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Mladi in prepre~evanje nasilja –
priporo~ila za mladinsko politiko

Uredil: 
Gavan Titley

Ta priporo~ila so bila zbrana iz poro~il in spremljajo~ega gradi-
va, ki povzemajo izku{nje in dobre prakse mladih, njihovih zdru-
`enj in izku{enih praktikov s podro~ja prepre~evanja nasilja in
izobra`evanja ter spremljajo~ega raziskovalnega dela na podro~-
ju sociologije in socialne psihologije. Seznam teh poro~il in pub-
likacij je naveden v Prilogi 1.

Stali{~a, predstavljena v tej publikaciji, so izklju~no avtorjeva in ne
odra`ajo nujno mnenj Sveta Evrope.

Vse avtorske pravice so pridr`ane. Brez vnaprej{njega pisnega do-
voljenja Sveta Evrope (Direktorat za komunikacije in raziskave, Od-
delek za publikacije) ni dovoljeno reproduciranje, fotokopiranje ali
posredovanje nobenega dela te publikacije v kakr{nikoli obliki ali
na kakr{nemkoli sredstvu, elektronsko (CD-rom, internet itd.) ali
mehansko.

Oblikovanje naslovnice in prelom: Merán studios
Fotografije: PhotoAlto



Svet Evrope ima 46 ~lanic in zajema skorajda celotno evropsko celi-
no. Temeljna prizadevanja Sveta Evrope so usmerjena v razvoj de-
mokrati~nih in pravnih na~el, ki temeljijo na Evropski konvenciji o
~lovekovih pravicah in drugih dokumentih o za{~iti posameznikov.
Od ustanovitve leta 1949, takoj po drugi svetovni vojni, Svet Evrope
simbolizira spravo in promocijo demokrati~nih idealov in standardov.

Temu poslanstvu sledi tudi v okviru mladinske politike in {iroke
palete programov, oblikovanih za delo z mladimi in za mlade. Od
leta 2000 izvaja Direktorat za mladino in {port evropski program
»Promocija ~lovekovih pravic in socialne kohezije med mladi-
mi«, katerega cilji so:
� identifikacija odgovorov na nenehne kr{itve ~lovekovega do-

stojanstva, kot so socialna izklju~enost, nasilje, rasizem, ne-
strpnost in diskriminacija;

� usposabljanje mladih za organiziranje aktivnosti, ki se spopada-
jo z rasizmom, ksenofobijo, diskriminacijo in spolnim nasiljem;

� priprava izobra`evalnih pripomo~kov in metodolo{kih virov, ki
jih lahko uporabljajo vsi, ki delajo na podro~ju u~enja o ~love-
kovih pravicah;

� promocija in podpora pilotskih projektov ter izobra`evalnih
aktivnosti o u~enju o ~lovekovih pravicah po Evropi;

� povezovanje evropskih mre` u~iteljev in drugih, ki delajo v izo-
bra`evanju, multiplikatorjev in mladinskih organizacij, ki so ak-
tivne na podro~ju promocije ~lovekovih pravic.

Nasilje je najbolj pogosta oblika kr{itev ~lovekovih pravic, ki priza-
dene vse ljudi. Mladi so mu izpostavljeni `e od zelo rane mladosti,
pogosto doma, izpostavljenost nasilju pa se nadaljuje skozi proces
socializacije. Zato so izku{nje in znanje mladih pomemben prispe-
vek k oblikovanju konkretnih strategij za prepre~evanje nasilja.

V ta namen je bilo vzpostavljeno sodelovanje med mladinskim sek-
torjem programa Sveta Evrope za u~enje o ~lovekovih pravicah in
projektom »Odzivi na nasilje v vsakdanjem `ivljenju demokrati~-
ne dru`be«, ki ga je ustanovil generalni sekretar Sveta Evrope in
tako omogo~il aktivno usmerjanje sredstev v obdobju treh let
(2002–2004) za re{evanje tega izredno raz{irjenega problema. Os-
novni cilj projekta je bil pomagati vsem, ki v dr`avah ~lanicah obli-
kujejo in izvajajo politike na podro~ju osve{~anja, prepre~evanja in
uvajanja primernih kaznovalnih ukrepov za spopadanje z nasiljem
v vsakdanjem `ivljenju.

Ta bro{ura – »Mladi in prepre~evanje nasilja – priporo~ila za mla-
dinsko politiko« – je prispevek k oblikovanju mladinskih politik in
konkreten rezultat `ivahnega triletnega dialoga ter zdru`evanja iz-
ku{enj mladih, njihovih organizacij, javnih slu`b in predstavnikov
z razli~nih podro~ij dru`be, izobra`evanja in politike.



