
                                        " Стремежът ни към справедливост“ 

   

   Какво е справедливост ? Справедливостта е понятие за моралната правота,основано на 

етиката , рационалността , естественото право , религията , честността , както и прилагането 

на закона , като се вземат предвид неотменимите и вродени права на всички човешки 

същества и граждани. Или по друг начин казано справедливостта е безпристрастност при 

вземането на морално или правно значими решения , осигуряващи вътрешно хармоничен 

обществен живот. В днешно време всеки човек има свободата да избира сам своите цели , 

сам да решава какво е добро за него , а също какви средства да използва за постигане на тези 

цели. Като се съобразява с едно-единствено ограничение-да не пречи на другите да правят 

същото , защото така е справедливо. Но какво представлява стремежът ни към 

справедливост? 

     Когато говоря за стремеж към справедливост на първо място в главата ми изскача 

честността. Да си честен означава да казваш истината. Както в съда истината е първият 

принцип на съдебният процес , така тя е и първият принцип на справедливостта. Без 

убеденост в съществуването на истината и във възможността тя да бъде постигната не би 

могло да има справедливост . Според класическата дефиниция на Аристотел истинно е онова 

твърдение , което отговаря на действителността . Всеки си има своя собствена истина , 

защото моралните ни ценности и вижданията ни за това , кое е добро и кое зло , са различни , 

но в крайна сметка действителността е една и съща . Ако си наранил някого жестоко , 

каквито и виждания да имаш за постъпката си , в действителност си го наранил и това не е 

праведно . Затова тук се намесва и съдът. Той изслушва истините на всички страни и намира 

справедливо решение . Освен съда днес съществуват и различни организации , които също се 

борят за справедливост и защитават правата на хората като например организациите за 

защита на жените , на децата , на човешките права , на потребителите и много други по целия 

свят. Всички тези институции се стремят към справедливост за жертвите на различни 

човешки престъпления. Те съществуват , защото хората търсим справедливост за себе си , 

когато нашите права и достойнства са нарушени или отнети , когато сме наранени физически 

или психически от различни видове посегателства . В живота освен престъпленията обаче 

съществуват и други несправедливости , затова е важно всеки и сам да се бори с тях и да се 

стреми към обратното . 

        Как аз се стремя към справедливост ? Това е един въпрос с много отговори .  Споменах 

организациите не случайно , а защото аз самата също съм член на организация . Доброволец 

съм в Българският младежки Червен кръст и , въпреки че тази организация на пръв поглед 

няма нищо общо със справедливостта както съдът , доброволците и се ръководим от 



принципи , които разпространяваме и един от тях е именно безпристрастността . Точно както 

съдът е безпристрастен по отношение на решаването на редица спорове , така и 

доброволците са безпристрастни . За пример ще дам работата ни с деца. За жалост живота 

понякога е несправедлив не само спрямо възрастните , но и спрямо децата. Доброволците 

често помагаме на „Центъра за настаняване на деца от семеен тип „ в нашия град . И като 

казах ,че ние сме безпристрастни , не говорех за решаване на спорове в този център. 

Безпристрастни сме по отношение на това , че помагаме на всички  без значение от каква 

раса , етнос , религия , пол и възраст са . За тези деца ние често организираме акции , с които 

събираме дарения , за да им се осигурят дрехи , обувки и пособия за училище . Самите ние 

също даряваме , водим децата на кино , театър , организираме им различни дни , в които 

играем с тях , изнасяме им обучения по редица теми свързани с организацията ни или ги 

запознаваме с нашите принципи .  Друга хубава дейност  беше посещението ни на старчески 

домове на Великден преди ситуацията с Ковид-19. В домовете носехме сладки и козунаци и 

радвахме възрастните хора с вниманието си . Много от тях не бяха със семействата си на 

празника , защото те са в чужбина или в друг град. Направихме празника за тези хора 

специален . Изтъквам тези дейности на организацията , в които се включвам , защото като  

доброволци единствената справедливост , към която се стремим , е това тези деца и 

възрастни да не се чувстват различни и да бъдат щастливи,защото всеки заслужава щастие и 

внимание без значение на каква възраст е. 

Членството ми в тази организация ме е карало да нося щастие на всякакви хора през 

годините . Това е един от моите стремежи към справедливост . За мен е справедливо да 

радваме хората  и да им показваме , че доброто съществува. 

       Аз съм само тинейджърка и не мога да раздавам правосъдие както съдът . Но мога да се 

стремя към него и го правя . Например , в училище ,когато съм свидетел на училищен тормоз 

, не мога да не кажа нищо . Случвало ми се е да защитавам някого , защото според мен не е 

правилно той да бъде обиждан или нагрубяван , защото е различен . Стремя се да съм честна , 

макар и понякога честността да не е в моя полза. Казвам какво мисля на хората и ,когато 

смятам някоя постъпка за грешна , отстоявам своята позиция . Аз самата не откривам моя 

потъпка , която да е била несправедлива към някого , освен към самата себе си . В училище аз 

съм ученичка с отличен успех , която учи и изпълнява своите домашни . За всичко това се 

изисква много труд от моя страна. Често обаче позволявам на моите приятели да препишат от 

мен било то домашно , или на тест ,или съм им помагала , защото те не са се потрудили да си 

изпълнят задачите или да си научат уроците. Случвало ми се е  да изкарам на приятел по-

висока оценка отколкото съм изкарала за себе си . В тези ситуации чувствам , че това , което 

съм направила , не е правилно , но не казвам нищо , за да не се повтори . И на въпросните ми 



приятели им стана навик да се възползват от услужливостта ми . Тази ситуация е пример за 

това , че понякога не се боря с някои несправедливости , които живота ми поднася. И едва ли 

съм единственият човек , от чиято доброта някой друг се е възползвал . В днешно време 

много хора са свикнали да използват други за собствената си облага и това според мен не е 

справедливо. Моят пример е за нещо дребно,ако го сравня с възползване от човешкия труд с 

незаконни цели, като различните видове експлоатиране на хора ,например. Проблемът е,че в 

тези „дребни“ ситуации , с които постоянно се сблъскваме в ежедневието , човек просто е 

позволил  да бъде използван и не се е противопоставил на несправедливостта , не е казал 

истината за това какво мисли по въпроса . Така човек е несправедлив спрямо себе си. И за 

жалост съдът не може да помогне за всички несправедливости , той помага само за тези , 

свързани с нарушаването на закона и човешките права и свободи. За да бъдеш свободен от 

другите несправедливости , трябва да бъдеш честен със себе си и с другите и да се замислиш 

, заслужаваш ли хората да се отнасят по този начин с теб . Ако според теб отговорът е не , то 

тогава трябва да заявиш тази истина пред тези хора . Аз смятам да послушам собствения си 

съвет и да го направя . Това ще е моят нов стремеж за справедливост . Трябва да бъдем 

справедливи не само с другите хора , но и със себе си. Както казах  в началото днес имаме 

свободата да избираме какви цели да си поставяме и какви да бъдем , и единственото условие 

е да не пречим на другите да правят същото . Моята нова цел е да не позволявам да бъда 

обект на несправедливост и да бъда по-честна със себе си . 

     Ще завърша с един цитат на Джеймс Алтъчър „ Честността е най-бързият начин да се 

предотврати превръщането на грешката в провал . “ ! 
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