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ZAHVALE

Ta komplet orodij je plod sodelovanja mnogih posameznikov, organizacij in institucij.
Uredniška in avtorska ekipa se zahvaljuje vsem, ki so izkazali svojo pripravljenost in prispevali
svoj čas, strokovno znanje in energijo, še posebno pa:
Sdruzhenie Shans i Zakrila, Amalipe Center, Fundació Privada Pere Closa, Ljudska univerza
Kočevja, KEAN za svoje prizadevanje, da bi v izvedbo projektnih aktivnosti neposredno vključili
več kot 1000 otrok, 1000 družin in predstavnikov skupnosti, 150 strokovnih delavcev, ter tako
omogočili, da bi rezultati projekta spremenili odnos in vedenje teh skupin.
ERIO – ker so rezultati projekta dosegli več kot 20,000 predstavnikov sistemov zaščite otrok,
zdravja in izobraževanja; pravosodni sistem, policijo in druge deležnike.
Empowering Education Ltd in še posebno Galina Markova in Arso Ganev, ki sta partnerjem
pomagala razumeti globlji vpliv projekta o izboljšanju situacije ciljnih skupin ter tudi realizirati
koristi iz udeležbe v projektu za svoj splošni institucionalni razvoj in zase – za krepitev svoje
zmogljivost pri izvajanju podobnih aktivnosti.
Harieta Manolova – svetovalka za razvoj otrok – ker je gradiva za usposabljanje otrok in
staršev naredila bolj dostopna in prilagojena specifiki razvoja otroka in načinu dojemanja
problematike s strani različnega občinstva.
Projektni partnerji – Sdruzhenie Shans i Zakrila, Amalipe Center za medetnični dialog in
strpnost, Empowering Education – Bolgarija; Fundació Privada Pere Closa – Španija; Ljudska
univerza Kočevje – Slovenija, KEAN – Grčija in ERIO - Bruselj – bi se radi zahvalili tisočem
udeležencem v projektu za njihovo aktivnost in skrb. Zaupane misli, komentarji in priporočila
so postali del tega kompleta orodij. Prispevek vseh njih je neprecenljiv za uspeh projekta
EMPN.
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1. POGLAVJE
Predgovor
Ta vodič smo razvili v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (EMPN), ki ga
delno financira Evropska unija v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo (REC).
Cilji programa REC so prispevati k nadaljnjemu razvoju področja, ki poudarja in varuje
enakopravnost in človekove pravice, kot je opredeljeno v Pogodbi, Listini in mednarodnih
konvencijah o človekovih pravicah. Njenih devet specifičnih ciljev je:


Spodbujanje nediskriminacije,



Spopadanje z rasizmom, ksenofobijo, homofobijo in drugimi obliki nestrpnosti,



Spodbujanje pravic oseb z invalidnostjo,



Krepitev enakopravnosti med žensko in moškim in povezovanje spolov,



Preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito
žrtev in ogroženih skupin (Daphne),



Krepitev pravic otroka,



Zagotavljanje najvišje ravni zaščite podatkov,



Pospeševanje pravic, ki izvirajo iz državljanstva Unije,



Izvrševanje pravic potrošnika.

Cilji specifičnega razpisa, v sklopu katerega je bil projekt razvit, je sofinanciranje
transnacionalnih projektov za preprečevanje, obveščanje o in spopadanje z nasiljem nad
ženskami, mladimi in otroci, ki je povezano s škodljivimi praksami. Projekti naj bi dopolnili
prizadevanja EU na področju škodljivih praks. Prednostno področje razpisa je boj proti in
preprečevanje nasilja povezanega s škodljivimi praksami, kot je pohabljanje ženskih splovil,
prisilna ali zgodnja poroka ali prisilni spolni odnosi in tako imenovani »zločini iz časti«, storjeni
nad ženskami, mladimi in otroci.1
Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok se v samem bistvu RED programa sooča s temi
vprašanji. Usmerjena je v boj proti nasilju povezanemu s škodljivimi praksami in njegovo
preprečevanje, ima pa naslednje specifične cilje:
1

Razpis Daphne – Transnacionalni projekti o nasilju nad ženskami, mladimi in otroci povezanem s škodljivimi praksami –
JUST/2014/RDAP/AG/HARM, Evropska Komisija

4

Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.



Spodbujati sodelovanje med sistemi za zaščito otrok, zdravje in izobraževanje;
pravosodjem in policijo za koordinacijo svojih aktivnosti povezanih z bojem proti
zgodnjih porokah v romskih skupnostih in sicer z uporabo pristopa osredotočenega na
otroke /CCA/;



Ozaveščanje različnih ciljnih skupin v romskih skupnostih, z namenom spreminjanja
odnosa in razumevanja v zvezi z zgodnjo poroko;



Okrepiti izvajanje prakse na evropski ravni na področju uporabe CCA za zaščito otrok
pred škodljivo tradicijo zgodnjih porok.

Glavni pristop, na katerem temelji filozofija projekta, je k otroku osredotočen pristop (CCA).
Priznava, da so otrokove pravice in potrebe primarni fokus razvoja.
V tem kontekstu so bili v okviru projekta izdelani dokumenti in metodologije, da bi osvetlili
problem zgodnjih porok v partnerskih državah ter zagotovili orodja za delo s ciljnimi skupinami
– otroci, družine, skupnosti, deležniki – ki blaginjo otroka postavljajo v središče skupnih
prizadevanj.
Vsa ta orodja so združena v tem kompletu orodij, uporabljali pa naj bi ga tako partnerji kot
udeleženci. Njihova razločevalna lastnost je, da so prenosljivi na evropski ravni, ker niso
specifični za posamezno državo partnerico, ne pripadajo samo majhni in določeni situaciji,
ampak je zanje značilno, da so splošne narave in jih lahko na evropski ravni prevedejo in
prevzamejo tudi države, ki niso neposredno vključene v projekt.
Orodja lahko postanejo del portfelja aktivnosti javnih in nevladnih organizacij, lahko se
uporabljajo v pobudah za zagovorništvo, prav tako jih je mogoče integrirati v kurikulum in
izvenšolske dejavnosti v šolah, ki jih obiskujejo ogroženi otroci.
Partnerji projekta:
Sdruzhenie ‘Shans i Zakrila’- Haskovo, Bolgarija
Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Veliko Tarnovo, Bolgarija
Fundació Privada Pere Closa – Badalona, Španija
Ljudska univerza Kočevje – Kočevje, Slovenija
KEAN (Celica alternativnih dejavnosti mladih) – Atene, Grčija
ERIO (Evropski informacijski urad za Rome) – Bruselj, Belgija
Empowering Education Ltd. – Sofija, Bolgarija
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Struktura kompleta orodij

Komu je komplet orodij namenjen?
Komplet orodij lahko uporablja veliko različnih strokovnjakov – strokovni delavci na področju
dela z ogroženimi skupinami otrok in družinami – učitelji, šolski svetovalci, socialni delavci,
policija, sodniki, strokovnjaki iz sektorja nevladnih organizacij ter tudi strokovnjaki in
organizacije, ki zagovarjajo pravice otrok.
Na začetku vsakega poglavja je navedeno katerim strokovnim delavcem ta komplet orodij
lahko najbolje koristi.
Enakopravnost in raznolikost
Ta komplet orodij naj bi uporabljali ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Morajo se zavedati
kulturne raznolikosti učilnice/skupine/občinstva ter da bo program načel številna težka in
občutljiva vprašanja. Splošni cilj tega kompleta orodij je preprečiti, da bi se otroci zapletli v
zgodnjo poroko, in sicer z osredotočanjem na otroka in otrokove pravice.
Morda bodo strokovni delavci morali prilagoditi izvedbo, scenarije ali situacije, da bi zagotovili,
da udeleženci razumejo vodeno razpravo ter da njihove pravice in dostojanstvo niso ogroženi.
Pristop usmerjen k otroku (CCA)
Običajno se kultura držav osredotoča na odrasle, ne na otroka. Na otroka in otroštvo se
tradicionalno gleda kot na obdobje priprave na odraslost, ne pa kot na obdobje človeškega
življenja s svojo lastno pomembnostjo, svojimi potrebami.
Pristop usmerjen k otroku je pristop, ki temelji na otrokovih pravicah in interesih ter na
priznavanju dejstva, da otroci ne živijo v izolaciji: so del družine in razširjene družine, učenci v
šolah, člani lokalnih skupnosti in civilne družbe v državi. V kontekstu različnih družbenih
sistemov obstaja veliko dejavnikov, ki prispeva k spoštovanju oziroma nespoštovanju pravic
vsakega otroka.
Pristop usmerjen k otroku aktivira celoten sistem morebitne podpore za specifičnega otroka –
otroka samega, družine, skupnosti, nevladne organizacije, lokalne in državne institucije.
Pristop usmerjen k otroku je potrebno uporabiti pri delu z družinami in skupnostmi, da bi
podprli njihovo zmožnost ustvarjanja podpornega, zaščitnega in spoštljivega okolja za otroke.
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Struktura
Komplet orodij vključuje 5 poglavij:

Prvo poglavje – predstavlja tematiko vodiča in njegovo vsebino.
Drugo poglavje – vsebuje glavne zaključke primerjalne analize zakonodaje,
medinstitucionalnega sodelovanja in preventivnih aktivnosti povezanih z zgodnjo poroko v
Bolgariji, Grčiji, Sloveniji in Španiji – ki predstavlja sliko situacije na področju zgodnjih porok v
državah partnericah in jo je mogoče uporabljati za dejavnosti zagovarjanja z namenom
spreminjanja politik in praks pri prečevanju te škodljive prakse za razvoj otroka.
Tretje poglavje – vsebuje vsebino za usposabljanje 2 modulov usposabljanja za deležnike –
Pristop usmerjen k otroku ter Medinstitucionalno in medsektorsko sodelovanje na osnovi
pristopa usmerjenega k otroku.
Četrto poglavje – predstavlja paket za usposabljanje s ciljem ozaveščanja – Metodologija
izvajanja 5 srečanj z otroci; Metodologija za partnerske šole – 2 modula, Metodologija
izvajanja družinskih skupinskih konferenc.
Peto poglavje – vsebuje opombe povezane z vprašanji zaščite pravic otrok in navaja seznam
virov pomoči in podpore za strokovne delavce in žrtve zgodnjih porok.
Uporaba vprašalnika
V sklopu projekta EMPN uporabljamo sklop vprašalnikov za spodbujanje povratnih informacij
od udeležencev. Cilj tega je razumeti mnenja udeležencev o izvedbi programa ter v kolikšni
meri je sodelovanje v projektnih aktivnostih spremenilo njihov odnos do in razumevanje
problema.
Po vsakem modulu usposabljanja se objavijo vzorci teh vprašalnikov.
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ZAKAJ POTREBUJEMO KOMPLET ORODIJ
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 25.000 deklet 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, kjer sta 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 niso neobičajne niti 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.
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2. POGLAVJE

Primerjalna analiza zakonodaje, medinstitucionalnega
sodelovanja in preventivnih aktivnosti povezanih z
zgodnjo poroko v Bolgariji, Grčiji, Sloveniji in Španiji
Povzetek

KOMU JE POGLAVJE NAMENJENO:
Oblikovalcem politik na področju varstva otrok
Organizacijam zagovornikov otrokovih pravic
NAMEN TEGA POGLAVJA JE
 Predstaviti sliko situacije zgodnjih porok v državah partnericah;
 Izpostaviti nekaj zaključkov in priporočil za krepitev medinstitucionalnega in
medsektorskega sodelovanja med sistemi za zaščito otrok, zdravje in izobraževanje.
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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 norma v 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 gre v
bistvu najpogosteje za nezakonito zunajzakonsko skupnost, ki ni zabeležena v uradnih
statističnih virih. O njihovi velikosti lahko izvemo 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 tudi nekakšen pokazatelj razsežnosti problema v državah
partnericah:

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 se Romi
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.
10
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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 je potekala tudi anketa Prefekturne uprave 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.
Zgodnja poroka je običaj v tradicionalnih družbah in se je v romskih družbah ohranila do
današnjih dni zaradi njihove počasne modernizacije. Nove generacije Romov deloma
vzdržujejo tradicije, deloma pa sprejemajo prevladujoče družbene oblike zakonske zveze.
Pričakujemo, da bo postopek modernizacije v nekaterih aspektih počasen, 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 strani Generalnega 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.
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Med dolenjskimi Romi so uradno sklenjene zakonske zveze redke, večina jih živi v
zunajzakonski skupnosti. Najpogostejša oblika poročanja je pobeg. To pomeni, da se par
odloči, 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). Po
določenem času se par vrne nazaj in zaživi skupaj, spolni odnos pa se razume kot poroka. Tako
dekleta kot fantje so zelo mladi (v povprečju so stari 13 oziroma 14 let, so pa znani tudi
primeri, 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.
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. Problematika se 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 družino vedno pogosteje ustvarjajo mladi in ne njihovi starši.
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4. Danes enostavno družinsko gospodinjstvo nedvomno prevladuje nad razširjenimi družinami.
5. Prav tako je opaziti trend v smeri preseganja tradicionalnega odnosa do družine in poroke,
ter sprejemanja sodobnega odnosa: to potrjujejo vsi glavni trendi našteti zgoraj.

ŠPANIJA
V španskem družbenem kontekstu je smiselno seči prek 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.
Iz sociološkega vidika se osamosvojitev 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 primeri prezgodnje osamosvojitve, npr. med
tistimi, ki vključujejo mlade stare 16 let in ki živijo sami po svoji izbiri ter 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 letih radikalno 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 »tradicionalnim porokam«. Kakšnih 28 % »Gitano« Romov se poroči izključno v
skladu z »Gitano« običaji in ta številka se je pri mladih, starih med 16 in 25 let, dvignila na 71
%. Mnogi se sedaj odločajo za tradicionalno poroko, ki jo bodo »legalizirali« pozneje v
življenju.
Kakršnakoli je že razlaga, podatki raziskave iz leta 2007 kažejo, da je prezgodnja osamosvojitev
morda mnogo bolj razširjena kot sprva nakazujejo številke povezane z zakonito poroko. Ista
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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 osamosvojitve v določeni meri potrjuje raziskava
Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz leta 2011 , 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. Glede na podatke INE,
se je število otrok rojenih materam starih 17 let ali manj zmanjšalo iz več kot 12.000 v letu
1979 na 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 leta 2014), ter nižjo
rodnostjo.
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 kar da slutiti število porok: 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, Hernández Cordero zgodovino »Gitano« Romov (poleg priseljenskega porekla) navaja
kot eno tipičnih lastnosti povezanih z najstniškim materinstvom.
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 Romi poročajo mlajši kot večinska družba, pa se je trend v zadnjih letih opazno
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.
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BOLGARIJA
Trenutno imajo zakonske zveze v romski skupnosti več posebnosti, ki jih je treba izpostaviti, saj
so tako ali drugače povezane z zgodnjimi porokami. Nekatere izmed njih niso pravno priznane,
a imajo zgodovinske vzporednice v številnih družbah, vključno z rimskim pravom in z bolgarsko
tradicionalno kulturo do sredine 20. stoletja.
1. Danes je običaj »kupovanja neveste« značilen predvsem za najkonservativnejše romske
skupine – Kaldaraše, Burgudžije in traške Kalaidže. Čeprav govorimo o »kupovanju neveste« in
o »trgu nevest«, bistvo tega problema ni dejansko kupovanje 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 vedno zelo močna v romskih skupnostih, še posebej v zgoraj
omenjenih skupinah.
Vendar pa rezultati številnih študij, izvedenih med Romi v Bolgariji, kažejo, da ima kupovanje
neveste negativen učinek v smislu poročne starosti. V nekaterih lokalnih skupnostih je dekle
po prvi menstruaciji 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 z
osnovanjem družine. Običajno je značilen za tiste romske skupine, pri katerih navada
kupovanja neveste postopoma izumira ali je bila že presežena. Pobudniki skrivne poroke ali
kraje neveste so fantje – v večini primerov so posledica vzajemnega soglasja med mladima,
mogoče pa so tudi izključno na pobudo fanta. V teh skupinah je skrivna poroka najpogosteje
povezana s poskusom izognitve partnerju, ki ga izberejo starši, kar prav tako vpliva 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 pomemben znak
(»nishan«), ki ga da fantova družina (prstan, zapestnica, uhani). Pri tej vrsti porok ponovno
starši izpogajajo pogoje – kje se bo mladi par poročil, kje bosta živela, kakšna bo velikost dote
ipd., vendar do tega običajno pride po pogovoru z mladima.
Vedno več romskih družin je osnovanih na zakonsko priznani civilni poroki. Pri višje
moderniziranih skupinah in družinah stopnja sklenjenih civilnih porok ni nič manjša kot pri
etničnih Bolgarih. Raziskava, ki jo je izvedel Center Amalipe leta 2015 v območju mesta Veliko
Tarnovo, je pokazala, da je 26,67 % respondentov navedlo, da imajo uradno sklenjeno
zakonsko zvezo. Istočasno skoraj polovica poročenih respondentov pravi, da živijo skupaj brez
sklenitve kakršnekoli zakonske zveze.

