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KONTEKST 

 

Zgodnje poroke se pojavljajo v praktično vseh regijah sveta.Vsake tri sekunde se nekje na svetu 

poroči dekle mlajše od 18 let. Če se bo ta trend nadaljeval, se bo v naslednjem desetletju 

poročilo 100 milijonov deklet,vsak dan pa bo 25.000deklic postalo otroških nevest. 

Pod terminom »zgodnja poroka« razumemo vsako zvezo, kjer je eden oziroma sta oba partnerja 

mlajša od zakonsko dovoljene starosti za zakonsko zvezo. Ta definicija sovpada z definicijo, ki so 

jo sprejeli z uredbo PACE 1468, ki uporablja izraz »poroke otrok«. Za nas imata oba izraza enak 

pomen, ker je zakonsko določena polnoletnost 18 let in,kjersta bodoča zakonca mlajša,gre 

dejansko za poroko med otroci. 

Razsežnost problema v Evropi je primerljivo nižja, toda še vedno obstajajo regije in skupnosti, 

kjer so se poroke otrok obdržale. Raziskave UNICEF, UNFRA (2012), ERRC (2011) kažejo obstoj 

zgodnjih porok v srednji in vzhodni Evropi, še posebno v tamkajšnjih romskih skupnostih. 

Zgodnje poroke prav tako nisoneobičajneniti v drugih evropskih državah, kjer živijo romske 

skupnosti. 

Kjerkoli se že pojavlja, zgodnja poroka je škodljiva praksa, povezana s kršitvami osnovnih 

otrokovih pravic do zdravja, izobraževanja in varnosti. Predstavlja najbolj razširjeno obliko 

spolne zlorabe, še posebno deklet, ogroža njihov razvoj in pogosto privede do zgodnje 

nosečnosti in družbene osamitve. 

Za omejitev pojava zgodnjih porok na nacionalni in EU ravni se uporabljajo različni pristopi in 

politike. Napredek beležimo v smislu modernizacije romskih družin, toda težava je še vedno 

prisotna v številnih romskih skupinah. 

Konzorcij 7 organizacij: Shans i zakrila, Amalipe in EmpoweringEducation iz Bolgarije, KEAN 

(Organizacija za alternativne dejavnosti mladih)iz Grčije, LUK (Ljudska Univerza KočevjeKočevje) 

iz Slovenije, FPC (Fundació Privada Pere Closa)iz Španije in ERIO (Evropski informacijski urad za 

Rome)iz Bruslja, z različnimi izkušnjami na področju razvoja romskih skupnosti, izvaja projekt 

pod imenom Mreža za preprečevanje zgodnjih porok,ki ga delno financira Program za pravice, 

enakost in državljanstvo Evropske Unije,cilj katerega je: 
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1. Spodbujati sodelovanje med sistemi za zaščito, zdravje in izobraževanje otrok, 

pravosodnega sistema in policije z namenom koordinacije svojih aktivnosti na področju 

boja proti zgodnjim porokam v romskih skupnostih s pristopom usmerjenim na 

otroka(Child-CenteredApproach – CCA). 

2. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin v romski skupnosti, da bi spremenile svoj odnos in 

ravnanje v zvezi s težavo zgodnjih porok. 

3. Na evropski ravni pospeševati prakso na področju izvajanja pristopa usmerjenega na 

otroka, da bi otroke zaščitili pred škodljivo tradicijo zgodnjih porok. 

Da bi izpolnili prvi cilj, so partnerji iz Bolgarije, Slovenije, Španije in Grčije pripravili nacionalne 

analize z naslednjimi nalogami: 

- Analiza zakonskega okvirja, v katerem institucije delujejo, in učinkovitost njegovega 

izvajanja; 

- Ugotavljanje delovnih politik in praks na osnovi uporabe pristopa usmerjenega na otroka; 

- Priporočila za izboljšanje dela institucij in njihove interakcije. 

 

Analiza, predstavljena v tem dokumentu, združujeopazovanja, zaključke in priporočila iz 

nacionalnih poročil.1Primerjave med zakonodajami, politikami in praksami predstavljajo 

izhodišče za izmenjavo dobrih praks in postopkov med partnerskimi državami, za predstavitev 

delovnih modelov na ravni EU ter za dajanje priporočil, ki bi lahko vplivala na razvoj politik EU 

na področju preprečevanja pojava zgodnjih porok. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
1
Vsi dokumenti v zvezi z zgodnjimi porokami opozarjajo na pomanjkanje zanesljivih podatkov. Ločene študije in 

neposredni podatki dajejo približno slikorazsežnosti problema v partnerskih državah. 
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Romske skupnosti 
 

V tem poglavju na kratko predstavljamo romske skupnosti v partnerskih državah. Prepričani 

smo, da ustrezna seznanjenost z njihovimi značilnostmi lahko prispeva k boljšemu razumevanju 

problema in primernim ukrepom za njihovo obravnavo. 

 

Romske skupnosti v štirih državah so sestavni del njihovih družb. Te skupnosti se soočajo s 

skupnimi težavamiinz različnimi izzivi, odvisno od njihovega razvoja in države, v kateri živijo. 

V splošnem kontekstu je glavna značilnosti romskih skupnosti večplastno pomanjkanje, ki je 

posledica vpliva socialnih in ekonomskih dejavnikov, še posebno slabioziroma neustrezni 

bivanjski in življenjski pogoji, slaba izobrazba, visokabrezposelnost in posledična revščina. 

 

Zaradi zgodovinske usode in drugih okoliščin obstajajo opazne razlike med različnimi romskimi 

skupnostmi v različnih partnerskih državah, celo znotraj vsake posamezne države, ki večinoma 

temeljijo na tradiciji, specifičnem načinu življenja ter tudi na ravni socializacije in integracije v 

okolje.  

 

Vsaka država je sprejela številne ukrepeza odpravo diskriminacije Romov, in sicer kot splošno 

Strategijo za vključevanje Romov ter relevantne Nacionalne programe, načrte in ukrepe na 

različnih področjih povezanih z glavnimi težavami Romov. 

 

Več podrobnih informacij o romskih skupnostih vpartnerskih državah: 
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GRČIJA 
 

Zadnja raziskava, ki je bila izvedena in objavljena leta 2008,zajema65.000 ljudi, ki živijo v 162 

ločenih območjih. Nacionalna komisija za človekove pravice ocenjuje, da se število Romov po 

vsej Grčiji giblje okrog 250.000, če upoštevamo tako tiste, ki so stalni prebivalci Grčije, kot tiste, 

ki potujejo. Mednarodni nevladni organizacijiGreek Helsinki Monitor inInterights sta leta 

2008zgornje število romskega prebivalstva dvignili na300.000. Voditelji romske skupnosti pa 

trdijo, da je Romov v Grčiji med 300.000 in 500.000,oziroma še več. 

Kombinacija podatkov iz zgornjih virov kaže, da se je število 175.000 po oceni Sveta Evrope, ki 

se nanaša na ljudi, za katere lahko rečemo, da je njihova kulturna identiteta romska, najbolj 

približalo dejanskemu stanju.  

 

Obstaja prepričanje, da je romskoprebivalstvo migriralo iz Indije pred približno 1000n.š. 

Ta domneva večinoma temelji na opazovanju več evropskih mislecev iz18. stoletja, ki so opazili 

nekatere podobnosti med jezikom romske populacije, ki so živeli v svojih državah, in indijskimi 

dialekti. 

 

Dokazi pričajo, da ne glede od kod Romi prihajajo, če so zaresod nekod»prišli«, je bilstoletja 

njihov dom Bizantinsko cesarstvo. 

V Bizancu je romskoprebivalstvo pustilo velik vtis. V družbi, kjer so oboževali nastopanje, 

glasbene in akrobatske spretnosti, so bili Romi zelo cenjeni.  

 

Večina Romov je še vedno živela pod Otomanskim cesarstvom. Tamkajšnji Romi so se soočali s 

težavami, kot so davčni problemi in mobilizacija, v Podonavskih kneževinah pa so bili sužnji. 

 

V popisih, ki se občasno izvajajo v različnih regijah, je romsko prebivalstvo omenjeno, vendar v 

tako majhnem številu, zato ne more biti ustrezni pokazatelj dejanskega stanja. V popisu iz leta 

1928 je zabeleženih 4998 Romov, v popisu iz leta 1951 pa 7429.  

Te majhne številke nas ne smejo presenečati, če upoštevamo, da so kljub dolgotrajni prisotnosti 

v Grčiji romski prebivalci pridobili pravico državljanstva šele leta 1978. 
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Romsko prebivalstvo tvori sestavni del grške družbe, najdemo pa jih v številnih mestih in krajih 

po državi. Območja z največjo gostoto (preko 1000 družin) najdemo v 4 regijah (vzhodna 

Makedonija – Trakija, Tesalija, zahodna Grčija in osrednja Makedonija). 

 

V Grčiji je 7 glavnihrodov romskega prebivalstva:Batsoria, Mapamane-Roma, Souvaliotes, 

Chorachagia, Meskarides, Dermetzides, Chantouria. Rome delimo na dve skupini: cigani –sledijo 

nomadskemu življenju, in stalno naseljeni – ki običajno živijo na obrobjih velikih urbanih centrov 

v razpadajočih soseščinah.  

 

Jezik romskega prebivalstva je romščina in odraža značilnosti njihove kulture, kot je recimo 

raznolikost.  

 

V Grčiji jih poznajo pod imenom »Cigani«, medtem ko se izraz »Romi« uporablja bolj redko. 

Beseda »Rom«, ki jih sami uporabljajo v številnih regijah, v njihovem jeziku pomeni »moški« 

oziroma »mož«. Med seboj pa uporabljajo besede »Melele« (Μελελζ), ki pomeni črne ljudi, 

»Manouch« (Μανοφσ), ki pomeni človek, in »Side« (Σίντε).  

 

Večina romskega prebivalstva v Grčiji prakticira krščanstvo, vendar vmes obstajajo tudi romske 

skupnosti, še posebno tiste, ki poseljujejo Trakijo ali Komotini, ki prakticirajo muslimansko vero. 

 

Bivanjsko vprašanje je v Grčiji velik problem, saj velika večina romskega prebivalstva živi v 

improviziranih, začasnih stanovanjskih gradnjah slabe kakovosti. Življenjski pogoji so slabi, 

upoštevajoč, da jih 50 % prebiva v montažnih gradnjah, barakah, kolibahter na splošno v 

začasnih stanovanjskih gradnjah v slabem stanju, da so natlačeni, brez osnovne tehnične in 

socialne infrastrukture. 

Sodeči po raziskavi iz leta 2008,ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnikov poslanim občinam, s 

katero so želeli registrirati kraj nastanitve romskega prebivalstva, je skupno število prebivalcev v 

razločljivih in razpoznavnih nastanitvah okrog 12,000 naseljenih družin oziroma 50,000 oseb, 

kar pomeni približno 8 % – 10% povečanje, če upoštevamo vrednost iz leta 1998, ki je 43,000 

ljudi. 
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Dohodek za večino Romov je odvisen večinoma od njihovega dela, ki je sezonsko in je v mnogih 

primerih tudi ločeno od tipičnega trga delovne sile. Večina romskih gospodinjstev se zanaša na 

sezonsko zaposlitev enega člana ter od nadomestil socialnovarstvenihslužb, ki jih prejemajo kot 

starši številnih otrok in kot revni državljani. Na splošno je dohodek Romov nizek in posledično 

velika večina gospodinjstevživi precej pod mejo revščine.  

 

Izobrazba–največji odstotek romskega prebivalstva, še posebno v starejši dobi, je še vedno 

nepismen, medtem ko je videti, da izostajanje od pouka predstavlja progresiven upad iz 

generacije v generacijo. Kakorkoli, udeležba v izobraževalnem sistemu je prenizka. Večina 

učencev starejših od 12 let pusti šolo zaradi dela, zato da prispeva družinskemu dohodku. 

Prisotnost v izobraževanju je izredno ranljiva zaradi zunanjih dejavnikov, kot so selitve, finančne 

težave, ki vodijo do otroške delovne sile, oddaljenost od šole, rasizem v šolah, pomanjkanje 

primernega in trajnega bivališča, itd. 

 

Zdravstvene težave so neposredno povezane z njihovim socialno-ekonomskimprofilom, 

življenjskimi in delovnimi pogoji ter tudi s splošno stopnjo izobrazbe, ki vodijo do slabšega 

zdravstvenega stanja prebivalstva, kratke pričakovane življenjske dobe in visoke stopnje 

smrtnosti pri otrocih.  

 

Kljub dejstvu, da je bilo v zadnjih letihna zgornjih področjih izvedenih nekaj ukrepov, pa 

prizadevanja niso bila povezana z integriranim pristopom za splošno izboljšanje 

neugodnihsocialno-ekonomskih življenjskih pogojev prebivalstva. 

 

SLOVENIJA 
 

 

Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 

3246prebivalcev, 3834 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski jezik.Glede na ocene 

različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije), ki jih je zbral 

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, v Sloveniji živi približnood 7000 do 12.000 

Romov. 
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Natančnega števila Romov ne poznamo in nemogoče je določiti, saj ni dovoljeno zbirati 

podatkov na osnovietničnega porekla. 

 

Romi so bili v zgodovinskih virih ne na območju današnje Slovenije omenjeni že v 15. stoletju. 

Toda od 17. stoletja naprej so podatki o njih bolj pogosti; omenjeni so tudi v različnih registrih. 

 

Raziskave kažejo, da je naselitev Romov v našem prostoru potekala po treh poteh:predniki 

Romov, ki živijo v Prekmurju, so prišli k nam prek madžarskegaozemlja, dolenjska skupina 

Romov prek Hrvaške, na Gorenjskem pa so senaselile manjše skupine Sintov, ki so prišli k nam s 

severa prek današnje Avstrije. 

 

Romska skupnost v Republiki Sloveniji je ustavno priznana manjšinska skupnost, ki sicernima 

položaja klasične narodne manjšine, vendar pa je kot manjšinska skupnost v ustaviposebej 

omenjena in z zakonodajo deležna posebne zaščite. Prepoznana je kot manjšina zlastnimi 

etničnimi in kulturnimi značilnostmi (lasten jezik, kultura in zgodovina),ki jih skladno z ustavnimi 

določbami lahko ohranja. 

 

Romska skupnost v Sloveniji je relativno mlado prebivalstvo, saj je skoraj polovica celotnega 

romskega prebivalstva v starostni skupini med 0-18 let. Pri tem je odstotek ljudi starejših od 65 

let precej nižji kot pri ostalem slovenskem prebivalstvu. 

 

Za Rome naDolenjskem je značilna izrazito nizka izobrazbena struktura, visoko število 

nepismenih oseb oziroma oseb brez dokončane osnovne šole. Izobrazbena in zaposlitvena 

struktura Romov v Prekmurju je nekoliko boljša v primerjavo zizobrazbeno in 

zaposlitvenostrukturo Romov na Dolenjskem.Člani skupine Romov nastanjenih na Gorenjskem 

sami sebe nimajo za Rome, čeprav jih zgodovinarji definirajo kot podskupino Romov. So najbolj 

asimilirana Romska skupnost v Sloveniji.  