1. Uvod

Mlade, s katerimi delamo, lahko navdu{imo ne le za rast lastne oseb-
nosti, marve~ tudi za delovanje v svetu okoli njih. Lahko jih poskusi-
mo spodbuditi, da bi po svojih mo~eh postali nekak{ni minivoditelji
in miniaktivisti, ki bi zagovarjali ~lovekove pravice – celo takrat, ka-
dar se jih teme ne bi osebno dotikale. Ta cilj sploh ni nedosegljiv: ne
pomeni namre~, da smemo od mladih pri~akovati, da bodo `ivljenje
posvetili zagovarjanju ~lovekovih pravic, temve~ da se le zavejo te-
`avnih tem, da znajo izraziti svojo skrb zanje ter da so sposobni spre-
minjati obstoje~e situacije, ~e ~utijo, da je to potrebno.
Kompas – priro~nik za u~enje mladih o ~lovekovih pravicah, str. 16

Nasilje je resen problem v `ivljenju mnogih mladih in lahko bistve-
no vpliva na kvaliteto `ivljenja, njihovo osebnostno integriteto in
`ivljenjske mo`nosti. V Evropi si danes mnogi mladi aktivno priza-
devajo, da bi postavili prepre~evanje nasilja na osrednje mesto v
delu za ~lovekove pravice in pripomogli k izbolj{anju trenutnega
stanja v dru`bi na tem podro~ju. Ta publikacija obravnava in pred-
laga priporo~ila za oblikovanje politik, ki naj bi podprle delo mla-
dih in pripomogle k prepre~evanju nasilja in soo~anju s posledica-
mi nasilja. Osnovana je na sintezi izku{enj, raziskovanja in prakse
na evropski ravni ter zavra~a poenostavljeno delitev mladih na `r-
tve, storilce ali o~ividce. Kot vsak drug posameznik v dana{njih
dru`bah se lahko tudi mlad ~lovek hkrati znajde v katerikoli izmed
teh vlog. Prav tako ta priporo~ila ne ena~ijo razprav o mladih in
nasilju z vpra{anji mladoletni{kega prestopni{tva. Izku{nje mladih
s tovrstnim nasiljem so namre~ bistveno {ir{e in bolj zapletene,
kot bi lahko sklepali iz tak{nega poenostavljenega pojmovanja.

Priporo~ila sicer izhajajo tudi iz izku{enj mladih, ki so bili `rtve in
storilci {iroke vrste razli~nih oblik nasilja, predvsem pa poudarjajo
klju~no vlogo, ki jo mladi (lahko) imajo kot protagonisti prepre~e-
vanja nasilja. ^e nekoliko poenostavimo: obstaja te`nja, da gleda-
mo na mlade bodisi kot na nasilne`e, ki se morajo popraviti ali
dozoreti kot osebe, bodisi kot na nemo~ne `rtve, ki potrebujejo
za{~ito. To {e posebej velja za mlade mo{ke, ki se jih v mnogih
evropskih okoljih predstavlja kot strah zbujajo~e in brezimne sto-
rilce nesmiselnega nasilja. Tak{ne polarizacije pa imajo zelo ome-
jeno uporabno vrednost pri analizi {ir{ega spleta odnosov mladih
z razli~nimi oblikami nasilja. Pri oblikovanju ukrepov za prepre~e-
vanje nasilja moramo analizirati vzroke in razloge, ki so nasilje
spodbudili, ter razviti strategije za spopadanje s posledicami, hkra-
ti pa se moramo osredoto~iti tudi na prepre~evanje nasilja z vidi-
ka promocije ~lovekovih pravic.
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»Moje nasilje posega 
v tvoje ~lovekove 

pravice in tvoje nasilje
posega v moje! In pika!«

Povzeto iz seminarja 
»Mladinsko delo z de~ki in
mladimi za prepre~evanje

nasilja v vsakdanjem 
`ivljenju« (Youth Work

with Boys and Young Men
as a Means to Prevent 

Violence in Evryday Life).
Poro~ilo s seminarja, str. 6



Nasilje ni teoreti~en fenomen. Izku{nje in zgodbe, ki so bile zbra-
ne med izvajanjem programa za ~lovekove pravice, pri~ajo o trav-
mah, jezi, strahu, tajnosti in nemo~i, ki izvirajo iz soo~enja z nasi-
ljem. Poleg tega nasilje ni abstraktni pojav. Vedno ga je treba
obravnavati in razumeti v kontekstu.

Nasilje posameznikov, institucij in politi~no-ekonomskih procesov
se prepleta, zato pomeni delo z mladimi in prepre~evanje nasilja
zavezo k analizi dejanskih razmer in ravnanja mladih v njihovem
dru`benem okolju. Ta publikacija obravnava nasilje kot vsako dru-
go oviro, ki onemogo~a ~lovekovo samouresni~itev in jo je mogo-
~e odpraviti 1. To vklju~uje tako razli~ne oblike fizi~nega nasilja, ki
na zelo grob in o~iten na~in onemogo~ajo samouresni~itev, kot
tudi verbalno in psiholo{ko nasilje, institucionalno nasilje razli~nih
vrst, dru`beno-ekonomsko nasilje izklju~evanja, rev{~ino in ve~-
plastno diskriminacijo ter onemogo~anje samouresni~itve s togo
opredeljenimi spolnimi vlogami in pri~akovanji.