15

Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

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, so zadosti strogi in eksplicitni.
4. Glavni vzrok za obstoj »zgodnjih porok«, kljub strogi zakonodaji, je, da vpletenih v
zgodnjo poroko ne priznava za otroke in 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 kontekstu uporabljajo
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 dovolj trdno;
- 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;
- 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 otroku širiti na odgovorne institucije, vključene v
spoštovanje pravic otrok in varstvo otrok.
2. Spodbujati razumevanje, še posebno predstavnikov pravosodnega sistema, da pri
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 informacije za 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.
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 osredotočiti na romske otroke.
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Glede politik in praks držav partneric

GRČIJA
Kljub temu, da grška zakonodaja ne vsebuje specifične prepovedi, pa nudi plodna tla za
vzpostavitev specifičnih politik in 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 zakonika pripraviti 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.
 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 20102014 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.
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- 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 organizacij iščejo 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 ženske kot moške, je potrebno podpirati programe, ki so
usmerjeni v opolnomočenje romskih žensk ter razviti nove vsebine na tem področju.

ŠPANIJA
 Najnovejše zakonodajne reforme krepijo 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.
 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 opremljene kot akterji v
medsektorskih mrežah, povezanih s socialnim delom in krepitvijo moči. Ključnega pomena
je krepitev kapacitet šolskega sistema z 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 institucij ne odvezuje dolžnosti, saj bi morale
ustvariti mehanizme za institucionalizacijo in finančne določbe za te aktivnosti.
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 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,
- Kampanje od vrat do vrat v romskih soseščinah. Videti je, da so pogovori s
posamezniki ali družinske razprave v okviru takšnih kampanj učinkovit ukrep za
večjo ozaveščenost o problemu 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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3. POGLAVJE

Medinstitucionalno in medsektorsko sodelovanje za
preprečevanje zgodnjih porok
Usposabljanje za strokovne delavce

Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok
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Preprečevanje zgodnjih porok na osnovi pristopa usmerjenega k otroku
Usposabljanje za predstavnike sistemov zaščite otrok, zdravstvenega varstva
in izobraževanja, pravosodja in policije

Glavni poudarki usposabljanja:
• Zgodnja poroka in profil otrok, ki so izpostavljeni tveganju;
• Pristop usmerjen k otroku pri preprečevanju zgodnjih porok;
• Otroci in njihove pravice

MODUL I
(Uvodna seja)
1.1 Prebijanje ledu, predstavitev udeležencev
Skupina se razporedi v krog. Vsi udeleženci se predstavijo, pri čemer si lahko pomagajo s
spodnjimi primeri:
Ime mi je (ime, poklic...)
Rad/a imam, všeč mi je.....
Ko mi je težko, rečem...
Lastnost, ki jo najbolj cenim...
Ko sem bil/a otrok, sem bil/a prepričan/a, da je najbolj pomembna stvar...
1.2. Pričakovanja skupine
Na plakatu so napisane naslednje besede: »Dati«, »Pridobiti«, »Izogibati«. Udeleženci dobijo
tri samolepilne listke (v različnih barvah) in zraven navodila: »Napišite, kaj svojega bi dali, kaj
bi radi pridobili in čemu bi se radi izognili v prihajajočem usposabljanju.«
Vsak udeleženec napiše svoje odgovore, vendar ne navede svojega imena, listke pa nalepi
ustrezno mesto na plakatu. Vodja usposabljanja predstavi in povzame napisana sporočila.
1.3. Pravila v skupini
Skupina sprejme pravila, ki bodo veljala pri delu. Vzorci: Poslušajte drug drugega; Točnost;
Tukaj se ne ocenjujemo; Mobilni telefon mora biti utišan; Pogovarjamo se samo o tem kar se
zgodi v skupini…
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1.4. Mojih sedem najpomembnejših stvari
Napišite sedem stvari, ki vam pomenijo največ. Prečrtajte tri, ki bi se jim najlažje odrekli. Sedaj
izberite naslednji dve stvari. Izberite tisto, ki bo ostala.
Vrednote, ki jih udeleženci niso izbrisali, se napišejo na poster. Običajno gre za družino,
otroke...
Zaključek: Čeprav mi, tisti, ki smo tukaj, prihajamo z različnimi pričakovanji; znanci ali ne;
prijatelji ali tisti, s katerimi smo se srečali prvič – vsi imamo iste vrednote. Danes so to lahko
stvari, ki nas zbližujejo.

MODUL II
(Opredelitev izraza »zgodnja poroka«. Ogrožene skupine; Profil otrok, ki so izpostavljeni
tveganju zgodnjih porok)
2.1. Miselni vzorec

Zgodnja
poroka

Vsak udeleženec predstavi svoje razumevanja koncepta »zgodnja poroka«.
Vodja usposabljanja na plakat napiše odgovore v obliki miselnega vzorca in jih dopolni, ter po
potrebi povzame.
Informacije za vodje usposabljanja:
Čeprav govorimo o zgodnji poroki, moramo poudariti, da gre za zgodnja razmerja podobna
družini in ne za poroko v smislu pravnih zakonov. Dejansko gre za skupno življenje oziroma za
sklenitev družinske zveze med mladoletnimi osebami (eden ali obe osebi). Običajno se
prakticira v obrobnih skupnostih, starši otrok pa zadevo uredijo kar sami.
2.1. Pet dejavnikov za pet minut...
Vsak udeleženec ima pet minut, da našteje pet dejavnikov, zaradi katerih so otroci
izpostavljeni tveganju zgodnjih porok.
Vodja uposabljanja povzame rezultate na tabli z listi in jih po potrebi dopolni. Na primer:
- Revščina;
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- Brezposelnost;
- Družinsko nasilje;
- Pomanjkanje podpore s strani družine;
- Prestrog nadzor;
- Nizka izobrazba;
- Nezavedanje o posledicah zgodnjih porok;
- Tradicija;
- Socialna osamitev in marginalizacija pogosto povezani s travmatičnimi izkušnjami (kot so
nasilje, posilstvo, incest).
2.2. Profil otrok, ki so izpostavljeni tveganju zgodnje poroke – delo v majhnih skupinah
Udeležence razdelite v 4 skupine. Vsaka skupina dobi plakat in navodila:
Oblikujte profil otroka, ki je izpostavljen tveganju zgodnje poroke. (Kako ga boste prepoznali?
Katera lastnost zunanjega videza in vedenja bi vam povedala, da je otrok izpostavljen tveganju
zgodnje poroke?)
Po zaključku naloge skupine svoje delo predstavijo ostalim. Sledi razprava in povzetek.
Informacije za vodje usposabljanja:
Iz naših izkušenj lahko predstavimo naslednje znake, ki nam lahko »povedo«, da je deklica
izpostavljena tveganju zgodnje poroke:
- Dekle je bolj napredno kot vrstnice v razredu;
- Ima razmerja s starejšimi fanti;
- Pogosta odsotnost iz šole brez očitnega razloga;
- Pogosto »obiskuje« sorodnike v drugem kraju/vasi;
- Družina je revna, v domu je gneča;
- Starši so skoraj nepismeni;
- Zelo strog starševski nadzor;
- Prezaposlenost staršev in pomanjkanje kontrole;
- Starši so v tujini in otroke vzgajajo stari starši, ki jih ne morejo nadzirati.
Zgodnja poroka je dejanje, zaradi katerega je nadaljnji razvoj otroka zelo tvegan. S sklenitvijo
zakonske zveze se kršijo temeljne pravice otroka kot so: zaščita pred otroško delovno silo;
spolna zloraba, pravica do zdravja in izobraževanja; pravica do igre, odraščanja z družino...
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MODUL III
(Zgodnje poroke – med tradicijo in pravicami otrok)
3.1. Otroci in njihove pravice (obravnava primera)
Udeležence razdelite v 4 skupine. Vsaka skupina dobi plakat s primerom in navodila:
1. Navedite katere pravice otrok so po vašem mnenju kršene.
2. Kakšne so posledica nasilja za otrokovo življenje in razvoj?
Primer »Ela«
Ela je stara 12 let in prihaja iz romske družine. Je zelo radovedna in rada obiskuje šolo. Njen
oče ugotovi,da se Ela že nekaj časa dobiva s starejšim fantom. Običajno se srečata na šolskem
dvorišču in se pogovarjata. Oče ji več ne dovoli, da gre ven iz hiše, in jih prepove obiskovati
šolo. Za Elo najde ženina in prične s pripravami za poroko. Dekle skuša nasprotovati tej
odločitvi, toda njen oče noče nič slišati o tem. Socialni službi ni uspelo preprečiti poroke. Leto
pozneje Ela rodi otroka.
Primer »Melisa«
Melisa je stara 13 let – lepa punca, ki je fantom všeč. Šola je ne zanima preveč. Ima 18-letnega
fanta. Srečujeta se skrivoma, ker Romi ne odobravajo razmerja med fantom in dekletom pred
poroko. Melisa ima rada svojega fanta in želi biti z njim. Neke noči se odločita pobegniti.
Melisina starša ne odobravata njenega dejanja, toda zaradi tradicije skupnosti soglašata s
poroko.
Po zaključku naloge skupine ostalim predstavijo svoje delo. Sledi razprava in povzetek…

Informacije za vodje usposabljanja:
Leta 1989 so Združeni narodi sprejeli Konvencijo o pravicah otrok. To je sporazum med
državami, s katerim se države zavežejo k izvajanju in izvrševanju otrokovih pravic. Konvencija je
najhitrejši in najširše ratificiran mednarodni dokument v zgodovini človekovih pravic. Do leta
2009 je Konvencijo ratificiralo 193 držav.
Bolgarija je Konvencijo ratificirala leta 1991 in je postala del nacionalne zakonodaje države.
Pravice otrok so človekove pravice. Konvencija je spremenila način pogleda na otroke – kliče k
temu, da se z otroci ravna kot s človeškimi bitji z jasno opredeljenimi pravicami in ne kot s
pasivnimi objekti, ki potrebujejo oskrbo.
Konvencija vsebuje 4 skupine pravic:
- pravice varovanja – zaščita pred prodajo ali trgovanjem z otroci za kakršenkoli namen, spolno
zlorabo, delovno silo otrok
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- pravice do skrbstva – pravica do zdravstvenega varsta, pravica do izobraževanja, pravica do
igre
- pravica do udeležbe – pravica do obveščanja, pravica biti slišan, pravica do povezovanja
- druge pravice – odnosi med otroci v družini, družbi in državi
V Bolgariji je otrok vsaka oseba, mlajša od 18 let. Posebni Zakon o zaščiti otrok ureja otrokovo
varnost in zagotavlja skladnost z njegovimi pravicami. Ta zakon ščiti najboljše interese otrok in
jim omogoča, da rastejo in se razvijajo v najboljšem možnem okolju. Najboljši interesi otroka
pomenijo: zdravje, izobraževanje, njegova potreba po varnosti in zaščiti.

MODUL IV
(Pristop usmerjen k otroku pri preprečevanju zgodnjih porok)
4.1. Kaj pomeni interese otroka postaviti v središče oskrbe otroka? – »Brainstorming«
Vodja usposabljanja udeležence prosi, da zelo na kratko odgovorijo na vprašanje in odgovore
napišejo na plakat. Sledi povzetek.
Informacije za vodje usposabljanja:
Interese otroka postaviti v središče oskrbe otroka pomeni zagotoviti skladnost oskrbe s pravili
in pravicami, ki je predpisuje zakon. Pri odločitvah v zvezi z otroci je potrebno upoštevati
otrokove najboljše interese ter njegovo udeležbo.
4.2. Igranje vlog – »Elin svet«
Z uporabo primera »Ele«
Ela je stara 12 let in prihaja iz romske družine. Je zelo radovedna in rada obiskuje šolo. Njen
oče ugotovi,da se Ela že nekaj časa dobiva s starejšim fantom. Običajno se srečata na šolskem
dvorišču in se pogovarjata. Oče ji več ne dovoli, da gre ven iz hiše, in jih prepove obiskovati
šolo. Za Elo najde ženina in prične s pripravami za poroko. Dekle skuša nasprotovati tej
odločitvi, toda njen oče noče nič slišati o tem. Šola je obvestila socialno službo.
Udeleženci dobijo različne vloge. Pripravijo se nanje in se razporedijo v krog. Udeleženec, ki je
dobil vlogo Ele, ostane v sredini kroga. Vsi okrog njega imajo nalogo, da prenašajo sporočila
skladno z njihovo vlogo. Tisti, ki vloge nimajo, spremljajo proces in na koncu izrazijo svoja
mnenja.
Ela: Stara si 12 let, prihajaš iz romske družine in rada hodiš v šolo. Zaljubljena si v starejšega
fanta, s katerim se po pouku srečuješ na šolskem dvorišču. Rada se pogovarjaš z njim.
Spoštuješ svojo družino, toda tudi tvoji občutku do fanta ti pomenijo veliko.
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Fant: Star si 17 let in si zaljubljen v 12-letno Elo. Vsak dan hodiš v njeno šolo, da jo vidiš in se z
njo pogovarjaš. Pričakuješ, da se bosta nekega dne poročila. Kaj bi ji rad dejal?
Oče: Imaš 12-letno hči, ki je zelo lepo dekle. Spoznaš, da je postala fantom všeč. Bojiš se, da bo
izgubila svojo nedolžnost. Poleg tega ti ni všeč fant, s katerim se dobiva. Za njeno poroko imaš
drugačne načrte. Kaj bi ji rad dejal?
Mati: Imaš 12-letno hči, ki je zelo lepo dekle, in ki se zadnje čase pogovarja s starejšim fantom.
Tvoj mož ji je prepovedal obiskovati šolo in jo je zaprl doma. Ti pa, čeprav te odločitve ne
odobravaš, se mu ne upaš zoperstaviti. Skrbi te, »da bo tvoja hči prišla na slab glas«. Kaj rečeš
Eli?
Razredni učitelj: Opaziš, da se učenka Ela srečuje s starejšim fantom. Ker poznaš tradicijo
skupnosti, ugotoviš, da to lahko pomeni težave za Elo in da ne bo dokončala šole. Kaj rečeš Eli?
Šolski svetovalec: Od razrednega učitelja izveš, da se Ela srečuje s starejšim fantom. Ker
poznaš tradicijo skupnosti, ugotoviš, da to lahko pomeni težave za Elo in da ne bo dokončala
šole. Kaj rečeš Eli?
Prijateljica: Tvoja prijateljica Ela se srečuje z neznanim starejšim fantom. Pove ti kako zelo
zaljubljena je vanj in kako sanjarita, da bosta nekega dne skupaj. To je vajina skrivnost, saj je
Elin oče zelo konzervativen. Če bi ugotovil, kaj se dogaja, bi ji prepovedal hoditi v šolo in ji
našel moža. Kaj rečeš Eli?
Babica / dedek: Tvoja vnukinja je stara 12 let. Ugotoviš, da se dobiva s fantom. Bojiš se, da bo
morda pobegnila z njim in postala sramota za soseščino. Meniš, da bi družina morala najti
primernega moža. Kaj rečeš Eli?
Poročena starejša sestra: Imaš 12-letno sestro. V zadnjem času se srečuje s fantom. Bojiš se,
da bo tvoj oče to ugotovil in ravnal z njo tako kot je s teboj. Kaj rečeš Eli?
Socialni delavec: Delaš v službi za varstvo otrok, kjer ste obveščeni, da naj bi se poročila Ela,
12-letna romska deklica. Kaj rečeš Eli?
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Vprašanja za diskusijo:
1. Kako ste se počutili v svoji vlogi? Vam je uspelo povedati, kar ste nameravali?
2. Ela. Kako se je počutila v svoji vlogi? S katere strani je imela podporo? Kaj potrebuje? Je Eli
uspelo izraziti svoje mnenje in občutke? Kaj je želela povedati in komu? Je kdo slišal njeno
stran zgodbe?
Vodja usposabljanja pogovor vodi v smeri, ki preučuje, kako so interesi otroka postavljeni v
središče oskrbe otrok. Je pristop usmerjen k otroku tukaj upoštevan? Kako reagirajo odrasli –
ali upoštevajo interese institucije, družine, skupnosti oziroma interese otroka?...