 

Poleg treh skupin obstaja tudi četrta skupina neavtohtonih Romov, ki živijo v Sloveniji. V zadnjih 

nekaj desetletjih so masivno imigrirali iz južnega dela nekdanje Jugoslavije in so se večinoma 
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naselili v večjih mestih. Ne uživajo posebnih pravic narodnih manjšin in ukrepov, ki jih slovenska 

ustava pripisujetradicionalnimavtohtonim romskim skupnostim. 

 

Izobrazba 

Čeprav je osnovna šola v Sloveniji obvezna za vse otroke do 14. leta starosti, številni otroci iz 

romskih skupnosti ne zaključijo osnovnega izobraževanja in še manj jih pride do srednješolske 

izobrazbe.Različne romske skupnosti imajo različne vzorce tudi v izobraževanju.  

 

Revščina, diskriminacija, pomanjkanje starševske in družinske podpore ter tudi jezikovne ovire 

so samo nekatere od številnih preprek, s katerimi se srečujejo romski otroci, ko vstopijo v svet 

šole oziroma preden stopijo vanjo. Diskriminacija v šolah in pomanjkanje strokovnih programov, 

inkluzivnih in multikulturnih, je v nasprotju s pravico izobraževanja otrok. 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, posodobljena leta 2011,vključuje 

podlage, načela, cilje in temeljne rešitve za bolj uspešno vključevanje Romov v izobraževanje na 

vseh ravneh. 

 

Toda kljub vztrajnem prizadevanju strokovnih delavcev in finančnim sredstvom se je v zadnjih 

25 letihzadeva le malo spremenila na bolje. Razlogi sistemske narave vključujejo: sistemski 

rasizem; izključenostromskih naseljih iz izobraževalnega sistema, pomanjkanje različnih oblik 

neformalnega izobraževanja v naseljih, v katerih so nastanjeni člani romske skupnosti. 

 

Da bi zmanjšali izobraževalno vrzel med Romi in ostalim prebivalstvom, so potrebni različni 

ukrepi, na primer vključevanje romskih asistentov in mediatorjev. 

 

Predšolska vzgojaromskih otrok od 4 leta naprej se je izkazala za nujen ukrep, saj lahko Romom 

omogoči, da se naučijo svojega maternega jezika – romščino ter uradni slovenski jezik, ter da 

spoznajo kulturo večinskega prebivalstva države, v kateri živijo. Relevantno ministrstvo iz 

državnega proračunanamenja sredstva za višje stroške pouka romskih otrok. 

 

Osnovnošolsko izobraževanje–v skladu z normami šolstva v Republiki Sloveniji, se v osnovnih 

šolah za romske učence namenja dodatna finančna sredstva. 
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V skladu s kriteriji za oblikovanje razredov v osnovnih šolah, se je znižal kriterij za razrede z 

najmanj tremi romskimi učenci. Pri romskih učencih so tudi dodatni materialni stroški - 

povprečno 69,60 EUR na učenca vsako leto.  

 

Leta 2014 so se Romi uspešno vključili v programe in projekte za izobraževanje odraslih. Tako se 

je leta 2014 v aktivnosti za izobraževanje odraslih vključilo 1862 odraslih Romov. Za izvedbo 

programa izobraževanja odraslih leta 2014 je bilo namenjenih 556.500,00 EUR. 

 

Stopnja zaposlenosti Romov v Sloveniji je na splošno nizka, vendar natančne evidence, kolikšno 

število brezposelnih pripadaromski skupnosti, ni. Splošna slika brezposelnosti Romov kaže na 

koncentracijo Romov nanekaj območij, predvsem Prekmurja in Dolenjske, kar predstavlja tudi 

regionalniproblem. 

 

Problematika brezposelnosti Romov je v tesni povezavtudi s sistemom socialnih transferjev in 

finančno podporo za otroke, ki ne romskih posameznikovspodbuja, da bi si poiskali uradno 

zaposlitev in se aktivno zavzeli za svoj zaposlitveni status. 

 

Zdravje 

Glede na razpoložljive podatke, je skoraj polovica vseh Romov v Sloveniji mlajša od 18 let, pri 

čemer je odstotek ljudi starejših od 65 let precej nižji kot pri preostalem slovenskem 

prebivalstvu. Ti podatki potrjujejo dejstvo, da imajo Romi precej nižjo življenjsko dobo kot 

ostala slovenska populacija.  

 

Večina romske populacije živi v podstandardnih življenjskih pogojih, ki so povezani z 

neprimerno higieno, slabo prehrano, kajenjem, uživanjem prepovedanih drog in telesno 

neaktivnostjo.  

 

Leta 2015 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izvedel raziskavo o zdravju, ki je prispevala prve 

zanesljive podatke o zdravstvenem stanju Romov v Sloveniji.Rezultati raziskave so pokazali 

slabše zdravstveno stanje romskega prebivalstva glede na vse pokazatelje, slabšo stopnjo 

izobrazbe in višjo stopnjo brezposelnosti. V tem kontekstu najbolj izstopajo visok delež kadilcev 
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(ki večinoma kadijo v zaprtih prostorih), osebe z indeksom BMI preko 30 ter nizek delež telesno 

aktivnih Romov.  

 

Pravice in dostop do zdravstvene oskrbe, tako kurativne kot preventivne, so enake za vse 

državljane RS. Izboljšanje zdravstvenega stanja romske skupnosti je ena od 23 prioritetnih 

področij Nacionalnega programNPUR 2010–2015, ki še posebej poudarja pomembnost in 

potrebo po izboljšanju zdravstvenih storitev za ženske in otroke.  

 

 

ŠPANIJA 
 

Romska skupnost je v Španiji prisotna že več kot šeststo let. Skupnost zase uporablja naziv 

»gitano«i. To je hkrati izraz, ki ga na splošno uporablja večina družbe. 

 

Glede na Nacionalno strategijo vključevanja Romov v Španiji 2012-2020, v celotni državi živi 

približno 725.000 – 750.000 španskih Romov, od tega najmanj 40% v Andaluziji. Prav tako 

številčne Romov najdemo v Kataloniji, Valencii in Madridu. 

 

Glede na to, da v Španiji ni nobene uradne registracije etnične identitete – v izogib rasizmu in 

politikam ksenofobije – pogosto ni na voljo nobenih natančnih podatkovo tem v kolikšni meri 

določeni socialni pojavi vplivajo na Rome oziroma ali če so seznanjeni s politikami.  

 

Od začetka naseljevanja v Španiji so romske družine poseljevale podeželje. V 50-ih letih 

prejšnjega stoletja pa so se številni preselili v urbana območja. 

 

Glede na več socialno-demografskih študij, je približno ena tretjina Romov, ki živijo v Španiji, 

mlajša od 16 let. Kljub zniževanju števila porodov, je rodnost še vedno visoka –4,8 družinskih 

članov v povprečju. 

 

Večina španskih Romov govori Špansko.  
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Kakor kažejo raziskave, kot je raziskava Sociološkega raziskovalnega centa (CIS) 

»Socialnadiagnostika romske skupnosti v Španiji«,španska romska skupnost se od ostalega 

španskegaprebivalstva ne razlikuje veliko, vsaj kar se tiče tega koliko jim pomenijo zdravje, 

denar, delo ali odnosi (družina in prijatelji). Po drugi strani pa španska romska skupnost večjo 

pomembnost pripisuje veri kot politiki, če jih primerjamo z ostalo špansko populacijo. Približno 

40% španskih Romov je evangeličanov in jih vodijo družinsko naravnave vrednote. Drugih 60 % 

zajema Katoličane, ateiste ali nevernike. 

 

Medtem ko so španski Romi danes v povprečju bolj izpostavljeni tveganju revščine kot 

povprečna populacija, ne smemo pozabiti, da obstajajo »Gitano« družine, ki uživajo relativno 

visok gospodarski in družbeni status in živijo zelo udobno. 

 

Dodatni dejavnik obstoječe raznolikosti»Gitano« Romov v Španiji pa je tudi dejstvo, da se je od 

začetka tega tisočletja v Španijo preselilo veliko Romov iz Romunije in Bolgarije. Glede na 

Nacionalno strategijo vključevanja Romov, je težko oceniti koliko romunskih in bolgarskih 

Romov živi v Španiji, ker so vključeni v večjo skupino bolgarskih in romunskih državljanov, 

informacije o njihovi etnični pripadnosti pa niso na voljo. 

 

Za razliko od izkušnje Romov v večini srednje- in vzhodnoevropskih držav v zadnjih desetletjih, 

španski Romi uživajo navzgor usmerjeno družbeno dinamiko, ob tem ko Španija od 80-ih 

prejšnjega stoletja naprej doživlja tranzicijo v demokratično blaginjo.  

 

Kakorkoli, strukturne prepreke še vedno ostajajo in omejujejo to zgodbo o uspehu, vrzel med 

»Gitanosi« in ostalim španskim prebivalstvom pa še naprej zeva. Leta 2007,je 77% »Gitano« 

družin še vedno živelo v relativnem pomanjkanju. 

 

Izobrazbeni položaj »Gitanosov« se zadnjih 20 let enakomerno izboljšuje. Španska zakonodaja 

zagotavlja pravico do izobrazbe za vso družbo. Tako tudi »Gitano« otroci obiskujejo šolo in 

postanejo pravniki, učitelji, inženirji, socialni delavci, zdravniki, medicinske sestre, itd.  
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Najbolj izstopajo dosežki pri izobraževanju otrok v osnovnih šolah in mladih v srednjih šolah. 

Medtem ko je prisotnost»Gitano« otrok v osnovni šoli nižja kot pri preostali družbi, je razmerje 

trenutno skoraj enako (99,9 % proti 98%). 

 

Toda izostajanje od pouka in osip v šolah sta med starejšimi kohortami še posebno mnogo 

pogostejšapri»Gitano«učencih kot pri preostalem prebivalstvu–pojavi se razlika pri vpisu med 

Romi in splošno populacijo staro med 16 in 20, vrzel pa je najvidnejša pri starosti 18 let,ko v 

šolah sedi 71,1 % splošne populacije in le 20,8% »Gitano« učencev.Drži, da vsak sedmi mladi 

»Gitano« ne zaključi obveznega šolanja.  

 

Nič manj pomembno pa ni dejstvo, da čeprav v Španijiveč deklet te starosti obiskuje šolo kot 

fantov, pa za »Gitano« skupnost velja ravno obratno, kar pomeni, da je vrzel še večja pri 

dekletih. 

 

Kot posledica okoliščin v srednješolskem izobraževanju, je tudi prisotnost mladih »Gitano« 

Romov v visokošolskem izobraževanju še vedno zelo nizka v primerjavi s preostalo družbo. 

Samo približno 2% mladih »Gitano« Romov starih med 18 in 24 ima pridobljeno višjo izobrazbo 

kot je obvezno izobraževanje, sicer pa je delež po vsej državi42%. 

 

Španski»Gitano« Romiimajo visoko stopnjo zasedenosti in imajo pomembno vlogo v 

gospodarstvu. Pravzaprav je delež aktivne populacije 68,9 %, kar je 8,8 točkvišje kot pri preostali 

družbiii. To je deloma posledica nižje povprečne starosti, vendar je vsekakor v nasprotju s 

splošno sprejetim vidikom med Španci, da so Romi neaktivni. 

 

»Gitano« Romi so se tradicionalno preživljali z rokodelstvom, toda dandanes jih najpogosteje 

najdemo v kmetijstvu ter na neformalnem trgu, pri prodaji oblačil in obutve, ali v gradbeništvu. 

Naslednji pomembni sektor je komercializacija odpadne kovineiii.Zaradi izobrazbenega položaja 

imajo številni španski Rominizko plačana in negotova delovna mesta, za katera so značilne 

kratkoročne in začasne pogodbe, dnevno delo in prilagodljivo delo.  

V skladu z Nacionalno strategijo vključevanja Romov 2012-2020, 39% »Gitano« Romov živi od 

ulične prodaje. Poleg tega in zaradi gospodarske krize ter njenega vpliva na trg delovne sile je 

veliko Romov brezposelnih. Medtem ko se je splošna stopnja brezposelnosti v Španiji od leta 
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2005 podvojila, se je stopnja brezposelnosti romske skupnostiv prvih štirih letih krize skoraj 

potrojila in je tako leta 2011 znašala 36,4 %.  

 

Zdravje za »Gitano« Rome ni prioriteta, če ga primerjamo z nastanitvijo, gospodarsko situacijo 

ali zaposlitvijo. Pravzaprav, številni so mnenja, da je odsotnost bolezni v bistvu zdravje, bolezen 

pa je stanje onesposabljanja, ki je povezana s smrtjo. Ta razlika v kulturnem razlikovanju lahko 

pomeni, da majhne simptome bolezni ignorirajo, takoj ko glavni simptomi izginejo, pa običajno 

prekinejo medicinsko zdravljenje ali pa se mu popolnoma odrečejo. Pomeni pa lahko tudi, da se 

izogibajo obisku zdravnikov, ker se bojijo smrti. 

 

Smrtnost dojenčkov je 1,4-krat višja med »Gitano« Romi kot je sicer povprečje v državi, 

pričakovana življenjska doba pa je 8let pod državnim povprečjem.  

Prav tako so bolj izpostavljeni tveganjem za razvoj nalezljivih bolezni, kot so hepatitis B, C inHIV, 

značilni so podcepljenost otrok, slaba prehrana, zloraba drog, precejšnji težave z zobmi, če 

naštejemo samo nekatere.iv 

 

BOLGARIJA 
 

Bolgarija je ena od držav z najštevilčnejšo romsko populacijo. Točno število Romov bi bilo 

težko ugotoviti, saj se na popisu prebivalstva večinoma raje opredelijo za Turke, Bolgare 

ali Vlahe.  

Na popisu leta 2011 se je 325.343 posameznikov (4,9 %) opredelilo za pripadnike romske 

skupnosti. 85 % jih navaja, da je njihov materni jezik romski, 7,49 %bolgarski, 6,69 % turški in 

0,82 % nek drug jezik. 56,22 % jih izpoveduje pravoslavnovero, 32,24 % islam, približno 12 % pa 

jih je privržencev protestantskih veroizpovedi.. 

Obenem pa ugledni mednarodni in bolgarski raziskovalci ugotavljajo, da je število ciganov v 

Bolgarijikar 800.000.  

 

Romi so na območje današnje Bolgarijeprišliob različnih časih ter iz različnih krajev. To je razlog 

zakaj danes obstaja toliko romskih skupin, ki se med seboj (bolj ali manj) razlikujejo. 
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Romske skupine so prvič prišle na bolgarsko ozemlje v času Drugega bolgarskega 

cesarstva(1185 – 1396). Nove skupine Romov so se naselile s prihodom Turkov v naslednjih 

stoletjih. V 17. in 18. stoletju so se jim pridružili Romi, ki so bežali iz Vlaške in Moldavije, ki so v 

tistem času imeli status sužnjev.Zatem so se Romipreselili v Bolgarijo z ozemelj današnje 

Romunije, ko je bilo suženjstvo odpravljeno. Ta selitev v drugi polovici 19. stoletja se je 

imenovala »veliki kalderaški vpad«. 

