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Защо говорим за това?
Сложните думи от света на възрастните понякога имат нужда от превод.
Още по-добре: превод и пример, близък до нашия живот, с който да
разберем по-добре какво означават.

В света на възрастните много се говори за резултатите от изборите. В тези разговори има
много непознати думи. “Ще има ли коалиция на промяната?”, питат по новините. Лесно е да
се разбере думата "промяна", но що за животно е "коалицията"?

Първата стъпка към разбиране на сложните думи е да си ги преведем. Като всички думи,
взети от латински, "коалиция" звучи сложно. Далечно. Много по-лесно се разбира
българският ѝ вариант: “обединение”. Ключовото за него е “единение”. Тоест става дума за
единна работа. С една цел. В коалиция политиците трябва да работят заедно. Например две
партии с различни виждания се събират в името на една по-важна цел.
След превода на думата трябва да разберем и темата, с която е свързана. Политиката е потрудна за разбиране от езика. Но като всички трудни теми ключът към разбирането е да
работим стъпка по стъпка.
За да разберем политиката в Европа и България, трябва да знаем какво е демокрацията. И
по-специално: представителната демокрация. Не се плаши, сега ще ти обясним. Да започнем
с превод на български. На гръцки "демо" (народ) + "крация" (власт) означава “власт на
народа/гражданите”. Тя е "представителна”, защото различните групи хора избират
(гласуват) кой да представя тяхните интереси. Забележи, че казваме “народни
представители”, а не “народни управители”.

Кога може да е нужна коалиция?

Представи си, че училището ти е една малка държава. Всички имат най-различни желания и
интереси! Някои искат по цял ден да е голямо междучасие. Други обичат математика, но не
история и музика. Някои са грубияни, други обичат да помагат. За десетокласниците са
важни неща, които нямат значение за децата в трети клас.
Представи си, че вместо възрастни, 8 деца са избрани за Училищен парламент. Много хора
погрешно си мислят, че щом са избрани, могат да правят каквото си поискат. Но всъщност в
една развита демокрация избраните не са шефове, а помощници. Тяхната работа е да се
грижат за интересите на всички.
За да изберат Училищно правителство е хубаво поне 5 деца (повече от половината) да са
единни. Иначе много трудно ще се взимат решения. Три деца (Лилавите) вече имат
коалиция. Всяко харесва различен спорт и като единна група предлагат да сменят всички
уроци с физическо. Звучи забавно, но не всички са съгласни. Болните деца не могат да
спортуват, а и без уроци може всички да повтарят класа!
Оранжевите (2 деца) искат да станат лекари и имат нужда от часове по биология. Розовите (2
деца) предпочитат рисуване, не физическо. Едно дете (Белия) иска да стане учен, въпреки че
харесва идеята за повече спорт в училище.
Лилавите имат нужда от обединение (коалиция) с още поне 2 деца, за да станат пет.
Оранжевите, Розовите и Белия заедно са пет, ако искат да се съберат в друга коалиция. В
добрите демокрации в такъв момент започват разговори. Различните групи (и Белия) се
събират. Говорят си от какво биха се отказали и какво биха направили, ако другите ги
подкрепят.
Кой ще надделее? В добре развита демокрация решението ще зависи преди всичко от
знанието, че са избрани да направят най-доброто за цялото училище.
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