Ko govorimo o pomembnosti kontekstualne narave nasilja, pa mo-
ramo poudariti tudi dejstvo, da ni samo pravo tisto, ki dolo~a kak-
{no vedenje je {e v mejah dopustnega. Da lahko neko dejanje
opredelimo kot nasilno, ga moramo najprej kot tak{nega zaznati
in prepoznati – in ravno na podro~ju dru`benega prepoznavanja
nasilja se tudi v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope {e vedno pojavljajo
velike razlike. V razli~nih okoljih smo pri~a dolo~enim oblikam na-
silja, ki so nekje bolj sprejemljive od drugih, in dolo~enemu ravna-
nju, ki ga ponekod sploh ne {tejejo za nasilno. Razli~ne ravni os-
ve{~enosti in odzivov na nasilje v dru`ini so najbolj zgovoren do-
kaz za to. V okviru aktivnosti, ki so pripomogle k oblikovanju teh
priporo~il, smo upo{tevali, da je lahko vsakdo bodisi `rtev nasilja
bodisi nasilne`. Nasilju se nih~e ne more povsem izogniti. Prav tako
vsakdo v dolo~enih okoli{~inah odreagira na na~in, ki bi ga lahko v
tem smislu ozna~ili kot nasilnega. Tudi zato moramo proti nasilju
delovati vsi: krivcev zanj ne smemo iskati v »drugih«, prav tako ne
smemo na »druge« prenesti odgovornosti za njegovo prepre~eva-
nje [ele ko nasilje nehamo obravnavati preko zavajajo~ega lo~eva-
nja na dobre in slabe, lahko tisti, ki so vklju~eni v prepre~evanje
nasilja, pojasnijo, da je nasilje »priu~eno« in se ga je zato mogo~e
tudi »odu~iti« – ~e se lotimo prepri~anj in predpostavk, ki ga pov-
zro~ajo, in zanje prevzamemo odgovornost. Ko posku{amo mlade
nau~iti, da prepoznajo mo`nost izbire, ki jim je na voljo, in posle-
dice, ki jih prina{a nasilje, ali ko jih spodbujamo k razvijanju dru-
ga~nih oblik obna{anja in odzivanja, je tako neformalno kot for-
malno izobra`evanje bistvenega pomena.
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1 Youth Work with Boys and Young Men as a Means to Prevent Violence in
Everyday Life (2003), str. 22–24.

Nasilje je treba vedno
obravnavati in razumeti 
v kontekstu, v katerem 
se odvija



Nasilje je ukoreninjeno v okoli{~inah in se nenehno spreminja,
zato morata politika in izobra`evalna praksa upo{tevati, da je tre-
ba tudi strategije za njegovo prepre~evanje nenehno spremljati in
ocenjevati. Pri tem je klju~nega pomena vklju~itev mladih kot po-
membnih partnerjev v prepre~evanju nasilja. S posledicami in
vzroki nasilja, ki ga izvajajo, do`ivljajo in je uperjeno proti mla-
dim, se lahko spopademo le ob njihovem aktivnem sodelovanju,
posvetovanju z njimi ter vklju~evanju mladih in civilne dru`be v
celoti. To {e posebej velja za preventivno izobra`evanje.

Izobra`evanje za nenasilje nikakor ne sme biti poskus prena{anja
pravilnih vrednot in vzorcev obna{anja, ampak mora vklju~iti mla-
de v razvijanje strategij, ki temeljijo na njihovih izku{njah in oko-
li{~inah. Dejansko to mladi po~no sami. Aktivnosti programa Di-
rektorata za mladino vklju~ujejo vedno ve~je {tevilo pobud t.i.
medvrstni{kega izobra`evanja, ki jih oblikujejo mladi z mladimi in
za mlade. Obstajajo {tevilni dokazi s podro~ja izobra`evanja o
spolnosti, prepre~evanja zlorabe drog in alkohola ter protirasisti~-
nih aktivnosti, ki potrjujejo, kako pomemben je vpliv medvrstni{-
kega izobra`evanja. Podoben trend lahko zaznamo tudi v delu na
podro~ju prepre~evanja nasilja, kar hkrati dokazuje, da so lahko
uspe{ni le pristopi, ki so utemeljeni na zelo dobrem poznavanju
okoli{~in, v katerih `ivijo mladi, in vzpostavljenem zaupanju med
mladimi in tistimi, ki z njimi delajo. Izobra`evalni programi, ki so
pripomogli k oblikovanju teh priporo~il, postavljajo v ospredje par-
ticipativno izobra`evanje in integracijo teh metod dela tako v {ole
kot tudi v mladinske organizacije in pobude mladih.

Tukaj predstavljena priporo~ila dokazujejo, da bi morali pri obliko-
vanju in izvajanju politik redno obravnavati potrebe, realnost in
prispevke mladih. Mlade moramo obravnavati kot partnerje v
dru`bi tukaj in zdaj in ne le kot snovalce prihodnosti. Priporo~ila
se osredoto~ajo na izobra`evanje in tiste politike, ki podpirajo
zmanj{evanje nasilja, izobra`evalno delo za promocijo nenasilja in
poudarjajo sredi{~no vlogo ~lovekovih pravic. Izpostavljajo tiste vi-
dike oblikovanja splo{nih politik, ki so pomembni za mlade, in
dejavnike, ki prispevajo k nasilju. S tem ko obravnavajo prepre~e-
vanje nasilja in se lotevajo vzrokov zanj, priporo~ila tudi poudarja-
jo, da se je treba z nasiljem spopadati celostno; tako v smislu
partnerstev in mre`, kot tudi s priznavanjem povezav med razli~-
nimi oblikami nasilja. Vse, kar je manj od tega, le prena{a nasilje
iz ene situacije v drugo. Celostni in dolgoro~ni pristopi k prepre-
~evanju nasilja niso le nepremi{ljena domislica ali modni dodatek
k na prvi pogled bolj odlo~nim pristopom »boja« z nasiljem. Tak-
{en pristop je nujen za doseganje trajnih rezultatov, ki dejansko
omogo~ajo uresni~evanje ~lovekovih pravic.