 

Kot je omenjeno zgoraj, romska skupnost v Bolgariji ni homogena, ampak je sestavljena izveč 

slojev, metaskupin in podskupin.  

 

YERLII (ARLIJE) 

Prva z zgodovinskega vidika je metaskupina tako imenovanih Jerlijev – tj. lokalnih, 

stalnonaseljenih Romov. Ti so potomci Romov, ki so prišli v obdobju med 13. in 18. stoletjem 

inse postopno naselili ter stoletja živeli skupaj tako z bolgarskim kot turškim prebivalstvom. 

Jerlijise delijo na dve veliki skupini: Romi Horahane(turški/muslimanski Romi)in Romi 

Dasikane(bolgarski Romi, kristjani). 

 

KALDARAŠI  

Druga velika romska metaskupina v Bolagriji so tako-imenovani Kaldaraši. Ti so prišli z 

»velikim kaldaraškim vdorom« pri čemer so prvotno šli skozi Avstro-Ogrsko in Srbijo,zaradi 

česar jih pogosto kličejo »madžarski cigani«, »avstrijski cigani«, »srbski cigani« ali»niamtsuri« 

(tj. nemški cigani). Razdelimo jih v dve večji skupini in v več podskupin. 

Kalderašev je v Bolgariji približno 30.000. 

 

RUDARI / LUDARI  

Skupine ljudi, ki jim okoliško prebivalstvo pravi »romunski cigani«. Čeprav živijov precej 

raznolikih etničnih soseskah, so verjetno najbolje integrirana romska skupina vbolgarski družbi 

glede na raven izobrazbe, stopnjo zaposlenosti pa tudi velikostgospodinjstva, pri čemer se ne 

razlikujejo od bolgarskega prebivalstva na nekaterihstanovanjskih območjih. 

V Bolgariji je približno 70.000 Rudarov. 

 

Izobrazbeni položaj 
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Romi v Bolgariji so najbolj deprivilegirana skupina v smislu izobrazbe. Vpis v šole do 4. razreda: 

30,7% fantov, 38,7% deklet;do 8. razreda 8: 42,9%fantov, 37,1 %deklet; do 12. razreda: 

15,7%fantov, 4,1 %deklet. Vpis na univerzo: 0,5%fantov,deklet (manj).v 

 

V zadnjih 20 letih se situacija na področju stopnje izobrazbe počasi izboljšuje. Razlogi zakaj 

romski otroci ne obiskujejo ali se izpišejo iz šole so različni: nizka stopnja izobrazbe staršev in 

njihovo nerazumevanje vrednosti in pomembnosti izobraževanja za bodoče priložnosti njihovih 

otrok; nekatere škodljive tradicije, kot so zgodnje poroke; nenaklonjena šolska okolja, kar 

pomeni diskriminatorni odnosi učiteljev in ne-romskih sošolcev; pogoste selitve staršev zaradi 

dela, ki vodijo k pogostosti izostankov od pouka.  

 

Aktualni uradni ukrepiza spodbujanje obveznega izobraževanja/pospeševanje vpisa v 

šole/preprečevanje osipa vključujejo:  

- Pravna obveznost otrok starih od 6 do 16let, da šolo obiskujejo brezplačno; 

- Nedavno sprejeti zakonski predpisi za prekinitev socialne podpore staršem, katerih 

otroci, ki so sicer šoloobvezni, ne hodijo v šolo; 

- Dodatnisistemi socialne pomoči za učence v socialno šibkem položaju (velja za vse 

šoloobvezne otroke); 

- Nacionalni program, ki zagotavlja brezplačen zajtrk vsem otrokom od 1. do 4.razreda; 

- Nudenje brezplačnega prevoza za otroke iz vasi, ki nimajo šol; 

- Otrokom, ki se izobražujejo v fokusnih šolah, sona voljošola s podaljšanim bivanjem, 

brezplačno kosilo in brezplačni prevoz. 

 

Drugaizrazitatežava, ki Romom onemogoča enak dostop do kakovostne izobrazbe, jesegregacija 

v šolah. Uspešna integracija romskih otrok v nacionalni izobraževalni sistem 

zahtevauravnoteženo razredno zastopanost večinskih in manjšinskih otrok, na računkatere vsi 

pridobijo medkulturne kompetence. Res pa je, daštevilo romskih učencev, premeščenih iz 

segregiranih v desegregirane šole, nenehnoraste. 

 

Zaposlitveni položaj 

Trenutno se 36 % Romov opredeljuje kot brezposelnih, od katerih je 11,4 % uradnoprijavljenih 

na Direktoratu agencije za zaposlovanje, 24,2 % pa jih ni prijavljenih. Podatkio teritorialnih 
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segmentih kažejo, da je število brezposelnih Romov v severni Bolgarijibistveno višje kot v južni 

regiji. Stopnjazaposlenosti je nižja pozimi in višja poleti. 

 

Večina romskih delavskih emigrantov pusti svoje družine in otroke v Bolgariji, kar imanegativne 

posledice za šolanje otrok. Stopnja zaposlenosti med romskimi ženskami je zelo nizka, le 23,6 %. 

To je posledicadejstva, da romske ženske skrbijo za otroke in dom. Približno 60,5 % mladih 

žensk, kiživijo na urbanih območjih, in 69,3 % starejših žensk, je nezaposlenih.  

 

 

Zdravstveni status 

Podobno situacijo Romi doživljajo na področju zdravstva. V študiji, izvedeni na pobudoSvetovne 

banke, so bili zbrani in analizirani razpoložljivi podatki o smrtnosti Romov vvzhodni Evropi. 

Ugotovili so, da je pričakovana življenjska doba Romov po vsej vzhodniEvropi približno 10 let 

nižja kot pri celotni populaciji.viŠtudija kaže, da je povprečna pričakovana življenjska doba 

Bolgarov 73,5leta. Povprečna pričakovana življenjska doba Romov v Bolgariji pa je 63,5 

leta.Raziskava, izvedena med 498ženskami v sedmih različnih romskih skupnostih v Bolgariji leta 

2012, je pokazala, da 52,2% udeleženk ni imelo zdravstvenega zavarovanja, 47,1 % jih je imelo 

zdravstvenozavarovanje, 0,7 % pa jih ni poznalo statusa svojega zdravstvenega zavarovanja. 

vii21,68 % udeleženk pravi, da splošni zdravnik noče pritina dom, ko je to potrebno. 

 

Po bolgarski zdravstveni zakonodaji je nujna medicinska pomočbrezplačna ne glede na etnično 

poreklo ali status zdravstvenega zavarovanja. 
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Trenutno stanje na področju zgodnjih porok 
 

Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ zgodnjo poroko razume kot vsako zvezo, kjer 

je eden oziroma sta oba partnerja mlajša od zakonsko dovoljene starosti za zakonsko zvezo. Ta 

definicija sovpada z definicijo, ki so jo sprejeli z uredbo PACE 1468, ki uporablja izraz »poroke 

otrok«. Za nas imata oba izraza enak pomen, ker je zakonsko določena polnoletnost 18 let in, 

kjer sta bodoča zakonca mlajša, gre dejansko za poroko med otroci. 

 

Zgodnja poroka ima enake družbene značilnosti kot uradna zakonska zveza; je legitimna 

družbena normav romski skupnosti in ima resne družbene posledice. Različni avtorji poročajo o 

vsaj enem od spodnjih negativnih vidikov zgodnje poroke: 

- Družbena osamitev, ker otroci prekinejo vezi s primarno družino in prijatelji; 

- Zgodnji osip iz šol; 

- Zgodnje nosečnosti in rojstva; 

- Različne oblike družinskega nasilja, ločitve, spontani splav in različne bolezni med 

mladimi materami; 

- Žene ne hodijo v službo, njihova odgovornost so otroci in skrb za dom; 

- Nizek družbeni položaj in moč mater omogoča nadaljevanje vzorca zgodnjih porok.  

 

Razsežnost problema zgodnjih porok se med državami razlikuje. Uradne statistike ni, saj grev 

bistvu najpogostejeza nezakonito zunajzakonsko skupnost, ki ni zabeležena v uradnih 

statističnih virih. O obsegu lahko sklepamo iz rezultatov raziskav ali posredno–preko števila 

zgodnjih rojstev in do določene mere tudi preko pogostosti osipa iz šole.  

 

Ločene študije in posredni podatki so prav tako pokazatelj razsežnosti problema v državah 

partnericah: 
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GRČIJA 
 

Poroka otrok je kršitev otrokovih pravic in je kar pogost pojav, še posebno na območjih za 

katere je značilna visoka stopnja revščine.Če bolj pa zaradi te prakse trpijo dekleta, saj je 

njihova nedolžnost zelo pomembna. Starši deklet želijo imeti nadzor nad njihovo seksualnostjo 

in zato poskrbijo, da se zgodaj omožijo. 

 

Podatki in dokazi Univerze v Ioannini, ki izhajajo iz študij in raziskav, kažejo, da seRomi poročajo 

v starosti med 16 in 18 let.  

Torej, glede na zgornje podatke Univerze v Ioannini, Romi se poročijo v starosti med 16 in 18 

let, medtem ko za dekle, ki je neporočeno in starejše od 17 let, velja, da je stara devica. Pogosto 

se dekleta poročijo, ko so mlajša od 17 let, in rastejo s prepričanjem, da se bodo naučile imeti 

rade svoje može, saj je zakonska zveza sredstvo za srečo in glavni namen človekovega življenja.  

 

Polovica respondentov verjame, da je zakonska zveza »sredstvo za srečo«, druga polovica 

respondentov pa je razdeljena med kategorije, kot so »varnost«, »človekovo poslanstvo«, 

majhen odstotek pa je zakonsko zvezo opisal kot »nujno zlo«. 

 

Poleg zgoraj navedene ankete jepotekala tudi anketaPrefekturneuprave regije Larisa, kjer živi 

kar precejšnje število Romov.  

V intervjuje, ki so potekali v okviru raziskave, je bilo vključenih 1.500 Romov,in med drugim so 

intervjuji pokazali, da je povprečna starost deklet, ko se poročijo, 15 oziroma 16 let, povprečna 

starost fantov pa 18. Prav tako je vredno omeniti, da se je 8/10 deklet iz vzorca poročilo pred 

dopolnjenim 15 letom starosti, medtem ko je povprečje skupnega števila skupnosti med 10 in 

15. 

 

SLOVENIJA 
 

V romski skupnosti velja, da dekle odraste, ko dobi prvo menstruacijo ne glede na njeno 

dejansko starost. Za nastop zakonske zveze ne obstaja noben tradicionalni romski ritual ali 

iniciacija. Običajno se fant in dekle preselita skupaj v »gozd« za nekaj dni. Status poroke je 

povezan z njunim spolnim odnosom.  
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Zgodnja poroka je običaj v tradicionalnih družbah in se je v romskih družbah ohranila do 

današnjih dnizaradi njihove počasne modernizacije. Nove generacije Romov deloma vzdržujejo 

tradicije, deloma pa sprejemajo prevladujoče družbene oblike zakonske zveze. Pričakujemo, da 

bo postopek modernizacije v nekaterih aspektihpočasen, toda kljub vsemu nepovraten.  

 

Problematika zgodnjih porok v Sloveniji ni zelo temeljito zastopana v raziskavah. Obstajata 

samo dve novejši družboslovni raziskavi, ki sta vključeni v poročilo: 

 

1. Nacionalna raziskava »Prisilne poroke romskih deklic«–2014. Cilj raziskave je bil ugotoviti 

kako razširjena je praksa zgodnjih in prisilnih porok pri Romih in kakšni so socializacijski 

vzorci romskega prebivalstva.  

2. Mednarodna sociološka raziskava »Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«, ki je bila 

izvedena leta 2015, finančno pa je bila podprta s straniGeneralnega direktorata za 

pravosodje EU. Cilj projekta je bil prepoznati odnos različnih romskih skupin, ki so 

sodelovale v anketi, do problematike zgodnjih porok.Odgovori na večinoma zaprta 

vprašanja razkrivajo kako Romi sprejemajo ta fenomen dandanes, če je na vidiku kakšna 

sprememba v zvezi z zgodnjimi zunajzakonskimi skupnostmi in posledično zgodnjim 

starševstvom, kako pomembno je izobraževanje ter tudi zaposlovanje.  

 

Med dolenjskimi Romi so uradno sklenjene zakonske zveze redke, večina jih živiv zunajzakonski 

skupnosti. Najpogostejša oblika poročanja je pobeg. To pomeni, da se parodloči, da bo zaživel 

skupaj, ker pa njuni družini zveze ne odobravata (najpogosteje zato,ker sta oba še mladoletna), 

pobegneta in se za nekaj časa skrijeta (npr. pri sorodnikih). Podoločenem času se par vrne nazaj 

in zaživi skupaj, spolni odnos pa se razume kotporoka. Tako dekletakot fantje so zelo mladi (v 

povprečju so stari 13 oziroma 14 let, so pa znani tudiprimeri, ko je dekle staro 12 let). 

 

Glede na raziskavo»Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?«, število zgodnjih porok v Sloveniji ni 

zanemarljivo. Večina respondentov je pričela živeti s svojim partnerjem v starosti med 14 in 18 

let, pri čemer med spoloma ni bilo nobene občutne razlike. Večina respondentov je dobila 

prvega otroka v starosti med 18 in 24 let, na drugem mestu je skupina anketirancev starih med 

14 in 18 let. 
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Rezultati raziskave so pokazali tudi pomembno povezavo med stopnjo izobraževanja, starostjo, 

pri kateri se poročijo (ali pričnejo živeti v zunajzakonski skupnosti),in starostjo, ko dobijo prvega 

otroka.  

 

Glede spolnega odnosa med dvema mladima osebama starima med 14 in 15 let, skoraj polovica 

vprašanih (47,6% moških in 46,8% žensk) meni, da imata dva mlada človeka, ki se imata rada, 

lahko tudi spolni odnos. 

 

Mnenje vprašanih glede zgodnjih porok pa je deljeno; polovica vprašanih odobrava razmerja in 

spolne odnose tudi v starosti 14 oziroma 15 let, druga polovica pa pravi, da je starost večine (18 

let) tista starost, ki je primerna za začetek zunajzakonske skupnosti in spolne aktivnosti. 

Kljub zakonodajnim omejitvam se je kar 5,4% vprašanih določilo za zunajzakonsko skupnost 

pred starostjo 14 let, kar pa velja predvsem za dekleta. 

 

Poglavitni zaključni študije»Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?« so navedeni spodaj:  

Zgodnje poroke danes še vedno obstajajo med mnogimi Romi, čeprav se vedno manj štejejo za 

»romsko« tradicijo. Problematikase med različnimi romskimi skupnostmi in družbenimi sloji 

pojavlja v različnem obsegu!  