Informacije za vodje usposabljanja:
Bolgarija je država kulture, usmerjena k odraslim in ne k otrokom. Na otroka in otroštvo se
tradicionalno glede kot na obdobje priprave na odraslost, ne pa kot na obdobje človeškega
življenja s svojo lastno pomembnostjo, svojimi potrebami.
Kadar govorimo o pristopu usmerjenem k otroku, moramo razumeti, da ta pristop temelji na
otrokovih pravicah in interesih ter na priznavanju dejstva, da otroci ne živijo v izolaciji: so del
družine in razširjene družine, učenci v šolah, člani družbe, člani lokalnih skupnosti in civilne
družbe v državi. V kontekstu različnih družbenih sistemov obstaja veliko dejavnikov, ki
prispevajo k spoštovanju oziroma nespoštovanju pravic vsakega otroka.
Noben pristop za spodbujanje razvoja, zaščite in udeležbe otrok ni bil uspešen brez upoštevanja
vsakodnevnega okolja, v katerem otroci živijo, oziroma brez razumevanja prednosti in slabosti
tega okolja.
Pristop usmerjen k otroku je potrebno uporabiti pri delu z družinami in skupnostmi, da bi
podprli njihovo zmožnost ustvarjanja podpornega, zaščitnega in spoštljivega okolja za otroke.
Vsi programi bi se morali izvajati na način, kjer so otroci v kontekstu družin in skupnosti. Vloga
okolja, v katerem se otrok razvoja, je zelo pomembna. Da bi otroka postaviti v center naših
prizadevanj, je koristno presoditi na kakšen način se do otrok dostopa, na osnovi pravic – z
osredotočanjem na pravice otroka, in ne na potrebe okolja.

V. ZAKLJUČEK DELAVNICE
Povratne informacije; povzetek
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Medinstitucionalo in medsektorsko sodelovanje za preprečevanje zgodnjih
porok
Delavnica za predstavnike sistemov zaščite otrok, zdravstvenega varstva in
izobraževanja, pravosodja in policije
GLAVNI POUDARKI DELAVNICE:
• Sodelovanje med institucijami s ciljem preprečevanja zgodnjih porok;
• Dobre prakse sodelovanja med institucijami, ki delajo na področju zaščite otrok.

MODUL I
(Uvodna seja)
1.1 Povzetek prvega modula in uvod v delovno okolje. Povratne informacije udeležencev.
Skupina se razporedi v krog. Vsak udeleženec odgovori na spodnja vprašanja:
- Kako ste danes?
- Je kaj takšnega iz prejšnjega usposabljanja, kar bi želeli deliti z drugimi?
- Kaj pričakujete, da se bo danes zgodilo?
1.2 Motiviranje udeležencev – »Bingo«
Vsak udeleženc prejme obrazec »Bingo«, kjer so natisnjene različne trditve.
Naloga za skupino:
Prosto se sprehodite po prostoru in s pomočjo vprašanj najdite nekoga,
ki…….:
nekoga, ki se rad sprošča ob
morju
nekoga, ki radi nosi džins
nekoga, ki je bil v tujini
nekoga, ki govori angleško

nekoga, ki zna plavati

nekoga, ki ne kadi

nekoga, ki ima rojstni dan v
aprilu
nekoga, ki rad bere ljubezenske
romane
nekoga, ki se boji miši

nekoga, ki vsak dan zajtrkuje
nekoga, ki ima rad deževno
vreme
nekoga, ki ima dva otroka

Ko najdete udeleženca, ki je pozitivno odgovoril na katerokoli vprašanje, njegovo ime vpišite v
okence. Ena in ista oseba ne more biti vpisana v več kot eno okence. Ko izpolnite obrazec,
recite »Bingo!« in povejte imena, ki ste jih zabeležili.
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Igra se nadaljuje, dokler ni določenega števila zmag, odvisno od velikosti skupine. Lahko
pripravite majhna darila in jih razdelite med zmagovalce – na primer, čokolado.

MODUL II
(Institucije vključene v preprečevanje zgodnjih porok – pravni okvir in prakse)
2.1 Pravni okvir in njegova uporaba; dobre prakse in izzivi – delo v majhnih skupinah
Namen te vaje:
Udeleženci se seznanijo s pravnim okvirom, v katerem naj bi vsaka institucija delovala v zvezi z
zgodnjo poroko; imeti celovito sliko o vseh možnostih podpore, ki jih institucije lahko nudijo;
vedeti, kje po potrebi poiskati podporo.
Udeležence razdelite na toliko skupin, kolikor je institucij, ki sodelujejo v delavnici. Vsaka
skupina (institucija) dobi plakat in nalogo:
1. Predstavite pravni okvir in prakse, ki jih vaša institucija uporablja v zvezi z zgodnjo poroko.
2. Delite z drugimi specifične izkušnje (uspehe in tveganja) v zvezi s tem problemom.
Po zaključku naloge skupine svoje delo predstavijo drugim udeležencem. Sledi razprava in
povzetek.
Informacije za vodje usposabljanja:
Zgodnje poroke so izjemno resen problem. Pogosto so znaki, ki nakazujejo na neizbežno
zgodnjo poroko, neopaženi in spregledani. Družine običajno skrivajo prihajajočo poroko, otrok
pa o tem noče govoriti.
Učinki na otrokov razvoj so mučni in ključnega pomena je, da tisti, ki delajo z otroci, poznajo
problematiko in so dovzetni, da gre za sum skorajšnje zgodnje poroke, da lahko pravočasno
ukrepajo v skladu s svojimi pravnimi pristojnostmi ali pa primer posredujejo naprej ustrezni
instituciji.
Na primer: Šola lahko igra pomembno vlogo pri preprečevanju oziroma ugotavljanju neizbežne
poroke, saj otroci največ časa preživijo ravno v šolah. Strokovni delavci v šolah niso vedno
ustrezno pripravljeni na to – ugibajo o težavi, vendar ne vedo, kako ji pristopiti, koga
nagovoriti, komu se obrniti za podporo.
Zato je pomembno, da institucije, ki delajo z otroci, poznajo ena drugo in tudi kaj lahko vsaka
prispeva k reševanju otrokove težave.

30

Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok“ delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

MODUL III
(Medinstitucionalno in medsektorsko sodelovanje)
Namen modula:
Institucije naj bi bolj temeljito premislile o pomembnosti sodelovanja in razpravljale o
institucionalnih postopkih za interakcijo, ki je na voljo na tem področju. Naj bi razpravljale o
predlogih za ponovno preučitev obstoječih mehanizmov za sodelovanje oziroma uvedbo
novih.
3.1 Interakcija v akciji – igranje vlog
Vsi udeleženci stojijo v krogu. Vsak prejme nalepko z vlogo, ki si jo nalepi na obleko (vloga je
lahko šolski mentor, šolski svetovalec, ravnatelj šole, učitelj, učitelj, ki mu učenec zaupa,
socialni delavec iz službe za varstvo otrok, socialni delavec iz socialne službe, psiholog, policist,
tožilec, sodnik, družinski član – starš, stari starš, prijatelj...). Nekateri udeleženci imajo lahko
isto vlogo. V sredini kroga stoji »otrok«, ki je izpostavljen tveganju zgodnje poroke (Ajla – iz
spodnje študije primera). V rokah drži klobčič volne. Vodja usposabljanja vpraša otroka:
»Komu želiš zaupati svojo težavo?« in pove, da lahko vrže klobčič osebi iz kroga, ki ji zaupa, še
prej pa nekaj niti navije okrog svojega prsta. Tisti, ki vzame klobčič, prav tako navije nekaj niti
okrog svojega prsta in klobčič preda naslednjemu udeležencu, ki bi se tudi lahko ukvarjal s
primerom. To se ponavlja, dokler klobčič ne gre skozi roke vseh ljudi, ki lahko otroku nudijo
podporo.
Primer »Ela«
Ela je stara 12 let in prihaja iz romske družine. Je zelo radovedna in rada obiskuje šolo. Njen
oče ugotovi,da se Ela že nekaj časa dobiva s starejšim fantom. Običajno se srečata na šolskem
dvorišču in se pogovarjata. Oče ji več ne dovoli, da gre ven iz hiše, in jih prepove obiskovati
šolo. Za Elo najde ženina in prične s pripravami za poroko. Dekle skuša nasprotovati tej
odločitvi, toda njen oče noče nič slišati o tem.
Vprašanja za razpravo:
- Kako ste se počutili v vlogi?
- Kako se odločite komu predati klobčič? Kaj vas je pripeljalo do izbire?
- Otroku: Je bil v krogu udeleženec, ki ste mu zaupali? Se vam zdi, da bi v krogu moral biti še
nekdo drug? Če ja, kdo?
3.2 Interakcija med institucijami – delo v majhnih skupinah
Udeležence razdelite v 4 skupine. Vsaka skupina dobi plakat in nalogo:
1. Kaj pomeni medinstitucionalno in medsektorsko sodelovanje?
2. Ali obstajajo regulirani postopki interakcije med različnimi institucijami/sektorji? Če ja –
ali dobro funkcionirajo v praksi? Ali jih je mogoče izboljšati ter kako?
3. Kaj ovira institucije/sektorje ter kaj jim pomaga pri sodelovanju?
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Po zaključku naloge skupine predstavijo svoje delo ostalim udeležencem. Sledi razprava in
povzetek…

Informacije za vodje usposabljanja:
Sodelovanje v Bolgariji:
Skladno z zakonodajo Bolgarije, zgodnja poroka velja za zlorabo otrok. Vsaka oseba, ki
prepozna ali sumi, da otrok potrebuje zaščito, mora nemudoma obvestiti Službo za varstvo
otrok (CPD) ali Državno agencijo za zaščito otrok ali policijo. Vzajemno delovanje institucij in
njihove odgovornosti v tem pogledu so urejene v usklajevalnem mehanizmu (Priloga 1), ki
določa:
- Prijava je lahko posredovana ustno zgoraj navedenim institucijam, mora pa slediti prijava v
pisni obliki;
- V roku ene ure po prejemu prijave na CPD se imenuje odgovorna oseba, ki preveri prijavo;
- V naslednjih 24 urah oseba odgovorna za primer pošlje poročila z zbranimi informacijami
interdisciplinarni in medsektorski skupini in se dogovori za delovni sestanek;
- Interdisciplinarna in medsektorska skupina vključuje: policijo / odgovorna oseba / sodnika,
tožilce, socialno službo / odgovorna oseba / zdravnik, Ministrstvo za izobraževanje / odgovorna
oseba / občina / odgovorna oseba /;
- Interdisciplinarna in medsektorska skupina na lokalni ravni določi enotni strateški cilj in za
njegovo doseganje pripravlja skupni akcijski načrt specifičnih nalog s pogoji izvedbe;
- Med potekom postopka zaščite pred nasiljem je otrok upravičen do podpore, ki je usmerjena v
vključitev v ustrezni preventivni program oziroma socialno službo.

MODUL IV
(Institucije vključene v preprečevanje zgodnjih porok – skupni ukrepi)
4.1. Načrt skupnih ukrepov (Obravnava primera)
Udeležence razdelite v 4 skupine. Vsaka skupina dobi plakat s primerom in nalogo:
1. Pripravite načrt skupnih ukrepov institucij za zaščito otrok pred zgodnjo poroko. Imejte v
smislih, da morajo v središču oskrbe otroka biti otrokovi interesi.
2. Kateri strokovni delavci, institucije, sredstva bodo potrebni za preprečevanje zgodnje
poroke?
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Informacije za vodje usposabljanja:
Pred pripravo naloge vodja usposabljanja zagotovi, da so udeleženci seznanjeni s konceptom
pristopa usmerjenega k otroku. To pomeni, da se interese otroka postavi v središče oskrbe
otroka in da se zagotovi njegove pravice opredeljene v Konvenciji o pravicah otrok in povezanih
nacionalnih aktih. Pri odločitvah v zvezi z otrokom je treba upoštevati njegove najboljše
interese in udeležbo.
Primer »Ela«
Ela je stara 12 let in prihaja iz romske družine. Je zelo radovedna in rada obiskuje šolo. Njen
oče ugotovi,da se Ela že nekaj časa dobiva s starejšim fantom. Običajno se srečata na šolskem
dvorišču in se pogovarjata. Oče ji več ne dovoli, da gre ven iz hiše, in jih prepove obiskovati
šolo. Za Elo najde ženina in prične s pripravami za poroko. Dekle skuša nasprotovati tej
odločitvi, toda njen oče noče nič slišati o tem.
Primer »Melisa«
Melisa je stara 13 let – lepa punca, ki je fantom všeč. Šola je ne zanima preveč. Ima 18-letnega
fanta. Srečujeta se skrivoma, ker Romi ne odobravajo razmerja med fantom in dekletom pred
poroko. Melisa ima rada svojega fanta in želi biti z njim. Neke noči se odločita pobegniti.
Melisina starša ne odobravata njenega dejanja, toda zaradi tradicije skupnosti soglašata s
poroko.
Po zaključku naloge skupine predstavijo svoje delo ostalim udeležencem.
Sledi razprava in povzetek s fokusom na medinstitucionalno in medsektorsko sodelovanje.
V.ZAKLJUČEK DELAVNICE
Povratne informacije; povzetek
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Priloga 1

Mehanizmi usklajevanja za vzajemno delovanje v primerih zlorabe otrok
Policija

Sodnik
Tožilec
Služba za zaščito
otrok
Prijava – v
roku 1 ure

Oseba odgovorna
za obravnavo
primera
Preverjanje – v
roku 24 ur od
trenutka, ko je
bila prijava
sprejeta

V najkrajšem možnem času

Pošlje
poročilo,
kopijo
prejete
prijave in
uredi
delovni
sestanek
skupine

Socialna
služba
(odgovorna
oseba)
Zdravnik

delovni sestanek
interdisciplinarne ekipe / ki jo
vodi oseba odgovorna za
obravnavo primera, ki ga
posreduje služba za zaščito
otrok/:
Zapisnik sestanka

Ministrstvo za
izobraževanje
(odgovorna
oseba)

Dolžnosti/odgovornosti
Odgovorne osebe
Skrajni rok

Občina
(odgovorna
oseba)
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VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE
Podatki o udeležencu: ženska , moški, starost ........ let, delovne izkušnje v letih .....…
poklic……………………………., delovno mesto .........................................................…
S pomočjo navedene lestvice označite v kolikšni meri se strinjate z izjavo:
1.