Predstavljena priporo~ila
dokazujejo, da bi morali

pri oblikovanju in 
izvajanju politik redno

obravnavati potrebe,
realnost in prispevke

mladih.
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Priporo~ila postavljajo v ospredje delovanje mladih v okviru Sveta
Evrope, nacionalnih in lokalnih oblasti, {ol, nevladnih organizacij
in celotne civilne dru`be. So plod vrste seminarjev in aktivnosti, v
katere je bilo vklju~enih ve~ kot 500 ljudi iz razli~nih dr`av ~lanic
Sveta Evrope, in so nudile mladim in tistim, ki z njimi delajo, mo`-
nost za izmenjavo izku{enj z nasiljem in z delom za prepre~evanje
nadaljnjega nasilja ob hkratni podpori `rtev. Priporo~ila so bila
zbrana iz poro~il in spremljajo~ega gradiva, ki povzemajo izku{nje
in dobre prakse mladih, njihovih zdru`enj in izku{enih praktikov s
podro~ja prepre~evanja nasilja in izobra`evanja ter spremljajo~ega
raziskovalnega dela na podro~ju sociologije in socialne psihologi-
je. Seznam teh poro~il in publikacij je naveden v Prilogi 1. 

V obdobju 2000–2003 je bil tovrstnim aktivnostim namenjen pro-
gram za izobra`evanje o ~lovekovih pravic pri Direktoratu za mla-
dino in {port, hkrati pa so bile te aktivnosti tudi del skupnega
projekta »Odzivi na nasilje v vsakdanjem `ivljenju demokrati~ne
dru`be«, ki ga je za~el Svet Evrope leta 2002.

Prvi del pri~ujo~ega besedila se osredoto~a na razli~ne oblike spol-
nega nasilja, ki smo mu {e vedno pri~a, ter na nasilje uperjeno
proti mladim dekletom in mo{kim zaradi njihove seksualne identi-
tete. Spolno nasilje ni enoten pojem ali na prvi pogled o~itna ka-
tegorija. Zato je kompromis med ponujenimi splo{nimi vidiki in
posebnostmi, ki so zna~ilne za specifi~na okolja, glavni izziv za
bralca te in podobnih publikacij. Cilj aktivnosti, ki so bile podlaga
za pripravo teh priporo~il, ni bil ponuditi {iroko uporabnih re{itev.
Vse so se problema spolnega nasilja lotevale kot samostojnega
pojava, ki presega spol `rtev in storilcev. Namesto tega so kot
spolno nasilje opredelili tiste primere, v katerih so razlog za nasilje
predpostavke, stereotipi in vrednotenje spolnih vlog, identitet in
mo`nosti, kar nosi za posledico ignoriranje, dopu{~anje nasilja ali
opravi~evanje njegovih posledic in pomena.

Podpoglavje o nasilju v dru`ini poudarja, da `enskam {e vedno
grozijo oblike nasilja, ki se jih ne obravnava kot javen, ampak kot
zaseben problem. Opozarja na okoli{~ine, v katerih postane `rtev
zaradi uvajanja »olaj{evalnih« dejavnikov tudi `rtev lastne viktimi-
zacije. Drugo podpoglavje sku{a uravnote`iti sicer prevladujo~e
poudarjanje `enskih vpra{anj, vedno, ko je govora o ozave{~anju
na podro~ju enakopravnosti spolov. V pri~ujo~em besedilu je
predstavljeno, da bi se morali lotiti prav prevladujo~ih in omeju-
jo~ih pri~akovanj in predstav o mo{kosti; ne le zato, ker dru`ba
sprejema odnos mladih mo{kih do nasilja kot nekaj povsem nor-
malnega, ampak tudi zato, ker ima dojemanje mo{kosti mo~an
vpliv na socializacijo mladih mo{kih v kompleksnih dru`bah. Zad-
nje podpoglavje pa obravnava problem nasilja nad mladimi zaradi
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njihove seksualne identitete. Pri tem je poudarjeno, da se bodo v
mnogih dru`bah institucije in posamezniki morali lotiti resnega
skupnega dela, da bi mladim lezbijkam, gejem, biseksualcem in
transeksualcem zagotovili varnost in integriteto.