 

Poleg tega je opaziti očiten trend v smeri premagovanja zgodnjih porok, ki poteka skupaj s 

procesom modernizacije skupnosti. Obenem pa je za odnose Romov do družine in poroke v 

Sloveniji trenutno značilno več glavnih trendov:  

1. Starost pri zgodnji zunajzakonski zvezi in poroki se zvišuje; 

2. Izobraževanje je dokazano najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na višjo starost, pri kateri se 

mladi odločajo za zunajzakonsko skupnost; 

3. Opazen je tudi trend, kjer družinovedno pogostejeustvarjajo mladi in ne njihovi starši. 

4. Danes enostavno družinsko gospodinjstvo nedvomno prevladuje nad razširjenimi družinami. 

5. Prav tako je opaziti trend v smeri preseganjatradicionalnega odnosa do družine in poroke, ter 

sprejemanja sodobnega odnosa: to potrjujejo vsi glavni trendi našteti zgoraj. 
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ŠPANIJA 
 

V španskem družbenem kontekstu je smiselnosečiprek problematike »zgodnjih porok«, ki je 

sicer bistvo tega projekta, ter svoje vidno polje razširiti na problematiko »prezgodnje 

osamosvojitve«. 

 

Iz pravnega vidika za osebo velja, da je osamosvojena, ko več ni pod skrbništvom svojih staršev, 

to pa je takrat, ko doseže starost večine (v Španiji je to 18 let), ko se poroči ali prek pravne 

odobritve (zadnji dve možnosti obstajata samo od starosti 16 let naprej). Velja omeniti, da 

osamosvojitev predvideva različne vrste zvez, z različnimi stopnjami formalnosti.viii 

 

Iz sociološkega vidika seosamosvojitev nanaša na de facto stanje neodvisnosti. Zanjo lahko 

rečemo, da je prezgodnja, kadar obstaja nevarnost, da pri mladih povzroča družbeno osamitev. 

To nam omogoča, da razlikujemo med primeriprezgodnje osamosvojitve, npr. med tistimi, ki 

vključujejo mlade stare 16 let in ki živijo sami po svoji izbiriter z zadovoljivim materialnim 

stanjem, in med primeri, ki predstavljajo tveganje iz vidika javnih institucij in politik.  

 

Prezgodnjo osamosvojitev pa je ravno tako kot zgodnjo poroko težko natančno definirati, zato 

je tudi vse relevantne institucije ne uporabljajo na enak način oziroma v enaki meri. 

 

Da bi zagotovili prvi pregled kvantitativne pomembnosti tega fenomena, bomo torej v 

nadaljevanju najprej predstavili statistiko zakonskih zvez in rojstev, ki služijo kot »predstavniki« 

primerov tveganja prezgodnje osamosvojitve, nato pa se bomo natančneje spustili v razmerje 

med prezgodnjo osamosvojitvijo in izobraževanjem. 

 

Število zakonskih zvez, ki vključujejo vsaj enega zakonca starega manj kot 18, je v Španiji v 

poznih 1970-ih letihradikalno upadlo. Število deklet, ki so se poročile pred dopolnjenim 18 

letom starosti, se je iz 16.000 leta 1979 znižalo na 64 leta 2014. V istem obdobju je število 

moških, ki so se poročili mlajši od 18 let, padlo iz 1600 na 6.  

 

Zakonite poroke se ločijo od porok, ki sledijo kulturnemu ali verskemu ritualu, tako imenovanim 

»tradicionalnimporokam«. Kakšnih 28% »Gitano« Romov se poroči izključno v skladu z »Gitano« 
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običaji in ta številka se je pri mladih, starih med 16 in 25 let,dvignila na 71 %.ixMnogi se sedaj 

odločajo zatradicionalno poroko, ki jo bodo »legalizirali« pozneje v življenju. 

 

Kakršnakoli je že razlaga, podatki raziskave iz leta 2007 kažejo, da jeprezgodnja 

osamosvojitevmorda mnogo bolj razširjena kot sprva nakazujejo številke povezane z zakonito 

poroko.Ista raziskava prav tako kaže, da se Romi še vedno poročajo mnogo mlajši kot večinska 

družba: 27% se jih poroči, ko so stari med 16 in 24 let, v primerjavi s 3% za celotno populacijo.  

 

Sliko relativno visoke pogostosti prezgodnje osamosvojitvev določeni meri potrjuje 

raziskavaAgencije Evropske unije za temeljne pravice iz leta 2011x,v skladu s katero je ena 

tretjina Romov starih med 16 in 24 v Španiji bodisi zakonito poročena, tradicionalno poročena 

ali pa sobiva s partnerjem.  

 

Drugi pogled v fenomen prezgodnje osamosvojitve izvira iz statistike najstniške rodnosti, ki je še 

posebej pomembna za izobrazbeni status in gospodarske razmere.xiGlede na podatke INE, se je 

število otrok rojenih materam starih 17 let ali manj zmanjšalo iz več kot 12.000 v letu 1979na 

2.890 v letu 2014. Če pogledamo zadnje razpoložljive podatke iz leta 2014, lahko prav tako 

vidimo, da je približno polovica teh nepolnoletnih mamic stara 17 let. Približno 500 najstnic, ki 

so rodile v Španiji leta 2014, je bilo starih 15 let ali manj. 

 

Omenjeni upad števila najstniških mater sovpada s španskim trendom, kjer se starost, ko ženske 

rodijo prvega otroka, zvišuje (in sicer iz 25,2 leta 1975 na 30,6 leta2014),ternižjorodnostjo. 

 

Če rojstva najstniških mater vzamemo kot indikator za prezgodnjo osamosvojitev, številke 

kažejo, da ima ta pojav še vedno relativno majhno težo, vendar je še vedno več kot 40-krat višja 

kot karda slutiti številoporok: Leta 2014 se je poročilo samo 64 žensk mlajših od 18 let, toda 

skoraj 3.000 jih je rodilo otroka. 

 

Čeprav ni na voljo nobenih statističnih podatkov o deležu najstniških mater med»Gitano« Romi, 

HernándezCorderozgodovino»Gitano« Romov(poleg priseljenskega porekla) navajakot eno 

tipičnih lastnosti povezanih z najstniškim materinstvom.xii 
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Španski odgovor na raziskavo o zgodnjih/prisilnih porokah v okviru Ad hoc odbora 

strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM) potrjuje trend v smeri poznejših 

porok med Romi. 

 

Čeprav se Romiporočajo mlajši kot večinska družba, pa se je trend v zadnjih letihopazno 

spremenil, in sicer mladi Romi hodijo na zmenke in se odločajo za zakonske zveze, ko so 

nekoliko starejši. Odločitev, da do poroke pride kasneje, je jasno povezana z družinami, ki so 

izkusile izboljšave v postopku družbene vključitve, še posebno pri izobraževanju ter tudi pri 

dostopu do zaposlitve. 

 

BOLGARIJA 
 

Trenutno imajo zakonske zveze v romski skupnosti več posebnosti, ki jih je trebaizpostaviti, saj 

so tako ali drugače povezane z zgodnjimi porokami. Nekatere izmed njihniso pravno priznane, a 

imajo zgodovinske vzporednice v številnih družbah, vključno zrimskim pravom in z bolgarsko 

tradicionalno kulturo do sredine 20. stoletja.  

 

1. Danes je običaj »kupovanja neveste« značilen predvsem za najkonservativnejšeromske 

skupine – Kaldaraše, Burgudžije in traške Kalaidže. Čepravgovorimo o »kupovanju neveste« in o 

»trgu nevest«, bistvo tega problema ni dejanskokupovanje dekleta, ampak kupovanje njene 

»časti« – pravice fanta, da ji vzame deviškost,in pravice fantove družine, da šteje bodoče otroke 

za svoje potomce.Zato je običaj»kupovanja neveste« tesno povezan z dekletovo nedolžnostjo – 

zahtevo, ki je še vednozelo močna v romskih skupnostih, še posebej v zgoraj omenjenih 

skupinah. 

Vendar pa rezultati številnih študij, izvedenih med Romi vBolgariji, kažejo, da ima kupovanje 

neveste negativen učinek v smislu poročne starosti. V nekaterih lokalnih skupnostih je dekle po 

prvimenstruaciji izključeno iz šole, da ne bi bilo »zapeljano«, tj. da ne bi izgubilo nedolžnosti. 

 

2. Običaj »skrivne poroke« ali »kraje neveste« je še en pojav, povezan s poroko in zosnovanjem 

družine. Običajno je značilen za tiste romske skupine, pri katerih navadakupovanja neveste 

postopoma izumira ali je bila že presežena. Pobudniki skrivne porokeali kraje neveste so fantje 
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– v večini primerov so posledica vzajemnega soglasja medmladima, mogoče pa so tudi izključno 

na pobudo fanta. V teh skupinah je skrivna porokanajpogosteje povezana s poskusom izognitve 

partnerju, ki ga izberejo starši, kar prav takovpliva na zgodnje poroke.  

 

3. Specifičen način tradicionalne poroke pri Romih je povezan s predhodno zaroko –nishan. V 

tem primeru je plačilo bolj simbolne narave. Osrednji element tradicije je pomembenznak 

(»nishan«), ki ga da fantova družina (prstan, zapestnica, uhani). Pri tej vrsti porokponovno starši 

izpogajajo pogoje – kje se bo mladi par poročil, kje bosta živela, kakšna bovelikost dote ipd., 

vendar do tega običajno pride po pogovoru z mladima. 

 

Vedno več romskih družin je osnovanih na zakonsko priznani civilni poroki. Pri 

višjemoderniziranih skupinah in družinah stopnja sklenjenih civilnih porok ni nič manjša kotpri 

etničnih Bolgarih. Raziskava, ki jo je izvedel Center Amalipe leta 2015 v območju mesta Veliko 

Tarnovo, je pokazala, da je 26,67 % respondentov navedlo, daimajo uradno sklenjeno zakonsko 

zvezo. Istočasno skoraj polovica poročenihrespondentov pravi, da živijo skupaj brez sklenitve 

kakršnekoli zakonske zveze. 
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Zakonodaja 
 

Države partnerice projekta v svoji zakonodaji zagotavljajo pravice otrok. Vse države so 

ratificirale Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in zakonodajo uredile na način, 

ki zagotavlja njeno izvajanje. 

 

V vsaki ustavi je del, ki se ukvarja s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ter 

pravicami otrok, ne glede na narodno pripadnost, raso, spol, jezik, veroizpoved, politična in 

druga prepričanja, finančni položaj, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali kakršnokoli drugo 

osebno okoliščino. Prav tako ustave vsebujejo člene, ki opredeljujejo starševsko pravico in 

dolžnost do vzdrževanja, izobraževanja in vzgoje svojih otrok. To pravica in dolžnost je mogoče 

ukiniti ali omejiti samo iz razlogov, ki izvirajo iz blaginje otrok, ki jo zagotavlja zakonodaja.  

 

Zgodnja poroka, kakor je opredeljena v projektu, se v zakonodaji ne pojavlja kot objekt. Čeprav 

zakonodaja ne vsebuje specifične prepovedi in zakonodajnih ukrepov pri pojavu zgodnjih porok, 

pa sovarstvene določbe za mladoletne osebe, ki so mlajše od 18 let, večinoma zapisane v 

Ustavi, kazenskem pravu in civilnem pravu, ter tudi v posebnih zakonih o zaščiti otrok. 

 

Civilno pravo regulira minimalno starost za zakonsko zvezo in to je 18 let v vseh 4 državah ter 

tudi okoliščine pod katerimi lahko pride do zakonske zveze pred to starostjo. 

 

Kero zgodnjih porokah govorimo, ko gre za posameznike mlajše od18 let,in ker gre za tradicijo, 

kjer secivilna poroka ne sklene, reševanje problema primarno temelji na kazenskem pravu – v 

tistem delu, ki se nanaša na kazni za nemoralna dejanja, spolne odnose z mladoletnimi 

osebami, spolno občevanje, ter tudi prisile v poroko v svoji skupnosti ali podobno. 
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Zlasti pa: 

GRČIJA 
 

Skladno zmednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah in Grško zakonodajo 2101/1992, 

»pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za 

otroka, določa, da sepolnoletnost doseže že prej.« 

 

Nadalje, skladno z grškim družinskim pravom in Grško zakonodajo 1329/83, je med drugim 

določeno, da je 18. leto leto, ko mladi odrastejo, ter tudi najnižja starost za sklenitev zakonske 

zveze za oba spola.  

 

Opažamo, da grška zakonodaja, čeprav ne vsebuje specifičnih prepoved, nudi plodna tla za 

vzpostavitev specifičnih politik in zakonodajnih ukrepov pred pojavom zgodnjih porok, ki sicer v 

okviru drugih zaščitnih določb veljajo zamlajše od 18 let. Torej je izvrševanje te zakonodaje 

odvisno od države. 

 

Kazenski zakonik–vključuje vrsto določb, ki so povezane z zlorabo otrok in zločini proti 

otrokom 

 

Zapeljevanje mladoletnih otrok 

1. Kaznovan bo vsak, ki izvrši kakršnokoli nemoralno dejanje z osebo mlajšo od 15 let oziroma jo 

zapelje, in povzroči, da zaradi takšnega dejanja trpi. Če žrtev še ni dopolnila 12 let, se dejanje 

kaznuje z zaporom najmanj 10let; če je žrtev dopolnila 12, vendar ne 14 let, se dejanje kaznuje z 

zaporom do 10 let;inče je žrtev dopolnila 14 in do 15 let, se dejanje kaznuje z zaporom najmanj 

2 let. 

2.Nemoralna dejanja med otroci mlajšimi od 15 let se ne kaznujejo, razen če je razlika v njihovi 

starosti več kot 3 leta. 

3.Če sta storilec kaznivega dejanjain žrtev sklenila zakonsko zvezo, kazenski pregon ne velja, če 

pa velja, se ne izvaja, ampak se razglasi za nesprejemljivega.  

 

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_1329_1983.pdf
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Ugrabitve mladoletnih otrok–Vsaka oseba, ki mladoletnega otroka odvzame njegovim staršem, 

skrbnikom ali osebi, ki ima pravico do njegovega skrbništva, oziroma oseba, ki 

podpira»prostovoljni pobeg« mladoletnikaiz okvira pristojnosti zgornjih oseb, bo obsojen na 

zaporno kazen. Če otrok še ni dopolnil 14 let, se dejanje kaznuje z zaporom do 10 let. 

 

Neprostovoljni odvzem – Vsaka oseba, ki s ciljem poroke ali nemoralnega dejanja ugrabi ali 

nezakonito pridrži žensko proti njeni volji oziroma žensko, ki stvari težje razume ali se ne more 

upirati zaradi izgube zavestiali duševne napake ali zaradi drugega razloga,se kaznuje z zaporno 

kaznijo najmanj 1 leto, če je namen takšnega ravnanja zakonska zveza. Če je dejanje nemoralne 

narave, sledi zaporna kazen do 10 let. 

 

Prostovoljna ugrabitev – Vsaka oseba, ki ugrabi ali zadržuje neporočeno in mladoletno žensko z 

namenom zakonske zveze ali nespodobnega dejanja, sicer ne proti njeni volji, toda brez soglasja 

ljudi, ki imajo skrbništvo te mladoletnice ali so v imenu zakona odgovorni za njo,se kaznuje z 

zaporno kaznijo do 3 let, če je cilj takšnega dejanje zakonska zveza. 