Imam mnogo strank iz romske skupnosti.
Strinjam se


2.











Delno se
strinjam

Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se









Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Delno se
strinjam

Ne vem

Delno se ne
strinjam



Ne strinjam se







Delno se
strinjam

Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se









Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Zgodnja poroka prekine razvoj otrok v romski skupnosti.
Strinjam se


7.



Socialni delavci so dolžni delovati v ekipah.
Strinjam se

6.

Ne strinjam se



Otroci v romski skupnosti hitreje dozorijo.
Strinjam se

5.

Ne vem

Zgodnje poroke v romski skupnosti so nasilje nad otroci, vendar ga otroci ne morejo
razumeti.
Strinjam se

4.



Delno se ne
strinjam

Zgodnja poroka je romska tradicija.
Strinjam se

3.

Delno se
strinjam

Delno se
strinjam



Vključenost policije pri preprečevanju zgodnjih porok je neprimerna v romski
skupnosti.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se
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8.

Preprečevanje zgodnjih porok zahteva skladnost s postopki za individualno
ocenjevanje in načrtovanje intervencij.
Strinjam se


9.

Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Zgodnja poroka rešuje pred revščino.
Strinjam se



Delno se
strinjam



10. Po poroki otroci ne morejo v šolo.
Strinjam se



Delno se
strinjam



11. V romski skupnosti je nemogoče govoriti o spolnosti in preprečevanju nenačrtovanih
nosečnosti.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







12. Preprečevanje zgodnjih porok ščiti pravice romskih otrok.
Strinjam se



Delno se
strinjam



13. Prepreprečevanje zgodnjih porok v romski skupnosti je odgovornost Romov samih.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







14. Prepreprečevanje zgodnjih porok je odgovornost socialnih služb.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







15. Romom ne morem pojasniti, da je poroka otrok zločin.
Strinjam se



Delno se
strinjam
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16. Sistem zaščite otrok podpira nasilje, če ne prepreči zgodnjih porok.
Strinjam se

Delno se
strinjam





Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







17. Strokovni delavci ne vedo kako ravnati s porokami otrok.

Strinjam se

Delno se
strinjam





18. Preventiva in delo na temo »nasilja« mora vključevati predstavnike iz naslednjih
sektorjev:
 sistem zdravstvenega varstva
 policija
 izobraževanje
 socialne službe
 nujna pomoč
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4. POGLAVJE

AKTIVNOSTI OZAVEŠČANJA
Program preprečevanja zgodnjih porok za otroke

Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok
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KOMU JE VODIČ ZA USPOSABLJANJE NAMENJEN:
Namenjen je v strokovnjakom / učiteljem, šolskim svetovalcem, socialnim delavcem,
psihologom / ki delajo z otroci na ravni nižjega srednješolskega izobraževanja.
KAKŠNA JE VSEBINA:
Vključuje pet sej, pri čemer vsaka seja traja do 1 uro. Uporablja interaktivne metode / vaje in
igre /.
NAMEN:

Otroci se naučijo kako...
• reševati nesoglasja med spoloma na nenasilen način;
• graditi razmerja enakosti spolov;
• preprečevati zgodnje poroke.
VODJA USPOSABLJANJA:

• Usposabljanja vodi učitelj/pedagog, pedagoški svetovalec, psiholog ali socialni delavec.
• Vodja usposabljanja ne samo določi naloge, ampak tudi spremlja kako se razvijajo procesi
v skupini (dejavnost, motivacija, spori). Igra vlogo moderatorja, pri čemer se osredotoča na
dejstvo, da so mnenja in ideje vsakega posameznika v skupini enakovredni za skupino.
KAKO POTEKAJO SREČANJA:
Vsi udeleženci in vodja usposabljanja sedijo v krogu, razen pri delu v majhnih skupinah ali pri
vaji, ki določa drugačno razporeditev. Sedenje v krogu se bo mnogim otrokom sprva morda
zdelo nenavadno ali celo neudobno, zato bi bilo dobro, da jim pojasnite namen – namreč,
tako so med sejo vsi enakovredni.
Gradiva in tehnična sredstva potrebna za izvedbo aktivnosti: plakati, markerji, tabla z listi,
majhna žogica, prekrivni/lepilni trak, samolepilni listki, A4 listi papirja, pisala, škarje,
večbarvne pole, svinčniki, majhni barvni koščki papirja, prenosni računalnik, multimedijski
projektor.
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1. SREČANJE: UVOD IN USTVARJANJE SKUPNOSTI
Cilji:
- Otroci se predstavijo drug drugemu, če se ne poznajo, če pa usposabljanje poteka z učenci
iz enega razreda, je cilj, da se otroci bolje spoznajo med seboj;
- Ustvariti pozitivno delovno okolje.
I. UVOD
Vodja usposabljanja predstavi delo v skupini in otroke seznani s projektom, aktivnostmi, ki
jih je potrebno izvajati, časovnim razporedom in trajanjem usposabljanja.
II. PRAVILA ZA SKUPINSKO DELO
V naslednjih nekaj srečanjih se bomo zabavali, toda hkrati bomo delali skupaj. Da bi se vsi
dobro počutili, moramo pojasniti pravila skupine. Vodja usposabljanja otroke spodbudi, da
dajo predloge za pravila. Vodja usposabljanja ideje in predloge otrok napiše na plakat.
Vzorčna pravila: Poslušajte drug drugega; Točnost; Brez previdevanj in žaljivk; Mobilni
telefoni morajo biti utišani; Pogovarjamo se lahko samo o tistem, kar se zgodi v skupini...
III. VAJE NA TEMO
3.1. Moja osebna kartoteka – igra za uvod in spoznavanje
Otroci dobijo vnaprej pripravljene kartice / kartice, na katerih bodo predstavili določene
informacije o sebi – Priloga 1
MOJA OSEBNA KARTOTEKA
Ime: ................................................ Horoskopski znak: .........................................
Imam ............ let.
Imam ………… bratov / sester
Najljubša jed: .............................................., pijača: ............................................
Moj najljubši predmet v šoli je .........................................................................
V prostem času rad/a ............................................................
......................................................................................................................................
Razjezi/jo me …............................................................................................................
......................................................................................................................................
Otroci v 5 minutah izpolnijo »osebne kartoteke«. Nato jih vodja usposabljanja razdeli na
majhne skupine / 3-4 otroke v vsaki /. V majhnih skupinah dobijo podatke, ki so jih zabeležili
drugi udeleženci. Izberite »govorca«, ki bo predstavil udeležence majhne skupine ostalim, s
poudarkom na posebnostih v »kartotekah« otrok v skupini, če sploh so.
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3.2. Sadno drevo
Vodja usposabljanja na plakat nariše drevo z vejami. Vsak udeleženec mora narisati sadež, ki
ga pooseblja in poleg napisati svoje ime. Nato si otroci zaupajo spodnje misli:
- Zakaj sem narisal ta sadež?
- S čim ga povezujem?
- Kje na drevesu se vidim in zakaj?
3.3. Stolp
(Cilj je naučiti se kako delovati kot ekipa in razumeti prednosti skupinskega dela)
Otroke razdelite na dve skupini. Vsaka skupina prejme 2 paketa špagetov, prekrivni trak in
eno gobo. Vsaka ekipa ima nalogo, da zgradi stolp iz špagetov. Naj bo čim višji in stabilen, da
lahko na vrhu vzdrži težo gobe.
Skupini delata na svojih stolpih 15-20 minut na ločenih lokacijah, vendar pa se ne smeta
med seboj spremljati in se pogovarjati. Ko so pripravljeni oziroma ko poteče čas izdelave,
skupini predstavita svoje izdelka.
Vprašanja za razpravo:
 Kako ste si razdelili odgovornosti v skupini – kdo je prispeval ideje, kdo so bili glavni
graditelji stolpa?
 Je vsak član ekipe na nek način prispeval h gradnji?
 Kaj bi lahko storili, da bi bili vsi vključeni?
 Ali ste imeli veliko idej o tem, kako naj bi stolp izgledal? Če ja, kako ste se pravzparav
odločili za idejo?
 Kako ste se počutili glede končnega rezultata?
IV. ZAKLJUČEK
Povratne informacije:
Vsi se posedejo v krog. Moderator v enem stavku izrazi občutke o zaključeni aktivnosti in vse
druge udeležence spodbudi, da prav tako izrazijo svoja mnenja; lahko si pomagajo s
spodnjimi primeri:
Zame je bil današnji dan koristen zato, ker ................., ali
Danes mi je bilo najbolj zanimivo, ko.............. .........., ker................
Kaj pa vi?
Zahtevana gradiva
Plakatni papir, tabla z listi, markerji, pisala, majhna žogica, špageti, lepilni trak, 2 gobi
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Priloga 1
MOJA OSEBNA KARTOTEKA
Ime: ................................................ Horoskopski znak: .........................................
Imam ............ let.
Imam ………… brate / sestre
Najljubša jed: .............................................., pijača: ............................................
Moj najljubši predmet v šoli je .........................................................................
V prostem času rad/a ............................................................
......................................................................................................................................
Razjezi/jo me ….........................................................................................................
MOJA OSEBNA KARTOTEKA
Ime: ................................................ Horoskopski znak: .........................................
Imam ............ let.
Imam ………… brate / sestre
Najljubša jed: .............................................., pijača: ............................................
Moj najljubši predmet v šoli je .........................................................................
V prostem času rad/a ............................................................
......................................................................................................................................
Razjezi/jo me ….........................................................................................................
MOJA OSEBNA KARTOTEKA
Ime: ................................................ Horoskopski znak: .........................................
Imam ............ let.
Imam ………… brate / sestre
Najljubša jed: .............................................., pijača: ............................................
Moj najljubši predmet v šoli je .........................................................................
V prostem času rad/a ............................................................
......................................................................................................................................
Razjezi/jo me ….........................................................................................................
MOJA OSEBNA KARTOTEKA
Ime: ................................................ Horoskopski znak: .........................................
Imam ............ let.
Imam ………… brate / sestre
Najljubša jed: .............................................., pijača: ............................................
Moj najljubši predmet v šoli je .........................................................................
V prostem času rad/a ............................................................
......................................................................................................................................
Razjezi/jo me ….........................................................................................................
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2. SREČANJE: NASILJE – OPREDELITEV IN VRSTE
Cilji:
Otroci se naučijo prepoznati nasilje in različne vrste izražanja nasilja.
I. UVOD
- Kako ste danes? Kako se počutite?
- Je kaj takega, kar bi želeli deliti z drugimi?
- Kaj pričakujete, da se bo zgodilo?
Spomnite se na pravila za skupinsko delo / iz prvega srečanja /.
II. IGRANJE VLOG POVEZANO S PROBLEMATIKO
Pest
Otroke razdelite na pare. Eden od otrok v vsakem paru stisne dlan v pest. Naloga drugega
otroka je, da najde način, da pest razpre. Za to imajo na voljo eno minuto. Nato otroka
zamenjata vlogi.
Na koncu si udeleženci v veliki skupini zaupajo ali jim je uspelo rešiti nalogo in kako.
Verjetno je večina otrok najprej poskušala težavo rešiti s fizično silo.
Vodja usposabljanja povzame, da fizična sila ni najboljši način in najbolj uporabna rešitev in
da je dobro poskušati najti alternativne možnosti.
III. VAJE NA TEMO
3.1. Miselni vzorec

NASILJE

Skupina sedi v krogu. Udeleženci si v krogu podajajo majhno žogo in vsak pove kaj razume
pod besedo »nasilje«.
Moderator na plakatu zabeleži odgovore v obliki miselnega vzorca ter na koncu doda tisto,
česar otroci niso povedali (žaljivke, širjenje govoric in napačnih domnev, uničenje osebne
lastnine, preprodaja, ugrabitve, etc.). Cilj moderatorja je, da bi asociacije otrok porazdelil v
skupine skladno s štirimi vrstami nasilja (fizično, psihološko, spolno in zanemarjanje).
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V pomoč vodji usposabljanja …
Skladno z bolgarskim Zakonom o zaščiti otrok
Nasilje je vsako dejanje, ki povzroča škodo osebi ali skupini ljudi proti njihovi volji in kljub
izraženem nestrinjanju. Nasilje je dejanje, ki se uporablja z namenom doseganja moči in
nadzora nad žrtvijo.
Fizično nasilje povzroča telesne poškodbe, bolečino in trpljenje brez zdravstvenih težav.
Psihološko nasilje so vsa dejanja s škodljivim učinkom na duševno zdravje in razvoj
otroka, kot so podcenjevanje, porogljiv odnos, grožnje, diskriminacija, zavračanje ali druge
oblike negativnega odnosa.
Spolno nasilje: vsako spolno dejanje, v katerem odrasla oseba za svojo spolno potešitev
izrabi otroka.
Zanemarjanje: kadar starš ali skrbnik otroka ne poskrbi za ustrezen otrokov razvoj na
naslednjih področjih: zdravje, izobraževanje, čustven razvoj, prehranjevanje, nudenje
doma in varnosti, čeprav je tega sicer zmožen.