Trgovanje z ljudmi – predvsem seksualno in delovno izkori{~anje
otrok in mladih deklet – je zelo pere~ in ve~plasten problem, ki pa
mu ta priporo~ila namenjajo pozornost le v omejenem obsegu.
Problema smo se v preteklosti `e lotevali v okviru tega programa2,
vendar ostaja to podro~je izven dosega zmo`nosti in pozornosti
ve~ine mladinskih pobud. To {e dodatno potrjuje dejstvo, da prob-
lem trgovanja z ljudmi ne vklju~uje le o~itnega vidika spolnega iz-
kori{~anja mladih deklet in fantov za seksualno izkori{~anje ali raz-
li~ne oblike fizi~nega dela, ampak tudi {tevilne druge vidike, ki so
odvisni od migracijskih tokov in narave ter okoli{~in izkori{~anja.
Vse ve~je {tevilo nevladnih organizacij nudi pomo~ in za{~ito `r-
tvam, prav tako pa si mnoge nevladne organizacije in mednarodne
institucije prizadevajo za oblikovanje definicij, izdelave primerjalnih
raziskav in lobirajo za sprejem pravnih instrumentov3.

Tretje poglavje tega poro~ila se osredoto~a na problem nasilja,
usmerjenega proti mladim zaradi njihove rasne, etni~ne ali nacio-
nalne pripadnosti. Podobno kot v podpoglavju o homofobnem
nasilju tudi tu priporo~ila poudarjajo, da moramo pri spopadanju
s tovrstnim nasiljem vzeti pod drobnogled tudi institucije in slu`-
be, ki se ukvarjajo z `rtvami. ^etrto poglavje o nasilju v {olah
obravnava {olo kot kraj, kamor se prenesejo (in pogosto {e do-
datno zaostrijo) {tevilne dru`bene napetosti in nasilje, zato pou-
darja potrebo po {ir{em partnerstvu v skupnosti za prepre~evanje
in osve{~anje. Peto poglavje o urbanem nasilju in mladih opozar-
ja, da je treba nedomi{ljene in spolitizirane poskuse, katerih cilje
»spraviti mladino z ulic«, nadomestiti s strategijami, ki v sredi{~e
postavljajo mlade in ki temeljijo na njihovem usposabljanju in

Delo na podro~ju 
prepre~evanja nasilja 

je mo`no le s 
sodelovanjem mladih 

kot klju~nih udele`encev
v vseh vidikih vsake 

pobude.
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2 Glej Violence Against Young Women in Europe (2001), str. 105–114.
3 Spletna stran Urada Zdru`enih narodov za droge in kriminaliteto nudi infor-

macije o Svetovnem programu ZN proti trgovini z ljudmi:
http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html
Med aktivnostmi Sveta Evrope proti trgovini z ljudmi je tudi sprejem ustrez-
ne konvencije, ve~ o tem procesu na: 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking
Tudi {tevilne nevladne organizacije in mre`e organizacij si aktivno prizadevajo
za prepre~evanje trgovine z ljudmi, pomo~ `rtvam in osve{~anje. Eden tak{nih
koristnih virov je spletna stran »Stop violence against women« Programa za
~lovekove pravice `ensk pri organizaciji Minnesota Advocates for Human
Rights na: http://www.stopvaw.org/Trafficking_in_Women.html
Delo ruske koalicije proti trgovanju z ljudmi – Angel coalition pa je na voljo
na spletni strani: http://www.angelcoalition.org/



partnerstvu, decentralizaciji javnih slu`b, podpori integriranih ob-
lasti in nenehnem ovrednotenju projektov.

Pravzaprav vsa tukaj zbrana priporo~ila temeljijo na prepri~anju,
da je uspe{no in trajno delo na podro~ju prepre~evanja mo`no le
s sodelovanjem mladih kot klju~nih udele`encev v vseh vidikih vsa-
ke pobude, vklju~no s fazo ovrednotenja projektov. Za zaklju~ek
tega uvoda je vredno opozoriti {e na pomembnost ovrednotenja
pri tak{nem delu. Ovrednotenje projekta vklju~uje spremljanje ci-
ljev in namenov, oblikovanje indikatorjev, s katerimi ocenimo stop-
njo in naravo napredka v smeri teh ciljev, in vklju~evanje podatkov
in povratnih informacij, tako v proces samega projekta kot tudi v
dodatne in kasnej{e pobude. Morebitni rezultati kateregakoli pro-
jekta so ob izvajanju temeljite evalvacijske strategije bistveno bolj
vidni; dobro na~rtovano kontinuirano ocenjevanje pa daje podat-
ke tudi za na~rtovanje programa, daje dokaze o uspehu za tiste,
ki so projekt finan~no podprli, nudi dokazno gradivo, ki je lahko
podlaga za oblikovanje novih politik in na~rtovanje nadaljnjega
dela, in tako naprej.