 

Družinsko pravo –V Grčiji zadeve povezave z zakonsko zvezo rešuje grški civilni zakonik in še 

bolj natančnoDružinsko pravo. Skladno s tem: 

 

Zakonska zveza predvideva soglasje oseb, ki se nameravata poročiti. Bodoča zakonca morata 

biti stara 18 ali več. 

 

Sodišče lahko po zaslišanju para in oseb, ki imajo skrbništvo mladoletne osebe, dovoli zakonsko 

zvezo pred dopolnjenim 18 letom starosti osebe, ki se poroča, če je razlog za zakonsko zvezo 

ustrezen–dolgotrajna povezanost bodočih zakoncev, nosečnost, itd. 

 

Zakon ne predpisuje minimalne starosti za zakonsko zvezo, toda poročnega dovoljenja ni 

mogoče izdati mladoletni osebi, ki nima nitiomejene pravne sposobnosti in ni dopolnila 10. leta 

starosti. 

Zakon o zaščiti otrok 

Grški varuh človekovih pravic, kot varuh otrokovih pravic 
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Po specifični zakonodaji(Zakon 3094/2003), ima grški varuh človekovih pravic nalogo, da ščiti in 

pospešuje pravice otrok, s čimer je imenovan kotvaruh otrokovih pravic.  

V okviru tega poslanstva namestnik varuhačlovekovih pravic, s pomočjo multidisciplinarne ekipe 

strokovnjakov, preučuje primere v zvezi s pravicami mladoletnikov terposreduje, da ne pride do 

morebitnih kršitev, prevzema pobude, katerih namen je zajeti resnično situacijo na področju 

otrokovih pravic, njihovih pogledov in pogledov ljudi, ki zanje skrbijo ali z njimi delajo,z ciljem 

ozaveščanja strokovnjakov in splošne javnosti o pravicah mladoletnikov, ter pripravlja poročila 

in posreduje predloge usposobljenim institucijam v državi.  

Prav tako v okviru promocije otrokovih pravic, varuh otrokovih pravic pogosto prevzame 

svetovalno vlogo pri ministrskih in medministrskih organih, ki se ukvarjajo z izvajanjem 

dejavnosti in ukrepov za otroke. 

 

Nacionalna opazovalnica za otrokove pravice 

Med odgovornostmi Nacionalne opazovalnice za otrokove pravice je spremljanje in promocija 

izvajanja mednarodneKonvencije o otrokovih pravicah, razvoj letnega nacionalnega akcijskega 

načrta za otrokove pravice inletnega poročila. 

Toda Nacionalna opazovalnica od svoje ustanovitve do danes ni izvajala svojega dela na osnovi 

ustanovnega institucionalnega okvirja. 

SLOVENIJA 
 

Ustava Republike Slovenije vsebuje razdelek, ki se ukvarja s človekovimi pravicami in temeljnimi 

svoboščinamiter otrokovimi pravicami. 

56. člen Ustave (Pravice otrok) določa, da otroci uživajo človekove pravice in temeljne 

svoboščine v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Prav tako 56. člen določa, da otroci uživajo 

posebno varstvo in skrb.  

 

Kazenski zakonik 

Prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti 

(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ali z zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja 

drugega prisili v sklenitev zakonske zveze ali v vzpostavitev podobne skupnosti, ki je v skladu z 
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zakonom v določenih pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, se kaznuje z zaporom do 

treh let.  

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali slabotni osebi, se kaznuje 

z zaporom do petih let.  

 

Spolni napad 

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki 

še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, 

da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način doseže 

storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.  

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z 

zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni 

stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od 

treh do desetih let.  

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena  kako drugače 

prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do petih 

let..  

(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive 

starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.. 

 

V poročilu Prisilne poroke romskih deklic, ki ga je leta 2014 izdal Inštitut RS za socialno varstvo, 

so navedeni zakonski okviri,ki zakonsko prepovedujejo zgodnje poroke: »So pa posamezni 

elementi prisilnih porok, sicer posredno, zajeti v različnihzakonih, kot to v svojem članku 

»Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let« povzame Weber (2012): 

 

 Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje (Kazenski zakonik), kjer starši neveste dovolijo 

mladoletni deklici, da živi z novo družino. Skladno z Zakonom o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, so starši dolžni skrbeti za svojega otroka.  

 Trgovina z ljudmi (Kazenski zakonik) –starši ženina, ki dajo kupnino za nevesto, in starši 

neveste, ki jo prejmejo, bi lahko bili tudi storilci kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.  
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 Kaznivo dejanje prisile (Kazenski zakonik) v primeru zadrževanja mladoletne deklice 

proti njeni volji. Tukaj gre obenem za kršitev svobode gibanja, ki je ustavno zagotovljena 

pravica.  

 

Civilno pravo –Državljan Republike Slovenije, ko dopolni 18 let, pridobi vse pravice in 

obveznosti odrasle osebe, kakor določa ustava. Obenem pa si lahko mladoletnikv primeru 

sklenitve zakonske zveze oz. roditeljstvom (pred 18. letom) pridobi popolnoposlovno 

sposobnost. 

 

17. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da zakonske zveze ne more 

skleniti oseba, ki še ni stara osemnajst let. 117. člen tega zakona pa določa, daroditeljska 

pravica preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko dopolni osemnajst let, ali če mladoletnik pred 

polnoletnostjo sklene zakonsko zvezo. 

 

Leta 2008 je Republika Slovenija sprejela Zakon o preprečevanju nasilja v družini.  

Določa, da mora vsakdo, ki sumi, da je otrok žrtev nasilja, to prijaviti centru za socialno delo, 

policiji ali državnemu tožilstvu, četudi ga zavezuje poklicna molčečnost. 

ŠPANIJA 
 

Minimalna starost za zakonsko zvezo 

Z zadnjo reformoZakona o prostovoljni jurisdikciji je Španija dvignila minimalno starost za 

zakonsko zvezo iz 14 na 16 let. Zakonska zveza s 16- ali 17-letniki je lahko izvedljiva samo, ko za 

otroka velja, da je osamosvojen (emancipiran), kar zahteva soglasje staršev. 

 

Reforma španskega sistema za zaščito otrok iz leta 2015 preko dveh zakonov (Sistemski zakon 

8/2015 z dne 22. julij; in zakon 26/2015 z dne 28. julij, ki modificira sistem varstva otrok in 

mladostnikov) vzpostavlja »najboljše interese za otroka« kot temeljno načelo pri zaščiti otrok, 

s čimer sledi poslanstvu Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Zakon določa, da morajo biti 

zagotovljene osnovne potrebe mladoletnika ter pravica, da je vzgajan v družinskem okolju brez 

nasilja. 
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Minimalna starost zasporazumne spolne odnose 

Sistemski zakon1/2015je prav tako dvignil minimalno starost za sporazumne spolne odnose iz 

13 na 16. 

 

Odrasla oseba, ki ima spolne odnose z osebo mlajšo od navedene starosti, je obtožena spolne 

zlorabe, četudi je odnos sporazumen, in sicer z zaporno kaznijo od 2 do 6 let. 

 

V primeru spolnih odnosov med osebo, mlajšo od 16, in odraslo osebo z majhno razliko v 

starosti se sodnik lahko odloči glede na posamezni primer ali bo spolni odnos obravnaval kot 

zlorabo, če sta obe strani v sporazumnem odnosu in če sta obe vpleteni osebi približno enako 

zreli. 

 

V kontekstu širše reforme za vzpostavitev boljše pravne zaščite žensk, reforma kazenskega 

zakonika iz leta 2015uvaja prekršek »prisilne poroke«kot člen 172bis, ki pred tem ni bila 

opredeljena kot ločeni prekršek. 

 

Vsako zakonsko zvezo, ki vključuje ne-emancipirane osebe, je treba obravnavati kot prisilno 

poroko.xiiiMlajši od 16 let že v osnovi niso emancipirani in prav tako ne mlajši od 18 let, razen če 

so pridobili dovoljenje svojih zakonitih skrbnikov.  

 

Reforma kazenskega zakonika iz leta 2015 prav tako uvaja velik nabor sprememb za zaščito 

otrok pred nasiljem. Reforma prav tako določa, da ima vsakdo, ki opazi znake, ki bi lahko 

predstavljali izkoriščanje mladoletnikov oziroma prekršek proti spolni svobodi, dolžnost, da 

takšne domneve sporoči policiji.  

 

PRAVNI OKVIR NA REGIONALNI RAVNI: PRIMER KATALONSKE AVTONOMNE SKUPNOSTI 

 

V Španiji imajo avtonomne skupnosti pomembne kompetence in zakonodajne pristojnosti na 

področju socialnih politik. Katalonski statuti navajajo ekskluzivno pristojnost za Katalonijo na 

področju socialnih storitev,zaščiti mladoletnikov ter podpori za družine in otroke.xiv 
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Katalonski zakon iz leta 2008 »Zakon o ženskih pravicah za odpravo nasilja proti ženskam« je 

opredelil nekatere ukrepe za žrtve prisilne poroke, kot jezavetišče, še preden je nasilje nad 

ženskami postalo neodvisni prekršek v Španiji. 

 

Katalonski Zakon o otrocihxviz leta 2010 predvideva izvajanjeKonvencije ZN o otrokovih pravicah 

na nacionalni ravni in, podobno kot prejšnja nacionalna zakonodaja, v središče zakonodaje in 

politik pri opredelitvi pomanjkanja in tveganja pomanjkanja, ki jerazčlenjeno na pokazatelje, 

vključno z izostajanjem iz šole in zgodnjim osipom iz šole, postavlja največje koristi za otroka.  

BOLGARIJA 
 

Pravna sposobnost inizvajanje 

V Bolgariji otroci, mlajši od 14 let, niso poslovno sposobni – nimajo zakonsko 

priznanesposobnosti izražanja pravno relevantne volje. 

 

Zakon predpostavlja, da v tem obdobju oseba še ni dosegla zadostne stopnje zrelosti, ki ji 

omogoča, da uresničuje in usmerja svoja dejanja, prekkaterih pridobiva pravice in prevzema 

obveznosti. 

 

Kazenski zakonik 

Kazenski zakonik določa zakonsko starost za privolitev v spolne odnose na izpolnjenih 14 

let. Spolni odnosi z dekletom, mlajšim od 14 let, se štejejo za kaznivo dejanje ne glede nato, ali 

je dekle vanje privolilo ali ne. Z dopolnitvijo 14 let zakon varuje otroka predneželenim spolnim 

odnosom z zahtevo razumevanja »narave in pomena dejanja«. 

 

Pomemben vidik je, da če pride do dogovora o poroki med žrtvijo in storilcem predizvršitvijo 

kazni ali zaključkom sodnega postopka, kazenske odgovornosti ni. Tako seresna kazniva dejanja 

izplačajo, če je poroka med storilcem in žrtvijo dogovorjena.  

 

Zakon preganja staršev primerih, ko pride prisilnega sobivanja / zakonske zveze ali pridobitev 

odkupnine za dovoljenje za prisilno sobivanje / zakonske zveze dekleta, mlajšega od 16 let. 
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- Oseba, ki z zlorabo roditeljske pravice prisili svojega otroka, ki še ni dopolnil 16 let, da znekom 

živi v partnerski zvezi, se kaznuje. 

- Poročna odkupnina se šteje za kaznivo dejanje le, če je dana za dekle, mlajše od 16 let.Eden 

od staršev ali katerikoli drug sorodnik, ki je sprejel odkupnino in dovoli svoji hčerkiali sorodnici, 

mlajši od 16 let, da živi v partnerski zvezi z nekom, se kaznuje.  

 

Civilno pravo–Določbe Družinskega zakonika določajo, da samo civilna poroka, sklenjena v 

obliki, ki jo predpisuje zakonik, ustvarja učinek, ki jih zakon povezuje z zakonsko zvezo. Torej ne 

samo različne verske in kulturno pogojene praksein rituali, ampak tudi novo »vzpostavljeno« 

sobivanje ne povzroči veljavnih pravnih posledic. 

Zakonska zveza je lahko sklenjena le s skupno in svobodno privolitvijo med odraslim moškim in 

odraslo žensko, izražena osebno in sočasno pred imenovanim uradnikov v dani upravi lokalne 

skupnosti.  

Za izjemo od splošnega pravila, je pravno priznana zakonska zveza možna z osebo staro 16 let, 

če so razlogi za to relevantni. Da bi bila zakonska zveza lahko sklenjena, je potrebno dovoljenje 

regionalnega sodišča. 

 

Zakon o zaščiti otrok – Od leta 2000 ta posebni zakon ureja varnost otrok in zagotavlja 

skladnost z otrokovimi pravicami. Ta zakon ščiti najboljše interese otrokin jim omogoča, da 

rastejo in se razvijajo v najboljšem možnem okolju. 

 

Zakon o zaščiti otrokureja pravice, načela in ukrepe za varstvo otrok; odgovorne državne in 

lokalne organe ter njihovo interakcijo pri izvajanju aktivnosti za varstvo otrok. 

 

Vsak otrok (posameznik, mlajši od 18 let) ima pravico do zaščite svojega normalnegapsihičnega, 

umskega, moralnega in socialnega razvoja ter do zaščite svojih pravic ininteresov. 

 

Obveznost vsakega državljana, ki izve za otroka, ki potrebuje zaščito, je, da otem nemudoma 

poroča Direktoratu za socialno pomoč, Državni agenciji za zaščito otrokali Ministrstvu za 

notranje zadeve. Ta obveznost velja tudi, ko nekdo takšne informacijepridobi pri opravljanju 

svojega poklica ali dela, pri katerem velja poklicna tajnost. 
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Institucionalni okvir 
 
 

Kot smo lahko videliv prejšnjem poglavju, zakonodaja vsake države, čeprav se ne neposredno 

nanaša na zgodnje poroke, ustvarja pogoje za njihovo preprečevanje ter za zaščito otrok. 

 

Odgovornost za izvajanje relevantne zakonodajeimajo različne institucije. Kako delujejo, kako 

sodelujejo in kako resnično spoštujejo najboljše interese otrok definira obseg premagovanja te 

škodljive prakse –zgodnje poroke– ter omogoča enakopravni inpravični razvoj vsakega otroka. 

 

Kako so partnerske države razvile svoje institucionalne okvirje na tem področju: 
 
 

GRČIJA 
 

Kot smo že omenili, glede pomanjkanja specifičnih določb zakona povezanega s prakso zgodnjih 

porok, opažamo, da se enako dogajatudi v zvezi z institucionalnim okvirjem. V Grčiji obstajajo 

ustanove, ki se ukvarjajo z romskim prebivalstvom kot ranljivo skupino ter stežavami s katerimi 

se soočajo, vendar te institucije se s prakso zgodnjih porok ne ukvarjajo neposredno.  