3.2. Prepoznavanje situacij
Udeležence razdelite na tri ali štiri skupine, tako da štejete – »prvi – drugi –tretji«. Vsaka
skupina dobi seznam s situacijami za prepoznavanje nasilja ter pisala (Priloga 2).
Naloga: Tabelo priloge izpolnite kar se da hitro in čim bolj natančno, tako da v prazno
okence vpišete »+« pri situacijah, kjer je prišlo do nasilja, oziroma »–« pri situacijah, kjer ni
prišlo do nasilja.
Situacije:
Ključ za vodje usposabljanja:
Št.
1
2
3
4
5
6
7

SITUACIJA
Dva otroka grdo govorita o drugem za njegovim hrbtom
Oče prisoli zaušnico svojemu sinu
Otrok namenoma spotakne svojega sošolca
Najstniki igrajo računalniške igre, kjer se strelja
Dekle / fant širi govorice o svojih sošolcih
Otroci se kregajo v šoli
Fant objema / poljublja / dekle brez njenega dovoljenja

+/+
+
+
+
+
+
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fant / dekle na internetu deli sporne fotografije sošolca
Učitelj učenca pokliče k tabli zaradi preverjanja znanja
Moški učenca prisili, da se ga dotika na neprimernih mestih
Natakarica nekoga po nesreči polije z vročo kavo
Otroci na ulici najdejo denarnico in je ne dajo policiji
12-letni otrok doma ne dobi dovolj hrane
Starši poročijo svojo 13-letno hčerko
Otrok po nesreči potisne sošolca
Otrok nalašč uniči sošolčev zvezek
Učenci vzamejo denar mlajših otrok na šolskem dvorišču
Učitelj učencem razdeli teste
Starši od svojega otroka zahtevajo, da redno dela naloge
Učenci morajo hoditi v šolo v uniformi
Otroci se norčujejo iz sošolca
Starši zahtevajo, da mora njihov otrok biti zvečer doma
Otrok napiše žaljive komentarje pod sliko sošolca na Facebooku
Starši svojemu 15-letnemu sinu ne dovolijo iti v nočni klub
Starši svojega otroka ne peljejo na morje

+
+
+
+
+
+
+
-

Po zaključku dela v majhnih skupinah sledi razprava. Vodja usposabljanja prebere situacije
eno po eno in vsaka skupina smiselno odgovori, zakaj je v danem primeru prišlo do nasilja
oziroma zakaj nekaj ni nasilno dejanje. Po potrebi učitelj prispeva dodatne informacije.
IV.ZAKLJUČEK
Povratne informacije:
Vsi se posedejo v krog. Moderator v enem stavku izrazi občutke o zaključeni aktivnosti in vse
druge udeležence spodbudi, da prav tako izrazijo svoja mnenja; lahko si pomagajo s
spodnjimi primeri:
Zame je bil današnji dan koristen zato, ker ................., ali
Danes mi je bilo najbolj zanimivo, ko.............. .........., ker................
Kaj pa vi?
Zahtevana gradiva
Plakatni papir, tabla z listi, markerji, pisala, majhna žogica

45
Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok« delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Priloga 2

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SITUACIJE
Dva otroka grdo govorita o drugem za njegovim hrbtom
Oče prisoli zaušnico svojemu sinu
Otrok namenoma spotakne svojega sošolca
Najstniki igrajo računalniške igre, kjer se strelja
Dekle / fant širi govorice o svojih sošolcih
Otroci se kregajo v šoli
Fant objema / poljublja / dekle brez njenega dovoljenja
Fant / dekle na internetu deli sporne fotografije sošolca
Učitelj učenca pokliče k tabli zaradi preverjanja znanja
Moški učenca prisili, da se ga dotika na neprimernih mestih
Natakarica nekoga po nesreči polije z vročo kavo
Otroci na ulici najdejo denarnico in je ne dajo policiji
12-letni otrok doma ne dobi dovolj hrane
Starši poročijo svojo 13-letno hčerko
Otrok po nesreči potisne sošolca
Otrok nalašč uniči sošolčev zvezek
Učenci vzamejo denar mlajših otrok na šolskem dvorišču
Učitelj učencem razdeli teste
Starši od svojega otroka zahtevajo, da redno dela naloge
Učenci morajo hoditi v šolo v uniformi
Otroci se norčujejo iz sošolca
Starši zahtevajo, da mora njihov otrok biti zvečer doma
Otrok napiše žaljive komentarje pod sliko sošolca na Facebooku
Starši svojemu 15-letnemu sinu ne dovolijo iti v nočni klub
Starši svojega otroka ne peljejo na morje

+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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3. SREČANJE: TOLERANCA IN ENAKOPRAVNOST V KOMUNIKACIJI
Cilj:
Otroci se naučijo razlikovati enakopravne od neenakopravnih odnosov ter prepoznati znake
nesprejemljivega vedenja.
I. UVOD
- Kako ste danes? Kako se počutite?
- Je kaj takega, kar bi želeli deliti z drugimi?
- Kaj pričakujete, da se bo zgodilo?
II. IGRANJE VLOG POVEZANO S PROBLEMATIKO
2.1. »Mreža razmerij«
Vsi udeleženci sedijo v krogu. Vsak udeleženec dobi nalepko, ki jo mora nalepiti na obleko
na vidno mesto (vloge so lahko: učitelj, šolski svetovalec, mati, oče, fant, dekle, sošolec, stari
starš, prijatelj...). Če je več udeležencev kot vlog, nekateri lahko dobijo iste vloge.
Vodja usposabljanja predlaga naj si otroci (odvisno od svoje vloge) zamislijo, s kom se
morajo pogosto pogovarjati. Potem vrže klobčič volne enemu od otrok, pred tem pa si nekaj
volne ovije okrog prsta. Otrok vzame klobčič, stori enako in klobčič poda naprej naslednjemu
otroku, s katerim (v skladu s svojo vlogo) napogosteje komunicira. To se ponavlja vse dokler
žoga ne pride v roke vseh udeležencev.
Moderator povzame igro z vrstami razmerij, v katere vstopamo vsakodnevno: med otroci in
starši, med sošolci / prijatelji / sodelavci, sorodniki, fanti in dekleti... Na koncu se osredotoči
na ljubezenska razmerja med fanti in dekleti, o katerih se pogovarjamo v naslednji vaji.
III. VAJE O TEMI:
3.1. Enakopravna in neenakopravna razmerja med fantom in dekletom (primerjajte na
plakatu)
Na plakatu se nahaja spodnja tabela:
Enakopraven odnos
Razmerje, v katerem se dobro počutiš
……..

Neenakopraven odnos
Razmerje, v katerem se ne počutiš dobro
………
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Vsak v skupini pove značilnosti, ki po njegovem/njenem mnenju ločijo enakopravne in
neenakopravne odnose. Vodja usposabljanja odgovore zapiše na plakat in udeležence
spodbuja, da predlagajo še več idej. Na koncu povzame odgovore.
3.2. Sprejemljivo/nesprejemljivo
Vodja usposabljanja udeležence razdeli na tri/štiri skupine in jim da list s primeri (Priloga 3).
Otroci imajo na voljo 15 minut za skupno razpravo o vsakem posameznem primeru in se
odločijo ali je vedenje likov zanje sprejemljivo ali nesprejemljivo. Do odločitve mora priti
preko skupnega konsenza.
Po zaključku skupinskega dela sledi razprava v veliki skupini, kjer se določi ali je posamezni
primer sprejemljiv ali nesprejemljiv.
Namen te vaje je izzvati razpravo med otroci z različnimi odnosi. Vodja usposabljanja mora
vsakemu udeležencu omogočiti, da svoje mnenje izrazi brez presojanja. Tukaj ne gre za
»prav« ali »narobe«, ampak za »sprejemljivo« in »nesprejemljivo«. To lahko različnim
ljudem predstavlja različne stvari.
Pomembno je, da se vodja usposabljanja popolnoma vzdrži svojega mnenja in odraža tisto,
kar so povedali udeleženci, ter prispeva k procesu samo, če so razprave enostranske.
IV. ZAKLJUČEK
Povratne informacije:
Vsi se posedejo v krog. Moderator v enem stavku izrazi občutke o zaključeni aktivnosti in vse
druge udeležence spodbudi, da prav tako izrazijo svoja mnenja; lahko si pomagajo s
spodnjimi primeri:
Zame je bil današnji dan koristen zato, ker ................., ali
Danes mi je bilo najbolj zanimivo, ko.............. .........., ker................
Kaj pa vi?
Zahtevana gradiva
Plakatni papir, tabla z listi, markerji, nalepke z »vlogami«, klobčič volne, pole papirja s
primeri
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Priloga 3
Ciril vidi, da se drugi fantje nesramno vedeje do deklet. Prepričan je, da je pomembno biti
tak, kot so oni. Nikoli si ni mislil, da bo kdaj udaril dekle, toda včeraj na šolskem dvorišču ga
Alenka ni čisto nič upoštevala in to ga je čisto razjezilo. Skregala sta se, rekla mu je »bedak«
pred vsemi. To ga je še bolj razkurilo in zato jo je močno udaril.
Sprejemljivo / nesprejemljivo
Štefan je prekinil s svojim dekletom, ker sta prišla do stopnje, kjer se ves čas kregata. Po
prekinitvi ga pokliče in ga prosi naj izbriše nekatere njene slike, ki jih ima v telefonu. Štefan
pravi, da jih je izbrisal, toda v resnici jih ni. Ko se sreča s svojimi prijatelji, si pogosto delijo
fotografije deklet, s katerimi hodijo na zmenke.
Sprejemljivo / nesprejemljivo
17-letni fant je seksal s svojim 14-letnim dekletom. Socialna služba je izvedela za ta primer.
Posledično je bil fant obstojen spolne zlorabe.
Sprejemljivo / nesprejemljivo
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4. SREČANJE: DOBER PRIJATELJ
Cilj:
Prepoznati značilnosti, ki predstavljajo dobrega prijatelja (fanta ali punco) in se naučiti
oblikovati enakopravna ljubezenska razmerja.
I. UVOD
- Kako ste danes? Kako se počutite?
- Je kaj takega, kar bi želeli deliti z drugimi?
- Kaj pričakujete, da se bo zgodilo?
Spomnite na pravila za skupinsko delo (iz prvega srečanja).
II. MOTIVACIJA UDELEŽENCEV:
»Privrženci«
Na sredino kroga postavite stol. Vodja usposabljanja prične naštevati lastnosti in kdor
takšno lastnost poseduje, steče na stol in sede nanj / npr. »Vsi tisti, ki radi veliko govorite«,
»Vsi tisti, ki pogosto zamujate«, »Vsi, ki radi hodite v šolo«, »...ki ima teradi svoj razred«, »...
imate radi ocvrti krompirček«, »... se pogosto razjezite«, itd. / V nekaterih primerih bo stol
ostal prazen, spet pri drugih primerih pa bo več otrok sedelo drug na drugem.
III. VAJE NA TEMO:
3.1. Dober prijatelj (fant – punca) je ... – glejte prilogo 4
Udeležence razdelite na 4 manjše skupine. Vsak skupina prejme set kartic »dobri prijatelj«.
Naloga:
1. Preberite kartice in izberite 10 lastnosti, za katere mislite, da opisujejo dekliškega ali
fantovskega prijatelja. Lastnosti razdelite po pomembnosti.
2. Pravih oziroma napačnih odgovorov ni. Vse je stvar osebne izbire.
Sledi predstavitev in razprava v veliki skupini: Kaj so razlogi za vašo izbiro?
Za vodjo usposabljanja:
Različne ideje za spodbujanje razprave:
Nekdo, ki rad počne isti stvari kot ti. Morda je res bolje, da nekatere stvari počnete skupaj,
toda ali je res potrebno vse delati skupaj? Prav tako bi bilo bolje početi aktivnosti z drugimi
prijatelji – takšne, ki ne vključujejo fanta/punce. Npr.: šport, ples, nakupovanje, itd…
Nekdo, ki ti bo kupoval darila. To je morda slišati dobro, toda morda ti bo ta oseba dala
občutek kot da mu/ji nekaj »dolguješ«? Kaj je lahko posledica tega? Nato boš morda čutil/a
pritisk, da počneš stvari, ki jih sicer nočeš početi?
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Nekdo, ki te pogosto kontaktira. Na prvi pogled je to slišati dobro, toda pozneje lahko
postane nadležno? Se ti ne zdi, da boš imel/a občutek kot da si pod nadzorom?
Nekdo, ki ti daje komplimente. Ponovno, morda bo prijetno, toda to lahko razumemo tudi
kot manipulacijo. Kako lahko prepoznaš razliko?
Nekdo, ki želi biti s teboj do konca tvojega življenja. Je to tako pomembno v tvojem
najstniškem obdobju? Ali je to realno? Ali poznaš kakršnokoli razmerje, ki se je začelo v
najstniških letih, ki je ostalo in trajalo za vedno?
Nekdo, ki ignorira svojega prijatelja, da bi več časa preživel s teboj. Kaj če se tvoje razmerje
konča? Kako bi se počutil/a kot človek brez prijateljev?
IV. ZAKLJUČEK
Povratne informacije:
Vsi se posedejo v krog. Moderator v enem stavku izrazi občutke o zaključeni aktivnosti in vse
druge udeležence spodbudi, da prav tako izrazijo svoja mnenja; lahko si pomagajo s
spodnjimi primeri:
Zame je bil današnji dan koristen zato, ker ................., ali
Danes mi je bilo najbolj zanimivo, ko.............. .........., ker................
Kaj pa vi?
Zahtevana gradiva
Plakatni papir, tabla z listi, markerji, majhna žogica
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Priloga 4
1.
NEKDO, KI SKRBI ZATE