Ovrednotenje projektov pa pomeni tudi mo~ in prav politi~ne na-
rave ocenjevanja se je treba najbolj zavedati, ~e `elimo zagotoviti
resni~no vklju~evanje mladih in skupnosti, ki jim je projekt name-
njen. V najbolj{em primeru so lahko evalvacijske strategije pred-
vsem dober in trajen na~in za usposabljanje in krepitev zaupanja
mladih, saj krepijo njihov ob~utek lastni{tva nad projektom, obseg
sodelovanja in nudijo prilo`nost za razmislek o tem, kako projekt
vpliva na njihovo `ivljenje in socialno okolje. V najslab{em prime-
ru lahko proces ocenjevanja {e dodatno krepi in poudarja razkol
med tistimi, ki razdeljujejo in organizirajo projekte, in tistimi, od
katerih se pri~akuje, da bodo sodelovali. Sodelovanje mladih pri
evalvaciji ne pomeni, da mlade postavimo v zaprte obrazce vred-
notenja projekta, temelje~e na indikatorjih, dolo~enih s strani ti-
stih, ki so projekt finan~no podprli, ali zunanjih evaluatorjev. Gre
za obse`en proces, v katerem so mladi vklju~eni v proces ocenje-
vanja od za~etka snovanja projekta vse do zaklju~ne. Ocenjevanje
je klju~no za demokrati~no sodelovanje v mladinskih projektih. S
tem ko krepi aktivno sodelovanje udele`encev pri sprejemanju od-
lo~itev, ki vplivajo na njihova `ivljenja, pove~a tudi mo`nost re-
sni~nega in trajnega uspeha samih projektov4.
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4 Priloga 2 nudi seznam nekaterih uvodnih virov z napotki za ocenjevanje pro-
jektov in za s tem povezane raziskovalne strategije.



2. Spolno nasilje5

Spolno nasilje ostaja klju~en problem na podro~ju ~lovekovih pra-
vic v sodobni Evropi. Bistvo problema je dejstvo, da se spolno na-
silje pojavlja v {tevilnih zelo razli~nih oblikah, da ga razli~ne dru`-
be dojemajo in vrednotijo razli~no ter da prizadene tako `enske
kot tudi v mo{ke, ki se lahko znajdejo v vseh treh vlogah – `rtev,
nasilne`ev in nosilcev sprememb. Ne glede na to je razli~nim obli-
kam spolnega nasilja skupna dolo~ena oblika ideologije spolnih
vlog, ki uokvirja, dopu{~a in posku{a upravi~iti ali opravi~iti nasi-
lje. To poglavje obravnava oblike nasilja nad `enskami v doma~em
okolju in v okviru {ir{ih dru`beno-ekonomskih nepravi~nosti. Po-
leg tega pa v nadaljevanju obravnava spolno nasilje nad `enskami
glede na vpliv, ki ga ima prevladujo~e dojemanje mo{kosti na
mo{ke in `enske. Prav obravnavanje mo{kosti je predstavljeno kot
klju~ni problem – ne le pri spopadanju s problemom nasilja nad
`enskami, ampak tudi pri obravnavanju viktimizacije mo{kih v do-
lo~enih okoli{~inah – in kot osrednji dejavnik v prizadevanju za
{ir{i samorazvoj. V tem poglavju obravnavamo tudi homofobno
nasilje, ki izhaja iz dru`benih procesov diferenciacije in onespo-
sobljanja, ki sta glavni zna~ilnosti nasilja na podlagi spola. V po-
glavju je zastopano stali{~e, da se morajo s spolnim nasiljem spo-
pasti mo{ki in `enske skupaj in s pomo~jo razli~nih oblik prepre-
~evanja in izobra`evanja, promovirati enakopravnost spolov in se
odzivati na potrebe `rtev v vseh okoli{~inah.

@rtev spolnega nasilja lahko postane kdorkoli in nesprejemljiva re-
sni~nost v na{ih dru`bah ostaja, da so prav `enske {e posebej ran-
ljive za kr{enje svojih pravic. Kljub temu so bili {e do nedavnega v
evropskih mladinskih politikah problemi spolnega nasilja, ki sodijo
med temeljne probleme ~lovekovih pravic, dele`ni zelo skromne po-
zornosti. Prav tako obstaja o~itna tendenca, da se vpra{anja oza-
ve{~anja o enakopravnosti spolov in prepre~evanja nasilja prepu{~a
`enskim organizacijam, medtem ko so hkrati mnogi mladi v Evropi
mo~no vklju~eni v zagovorni{tvo in u~enje o ~lovekovih pravicah.
Izobra`evanje o vlogi spolov je pogosto sinonim za `enska vpra{a-
nja, prav tak{no razumevanje spolnih vlog pa ohranja neopaznost
vpra{anj mo{kosti in odvra~a pozornost z dolo~enih oblik diskrimi-
nacije `ensk. Prav tako v mnogih primerih ni kakovostnega sodelo-
vanja med mladinskimi organizacijami in pristojnimi oblastmi.

»Drugim lahko 
posredujemo sporo~ilo,

da smo tudi mi osebe, ki
so trpele, hkrati pa smo

`iv dokaz za to, da so
spremembe mo`ne.«

Poro~ilo s seminarja 
»Nasilje nad mladimi 

`enskami v Evropi« 
(Violence against Young

Women in Europe), str. 98.

»Spopadanje s spolnim
nasiljem in promocija
enakopravnosti spolov

zahtevata izobra`evanje
in od vsega za~etka 

aktivno vklju~evanje
vseh dru`benih slojev,

predvsem pa mladih
`ensk in mo{kih ter 

pripadnikov manj{inskih
skupin.«

Poro~ilo s seminarja 
»Nasilje nad mladimi 

`enskami v Evropi« 
(Violence against Young

Women in Europe), str. 46.
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5 Pri prevodu besedne zveze »gender-based violence« smo se predvsem zaradi 
povednosti odlo~ili za besedno zvezo »spolno nasilje«. Pri tem smo izhajali
tudi iz definicije »gender-based violence«, ki jo lahko najdemo na spletni
strani WHO http://www.who.int/gender/violence/en/ (op.prev.)