 

Do tega prihaja, ker grška vlada izvaja politiko, ki podpira mnenje, da področje izobraževanja 

lahko deluje kot ena od najboljših rešitev za reševanje problema prakse zgodnjih porok– 

izobraževanje, ki temelji na enakopravnosti in raznolikosti, vključno s spoštovanjem romskih 

kulturnih, plemenskih, jezikovnih značilnosti in njihove identitete.  

 

V nadaljevanju predstavljamo institucije, ki se ukvarjajo z romskim prebivalstvom in romskim 

vprašanjem ter posrednotudi s prakso zgodnjih porok. 

 

Grško Ministrstvo za izobraževanje, raziskave in verska vprašanja izvaja aktivnosti in 

programe, ki naslavljajo romsko prebivalstvo, njihov cilj pa je izboljšanje dostopa do in 

prisotnosti romskih otrok v grških šolah. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUw__n7-HPAhVMnRoKHarWCW0QFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinistry_of_Education%2C_Research_and_Religious_Affairs&usg=AFQjCNExyNWNUQ8THWR9UOiwFcI-yCaCjg&sig2=Vo_xlqYL95hVmdggumb56g
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Grško Ministrstvo za delo, socialno zavarovanje in socialno solidarnost: 

a) Zagotavljanje in omogočanje pravice do »bivališča«; 

b) Podpora socialni intervenciji na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravja in socialne 

vključenosti; 

c) Razvijanje socialnega dialoga in složnosti, preko družbene neodvisnosti in sodelovanja 

romskega prebivalstva. 

 

Ministrstvo za zdravje in socialno blaginjo – Urad za tujce, begunce in Rome je odgovoren 

za oblikovanje, pripravo predlogov in zagotavljanje izvedbe programov za integracijo 

Romov, repatriiranihGrkov, imigrantov in ubežnikov, ter za nadzor na izvajanjem družbenih 

raziskav v zvezi z okoliščinami ranljivih skupin prebivalstva. 

 

Grški varuh človekovih pravic – Varuh človekovih pravic za Rome–pod splošno 

odgovornostjo ukrepa pri pobudah na področju varstva človekovih pravic, ter v okviru 

posebnih odgovornosti deluje kot uradna agencija za promocijo načela enakopravnega 

ravnanja v javnem sektorju. 

 

»Grška opazovalnica Urada za Rome v Helsinkih«in »Grška skupina za pravice manjšin«–

spremljata in beležita položaj Romov v državi, s poudarkom na Romih, ki živijo v šotorih, in 

poudarek na vprašanjih, kot so nastanitev, izobraževanje, človekove pravice (policijska enota), 

zastopanost Romov v medijih, rasizem in socialna izključenost.  

 

Medicinsko socialni centri za podporo romskega prebivalstva v Grčiji–vključujejo razširjene 

storitve, ki so namenjene upravičencem, kot so Romi, migranti, ubežniki, ki se soočajo s 

težavami pri dostopanju na trg delovne sile ter vključitvi v družbo.V državi trenutno deluje 32 

centrov.  

 

Mobilne klinike–delujejo že od aprila 2004 kot dopolnilo medicinskim socialnim centrom. 

Zaposlujejo multidisciplinarno skupino strokovnjakov, ki obiskujejo tabore razpršenih romskih 

skupnosti in izvajajo klinične preglede in cepljenja otrok. 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG3PDEz-HPAhWJJcAKHVPBDCoQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fdiversityhealthcare.imedpub.com%2Fthe-medical-social-centres-in-support-of-roma-in-greece.php%3Faid%3D1705&usg=AFQjCNFKf1P2gtaCpZQvy9LN80zJ0g_1Mw&sig2=i60dcHt_IvkYADr_nC1MvQ&bvm=bv.135974163,d.ZGg
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SLOVENIJA 
 

Institucije, ki se ukvarjajo s pojavom zgodnjim porok so: policija, socialnovarstvene ustanove, 

sistemi sodnega pregona in pravosodja, varuh človekovih pravic in različne nevladne 

organizacije. Predpisi in naloge teh institucij so: 

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenijeje odgovoren za odzivanje na primere kršitve 

otrokovih pravic, bolj specifično je namestnik varuha človekovih pravic odgovoren za ukrepanje 

pri pritožbah, ki se nanašajo na pravice otrok.  

 

Policija–se mora odzvati na natančna poročila, kot je »odšla od doma«. Hiter odziv policije je 

bistvenega pomena in ima lahko najboljše rezultate – policiji uspe prepričati dekle, da se vrne 

svoji družini. Zato so na voljo intervencijske skupine in vzpostavi se dobra komunikacija s centri 

za socialno delo in sodni pregon.  

Vsak primer se obravnava ločeno. Policija otroka vrne nazaj svojim staršem, ker so starši 

odgovorni za otroke, mladoletniki pa se ne morejo odločati kje bodo živeli.  

Običajno starši dekleta obvestijo policijo o pobegu, še posebno če se ne strinjajo z dekletovo 

izbiro partnerja in njegovo družino. Toda v nekaterih primerih gre tudi za sporazumno 

sobivanje, kjer se oba starša strinjata in policija ni obveščena. 

 

Socialnovarstvene ustanove–Ukrepi za zaščito otrok so določeni v Zakonu o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, kjer imajo centri za socialno delo splošno pristojnost za ukrepanje. Centri 

morajo ravnati in izvajati ukrepe potrebne za zagotavljanje izobraževanja in skrbi za otroka ali 

za zaščito otrokove lastnine ter drugih pravic in ugodnosti. 

Če center za socialno delo ugotovi, da starši ne skrbijo ustrezno za svoje otroke, center lahko 

omeji starševske pravice in otroke dodeli rejniški družini ali instituciji. 

 

Centri za socialno deloimajo pravno pristojnost, s katero prav tako poskušajo preprečiti zgodnje 

nosečnosti mladoletnih romskih deklic. Vloga centra za socialno delo je, da se pogovori z 

dekletom in družinami, socialni delavci pa ne morejo prisiliti otroka, da se vrne svoji družini. 

Zato je potrebno tudi tesno sodelovanje s policijo. 

Če je par mlajši od 15 let, so jih socialni delavci dolžniprijaviti policiji zaradi spolnega napada. 
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Zdravstveni delavci, osebje v osnovnih in srednjih šolah ter tudi centri za izobraževanje 

odraslihniso vezani na nobene posebne predpise in dolžnosti v zvezi z zgodnjimi porokami. 

Vendar sovsi dolžni obvestiti policijo v primeru suma spolnega napada na osebo mlajšo od 15 

let zaradi storjenega kaznivega dejanja.  

 

Šoleimajo možnost individualnega izobraževanja in uporabe različnih oblik učne pomoči v 

primerih zgodnje poroke, za zagotavljanje učnega napredka otrok in uspešnega zaključka 

osnovne šole.  

 

Kakor pravi socialni delavec g. Jevšek, sistem sodnega pregona in pravosodjamnogokrat ne 

obsodi storilcev kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, ker 

najdejoolajševalna dejstva, recimo, dane gre za veliko razliko v starosti, da sta obe osebi 

mladoletni, da je to romska tradicija,  itd.  

 

Obstajajo tudinevladne organizacije, ki delujejo na področju trgovine z ljudmi, pravic otrok in 

mladostnikov ter vprašanj povezanih z zgodnjimi porokami. Njihove aktivnosti so odvisne od 

javnega financiranja in uspeha s prijavo na različne razpise za projekte. To pomeni, da so 

njihove aktivnosti vezane na čas trajanja projektain ne morejo delovati dolgoročno na področju 

preprečevanja zgodnjih porok. 

ŠPANIJA 
 

Decentralizacija španske države, ki vključuje področja, kot so socialna politika, otroci, sistem 

izobraževanja, zdravstveno varstvo ali policija, poudarja vlogo izvajanja politike na ravni 17 

avtonomnih pokrajin.  

 

V različnih avtonomnih skupnostih lahko obstajajo zelo raznoliko oblikovani institucionalni 

okvirji, z različnimi stopnjami zrelosti, kakor navaja Platformaza otrokove pravice.xviV spodnjih 

podpoglavjih je najprej na kratko orisan nacionalni kontekst, nato pa so predstavljeni primeri iz 

Katalonije. 
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Državna raven 

 

Na nacionalni ravni, Ministrstvo za zdravje, socialne storite in enake možnosti izvaja politike 

za otroke in enake možnosti. Ministrstvo izvaja tri razločne tipe načrtovane politike, ki jih 

vzporedno koordinira: najprej, »Akcijski načrt proti spolnemu izkoriščanju otrok in 

mladoletnikov« (PESI; tretji načrt potekalv obdobju 2010-13, evalvacijsko poročilo pa je bilo 

pripravljenoleta 2015); drugič, »Strateški načrt otrok in mladine« (PENIA; drugi načrt zajema 

obdobje 2014-16); in tretjič, »Načrt enakih možnosti« (2014-16). 

Medtem ko se vsi trije načrti dotikajo pravic žensk in otrok ter nasilja na podlagi spola, pa jih le 

malo omenja koncept zgodnje poroke.  

Koncept »prisilne poroke« je postal glavni, četudi nepomembni, koncept preko katerega se 

omenja tudi tema zgodnjih porok na nacionalni in regionalni ravni.  

 

Glede na zadnje poročilo o prisilnih porokah v Španiji, ki je bilo pripravljeno v sklopu projekta 

MATRIFOR o prisilnih porokah, ki ga je financirala EU, še vedno ni nobenega razvitega sistema 

za ugotavljanje prisilne zakonske zveze.xviiTrenutno žrtve prisilne poroke v najboljšem primeru 

stopijo v stik z institucijo, ki ji najbolj zaupajo. Poleg tega, ni nobenega sistema za ugotavljanje 

zgodnje poroke ali prezgodnje osamosvojitve s strani oblasti.  

 

Dejstvo, da se policija ne osredotoča na zgodnje poroke oziroma na prezgodnjo osamosvojitev 

kot tako, je prav tako vidno v najnovejšem dokumentu policije iz tega področja, in sicer poročila 

španske vlade leta 2016 Komiteju ZN za pravice otrok.xviiiPoročilo sicer ne omenja zgodnje 

poroke specifično, čeprav je ta tema del smernic za poročanje poglavja 5 o nasilju nad otroci. 

 

 

Načrtovana politika o Enakih možnostih 2014-16 se nanaša na prisilne poroke in spolno 

izkoriščanje žensk in deklic,in sicer v okviru cilja politike »boj proti nasilju nad ženskami«. Toda 

politika le izkazuje samo predanost cilju, da problematiko postavi bolj v ospredje. 

 

Dve drugi relevantni državni instituciji, ki oblikujeta del nacionalnega okvirja v zvezi z zgodnjimi 

porokami sta Otroška opazovalnica in Inštitut za ženske in enake možnosti. Obe sta v sklopu 

Ministrstva za zdravje, socialne storitve in enake možnosti. Opazovalnica je bila vzpostavljena 
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leta 1999, njeno poslanstvo pa je zagotoviti dokumentacijo in analizo o položaju pravic otrok v 

Španiji. 

 

Najbolj relevantne civilnodružbene organizacije so združene pod Platformo za otroke 

(Plataforma de Infancia), ki združuje organizacije, ki so aktivne na področju otrokovih pravic. 

Platforma aktivno podpira dvig minimalne starosti za zakonsko zvezo, toda od takrat pa ne 

izvaja nobenih aktivnosti na področjuprezgodnje osamosvojitve. 

 

Ker ni prisotnega močnega nacionalnega političnega okvira, pa na ravni avtonomnih skupnosti 

obstaja vrsta različnih politik za obravnavo potencialnih primerov nasilja nad otroci in prisilnih 

porok.xix 

 

Avtonomne skupnosti – primer Katalonije 

 

V Kataloniji se dve glavni politiki dotikata vprašanja zgodnje poroke – na eni strani politika o 

pravicah žensk in njihova zaščita pred nasiljem,na drugi pa politika o pravicah otrok. Na obeh 

področjih je Katalonija dejansko prehitela Španijo pri pripravi pravnega okvirja 

usmerjenegakzaščiti mladoletnikov in boju za enakopravnost spolov. 

 

Katalonski zakon o otrocihxxiz leta 2010 in pobude politike, ki sledijo zakonu, so najbolj 

pomembne pobude v smislu krepitve institucionalnega sodelovanja na področju zaščite 

mladoletnih oseb. Zakon sam poudarja potrebo po med-oddelčnem delovanju in delovanju 

prek mreže akterjev na področjih politike, kot so izobraževanje, zdravje,varnost, delo, 

mladost in ženske. 

 

Lokalne oblasti so odgovorne za ugotavljanje in ravnanje v primerih zlorabe otrok in potencialne 

zlorabe. 

Poleg tegase predvideva večslojni sistem »teritorialnih in lokalnih okroglih miz za koordinacijo 

medinstitucionalnega sodelovanja«. Skladno s Katalonskim paktom za otrokexxiiz leta 2013in 

specifično odredbo o okroglih mizahxxii,so ti koordinacijski instrumenti sedaj v postopku 

vzpostavitve. Okrogle mize naj bi bile sredstvo za podporo otrok in mladine, za 

ugotavljanjerevščine in tveganj, ter za načrtovanje politik na področju, z vključevanjem 
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relevantnih akterjev iz področja izobraževanja, zdravja, varnosti, zaposlovanja, mladine in 

žensk. Okrogle mize niso prvi koordinacijski instrument, ki v ta namen obstaja v Kataloniji. 

 

Podobno kot na nacionalni ravni, vKataloniji ni nobene eksplicitne reference na zgodnjo poroko 

kot temo strateške pomembnosti, niti v okviru politike o zaščiti mladoletnikov niti v politiki o 

pravicah žensk. Tema se v najboljšem primeru omenja poleg teme prisilnih porok. 

 

Katalonski protokoli o zlorabi otrok in prisilnih porokah 

 

Kot politična prednostna naloga, so institucionalni ukrepi najbolj opredeljeni na področju 

spolne zlorabe mladoletnikov in prisilnih porok, kjer obstajajo protokoli za medinstitucionalno 

sodelovanje.  

Leta 2006 je bil sprejet med-oddelčniokvirni protokol ravnanja v primerih spolne zlorabe in 

drugih hujših primerov zlorabe mladoletnikovxxiii, ki določa prekrške in akterje. 

 

Od leta 2009 ima katalonska skupnost celovite smernice o tem kako mora policija ravnati v 

primeru prisilnih porok, vključno z osnovnimi informacijami in načeli za različne faze, od 

preprečevanja do ugotavljanja in nadaljnjega spremljanja.xxivNa osnovi tega je bil leta 2014 

razvit podroben protokol za provincoGironav severni Kataloniji.xxvKot navaja katalonska vlada, 

gre za prvi protokol v Španiji o prisilni poroki. 