2.
NEKDO, S KATERIM SE LAHKO POGOVARJAŠ O VSEM

3.
NEKDO, KI RAD POČNE ISTE STVARI KOT TI

4.
NEKDO, KI TE OBJEMA IN POLJUBLJA

5.
NEKDO, S KATERIM BI LAHKO PREŽIVEL/A NOČ

6.
NEKDO, KI BO KUPOVAL DARILA

7.
NEKDO, KI IMA AVTO

8.
NEKDO, KI IMA VELIKO DENARJA

9.
NEKDO, KI JE ISKREN IN PRAVIČEN

10.
NEKDO, KI TE BO LJUBIL TUDI ČE NISI VIDETI POPOLNO

11.
NEKDO, STAREJŠI OD TEBE

12.
NEKDO, KI DOBRO IZGLEDA

13.
NEKDO, KI GA LAHKO PREDSTAVIŠ DRUŽINI IN
PRIJATELJEM

14.
NEKDO, KI HOČE VES ČAS BITI OB TEBI

15.
NEKDO, KI TI DAJE KOMPLIMENTE

16.
NEKDO, KI HOČE BITI S TEBOJ DO KONCA ŽIVLJENJA

17.
NEKDO, KI S TEBOJ DELI SVOJE OBČUTKE

18.
NEKDO, KI NE PRITISKA NATE, DA BI DELAL/A STVARI, KI JIH
NOČEŠ

19.
NEKDO, KI TE NE BI PREVARAL

20.
NEKDO, KI BO POČAKAL, DA SI PRIPRAVLJEN/A NA SPOLNOST

21.
NEKDO, KI JE PRIBLIŽNO TVOJE STAROSTI

22.
NEKDO, KI JE DOBREGA ZNAČAJA

23.
NEKDO, KI TE NASMEJI

24.
NEKDO, S KATERIM BI SE LAHKO POROČIL/A IN IMEL/A OTROKE,
KO ODRASTEŠ

25.
NEKDO, KI ZANEMARJA SVOJE PRIJATELJE, DA BI BIL VEČ
ČASA S TEBOJ

26.
NEKDO, KI NE PRIČAKUJE, DA IMAŠ VELIKO DENARJA

27.
NEKDO, KI NE PRIČAKUJE, DA IMAŠ AVTO

28.
NEKDO, KI VZTRAJA, DA KOMUNICIRAŠ SAMO Z NJIM

29.
NEKDO, KI IMA VEDNO ČAS, DA TE POSLUŠA

30.
NEKDO, KI TI IZKAZUJE NAKLONJENOST

31.
NEKDO, KI LAHKO SKRBI ZATE IN TE VARUJE

32.
NEKDO, KI JE ZELO LJUBOSUMNE NARAVE
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5. SREČANJE: POGLED NAPREJ
Cilj:
Prepoznati posleditce in omejitve, ki so neločljivo povezane z zgodnjimi porokami;
predstaviti priložnosti razvoja. Otroke informirati o morebitnih sredstvih za podporo.
I. UVOD
- Kako ste danes? Kako se počutite?
- Je kaj takega, kar bi želeli deliti z drugimi?
- Kaj pričakujete, da se bo zgodilo?
Spomnite na pravila za skupinsko delo (iz prvega srečanja)
II. MOTIVACIJSKA IGRA
»Močvirje«
Otroke razdelite na dve ali tri skupine, postavijo naj se v kolone pred določeno črto. Določite
tudi ciljno črto. Prvi udeleženci v vsaki koloni dobijo dva lista papirja. Njihov cilj je, da pridejo
preko »močvirja« (sobe), pri čemer lahko stopijo na »otoke« (liste papirja). En list papirja
položijo na tla, stopijo nanj z obema nogama, nato položijo na tla drugi list papirja in stopijo
nanj. Nato poberejo prvi list papirja s tal in ga prestavijo pred sebe in spet stopijo nanj. Tisti,
ki prvi pride na drugo stran prostora, se hitro vrne in »štafetno palico« (liste) preda
sotekmovalcu v koloni. Zmagovalec je tista ekipa, ki prva pride do drugo stran »močvirja«.
III. VAJE NA TEMO:
3.1. Posledice, omejitve in priložnosti za razvoj otroka – nadaljuj zgodbo
Udeležence razdelite v dve skupini. Vsaka skupina dobi študijo primera in navodilo, da
napiše nadaljevanje zgodbe. (Priloga 5)
»Lina«
Ime mi je Lina, stara sem 15 let. V šolo sem hodila do 7. razreda. Bila sem dobra učenka,
toda spoznala sem fanta (Ivana), za katerega sem bila prepričana, da je ljubezen mojega
življenja. Nekaj mesecev sva hodila. Moja starša sta to ugotovila in se zelo razjezila. Prisilila
sta naju, da sva se poročila. Živela sva z Ivanovo družino. Rodila sem sina. Moj mož je pričel
sam hoditi po restavracijah, prihajal je pozno domov, bil je nesramen do mene...
Nadaljuj zgodbo o Lini in Ivanu...
»Mina«
Ime mi je Mina, stara sem 15 let. Rada hodim v šolo in dobro mi gre. Ima prijatelja (fanta) iz
razreda. Ime mu je Nik. Je zabaven, pameten, zanimajo ga računalniki... Rada preživljava čas
skupaj – se pogovarjava, hecava, včasih greva v kino ali na pijačo. Premišljujeva, da bova po
koncu šole šla skupaj na univerzo. Moja starša ga poznata in podpirata najino prijateljstvo...
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Nadaljuj zgodbo o Mini in Niku...
Po končani nalogi moderator pred vso skupino prebere napisane zgodbe. Sledi razprava.
Vzorčna vprašanja za razpravo primera »Lina«:
1. Kaj Lina dobi in izgubi v svojem razmerju?
2. Kako bi morali ravnati njeni starši?
3. Kakšne dolžnosti imata dekle in fant v novi družini?
4. Kdo dejansko je družina?
Vzorčna vprašanja za razpravo primera »Mina«:
1. Je takšno razmerje primerno za Mino?
2. Kakšna prihodnosti je pred Mino in Nikom po končani šoli?
3. Kakšne možnosti imata za dobro plačano zaposlitev/službo?
4. Kako podpora staršev vpliva na njuno prihodnost?
Kaj bi Mina in Nik rekla Lini in Ivanu? In kaj bi Lina in Ivan rekla Mini in Niku?
3.2. Nacionalna sredstva za podporo
Vsaka država partnerica zagotovi informacije o sredstvih namenjenih za pomoč in podporo v
ustrezni državi.
3.3. Moje življenje čez 5 ali 10 let
Udeleženci se razporedijo v krog. Dobijo list papirja, da sami opišejo svoje življenje v
naslednjih 5 ali 10 letih, kakor si ga sami predstavljajo. Ko zaključijo, vodja usposabljanja
razdeli ovojnice. Udeležencem naroči, da vsak svoj list papirja vstavi v ovojnico, jo zalepi in
naslovi nase. Prav tako jim pove, da bo pismo ostalo pri njih. Vaja je tako zaključena,
udeleženci pa ovojnico hranijo na varnem mestu in jo odprejo čez 5 oziroma 10 let, da
preverijo katere sanje so se jim uresničile.
IV. ZAKLJUČEK
Povratne informacije:
Vsi se posedejo v krog. Moderator v enem stavku izrazi občutke o zaključenem programu.
Nato da besedo otrokom, da prav tako izrazijo svoje vtise/izkušnje in postavijo vprašanja.
Zahtevana gradiva:
Plakatni papir, tabla z listi, markerji, barvni in beli A4 listi, ovojnice
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Priloga 5

»Lina«
Ime mi je Lina, stara sem 15 let. V šolo sem hodila do 7. razreda. Bila sem dobra učenka,
toda spoznala sem fanta (Ivana), za katerega sem bila prepričana, da je ljubezen mojega
življenja. Nekaj mesecev sva hodila. Moja starša sta to ugotovila in se zelo razjezila.
Prisilila sta naju, da sva se poročila. Živela sva z Ivanovo družino. Rodila sem sina. Moj mož
je pričel sam hoditi po restavracijah, prihajal je pozno domov, bil je nesramen do mene...
Nadaljuj zgodbo o Lini in Ivanu...

»Mina«
Ime mi je Mina, stara sem 15 let. Rada hodim v šolo in dobro mi gre. Ima prijatelja (fanta)
iz razreda. Ime mu je Nik. Je zabaven, pameten, zanimajo ga računalniki... Rada preživljava
čas skupaj – se pogovarjava, hecava, včasih greva v kino ali na pijačo. Premišljujeva, da
bova po koncu šole šla skupaj na univerzo. Moja starša ga poznata in podpirata najino
prijateljstvo...
Nadaljuj zgodbo o Mini in Niku...
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VPRAŠALNIK ZA OTROKE

Sem: dekle , fant 
Starost…….........
Sem učenec/ka………...... razreda
Prekinil/a sem šolanje 
Ne hodim v šolo 
Sem: Bolgar, Rom, Turek, predstavnik druge etnične skupine
1.

V kateri spodnji situaciji prepoznaš nasilje?
Situacija

Da

Ne

Nekomu dati poljub pod prisilo
Učitelj učenca pokliče pred tablo zaradi preverjanja znanja
Starši svojemu otroku ne dovolijo iti v šolo
Starši poročijo svojo 13-letno hčerko
Otrok nenamerno spotakne svojega sošolca
Starši svojega otroka silijo, da hodi v šolo proti svoji volji
Svetovati puncam, ki so tvoje prijateljice, da namesto da bi se
poročile raje hodijo v šolo
Slike tvojega fanta/dekleta kazati drugim ljudem brez njenega
oziroma njegovega privoljenja
2.

Kaj je sprejemljivo in kaj nesprejemljivo?
Situacija

Sprejemljivo

Nesprejemljivo

Imeti intimne stike pri 14 letih
Zapustiti fanta/dekle, če vztraja, da se poročita
Najti bogatega moža/ženo in ne zaključiti šole
Ženske morajo ubogati moške
Beseda staršev je zakon
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3.

S katero trditvijo se strinjaš?
Da

Ne

Ženske morajo biti skromne
Učenje/izobrazba ne vodi do boljšega življenja
Imeti fanta/dekle je bolj pomembno kot učenje
Oseba se lahko poroči in hkrati nadaljuje s šolanjem
Ponosen sem, ko pomagam ljudem okrog mene
Moji starši mi pomagajo, da grem redno v šolo
Zaključiti šolo je bolj pomembno kot se poročiti
V šoli spoznavam, kaj zmorem
4. Pri kateri starosti je po svojem mnenju dobro začeti z intimno zvezo?
13.........

14.......... 16........ 18........

Ne vem……

5. Kakšen mora biti tvoj/e fant/dekle?
Da me vpraša, kaj si želim
Da nosi moderna oblačila
Da bere moja sporočila na telefonu ali na Facebooku
Da je starejši/a kot jaz
Da je všeč drugim fantom/dekletom
Da je pripravljen/a zaupati
Da je ljubosumen/a
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AKTIVNOSTI OZAVEŠČANJA
Šola za starše

Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok
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KOMU JE ZA VODIČ ZA USPOSABLJANJE NAMENJEN:
Zasnovan je kot pripomoček za strokovne delavce (učitelji/pedagogi, šolski svetovalci,
socialni delavci, psihologi), ki delajo z družinami otrok na ravni nižjega srednješolskega
izobraževanja.

KAKŠNA JE VSEBINA:
Vsebuje dva modula, pri čemer vsak traja dve uri. Uporabljene so interaktivne metode.
NAMEN:
STARŠI NAJ BI:






Delili svoja mnenja v zvezi s starševstvom;
Razpravljali in sklepali o lastnostih in vedenju dobrega starša;
Izboljšali svojo dovzetnost na probleme svojega otroka;
Prepoznali različne sloge starševskega vedenja.

VODJA USPOSABLJANJA:
- Usposabljanja izvaja učitelj/pedagog, pedagoški svetovalec, psiholog ali socialni delavec.
- Naloga vodje usposabljanja ni samo, da določi naloge, ampak tudi da spremlja kako se
procesi znotraj skupine razvijajo (aktivnost, motivacija, spori). Igra vlogo moderatorja,
pri čemer se osredotoča na dejstvo, da so mnenja in ideje vsakega člana skupine
enakovredne za skupinsko delo.
KAKO POTEKAJO SREČANJA:
Vsi udeleženci in vodja usposabljanja sedijo v krogu, razen pri delu v majhnih skupinah ali pri
vaji, ki določa drugačno razporeditev. Sedenje v krogu se bo mnogim staršem sprva morda
zdelo nenavadno ali celo neudobno, zato bi bilo dobro, da jim pojasnite namen – namreč,
tako so med sejo vsi enakovredni.
Gradiva in tehnična sredstva potrebna za izvedbo aktivnosti: plakati, markerji, tabla z listi,
majhna žogica, prekrivni/lepilni trak, samolepilni listki, A4 listi papirja, pisala, škarje,
večbarvne pole, svinčniki, majhni barvni koščki papirja, prenosni računalnik, multimedijski
projektor.
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MODUL 1: DOBER STARŠ
Cilji:
Udeleženci delijo svoja mnenja glede starševstva in komentirajo o lastnostih in vedenju
dobrega starša.
I. PREDSTAVITEV IN PREBIJANJU LEDU
1.1 Predstavitev udeležencev; Pričakovanja
Vsak udeleženec se predstavi, tako da konča spodnje stavke:
 Ime mi je ……………….
 Tukaj sem, ker ………
 V prostem času najraje …..
 Na šoli za starše pričakujem ….
1.2 Pravila za skupinsko delo
Na šoli za starše bomo delali skupaj in da bi se vsi dobro počutili, moramo pojasniti
pravila skupine. Vodja usposabljanja starše spodbudi, da dajo predloge za pravila. Vodja
usposabljanja ideje in predloge staršev napiše na plakat.
Vzorčna pravila: Poslušajte drug drugega; Točnost; Brez previdevanj in žaljivk; Mobilni
telefoni morajo biti utišani; Pogovarjamo se lahko samo o tistem, kar se zgodi v skupini...
1.3. Barometer razpoloženja (na začetku in na koncu srečanja)
Na plakatu so narisani trije emotikoni, ki izražajo zadovoljstvo, zadrego in ravnodušnost.
Vsak udeleženec prejme barvno nalepko, ki jo mora nalepiti poleg emotikona, ki kaže
njegovo trenutno počutje. Po zaključku naloge vodja usposabljanja povzame razpoloženje
skupine.
Barometer razpoloženja
Na začetku srečanja
Na koncu srečanja
Zadovoljstvo
Zadovoljstvo

Zadrega

Zadrega

Ravnodušnost

Ravnodušnost

1.4 Skupinska slika
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Naloga je narisati skupno sliko skupine. Eden od udeležencev začne risati samo en
element slike. Vsak naslednji udeleženec sliko dopolni tako, da doda nekaj svojega.
Namen te vaje je ustvariti skupni skupinski izdelek; skupinsko delo; občutek pripadnosti
skupnosti.
ІІ. VAJE NA TEMO
2.1 Kaj starši naredijo za svoje otroke?
(»Miselni vzorec«)

Kaj starši naredijo za
svoje otroke?

Udeleženci sedijo v krogu in si medsebojno podajajo majhno žogo in vsak, ki jo ima v roki,
deli svoje asociacije na temo.
Vodja usposabljanja zabeleži odgovore na plakat v obliki miselnega vzorca, vendar brez
ocene. Končno povzame vsa deljena mnenja in udeležencem razdeli tekst: »Nujno! Iščemo
strokovnjaka za …………« (Priloga 1).
2.2 »Popoln starš«
Udeležence razdelite na skupine, v kateri je 5-6 ljudi. Vsaka skupina dobi plakat in
markerje ter navodilo: »Predstavljajte si, da ste vsi otroci. Kakšen je po vašem (kot otroci)
mnenju »popoln starš«? Svoje odgovore zapišite na plakat.«
Na koncu vsaka skupina izbere govorca, ki bo vsem ostalim predstavil svoje delo. Vodja
usposabljanja naredi povzetek s poudarkom na pozitivnih lastnostih in vedenju starša.
Pomembno je povedati, da popolnega starša ni; da vsi delamo napake in da jih je dobro
priznati svojim otrokom; da moramo upoštevati njihovo mnenje in se z njimi pogovarjati.
2.3 Katera od spodnjih izjav izraža vaše razumevanje dobrega starša?
Vsak udeleženec prejme seznam izjav. (Priloga 2). Naloga je, da se za vsako izjavo označi ali
je po njegovem mnenju resnična oziroma napačna.

Št.

Izjava

Drži

Ne drži
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zame
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zame

Dober starš se za dobro otroka odreče svojemu zasebnemu
življenju.
Dober starš otroku ne pokaže, kadar se počuti slabo.
Dober starš otroka ne obremenjuje s hišnimi opravili.
Dober starš si vedno prizadeva zadovoljiti želje otroka, ne glede
na stroške.
Dober starš otroka ne hvali v njegovi prisotnosti.
Dober starš se nikoli ne bo ločil od otroka, če ga ima resnično rad.
Dober starš podpira otroka (ne glede na to ali gre za sina ali hči)
pri pridobivanju dobre izobrazbe in dobrega poklica.

