, у којима се васпитање и образовање спроводи у складу
са жељама ученикових родитеља или законских старатеља, ако се укључивање у те
системе или похађање тих установа темељи на избору и ако васпитање и образовање
које се у њима спроводи одговара оним стандардима које доносе или одобравају
надлежне власти, нарочито за васпитање и образовање истог степена;
ц) оснивање или одржавање приватних васпитно-образовних установа, ако циљ тих
установа није искључење било које групе, него осигурање додатних васпитнообразовних могућности поред оних које оснивају јавне власти, ако се те установе воде у
складу с тим циљем и ако васпитање и образовање које се у њима спроводи одговара
оним стандардима које доносе или одобравају надлежне власти, нарочито за
васпитање и образовање истог степена.
Члан 3.
У циљу отклањања и спречавања сваког облика дискриминације у смислу ове
Конвенције, државе стране уговорнице ( у даљем тексту само: стране уговорнице) се
обавезују да ће:

Члан 19.
У складу с чланом 102. Повеље Уједињених нација, ова Конвенција ће бити
регистрована у секретаријату Уједињених нација на захтев генералног
директора Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу.
Објављена у Паризу, петнаестог дана месеца децембра 1960. године у две
једнако веродостојне копије с потписима председавајућег једанаестога
заседања

Опште

конференције

и

главног

секретара

Организације

Уједињених нација за образовање, науку и културу, ова ће Конвенција биће
депонована у архиву Организације Уједињених нација за образовање, науку
и културу, док ће потврђени изворни преписи бити

достављени свим

државама из члана 12. и 13., као и Уједињеним нацијама.
Све наведено представља изворни текст Конвенције коју је Општа
конференција Организације Уједињених нација за образовање, науку и
културу усвојила на свом једанаестом заседању одржаном у Паризу,
затварање које је објављено петнаестог дана месеца децембра 1960.
године.
У тој вери, стављамо своје потписе петнаестог дана месеца децембра 1960.
године.