 

Protokol prezgodnjo poroko povezuje s prisilno poroko in posebno pozornost namenja 

mladoletnikom, toda jasno se osredotoča na zakonske zveze, ki so sklenjene proti volji vsaj 

enega od zakoncev. Za različne strokovne skupine (zdravstveni sektor, socialni sektor, 

izobraževanje, policija) so določeni ukrepi usposabljanja in preventive, dejavniki tveganja in 

postopki v primeru suma prisilne poroke. Služba za kazenski pregon mladoletnikov je 

pooblaščena za izvajanje pregona v primerih prisilne poroke, ki vključuje mladoletnike, 

Generalna direkcija za varstvo otrok in mladostnikov pa je odgovorna za splošno koordinacijo 

zaščite. 
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Neustrezno izvajanje in pomanjkljivo sodelovanje 

 

Čeprav je prišlo do določenih prizadevanjza poudarjanje institucionalnega sodelovanja na 

področjih prisilne poroke in spolnega izkoriščanja mladoletnikov, sodelovanje obstaja bolj v 

teoriji kot v praksi. Pravzaprav, neustrezno sodelovanje naj bi bilo krivo za pozno ugotovitev 

nekaterih primerov spolne zlorabe, zato je bil za izvajanje nadzora vzpostavljen medministrski 

odbor. 

 

Podobno kot velja za državni okvir, lahkoglede katalonske situacije v zvezi z zgodnjo poroko 

zaključimo, da, če drži, da je stanje izvajanja politik za zaščito mladostnikov pred spolnim 

izkoriščanjem inprisilnimi porokami še vedno šibko, je državni okvir skoraj neobstoječ na 

področju prezgodnje osamosvojitve in zakonske zveze.  

 

Glede na intervju s katalonsko Generalno direkcijo za varstvo otrok in mladine, je koncept še 

vedno potrebno definirati medinstitucionalno, da bi lahko otroke in mladino postavili v središče 

oblikovanja politik. Iz vidika generalnega direktorata odgovornega za mladoletnike, prezgodnja 

osamosvojitev sama po sebi ni politično vprašanje kot takšno, toda postane le-to, ko sovpada z 

dejavniki tveganja, kot so prezgodnji porodi, zgodnji osip iz šole ali nasilje na podlagi spola. 

 

Sistemi za preprečevanje, zaznavanje in spremljanje takšnih primerov tveganja povezanih s 

prezgodnjo osamosvojitvijo še niso na mestu, mogoče z izjemo najstniške nosečnosti, kjer 

skoraj polovica mamic stopi vsaj v stik z zdravstvenimi službami in tam jih lahko v teoriji 

napotijo k socialnim službam. 

BOLGARIJA 
 

Zakon o zaščiti otrok določa odgovorne organe za zaščito otrok: 

1. Vodja Državne agencije za varstvo otrok in njegova administracija; 

2. Direktorat za socialno pomoč (preko občinskih oddelkov za varstvo otrok) –

odgovoren za izvajanje trenutnih praktičnih dejavnosti povezanih z zaščito otrok v 

občini; 
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3. Minister za delo in socialno politiko, minister za notranje zadeve, minister za 

izobraževanja in znanost, minister za pravosodje, minister za zunanje zadeve, 

minister za kulturo, minister za zdravje, in župani občin. 

 

Po svoji naravi je zgodnja poroka zloraba otrok. V takšnih primerih interakcijo med organi, 

odgovornimi za zaščito otrok, urejajo mehanizmi za usklajevanje.
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Mehanizmi usklajevanjazavzajemno delovanje v primerih zlorabe otrok

Socialna 

služba 

(odgovorna 

oseba) 

 

V najkrajšem možnem času 

delovni sestanek 

interdisciplinarne ekipe /ki jo 

vodi oseba odgovorna za 

obravnavo primera, ki ga 

posreduje služba za zaščito 

otrok /:  

Zapisnik sestanka 

Dolžnosti/odgovornosti 

Odgovorne osebe 

Skrajni rok 
 

Pošlje 

poročilo, 

kopijo 

prejete 

prijave in 

uredi 

delovni 

sestanek 

skupine 

Služba za zaščito 

otrok 

Oseba 

odgovorna za 

obravnavo 

primera 

Preverjanje – v 

roku 24 ur od 

trenutka ko je 

bila prijava 

sprejeta 

 

Policija 
 

Sodnik/ 

Tožilec 

Zdravnik 

Ministrstvo za 

izobraževanje 

(odgovorna 

oseba) 

Občina 

(odgovorna 

oseba) 

 

Prijava – 

v roku 1 

ure  
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Dobre prakse 
 

Najboljše prakse lahko opišemo na dva načina: 

1. Prakse za institucionalno sodelovanje– te so predstavljeni v nacionalnih analizah partnerjev 

iz Španije in Bolgarije; 

2. Prakse za preprečevanje zgodnjih porok–ki jih obravnavajo vsi partnerji. 

 

GRČIJA 
 

Do prakse zgodnjih porok in preprečevanja njihovega pojavase pristopa posredno, preko 

programov in aktivnosti, ki spodbujajo izobraževanje in integracijo, saj ta način predstavlja 

dobro rešitev problema.  

 

1. Program »Ukrepi v korist otroka in družine pri Romih« –Ta inovativni program zadnja 3 

letaizvajaSveti metropolit Troje, Acharnona inPetroupoleosa. Ta specifični projekt predstavlja 

»Vzorčni izobraževalni program« za romske učence, stare med 6 in 12 let, ki vsem članom 

romske družinenudi različne nasvete.V izvajanje projekta so vključeni specializirani učitelji, 

psiholog, socialni delavec in govorni terapevt, saj je cilj programa zajeti vse potrebe celovite in 

ciljno usmerjene intervencije.  

Velja omeniti, da v treh letih izvajanja projekta več kot 80 % učencev ni prenehalo hoditi v šolo. 

Program je bil podeljen med izvajanjem Evropske konference »Izboljšanje pogojev romskega 

prebivalstva v Evropi: izzivi in odprta vprašanja«. 

2. Program»Izobraževanje romskih otrok« –Medkulturno izobraževanje je dandanes nuja za 

reševanje težav v šolah in družbenih problemov, ki izvirajo iz konteksta večkulturne družbe, 

njena uporaba v šoli pa se dejansko nanaša na vse otroke skupnosti, brez izjeme.Glavni cilji 

programa so:  

 Sorazmerna integracija romskih učencev v izobraževalni sistem; 



47 

 
Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ delno financira Evropska Unija v okviru 

Programa za pravice, enakost in državljanstvo. 
 

 Pospeševanje dostopa romskih otrok do predšolskega izobraževanja. 

Ta projekt predstavlja temeljito intervencijo, saj vsebuje ukrepe in aktivnosti, ki niso 

namenjenile romskim učencem, ampak tudi njihovim staršem in celotni šolski skupnosti. 

Nadalje, glavni koncept tega projekta ni, da se Romi asimilirajo in integrirajo v specifično 

realnost, ampak da najdejo svojo pot k boljši kakovosti življenja in vključenosti v šolsko 

skupnost. Glavni cilj projekta ni, da bi Romi izgledali kot vsi ostali, ampak da šola tvori 

pomemben del njihovega življenjabrez poseganja v njihovo kulturo. 

 

SLOVENIJA 
 

V Sloveniji ne poteka mnogo aktivnosti v zvezi s preprečevanjem zgodnjih porok. Javne 

institucije sicer reagirajo in ukrepajo v konkretnih situacijah zgodnjih porok, toda poleg tega ne 

zagotavljajo veliko sistematičnih oziroma projektnih aktivnosti. Tako ne moremo pisati o slabi 

praksi – samo v smislu, da je preventivnih aktivnosti ni dovolj.  

 

Eden redkih primerih v zadnjem času je projekt »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?«, ki ga 

izvaja Ljudska Univerza Kočevje (JUST/2013/DAP/AG/5556). 

V sklopu izvajanja projekta so pripravili in izvedli 30-urni program usposabljanja na 

področjumediacije v večkulturni skupnosti. Udeleženci soosvojili osnovno znanje o tehnikah 

mediacije in pridobili spretnosti za uspešnoreševanje konfliktov, da lahko delujejo in ukrepajo, 

kadar je to potrebno.  

Program je pomembnainovacija na področju preprečevanja zlorabe otrok in predstavlja orodje 

za izboljšanjevsakodnevnega dela odgovornih javnih institucij. 

Usposabljanje s področja mediacije se je izkazalo za odlično metodo, ki je združila lokalne javne 

institucije(centri za socialno delo, zdravstvene institucije, izobraževalne institucije, policija in 

drugi), nevladne organizacije in romsko skupnost in vzpostavila medsebojnozaupanje in odprto 

komunikacijo z in med njimi. Združevanje strokovnjakov iz vseh relevantnih področij–udeležba 

predstavnikov romske skupnosti je bistvenega pomena. 
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Ostale aktivnosti, ki so bile v Sloveniji izvedene v zadnjih letih na področju romskih porok:  

1. Policijav okviru svojega programa izvaja izobraževalne dejavnosti in dejavnosti 

usposabljanja za delo v večkulturni skupnosti pod imenom »Zavedanje stereotipov, 

obvladovanje predsodkov ter preprečevanje diskriminacije v multikulturni družbi«. Med 

drugim se to usposabljanje dotika tudi teme romskih porok. 

2. Socialna zbornica Slovenije je leta 2011 organizirala usposabljanje pod naslovom »Delo 

na področju nasilja z osebami brez državljanstva in Romi«. Usposabljanja so se udeležili 

strokovnjaki iz centra za socialno delo, psihologi in pedagogi.  

3. Društvo »Ključ«je organiziralo več usposabljanj na temo trgovanja z ljudmi, ki je 

vključevalo tudi temo romskih porok.  

4. Društvo »Mozaik«je organiziralo usposabljanje o prisilnih porokah za ljudi zaposlene v 

nevladnih organizacijah, ki delajo na področju preprečevanja nasilja.  

5. Slovensko Ministrstvo za zdravje in Zveza Romov Slovenije sta leta 2015 pripravila 

nacionalno konferenco z naslovom »Ženske Rominje – od deklištva do starševstva«. 

Razprava je potekala o zdravstvenih, pedagoških, socioloških in osebnih vidikih romskih 

aktivistk.  

6. Urad za narodne manjšine je leta 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje programov 

organizacij romske skupnosti. Tema preprečevanja zgodnjih porok je bila ena od 

predvidenih aktivnosti. Rezultati razpisa ter načrtovane aktivnosti izbranih nevladnih 

organizacij še niso javni. 

ŠPANIJA 
 

Dobra praksa 

1. Protokol ukrepov za preprečevanje prisilnih porok za provincoGirona 

Čeprav se osredotoča na področje prisilnih porok, je protokol primer dobro definiranega 

medinstitucionalnega sodelovanja, ki temelji na skupni definiciji problema. 

2. Katalonska okrogla miza na temo otroštva 
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Ta katalonski inštrument politike predstavlja koherenten institucionalni okvir za 

spodbujanje oblikovanja mreže akterjev na področju zaščite mladostnikov.  

Glede na to, da model obstaja šele eno leto, ostaja odprto vprašanje ali lahko izpolni svojo 

obljubo. 

3. Služba za nedonošenčke za spremstvo in podporo mladim mamicam 

Ta služba je samo primer storitve, ki neposredno deluje na specifične dejavnike tveganja 

povezane s prezgodnjozvezo, in sicer najstniške nosečnosti. 

 

Slaba praksa 

Španska izobrazbena politika ne zmore kompenzirati slabega položaja 

Španske izobrazbene politike lahko najbolj vplivajo na prevalenco prezgodnje osamosvojitve 

in zakonske zveze v kontekstu tveganja. Slabo delovanje španskega šolskega sistema, kar se 

tiče podporeogroženih skupin, vključno s »Gitano« Romi, je še poslabšalo drastično 

zmanjšanje v proračunu v času krize. Z zelo sporno nacionalno reformo izobraževalnega 

sistema (LOMCE), ki se osredotoča na podporo uspešnejših otrok, je izobraževalni sistem še 

dodatno zmanjšal svojo sposobnost kompenzacije slabšega položaja. 

BOLGARIJA 
 

Institucionalno sodelovanje 

Prisotnost uskladitvenih mehanizmov za interakcijo medinstitucijami na področju spolne 

zlorabe otroka ali suma zlorabe. Ta mehanizem je obvezen za vsako občino. Institucije, ki so 

dolžne sodelovati, določijo predstavnika.Mehanizme usklajevanja po prijavi skliče Urad za 

zaščito otrok v ustrezni občini. 

 

24-urna telefonska številka Državne agencijeza zaščito otrok, kamor lahko posameznik prijavi 

primere zgodnje poroke in se posledično skliče koordinacijske mehanizme. 

 

Raziskava: Odnosi socialnih delavcev in terenskih delavcev 
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V Bolgariji se je okviru projekta Preprečevanje zgodnjih/prisilnih porok, ki je potekal leta 2010, 

izvajala raziskava o odnosih med socialnimi delavci, predstavniki Direktorata za socialno pomoč 

in Uradi za zaščito otrok na območju celotne države.  

 

Vprašalnik je izpolnjevalo preko 230 socialnih delavcev. Rezultati raziskave so pokazali, da je več 

kot 50% socialnih delavcevizpostavilo problem zgodnjih porok kot »tipičnega za Rome« in kot 

»pogojenega s skupnostjo«. Torej na nek način upravičujejo nezmožnost učinkovite intervencije 

v teh primerih. Poleg tega, številni respondenti so odprto izrazili svoj negativen, skoraj 

diskriminatorniodnosdo romske skupnosti: »Skupnost vodijo lokalni poglavarji« in »Rominje 

rojevajo kot po tekočem traku«. Težko je od socialnega delavca s podobnim odnosom 

pričakovati, da bo učinkovito v skupnost učinkovito deloval in prispeval k reševanju ali 

preprečevanju tega pojava.  

 

Podobna raziskava in fokusna skupina z učitelji je razkrila nekoliko drugačno motivacijo za 

neizvajanje intervencij v primerih zgodnjih porok. Številni učitelji so izrazili svojo pripravljenost 

za pomoč v takšnih primerih: »Še včeraj smo te otroke in čustveno smo se navezali na 

njih«.Kljub vsemu pa jih večji del verjame, da je rešitev takšnega primera praktično nemogoča, 

njihova prizadevanja pa brezpredmetna. 

 

V zvezi z ukrepi, ki jih je potrebno izvesti s ciljem premagovanja problema zgodnjih porok, so 

(tako socialni delavci kot učitelji) izrecno izpostavili potrebo po bolj strogih administrativnih 

sankcijah. Raziskava, ki je potekala med predstavniki Uradov za zaščito otrok inDirektoratov za 

socialno pomoč, je pokazala, da več kot 85% respondentov poudarja, da bi bilo treba spremeniti 

zakonodajo ter obsoditi ljudi, ki sobivajo z mladoletno in nedoraslo osebo (pogosta praksa 

romskih »porok«), torej da se tako dejanje smatra za zločin. Pravzaprav so to poudarili kot 

ključni korak pri reševanju omenjenega problema.  
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Preventivne aktivnosti 

1. Lokalne kampanje za preprečevanje zgodnjih porok: motivirani aktivisti – organizirane 

skupine in skupnosti 

V obdobju od junija do avgusta 2010 so v romskih skupnostih v 10 občinah na območju Bolgarije 

potekale kampanje za preprečevanje zgodnjih porok. Namen teh kampanj je bil izvajanje 

nekaterih aktivnosti v romskih skupnostih, da bi preučili učinek takšnih aktivnosti na 

preprečevanje zgodnjih porok. Aktivnosti znotraj teh kampanj so dosegle več kot 3500 ljudi, ki 

živijo v 18 vaseh in mestih.  