Po zaključku individualnega dela sledi razprava v skupini. Izjave obravnavajte eno za drugo,
sodelujejo naj vsi udeleženci, pri čemer pojasnite razloge za svojo izbiro.
V pomoč vodji usposabljanja… (Nekaj idej za spodbujanje razprave):
Dober starš se za dobro otroka odreče svojemu zasebnemu življenju. Je to res potrebno?
Ali otrok to res potrebuje? Kako se počuti oseba brez zasebnega življenja? Kako to vpliva na
otroka? Kaj se bo zgodilo z vami, ko bo otrok zrastel in šel po svoji poti?
Dober starš otroku ne pokaže, kadar se počuti slabo. Je to dobro? Komu in kako pomaga to,
da ne delite svojih občutkov? Če starš ne pokaže negativnih občutkov, kako se jih bo otrok
naučil prepoznati in se z njimi spopasti?
Dober starš otroka ne obremenjuje s hišnimi opravili. Je to dobro? Kdaj bi otrok moral
sprejemati odgovornosti/dolžnosti za opravila? Če otroku ves čas prizanašate, kako se bo
naučil skrbeti zase? In za svojo družino?
Dober starš si vedno prizadeva zadovoljiti želje otroka, ne glede na stroške. Ali je treba
ugoditi vsem otrokovim željam? Kako to sedaj vpliva na otroka in kako bo to nanj vplivalo v
prihodnosti? Kaj se zgodi, če nekaterih želja ni mogoče izpolniti?
Dober starš otroka ne hvali v njegovi prisotnosti. Ko ste bili vi otroci, ste od svojih staršev
pričakovali hvalo? Kako ste se počutili, ko so vas pohvalili? Kako ste se počutili, ko je vaša
marljivost ostala neopažena? Kako hvala deluje na otroka?
Dober starš se nikoli ne bo ločil od otroka, če ga ima resnično rad. Ali je starš vedno lahko v
bližini otroka? Ali to otroku pomaga ali mu škodi? Kako takšna močna navezanost vpliva na
prihodnji razvoj otroka?
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Dober starš podpira otroka (ne glede na to ali gre za sina ali hči) pri pridobivanju dobre
izobrazbe in dobrega poklica. Ali je pomembno, da otrok pridobi dobro izobrazbo? Zakaj?
Kako bo izobrazba vplivala na otrokovo življenje?

III. POVZETEK IN POVRATNE INFORMACIJE ZA TA DAN
Vsi udeleženci sedijo v krogu. Znova naredite vajo »Barometer razpoloženja«. Vodja
usposabljanja primerja razpoloženje skupine na začetku in na koncu srečanja. Vodja
usposabljanja v enem stavku izrazi svoje občutke o zaključenem srečanju in druge
udeležence spodbudi, da izrazijo svoje mnenje.
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Priloga 1

Iščemo! – Nujno!

Starost 0 do 1
Umirjen, uravnovešen posameznik, ki lahko skrbi za dojenčka. Rad ziblje otroka, mu poje in ga
ujčka, ga potrpežljivo drži 30 minut med obroki, vsake 3-4 ure; ima lahek spanec in se lahko
zbudi kadarkoli; lahko prevzame katerokoli izmeno v 7-dnevnem delovnem tednu. V službi ni
priložnosti za napredovanje.
Od 1 do 3 let
Športnik v odlični formi za varovanje neutrudnega malčka. Potrebuje hitre reflekse,
neomejeno energijo, neskončno potrpežljivost, nadnaravne sposobnosti. Zahtevano znanje iz
prve pomoči. Zna voziti, kuhati, se pogovarjati po telefonu, delati kljub nenehnim
distrakcijam. 15-urni delovni dan brez pravice do odmora za kavo ali kosilo, razen če otrok spi.
Prednost imajo olimpijski prvaki z izkušnjami z otroci.
Od 3 do 7 let
Specialist, ki nudi stimulativno, ustvarjalno in prijetno vzdušje za individualno poučevanje
otroka v predšolski dobi. Potrebne izkušnje na področju umetnosti, glasbe, športa ter znanje
vsaj enega tujega jezika. Znanje iz jezikoslovja, psihologije in računalništva. Dve uri počitka na
dan v 7-dnevnem delovnem tednu, če vrtec deluje in je otrok zdrav.
Od 7 do 12 let
Strokovnjak na naslednjih področjih: aktivna rekreacija, taborjenje, borilne veščine in vse
vrste športa. Dober sodnik. Pripravljenost biti mati brloga, sobe, soseščine! Izjemne spretnosti
na področju odnosov z javnostmi. Učinkovito sodelovanje z učitelji, administratorji in drugimi
starši. Zahtevano znanje iz spolne vzgoje in računstva. Z veseljem sprejema zbirke žuželk,
domačih živali in otrok iz soseščine.
Od 13 do 18 let
Strokovnjak iz najstniške psihologije z izkušnjami iz kuhanja precejšnjih količin hrane. Osnovna
zahteva – toleranca. Priporočljiva rahla izguba sluha, sicer je uporaba čepkov za ušesa nujna.
Mora imeti sposobnosti zaznati kdaj je njegova prisotnost neželena ter v trenutku izginiti.
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Po 18 letu
Nujno! Oseba, ki financira študenta z denarjem, oblekami, glasbo, avtomobilom. Nasveti niso
potrebni. Položaj je časovno neomejen. Omogoča dovolj prostega časa, da se posveti donosni
službi/delu.
John Beck
Iz knjige »Kurja juhica za dušo«

Ste ugotovili?
To ste vi, dragi starši!!!
Šopirite se, bodite ponosni, proslavljajte!!!
Občudujemo vas in vas podpiramo!

Dobro opravljeno!

Odlično!
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Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izjava

Priloga 2
Drži
Ne drži
zame
zame

Dober starš se za dobro otroka odreče svojemu zasebnemu
življenju.
Dober starš otroku ne pokaže, kadar se počuti slabo.
Dober starš otroka ne obremenjuje s hišnimi opravili.
Dober starš si vedno prizadeva zadovoljiti želje otroka, ne glede
na stroške.
Dober starš otroka ne hvali v njegovi prisotnosti.
Dober starš se nikoli ne bo ločil od otroka, če ga ima resnično rad.
Dober starš podpira otroka (ne glede na to ali gre za sina ali hči)
pri pridobivanju dobre izobrazbe in dobrega poklica.

Izjava

Drži
zame

Ne drži
zame

Drži
zame

Ne drži
zame

Dober starš se za dobro otroka odreče svojemu zasebnemu
življenju.
Dober starš otroku ne pokaže, kadar se počuti slabo.
Dober starš otroka ne obremenjuje s hišnimi opravili.
Dober starš si vedno prizadeva zadovoljiti želje otroka, ne glede
na stroške.
Dober starš otroka ne hvali v njegovi prisotnosti.
Dober starš se nikoli ne bo ločil od otroka, če ga ima resnično rad.
Dober starš podpira otroka (ne glede na to ali gre za sina ali hči)
pri pridobivanju dobre izobrazbe in dobrega poklica.

Izjava
Dober starš se za dobro otroka odreče svojemu zasebnemu
življenju.
Dober starš otroku ne pokaže, kadar se počuti slabo.
Dober starš otroka ne obremenjuje s hišnimi opravili.
Dober starš si vedno prizadeva zadovoljiti želje otroka, ne glede
na stroške.
Dober starš otroka ne hvali v njegovi prisotnosti.
Dober starš se nikoli ne bo ločil od otroka, če ga ima resnično rad.
Dober starš podpira otroka (ne glede na to ali gre za sina ali hči)
pri pridobivanju dobre izobrazbe in dobrega poklica.

66
Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok« delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

MODUL 2: IZZIVI V RAZMERJIH MED OTROCI IN STARŠI V ČASU
ADOLESCENCE
Cilj:
Izboljšati dovzetnost staršev za težave svojih otrok in prepoznati različne sloge starševeskega
vedenja.
I. UVODNI DEL
1.1 Povratne informacije iz prvega modula
Vodja usposabljanja udeležencem postavi naslednja vprašanja:
- Kako se počutite po prvem srečanju? Želite kaj deliti z drugimi?
- Kakšna so vaša današnja pričakovanja?
1.2 Predstavitev udeležencev
Novi udeleženci se predstavijo, pri čemer si pomagajo z vzorcem iz prvega srečanja.
1.3 Barometer razpoloženja
Sledite vzorcu iz prvega srečanja. Po zaključku naloge vodja usposabljanja povzame
razpoloženje skupine na začetku in na koncu srečanja.
ІІ. VAJE NA TEMO
2.1 »Otroci in starši« – igra za predstavitev teme
Udeleženci se razporedijo v 2 kroga – notranjega in zunanjega. Udeleženci (»otroci«)
sedijo na stolih v notranjem krogu, tisti v zunanjem krogu (»starši«) stojijo za stoli. Starši
imajo pravico držati roke na naslonjalu, vendar ne na otroku. Vsak starš ima otroka, razen
enega. Ta stoji za praznim stolom. Starš brez otroka poskuša privabiti nekaj otrok, da
sedejo na prazni stol pred njim (z mežikanjem, nasmihanjem, gestami, itd.). Namen
drugih staršev je, da varujejo svoje otroke. Če starš začuti, da otrok poskuša vstati iz
svojega stola in oditi na prazni stol, se ga dotakne. V tem primeru mora otrok ostati na
svojem mestu.
2.2 Izzivi v razmerjih med starši in otroci v adolescenci
»Cvet v mojem življenju«
Skupini pokažite sliko ali risbo cvetlice v posodi. Vodja usposabljanja vpraša skupino: »Če
je cvet vaš otrok, s čim bi ga zalivali, da bi dobro in uspešno rasel?«
Starši dajo svoje predloge (Na primer: ljubezen, nasmehi, objemi, hrana, sprostitev...), ki
jih vodja usposabljanja zapiše na plakat. Sledi razprava in povzetek danih idej.
Primer »Lili«
Udeležence razdelite na majhne skupine (5-6 ljudi). Vsaka skupina prejme plakat,
markerje in izročke o primeru.
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Lili je stara 13 let. Šola je ne privlači preveč. Pred nekaj meseci je začela hoditi s 17-letnim
fantom po imenu Aleks. Čaka jo po šoli, hodita drug ob drugem, prinaša ji rože,
pripoveduje ji zanimive zgodbe; sanjarita o skupnem življenju. Lilijini starši ne odobravajo
tega razmerja in ji prepovedo, da gre ven iz hiše sama. Za kazen ji celo prepovejo hoditi v
šolo za nekaj časa. Zanjo imajo drugačne načrte. Lili meni, da jo njena starša preprosto ne
razumeta. Neke noči, po škandalu doma, se odloči zbežati in gre k Aleksu.
Vprašanja:
- Kaj se bo zgodilo potem?
- Je to razmerje primerno za Lili?
- Kaj Lili v razmerju pridobi in kaj izgubi?
- Kako bi se po vašem mnenju morala vesti Lilijina starša?
- Je prepoved obiskovanja šole kazen?
- Ali Lili in Aleks lahko ustvarita družino?
- Kakšne bodo dolžnosti dekleta in fanta v novi družini?
- Kdo dejansko je družina?
Sledi razprava, kjer vsaka skupina predstavi in pojasni svoje odgovore.
2.3 Problemi v komunikaciji med otroci in starši
Udeležence razdelite na dve skupini. Vsaka skupina z metodo »brainstorminga« na plakat
zapiše katere so po njihovem mnenju težave v komunikaciji med otroci in starši. Oba
plakata nato predstavijo v večji skupini. Sledi razprava o dani temi.
2.4 Kako rešiti težave v komunikaciji med otroci in starši – slogi starševskega ravnanja
Vodja usposabljanja udeležencem predstavi različne sloge starševskega ravnanja (za
boljšo preglednost to lahko predstavite tudi na plakatu).
Avtoritativen slog:
To so starši, ki otroka vidijo kot osebo – s svojimi mislimi, občutki in sposobnostmi.
Tolerantno se odzivajo na mnenja in želje otrok, ne vsiljujejo svojega mnenja in se ne
poskušajo podrediti otroku. Poskušajo razumeti situacijo skozi oči otroka; ne hitijo k
predvidevanju zaključkov preden slišijo otrokovo razlago.
Otrok odraste v prijazno osebo, varno v svojih prepričanjih, samo-zavesten, sposoben
sklepati prijateljstva, radoveden in ima željo po uspehu.
Avtoritaren slog:
To so starši, ki postavljajo omejitve, pogosto uporabljajo sankcije, zahtevajo otrokovo
poslušnost. Ne sprejemajo idej svojih otrok, ki ne sovpadajo z njihovimi. Ti starši
zahtevajo poslušnost in spoštovanje in to ustvarja sovražnost. Večina staršev te vrste ne
verjame, da njihovi otroci znajo ravnati pravilno – zato izvajajo nenehen nadzor. Otroka
navdajo z občutkom, da mora staršem biti hvaležen za vse.
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Otrok odraste v depresiji, strahu, prične lagati, čutiti krivdo in obžalovajne. Postane
sovražen in ima težave pri sklepanju trajnih prijateljstev. Otrok ni zmožen postavljati in
dosegati ciljev.
Slog razvajanja:
Gre za dojemljive, prikupne starše in nekoliko pasivne v smislu discipline. Zanima jih
njihov otrok, živijo z njegovimi težavami, vendar jih nimajo ves čas pod nadzorom ali od
njih karkoli zahtevajo. Otroci pogosto želijo, da so njihove želje takoj izpolnjene; ne čutijo
posebnega spoštovanja do drugih in imajo težave s samonadzorom. Med svojimi vrstniki
niso priljubljeni.
Otrok odraste v impulzivno agresivno osebo. Ima nizko samopodobo, ne želi upoštevati
pravil in zahtev. Hitro se razburi, je impulziven, drugim hoče vsiljevati svoje ideje, težko
sledi svojim ciljem in jih ne zmore izpolniti.
Slog zanemarjanja:
To so starši, ki jih njihov otrok ne zanima preveč. Nič ne vedo o njihovih prijateljih,
interesih, uspehih in neuspehih, težavah v šoli in izven nje. Otroci potrebujejo svoje
starše, vendar kadar ne dobijo nege in pozornosti, postanejo prepričani, da so v življenjih
staršev mnogo bolj pomembne stvari kot so oni sami.
Otrok odraste v osebo s šibkim samo-nadzorom in ne more dobro shajati s svojo
neodvisnostjo.
Vprašanja za starše:
- Ste v katerem od zgornjih slogov prepoznali sebe? Če ja, v katerem?
- V katerem bi želeli biti?
- Kateri slog najpogosteje uporabljate?
Na koncu razprave, vsak udeleženec prejme gradivo »Slogi starševskega ravnanja« (Priloga
1).

