
 

 

SOCIALNO VARSTVO VSEH OTROK 

Telesno kaznovanje otrok in spolno nasilje ter nasilje na podlagi spola so med najbolj razširjenimi in 
resnimi grožnjami za dobrobit otrok ter kažejo na nezmožnost družbe, da zaščiti najbolj ranljive. 

IZZIVI
TELESNO KAZNOVANJE
Telesno kaznovanje je najbolj pogosta in razširjenja oblika nasilja nad otroki na svetu. Če ne bomo sprejeli 
ukrepov za odpravo telesnega kaznovanja, spodkopavamo vse dosedanje naložbe v preživetje, zdra-
vje in izobraževanje otrok, posledično pa zmanjšujemo vrednost ustvarjenega človeškega ter družben-
ega kapitala in upočasnjujemo gospodarski razvoj. Telesno kaznovanje družbe stane do bilijarde amer-
iških dolarjev letno. Medtem ko je 53 držav na svetu prepovedalo telesno kaznovanje otrok, je samo 19 
držav članic Evropske unije sprejelo to pomembno zakonodajno varstvo. 

#FightInequalities

JE OSNOVA PRAVIČNIH DRUŽB

NA SVETU JE PRIBLIŽNO 6 OD 10 
OTROK, STARIH MED 2 IN 14 LET, REDNO 
IZPOSTAVLJENIH TELESNEMU KAZNOVANJU  
S STRANI NJIHOVIH SKRBNIKOV.

OTROK LETNO JE 
IZPOSTAVLJENA 

ENI IZMED OBLIK NASILJA.

1 MILIJARDA

SPOLNO NASILJE IN NASILJE NA PODLAGI SPOLA
Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola spadata med najhujše kršitve otrokovih pravic. 1,8 milijona 
dečkov in deklic je žrtev spolnega izkoriščanja v tržne namene ter zlorabe otrok. Samo v Evropi je 1 izmed 
5 otrok žrtev ene izmed oblik spolnega nasilja. Temeljni vzroki za nasilje segajo od različnih družbenih in 
spolnih norm, tradicionalnih praks, revščine do pomanjkanja sistemov socialne zaščite, ki bi družinam 
omogočile zagotovitev varnega ter spodbudnega okolja za otroke.

V EVROPI JE MED 10 IN 20 % OTROK 
ŽTREV SPOLNEGA NAPADA  
V OTROšTVU.

120 MILIJONOV DEKLET – PRIBLIŽNO 1 
IZMED 10 DEKLET NA SVETU – JE BILO VSAJ 
ENKRAT V ŽIVLJENJU PRISILJENIH V SPOLNE 
ODNOSE ALI DRUGE OBLIKE SPOLNOSTI. 



Smo skupina 25 nevladnih organizacij iz vse Evrope, ki se ukvarja s socialnimi vprašanji, 
podporo kmetovalcem, zaustavitvijo podnebnih sprememb, varstvom okolja, zaščito 
pravic žensk, z mladimi in enakostjo spolov, podporo pravični trgovini, razvojem, 
vsesplošno pravičnostjo ter pravicami delavcev.

JUŽNI SUDAN - Projekt »Krizno preprečevanje, odpravljanje tveganj 
in odzivanje na nasilje na podlagi spola na območjih, ki so jih prizadeli 
konflikti, ter območjih visokega tveganja« vključuje kulturno prilagojen 
model za spodbujanje sprememb v vedenju, ki si prizadeva nasloviti 
stigmo in zagotoviti boljšo podporo skupnosti za osebe, ki so preživele 
nasilje, ter otroke, rojene kot posledica posilstva. Model kot mentorje 
vključuje lokalne verske voditelje in vplivne člane družbe.
https://www.wvi.org/south-sudan 
 
KAMBODŽA - Program SAFE SEAs za zaščito otrok je okrepil zmogljivosti 
lokalnih organov in civilne družbe pri preprečevanju ter odzivanju na 
spolno izkoriščanje in zlorabo otrok. Starši so se udeležili tečajev o 
starševskih veščinah in pozitivni disciplini. To je vodilo k trdnejši zavezi 
staršev, da ne bodo uporabljali fizičnega kaznovanja ali svojim otrokom 
dovolili, da opravljajo škodljive oblike dela. 
https://www.wvi.org/cambodia

ŠTUDIJI PRIMERA

PRIPOROČILA
Za odpravo številnih oblik nasilja nad otroki in 
povečanje njihovega socialnega varstva morajo 
vladni organi ter uradi za zaščito otrok sprejeti 
naslednje ukrepe: 

(1) uzakoniti prepoved vseh oblik nasilja nad 
otroki in zakonodajo izvajati v praksi;
(2) otroke opolnomočiti z informacijami, znanjem 
in sposobnostmi za lastno zaščito;
(3) spremeniti odnose in družbene norme, ki 
tolerirajo ali dopuščajo nasilje nad otroki;
(4) zagotoviti kontinuiteto storitev za 
preprečevanje, zaščito in opolnomočenje, ki bodo 
ranljivim otrokom omogočile, da bodo zmanjšali 
tveganja ter se soočili z izkušnjami nasilja;
(5) razviti in nadgraditi uspešne, lokalno razvite rešitve za spopadanje z nasiljem, hkrati pa spodbujati razvoj 
veščin skupnosti s pomočjo partnerstev med družinami, otroki, skupnostmi, tradicionalnimi vodji ter vladnimi 
institucijami.

Ta letak je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Vsebina tega letaka je izključna odgovornost partnerjev 
projekta Trajnostna Evropa za vse in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije
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