Za kampanje so dali pobudo romski aktivisti, ki prihajajo iz/in delajo v ustreznih občinah, in jih 

tudi organizirali. Te lokalne kampanje so bile izvedene v občinah, ki predstavljajo tri glavne tipe 

naselij – vas, majhno mesto in veliko mesto. Omenjena raznolikost je omogočila preučevanje 

učinka podobnih aktivnostiizvedenih pod različnimi pogoji: izkazalo se je, da je bil del aktivnosti 

učinkovit samo v vaseh in majhnih mest, toda ne v veliki romski soseščini.  

 

2. Projekt »Zgodnje/dogovorjene poroke« 

Nacionalna reprezentativna sociološka raziskavao družinskih odnosih Romov v Bolgariji je 

vključevala skoraj 3000 posameznikov iz 595 gospodinjstev vločenih romskih soseščinah. 

Raziskava je predstavila jasno sliko sodobnega problema zgodnjih porok med glavnimi romskimi 

skupinami v različnih regijah po Bolgariji, s čimer je s prestola pahnila številne splošno razširjene 

mite na tem področju. Prav tako je razkrila glavne trende v zvezi z odnosi družin sodobnih 

Romov, motivacijo staršev in mladih ter načini za doseganje učinkovitega vpliva. 

 

3. Lokalne kampanje 

Lokalni romski aktivisti so izvajali koordinirane kampanje v relevantnih romskih skupnostih v 10 

občinah v Bolgariji. Izvedli so številne različne aktivnosti: razprave v skupnosti, individualni in 

družinski posveti, kampanje od vrat do vrat, ter »skupnostna konferenca« (prilagojena metoda 

za delo v romski skupnosti v okviru tako imenovane »družinske skupinske konference«, itd.). 

Doseženi rezultati so daleč presegli pričakovanja. Jasno so pokazali, da bi socialno delo, ki jo 

znotraj skupnostiizvajajo uspešni predstavniki Romov, ne samo pomagalo rešiti 
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določeneprimere, ampak bi lahko tudi spremenilo odnose. Pokazale so, da bi razprava o 

zgodnjih porokahlahko potekala in bi celo morala potekati v najbolj konzervativnih romskih 

skupinah.  

Pomemben dodatni učinek je bil, da aktivisti, ki so izvajali lokalne kampanje (večina od njih so 

bili mladi izobraženi romski fantje in dekleta), predstavljajo zgled ostalih mladim v relevantnih 

skupnostih in avtoriteto za odrasle. 

 

4. Javno ozaveščanje 

Kampanje so bile usmerjene v glavne akterje, ki delujejo v romski skupnosti – aktiviste 

nevladnih organizacij, socialne delavce, učitelje, novinarje, občinske uradnike – njihov cilj pa je 

bil te akterjemotiviratek izvajanju aktivnosti za preprečevanje zgodnjih/prisilnih porok.  

Poseben poudarek te aktivnosti je bilo vključevanje problema zgodnjih porok v proces 

načrtovanja socialnih storitev. 
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Zaključki 
 

1. Zgodnje poroke danes najdemo v številnih romskih skupnostih v vseh državah 

partnericah. Obenem se problematika med različnimi romskimi skupnostmi in 

družbenimi sloji pojavlja v različnem obsegu: zgodnje poroke niso značilne za vse romske 

skupnosti. Prav tako je opazen jasen trend v smeri premagovanja zgodnjih porok, ki se 

odvija sočasno s procesom modernizacije skupnosti.  

2. Vsaka država je razvila svojo zakonodajo v skladu s Konvencijo ZN o pravicah otrok, v 

kateri zagotavlja spoštovanje pravic otrok. 

3. Zakonodajni sistem posamezne države ne obravnava problema zgodnjih porok 

neposredno, toda ukrepi povezani z zaščito otrok pred spolnim napadom in nasilnimi 

dejanji, ki so v osnovi značilni za zgodnjo poroko, sozadosti strogi in eksplicitni. 

4. Glavni vzrok za obstoj »zgodnjih porok«, kljub strogi zakonodaji, je, da vpletenih v 

zgodnjo poroko ne priznava za otrokein ne priznava, da gre za resno kršitev njihovih 

zagotovljenih pravic, ter da je njihov normalni razvoj oviran, kar predstavlja tveganje 

za njihovo življenje in zdravje. 

5. Institucije niso ustrezno seznanjene s pristopom usmerjenim na otroka. V večini 

primerov so dejanja institucij usmerjena primarno k skladnosti s pravili in postopki in ne 

k posameznemu otroku ter reševanju otrokovega določenega problema. 

6. Tako civilno pravo kot kazensko pravo omogočata izjeme, ki se pogosto uporabljajo za 

legitimizacijo zgodnjih porok. To pomeni, da Romi lahko v tem kontekstuuporabljajo 

svoje moralne tradicije oziroma prepričanja ter svojo socialno strukturo. 

7. V zvezi z institucionalnim okvirom zaščite, je potrebno poudariti 2 skupni 

pomanjkljivosti: 

- Medinstitucionalno sodelovanje ni dovoljtrdno; 

- Posledično– odgovornost za zaščito v primerih zgodnjih porok primarno pade na eno od 

odgovornih institucij, sodelovanje drugih institucij pa je omejeno ali pa ga sploh ni; 



54 

 
Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ delno financira Evropska Unija v okviru 

Programa za pravice, enakost in državljanstvo. 
 

- Izobraževanje je dokazano najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na višjo starost, pri kateri 

se mladi odločajo za zunajzakonsko skupnost: višja kot je stopnja izobrazbe, pozneje si 

posamezniki ustvarijo družino.  
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Priporočila 
 

Skupna 

1. Znanje o pristopu usmerjenem k otrokuširiti na odgovorne institucije, vključene v 

spoštovanje pravic otrok in varstvo otrok. 

2. Spodbujati razumevanje, še posebnopredstavnikov pravosodnega sistema,dapri 

preučevanju primerov zgodnjih porok ne pozabijo, da gre za otroka – za spoštovanje 

otrokovih pravic in zagotavljanje otrokovega razvoja. 

3. Spremembe v lokalni romski skupnosti je mogoče pričakovati samo, če se spremembe 

spodbujajo in podpirajo preko stalne prisotnosti romskega mediatorja–osebe znotraj 

romske skupnosti, ki je vzornik za člane lokalne romske skupnosti. 

4. Vzpostavitev močne vezi med lokalnimi institucijami (šolami/centri za socialno 

delo/policijo/svetovalnimi in zdravstvenimi centri…) in romsko skupnostjo spodbuja 

interakcijo, rešuje morebitne spore in nudi različne informacijeza obe strani; 

5. Pospeševati raziskave in sisteme zbiranja podatkov. Podatki se morajo posodabljati, 

morajo biti zanesljivi in odražati glas in potrebe otroških nevest. 

6. Nobeno prizadevanje ne more biti učinkovito brez sodelovanja samih Romov, na 

položajih odločevanja na vseh stopnjah oblikovanja in izvedbe. 

7. Nemudoma prekiniti prakso utemeljevanja in upravičevanja »zgodnjih/prisilnih porok« s 

kulturo in slogom članov romske skupnosti, saj pojav ni tipičen za vse skupine znotraj 

romske skupnosti niti za vsa okolja, kjer Romi živijo. 

8. Podpirati ozaveščanje in programe javnega obveščanja o negativnih učinkih porok otrok, 

še posebno z osredotočanjem na romske starše. To lahko vključuje organizacijske 

kampanje v romskih skupnostih, namen katerih je sprožiti razprave in diskutirati o 

praksah porok otrok in njihovem vplivu. 

9. Načelo interakcije med vsemi institucijami, ki so relevantne za obstoj problema 

zgodnjih/prisilnih porok, je izrednega pomena.  
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10. Glede na to, da do prisilnih porok pride prek naučenih socializacijskih vzorcev, ki se 

prenašajo iz generacije v generacijo, se zdi logično, da se moramo za prekinitev te 

tradicije še posebno osredotočitina romske otroke.  

 

V zvezi s politikami in praksami držav partneric 

 

GRČIJA 

Kljub temu, da grška zakonodaja ne vsebuje specifičneprepovedi, pa nudi plodna tla za 

vzpostavitev specifičnih politikin zakonodajnih ukrepov pri pojavu zgodnjih porok. Zato mora 

država uveljaviti svojo zakonodajo in vključiti specializirane določbe v zvezi s prakso zgodnjih 

porok. 

 Grška država bi morala v okviru Kazenskega zakonikapripraviti specializirane določbe glede 

vprašanja zgodnjih in prisilnih porok.   

 Obstoječi institucionalni okvir, vključno z nacionalno strategijo in izbiro operativnih 

aktivnosti, se bolj osredotoča na socialno vključitev in integracijo romske populacije v grško 

družbo, pri čemer pa izpušča bolj pomembna vprašanja, kot je recimo praksa zgodnjih porok. 

 Aktivnosti in programe, ki se izvajajo, še posebno tisti, ki potekajo v okviru programov, ki jih 

financira Grčija in Evropska unija, se presoja po rezultatih, ki jih imajo v smislu izboljševanja 

trenutne situacije romske skupnosti. Vendar pa teh programov ne ocenjujejo na osnovi 

otipljivih rezultatov in posledic, ki so jih morda prinesli v življenja ljudi, za katere so bile 

oblikovane.  

 Vlaganje v ukrepe za podporo vzpostavitve romskih mrež za ženske/otroke na regionalni in 

nacionalni ravni. 

 Kar se tiče nacionalnih politik, potrebno bi bilo ustvariti zemljevid romskega prebivalstva in 

njihovih potreb, da bi zagotovili ustrezna finančna sredstva ter ustvarili ekipo strokovnjakov, 

ki bodo ministrstvom pomagala pri pripravi in izvajanju individualnih politik na področjih 

njihove pristojnosti. 
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 Ustvariti mreže za varnost in podporo romskih deklic, ki se ne želijo poročiti, kot so 

zavetišča, izobraževalne in zdravstvene storitve, ki lahko obravnavajo specifične potrebe in 

strahove poročenih otrok. 

SLOVENIJA 

 

 Vlada Republike Slovenije v svojem poročilu o Položaju romske skupnosti v Sloveniji 2010-

2014 navaja: 

- Preučiti in osvežiti sistem podeljevanja socialnih prejemkov za vse državljane–za 

vzpostavitev sistema, ki ne bo destimulativen za zaposlovanje. To je zelo pomembno za 

zgodnje poroke, ker verjamemo, da bo znižanje socialnih prejemkov za otroke vplivalo 

na nižje število (zgodnjih) rojstev.  

- Ustrezni restriktivni ukrepi s ciljem izkoreninjenja zgodnjih/ prisilnih porok v okviru 

določenih skupin romske populacije, kot je sprememba Kazenskega zakonika.  

 Bolj aktivna angažiranost policije pri reševanju posameznih primerov zgodnjih porok na 

področju. 

 Romske organizacije in predstavniki nevladnih organizacijiščejo rešitve za zagotavljanje 

nadaljnjega izobraževanja romskih deklic v primeru »zgodnje poroke«.  

 Aktivna vključenost romskih organizacij in posebno Foruma romskih svetnikov pri širjenju 

informacij in ozaveščanju romske skupnosti o zgodnjih porokah. 

 Izboljšati razumevanje socialnih delavcev glede problematike zgodnjih porok.  

 Ker prisilna poroka bolj prizadene ženskekot moške, je potrebno podpirati programe, ki so 

usmerjeni v opolnomočenjeromskih žensk ter razviti nove vsebine na tem področju.  

 

ŠPANIJA 

 

 Najnovejše zakonodajne reformekrepijo pravice otrok in nudijo okvir, ki krepi potencial za 

ukrepanje pri določenih tveganjih povezanih s prezgodnjo osamosvojitvijo. Reforme same 

po sebi pa vseeno niso zadosten ukrep,in jih je še vedno treba dopolniti z vsebino politik, 

institucionalnih ureditev in praks.  
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 Izboljšanje orodij za obravnavo reprodukcije neenakosti v izobraževalnem sistemu mora biti 

prednostni ukrep za preprečevanje prezgodnje osamosvojitve in zakonske zveze, ter tveganj 

povezanih z demografskimi vzorci.  

 Zdi se, da so bile šole doslej še posebno pasivne in slabo opremljenekot akterji v 

medsektorskih mrežah, povezanih s socialnim delom in krepitvijo moči. Ključnega pomena 

je krepitev kapacitet šolskega sistemaz namenom obravnave zgodnjega osipa»Gitano« 

deklic.  

 

BOLGARIJA 

 Glavna naloga v Bolgariji bi morala biti ustvarjanje sinergije med nevladnimi organizacijami 

in državnimi institucijami ter izvajanje politike na vseh nivojih, še posebno usmerjenih v 

preprečevanje, ugotavljanje in boj proti škodljivi praksi zgodnjih porok.  

 Kampanje preprečevanja in izobraževanja bi morale potekati z enakim vključevanjem vseh 

deležnikov, lastništvo procesa pa naj bi ostalo pri ciljnih tradicionalnih romskih skupnostih. 

Zgoraj navedeno na noben način državnih institucijne odvezuje dolžnosti, saj bi morale 

ustvariti mehanizme za institucionalizacijo in finančne določbe za te aktivnosti.  

 Potrebno je poudariti osebne primere uspešnih Romov: mladi, izobraženi Romi, ki se 

uspešno spopadajo z izzivi v življenju, ki so zapustili določeno skupnost in so zrasli pred očmi 

drugih ter uspeli doseči več kot ostali, pri čemer pa niso pozabili na svoje romske korenine 

in zanemarili svoje zasebno življenje in družino. 

 Podpora za razvoj skupnosti je naslednje pomembno načelo, ki ga je potrebno uporabljati 

pri prizadevanjih za preprečevanje zgodnjih porok. Skupnost in različni skupni mehanizmi za 

vplivanje so zelo pomembni v življenju posameznih Romov.  

 Izvajanje preventivnih programov in pristopov, ki so dokazano učinkoviti: 

- Razprave v skupnosti, 

- Skupinske razprave, 

- Obveščanje in izobraževanje o reproduktivnem zdravju in načrtovanju družine, 

- Metoda družinske skupinske konference, 
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- Kampanje od vrat do vrat v romskih soseščinah. Videti je, da so pogovori s 

posamezniki ali družinske razprave v okviru takšnih kampanjučinkovit ukrep za večjo 

ozaveščenost oproblemu zgodnjih porok, ki je potreben korak za njegovo reševanje.  

 

Opisane metode niso »čarovna palčka«, ki zagotavlja takojšen uspeh. Njihova uporaba je v veliki 

meri odvisna od spretnosti tistih, ki udejanjajo aktivnosti za preprečevanje zgodnjih porok: en in 

isti pristop bi lahko bi zelo učinkovit ali pa prinesel ravno nasprotne rezultate.  
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