ІІІ. POVZETEK IN POVRATNE INFORMACIJE
Vsi udeleženci sedijo v krogu. Znova naredite vajo »Barometer razpoloženja«. Vodja
usposabljanja primerja razpoloženje skupine na začetku in na koncu srečanja. Vodja
usposabljanja v enem stavku izrazi svoje občutke o zaključenem modulu Šole za starše in
druge udeležence spodbudi, da izrazijo svoje mnenje:
– Kaj je bilo najbolj koristno?
– Kaj je bilo najmanj koristno?
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– Kaj bi se še želeli naučiti o tej temi?
Na koncu moderator prebere pesem »Mojemu odraslemu otroku«, ki jo dobi vsak
udeleženec (Priloga 2).
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Priloga 1

SLOGI STARŠEVSKEGA RAVNANJA
Avtoritativen slog:
To so starši, ki otroka vidijo kot osebo – s svojimi mislimi, občutki in sposobnostmi.
Tolerantno se odzivajo na mnenja in želje otrok, ne vsiljujejo svojega mnenja in se ne
poskušajo podrediti otroku. Poskušajo razumeti situacijo skozi oči otroka; ne hitijo k
predvidevanju zaključkov preden slišijo otrokovo razlago.
Otrok odraste v prijazno osebo, varno v svojih prepričanjih, samo-zavesten, sposoben
sklepati prijateljstva, radoveden in ima željo po uspehu.
Avtoritaren slog:
To so starši, ki postavljajo omejitve, pogosto uporabljajo sankcije, zahtevajo otrokovo
poslušnost. Ne sprejemajo idej svojih otrok, ki ne sovpadajo z njihovimi. Ti starši
zahtevajo poslušnost in spoštovanje in to ustvarja sovražnost. Večina staršev te vrste ne
verjame, da njihovi otroci znajo ravnati pravilno – zato izvajajo nenehen nadzor. Otroka
navdajo z občutkom, da mora staršem biti hvaležen za vse.
Otrok odraste v depresiji, strahu, prične lagati, čutiti krivdo in obžalovajne. Postane
sovražen in ima težave pri sklepanju trajnih prijateljstev. Otrok ni zmožen postavljati in
dosegati ciljev.
Slog razvajanja:
Gre za dojemljive, prikupne starše in nekoliko pasivne v smislu discipline. Zanima jih
njihov otrok, živijo z njegovimi težavami, vendar jih nimajo ves čas pod nadzorom ali od
njih karkoli zahtevajo. Otroci pogosto želijo, da so njihove želje takoj izpolnjene; ne čutijo
posebnega spoštovanja do drugih in imajo težave s samonadzorom. Med svojimi vrstniki
niso priljubljeni.
Otrok odraste v impulzivno agresivno osebo. Ima nizko samopodobo, ne želi upoštevati
pravil in zahtev. Hitro se razburi, je impulziven, drugim hoče vsiljevati svoje ideje, težko
sledi svojim ciljem in jih ne zmore izpolniti.
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Slog zanemarjanja:
To so starši, ki jih njihov otrok ne zanima preveč. Nič ne vedo o njihovih prijateljih,
interesih, uspehih in neuspehih, težavah v šoli in izven nje. Otroci potrebujejo svoje
starše, vendar kadar ne dobijo nege in pozornosti, postanejo prepričani, da so v življenjih
staršev mnogo bolj pomembne stvari kot so oni sami.
Otrok odraste v osebo s šibkim samo-nadzorom in ne more dobro shajati s svojo
neodvisnostjo.
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Priloga 2

Mojemu odraslemu otroku
Moje roke so ves čas nekaj počele;
ni bilo časa za igro, za tvoje želje,
majhne stvari, ki so ti veliko pomenile,
ure v dnevu so se hitro obrnile.
Prala se ti obleke, ti kuhala in šivala
a ni bilo časa, da bi tvoje zgodbe prebirala,
ko si me prosil, da se igrava pod krinko,
sem običajno rekla: »Kasneje, sinko.«
Ponoči v postelji sem te toplo pokrila
poslušala svoje molitve, luči ugasnila,
nato sem se mehko odtihotapila preč…
vsakič želela ostati še minuto več.
Kajti življenje je prekratko, leta hitijo…
majhni fantki se v moške spremenijo.
ni ga več ob tebi, ne v tvoji bližini
da skrivnosti zaupa v vsej svoji milini.
Slikanice prah preganja,
ni več smeha, ni več igranja,
ni poljuba za lahko noč,
molitve ni slišati…
Vse to pripada v čas, ki se ga ne da opisati.
Moje roke, nekoč zaposlene, sedaj mirujejo,
dnevi so dolgi, težko jih misli zaposlujejo,
želim si, da bi lahko šla nazaj in zate naredila
vse tiste majhne stvari, ki sem jih zamudila.
Alice E. Chase
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VPRAŠALNIK ZA STARŠE
VPRAŠANJA PRED USPOSABLJANJEM:
Podatki o udeležencu: ženska , moški, starost ........ let, let delovnih izkušenj………
poklic………………., izobrazba…………………………..
1. Nihče se ne bi smel vtikati v družinske zadeve.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







2. Svoje otroke poročamo bolj zgodaj.
Strinjam se



Delno se
strinjam



3. Izobraževanje otrokom zagotavlja boljše življenje.
Strinjam se



Delno se
strinjam



4. Ni prav, da se otroci poročijo preden dopolnijo 18 let.
Strinjam se



Delno se
strinjam



5. Obiskovanje šole otroke razvadi.
Strinjam se



Delno se
strinjam



6. Največji uspeh staršev je, da poroči svoje otroke.
Strinjam se



Delno se
strinjam



7. Zgodnje poroke so zlorabe otrok.
Strinjam se



Delno se
strinjam
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8. Starši svojih otrok ne morejo zaščititi pred zgodnjimi porokami.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







9. O zgodnji poroki govorimo, ko je otrok mlajši od:
12 let  14 let  16 let  18 let 
10. Starši naj bi se s svojimi otroci pogovorili o razmerjih med moškim in žensko.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se
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VPRAŠANJA PO USPOSABLJANJU:

Podatki o udeležencu: ženska , moški, starost ........ let, let delovnih izkušenj………
poklic………………., izobrazba…………………………..

1.

Urade za zaščito otrok moram obvestiti, kadar gre za nevarnost zgodnje poroke v
soseščini.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







2. Starši se s svojimi otroci pogovarjajo o razmerjih med dekleti in fanti.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







3. Če želite imeti uspešno zakonsko zvezo, morate imeti dobro izobrazbo.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







4. Ljubezen je bolj pomembna od izobrazbe.
Strinjam se



Delno se
strinjam



5. Starši vztrajajo, da njihov otrok ostane v šoli, četudi se otrok ne želi učiti.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







6. Otroci niso preobremenjeni z izvenšolskimi dejavnostmi.
Delno se
Delno se ne
Strinjam se
strinjam
Ne vem
strinjam




7.

Ne strinjam se



Starši potrebujejo pomoč strokovnih delavcev, da bi se njihovi otroci še naprej učili
in razvijali.
Strinjam se



Delno se
strinjam



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se
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8.

Odrasel moški, ki se poroči z mladoletnico, je povzročitelj zlorabe.
Strinjam se


9.



Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Ne vem

Delno se ne
strinjam

Ne strinjam se







Starši vedo, kaj njihov otrok počne, kadar ni doma.
Strinjam se


10.

Delno se
strinjam

Delno se
strinjam



O zgodnji poroki govorimo, ko je otrok mlajši od:
12 let  14 let  16 let  18 let 
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AKTIVNOSTI OZAVEŠČANJA

Družinske skupinske konference

Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

78
Projekt »Mreža za preprečevanje zgodnjih porok« delno financira Evropska Unija v
okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

DRUŽINSKE SKUPINSKE KONFERENCE
Družinska skupinska konferenca (FGC) je srečanje razširjene družine z namenom priprave
načrta za reševanje specifične težave otroka. Organizira jo neodvisni koordinator.
FGC je odločitveni model, v katerem se združita družinska in socialna mreža, kadar je potrebno
ukrepati in prinesti odločitve. Na ta način, družina, vključno z otroci, ostane odgovorna tudi za
skrajne odločitve. Omogoča jim delati svoje lastne načrte, z uporabo svojih lastnih sredstev in
z iskanjem dodatne pomoči in podpore od drugih.
Pri socialni oskrbi je FGC premik v načinu razmišljanja o strankah. Stranke več niso ljudje, ki
potrebujejo pomoč, ampak so državljani, ki bi morda potrebovali storitve, ki jih organizacije
za socialno varstvo lahko nudijo.
Učinki FGC:
- Sile družine in socialne mreže so izrecno aktivirane;
- Družina ostane lastnik problema, državljan in njegovi najbližji sorodniki ohranijo
nadzor nad svojimi življenji;
- Rešitve se iščejo znotraj kulture družine, otrok in mladostniki izrecno ostanejo del
družinskega sistema;
- Odločitve v zvezi z otrokom oziroma mladostnikom ostanejo odgovornost otroka ali
mladostnika, družine in socialnega omrežja;
Faze FGC:

Napotitev
Neodvisni koordinator
Priprava
1.
2.
3.

Deljenje informacij
Zasebni čas družine
Sprejemanje načrta

Nadzor
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Neodvisni koordinator
Koordinator FGC je neodvisen in ni zaposlen pri nobeni oziroma ne dela za nobeno
institucijo, ki ima moč prinašanja odločitev oziroma nudi oskrbo. Po možnosti koordinator
govori jezik družin in je seznanjen z njihovo kulturo, zgodovino in okoljem, v katerem živijo.
Koordinatorji niso socialni delavci, ampak ljudje iz družbe, ki želijo prevzeti družbeno
odgovornost s pospeševanjem družinskih skupinskih konferenc.
Proces usmerjanja
Vsaka družina se lahko v kateremkoli trenutku odloči imeti konferenco in pri nekaterih
družinah je tako. Izkušnje s tem modelom kažejo, da družine ta pristop privlači bolj pogosto
kot bi sprva pričakovali.
Napotitelj – ustanova ali oseba, ki družini predlaga družinsko skupinsko konferenco,
neodvisnega koordinatorja prosi, da pripravi in organizira konferenco potem ko se je družina
odločila, da jo želi imeti.
Priprava konference
Pozorna priprava je zelo pomembna za uspešno konferenco, njena izvedba pa je naloga
koordinatorja. Hkrati tudi v največji možni meri širi krog udeležencev. Več kot je sredstev,
bolje.
Konferenca
Konferenčno vprašanje:
Vsaka konferenca naj bi imela eno ali več vprašanj. Ta vprašanja so osrednja točka. Tudi če
udeležence mika, da bi govorili o drugih zadevah, konferenčna vprašanja so vedno tista, h
katerim se je treba vrniti.
Faze:
1. Deljenje informacij
2. Zasebni čas družin
3. Sprejem načrta
1. stopnja: Deljenje informacij
Kdo začne? To ni določeno vnaprej. Koordinator bo najprej preučil družinske člane. Če se
družina ne odloči za prvi korak, je prav, da napotitelj prične prvi in pojasni zakaj ta
konferenca poteka in kaj je razlog za skrb.
Informacije o morebitni pomoči
Napotitelj in socialni delavci imajo priložnost omeniti pomoč, ki jo lahko ponudijo. Pri tem
naj ne bi prišlo do preveč obsežne razlage o možnostih socialne oskrbe, ampak gre za
informacije, za katere menijo, da jih družina potrebuje. Po napotitelju lahko svoje
informacije z udeleženci delijo tudi, na primer, zdravnik, medicinska sestra, finančni
strokovnjak ali učitelj.
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Minimalne zahteve
Če načrt mora izpolniti minimalno zahtevo, da je sprejemljiv, potem sedaj je čas, da se
takšna zahteva določi. Napotitelj ali socialni delavec vnaprej poudari s kakšno situacijo se ne
bodo strinjali v družinskem načrtu.
2. stopnja: Zasebni čas
Koordinator pojasni, da je konferenca zdaj vstopila v 2. fazo, zasebni čas družin, v katerem
razglabljajo o tem, kaj so se naučili med prvo fazo in v kateri oblikujejo načrt za ravnanje s
težavo.
Koordinator družino spodbuja, da si vzame čas in težavo pogleda iz vseh strani. Družina si
lahko vzame toliko časa kolikor ga potrebuje; ko dosežejo sporazum, to napišejo na tablo z
listi ali pa prosijo koordinatorja, da jim pri tem pomaga.
Koordinator, napotitelj in socialni delavci zapustijo sobo in pustijo družino in socialno
omrežje, da premislijo o zadevi.
3. stopnja: Sprejemanje načrta
Ko družina pripravi načrt, pokličejo koordinatorja in družina predstavi načrt. Ko bo načrt
popolnoma razjasnjen, se le-ta predstavi napotitelju. Napotitelj sprejme načrt, razen če je
jasno, da ni mogoče zagotoviti varnosti otrok/a, ali če načrt vsebuje elemente, ki so
nezakoniti. Napotitelj in družina nato razpravljata o izvedbi in razpoložljivih sredstev.
Po konferenci
Po konferenci koordinator načrt iz table z listi prenese na dokument »načrti, priporočila in
odločitve« in kopijo pošlje po e-pošti vsem udeležencem, družinskim članom ter tudi
napotitelju in udeleženim socialnim delavcem.
Tri mesece po koncu konference koordinator stopi v stik z družino in napotiteljem, da
preveri vrsto različnih stvari.
Koordinator izpolni ustrezni obrazec in ga pošlje osrednji pisarni FGC.
S tem je naloga koordinatorja opravljena. Za izvajanje načrta in evalvacijo poskrbi napotitelj
ali socialni delavec.
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5. POGLAVJE
Zaščita otrok
Aktivnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci in družba, da bi spodbujali blaginjo otrok in jih
ščitili pred škodo, opisujemo kot varovanje. To vključuje:
 Zaščito otrok pred zlorabljanjem;
 Preprečevanje slabšanja otrokovega zdravja in razvoja;
 Zagotavljanje, da otroci rastejo v okoliščinah, ki so skladni z nudenjem varne in
učinkovite oskrbe; in
 Ukrepanje, da bi otrokom v sili omogočili optimalne priložnosti v življenju.
Vsaka država v EU ima svoje zakonsko določene zahteve, ki jih organizacije morajo
upoštevati. Pred uporabo tega kompleta orodij morajo moderatorji preveriti kakšne so
njihove organizacijske in nacionalne zahteve v zvezi z varovanjem.
Vsaka organizacija, ki je predana delu z otroci ali za otroke, mora imeti svojo politiko zaščite
otrok, ki je skladna z nacionalno zakonodajo na tem področju in naj bi vsebovala standarde,
ki zajemajo štiri široka področja: politika, ljudje, postopki in odgovornost.
V prevodu Kompleta orodij v jeziku svoje države vsaka država partnerica predstavi politike,
postopke in sredstva za pomoč in podporo, ki veljajo v vsaki državi.
MEHANIZMI IN INSTITUCIONALNI OKVIRZA ZAŠČITO OTROK V SLOVENIJI
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.
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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.
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, da ne 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.
ZAKONODAJA, KI OBRAVNAVA PODROČJE ZGODNJIH POROK V SLOVENIJI
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
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(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 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.
 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.
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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.
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Kontakti partnerskih organizacij na projektu Mreža za preprečevanje zgodnjih porok:
Opportunity and Protection Association
11 Aleko Konstantinov Str.
6300 Haskovo, Bolgarija
Tel./faks: +359 38 662138
chance@escom.bg
Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance
4 Samuil Str, floor 1, apt. 16
Veliko Tarnovo, Bolgarija
Tel./faks: +359 62 600224
office@amalipe.com
Cell for Alternative Youth Activities (KEAN)
Patroklou 57 & Priamou Street Ilion
Athens 13122, Grčija
Tel./faks: +30 210 26 92 880
info@kean.gr
Ljudska univerza Kočevje (LUK)
Trg Zbora odposlancev 30
1330 Kočevje, Slovenija
Tel.: +386 1 89 38 270; faks: +386 1 89 38 275;
info@lu-kocevje.si
Fundació Privada Pere Closa
c/Francesc Macia 32-36
08912 Badalona, Španija
Tel.: +34 93 389 33 41; faks: +34 93 389 14 73
europe@fundaciopereclosa.org
European Roma Information Office (ERIO)
Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor
1040 Brussels, Belgija
Tel.: +32 2 733 34 62; faks: +32 2 733 38 75
office@erionet.eu
Empowering Education Ltd.
Galina Markova, evalvator projekta
Tel.: +359882441271
galina.markova.khc@gmail.com

Spletna stran projekta: http://www.empn-project.eu/
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