Poleg premajhne pozornosti pa problem {e dodatno zakomplicira
kompleksna narava spolnega nasilja. Le-to namre~ ne zajema le
kr{itev kazenskega prava, ampak tudi neposredne in posredne ob-
like kr{itev ~lovekove integritete, varnosti in dostojanstva v razli~-
nih dru`beno-kulturnih okoli{~inah, kjer dojemanje pravic in mo`-
nosti mo~no variira. Spolno nasilje, ki {e posebej prizadene mlade
`enske, sega od neposrednih oblik fizi~nega in seksualnega nasilja
do posledi~ne dru`beno-ekonomske izklju~enosti. Pri tem je bis-
tveno, da nasilje te vrste pove~a vtis manjvrednosti in ni`jega
dru`benega polo`aja `ensk ter pripomore k nadaljevanju vzorcev
in odnosov premo~i.

Analize spolnega nasilja morajo upo{tevati okoli{~ine dru`bene
marginalizacije in ekonomske nepravi~nosti. Problem je sicer zaple-
ten in ve~plasten, vendar pa je jasno, da polo`aj mnogih `rtev po-
slab{ujejo razmere, v katerih sta pobeg in neodvisnost mo~no ote-
`ena ali celo nemogo~a. Mnogi opozarjajo na skrb, da so `enske
in mo{ki zaradi tr`ne globalizacije in z njo povezanih rasto~ih nee-
nakopravnosti {e dodatno izpostavljeni gro`nji spolnega nasilja.
Za `enske to pomeni od razli~nih oblik ekonomske odvisnosti, do
te`av v skrbi za otroke in oblik izkori{~anja, vklju~no z razli~nimi
vrstami seksualnega izkori{~anja. Vse bolj zaskrbljujo~ odraz tega
je nara{~anje trgovine z mladimi dekleti v Evropi z namenom prisil-
ne prostitucije, seksualnega izkori{~anja in izkori{~anja za delo6.

Poti teh oblik modernega su`enjstva potekajo predvsem iz
Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, Afrike in Jugovzhodne Azije v
urbana sredi{~a Zahodne Evrope, ~eprav je zelo verjetno, da je v
dolo~eni obliki prizadeta prav vsaka dr`ava. Parlamentarna skup{-
~ina Sveta Evrope opredeljuje v svoji definiciji trgovanje z `enska-
mi in prisilno prostitucijo kot katerokoli zakonito ali nezakonito
obliko transporta `ensk in/ali trgovine z njimi, z ali brez njihove-
ga soglasja, z namenom ekonomskega okori{~anja, z namenom
kasnej{e prisilne prostitucije, prisilne poroke ali drugih oblik pri-
silnega seksualnega izkori{~anja. K sodelovanju jih lahko prisilijo
z uporabo fizi~ne, seksualne in/ali psiholo{ke prisile, ki med dru-
gim vklju~uje tudi: ustrahovanja, posilstva, zlorabe avtoritete ali

»Ko se ponudi prilo`nost
za visok zaslu`ek, 
potovanje v tujino in 
po{iljanje denarja 
dru`ini domov, mlade
`enske ne vedo, da jih
lahko namesto tega 
~akajo prostitucija, 
nasilje, seksualne 
zlorabe in tako reko~ 
su`enjstvo.«
Poro~ilo s seminarja 
»Nasilje nad mladimi 
`enskami v Evropi« 
(Violence against Young
Women in Europe), 
str. 108.

»@enske zaradi rev{~ine
dopu{~ajo, da postanejo
`rtve zlorab.«
Poro~ilo s seminarja 
»Nasilje nad mladimi 
`enskami v Evropi« 
(Violence against Young
Women in Europe), str. 67.
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6 Kot je `e navedeno v uvodu, zajema trgovanje z ljudmi `enske, otroke in
mo{ke, ki so lahko hkrati `rtve razli~nih oblik izkori{~anja. ^eprav problemu
v tem poglavju namenjamo le omejen obseg pozornosti, tudi tu dr`i 
ugotovitev analize Mre`e proti nasilju nad `enskami (Stop Violence against
Women Network), ki navaja: »Tako mo{ki kot tudi `enske so lahko `rtve 
trgovine z ljudmi, vendar pa so primarne `rtve na svetovni ravni `enske in
dekleta, med katerimi jih je ve~ina `rtev trgovine z namenom seksualnega
izkori{~anja. Trgovci se osredoto~ajo predvsem na `enske zato, ker prav njih
nesorazmerno bolj prizadane rev{~ina in diskriminacija. Razlog za to so {tevilni
dejavniki, ki jim onemogo~ajo dostop do zaposlitve, izobra`evanja in drugih
virov za pre`ivljanje.« http://www.stopvaw.org/Trafficking_in_Women.html



izkori{~anje odvisnosti. @enske se lahko za mo`nost migracije od-
lo~ijo zaradi rev{~ine in pomanjkanja mo`nosti za zaposlitev, za-
radi obljube sicer neobstoje~ih zaposlitev in pogodbenega dela v
ciljni dr`avi, in hkrati zato, ker v dr`avah, od koder `rtve prihaja-
jo, javnost o problemu trgovine z ljudmi mol~i in ga ignorira.

^lovekove pravice vklju~ujejo dostop do pravnih sredstev in zave-
zujejo dr`avo k spo{tovanju, za{~iti in izpolnjevanju lastnih obvez-
nosti. Mnoge skupine, ki so sodelovale v vrsti razli~nih aktivnosti,
so izrazile zaskrbljenost, da so bile sicer glede vrste problemov
sprejete {tevilne politi~ne odlo~itve, vendar pa se v praksi izvajajo
le deloma ali pa niso dovolj u~inkovite. Prav tako obstaja splo{no
soglasje o tem, da se prevelik del odgovornosti prelaga na ne-
vladne organizacije, ki naj bi nudile ustrezno podporo in pomo~
`rtvam spolnega nasilja; delo civilne dru`be se tako pogosto razu-
me kot nadomestek za resni~no in zadostno javno ukrepanje.
Dejstvo, da ni dovolj ustreznih struktur za nudenje pomo~i `rtvam
in tistim, ki so pre`iveli nasilje, ka`e na zmanj{evanje resni~ne te-
`e teh problemov in prispeva k dru`beni nevidnosti problema
spolnega nasilja in nezadostni ozave~enosti o tem.

Raznolikost osebnih, pravnih in dru`beno-ekonomskih dejavnikov, ki
se prekrivajo v primerih spolnega nasilja, ka`e na potrebo po tem, da
bi se morali vsi vpleteni osredoto~iti na pojav ve~plastne diskriminaci-
je. Predvsem mlade `enske iz manj{inskih ali priseljenskih dru`benih
okolij so v mnogih evropskih dru`bah izpostavljene gro`nji nasilja,
vklju~no z rasizmom in ostalimi oblikami diskriminacije. Na splo{no
gledano problem spolnega nasilja zaostrujejo in slab{ajo razli~ni dru`-
beno-ekonomski dejavniki, geopoliti~ne lokacije in politi~ne razmere.

Zaradi izredne kompleksnosti problematike, ki jo zajema spol-
no nasilje, bi se morale mednarodne institucije, nacionalne in
lokalne oblasti in mladinske organizacije zavedati:
� da zahteva boj proti spolnemu nasilju in promocija enakoprav-

nosti spolov aktivno vklju~evanje vseh segmentov dru`be. Pou-
dariti je treba, da morajo biti v aktivnosti in izobra`evanje pro-
ti nasilju nad `enskami aktivno vklju~eni tudi mo{ki ter da se
mora izobra`evanje o enakopravnosti spolov osredoto~ati tudi
na pojem dojemanja mo{kosti in vpra{anj mo{kih;

� da mora biti izobra`evanje o enakopravnosti spolov ena iz-
med glavnih prioritet izobra`evanja o ~lovekovih pravicah. Izo-
bra`evanje o spolnih vlogah mora biti celovito vklju~eno v vsak
izobra`evalni na~rt ali izobra`evalni program, ki se osredoto~a
na dr`avljanstvo ali ~lovekove pravice;

� da morajo ozave{~anje in izobra`evanje dopolnjevati preven-
tivni ukrepi na ve~ ravneh glede na posamezne probleme ter
nudenje u~inkovite podpore `rtvam in pre`ivelim;

^lovekove pravice 
vklju~ujejo dostop do

pravnih sredstev in 
zavezujejo dr`avo k 

spo{tovanju, za{~iti in 
izpolnjevanju lastnih 

obveznosti.
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� da je potrebno pri obravnavanju nasilja nad mladimi dekleti
pozornost namenjati tudi ve~plastni diskriminaciji, ki je lahko
posledica manj{inskega statusa in dru`beno-ekonomske mar-
ginalizacije.

Od Sveta Evrope zahtevamo:
� da problem enakopravnosti spolov v okviru dela na podro~ju

evropskih mladinskih politik {e naprej ostane ena glavnih
prioritet.

Nacionalne oblasti morajo:
� spolno nasilje obravnavati kot kaznivo dejanje in sprejeti temu

ustrezne zakone na nacionalni ravni;
� razviti politiko za rehabilitacijo `rtev, ki so jim bile zaradi spol-

nega nasilja kr{ene ~lovekove pravice, poleg tega jim mora dr-
`ava omogo~iti dostop do pravne pomo~i in poprave krivic;

� sprejeti in izvajati ustrezne ukrepe za boj proti trgovini z `en-
skami, vklju~no z izobra`evalnimi kampanjami. Prav tako mo-
rajo izobraziti vladne uslu`bence in institucije in ozavestiti o
potrebi `rtev po za{~iti in kazenskem pregonu zlo~incev, ki so
vpleteni v trgovino z ljudmi;

� v vseh formalnih in neformalnih oblikah izobra`evanja v sre-
di{~e pozornosti postaviti izobra`evanje o enakopravnosti spo-
lov in spolnih vlogah in ga ustrezno podpreti;

� raziskati, ali so mladinski programi, ki so podprti z javnimi
sredstvi, enakopravno osredoto~eni na fante in dekleta. 

Lokalne oblasti morajo:
� preko programov in finan~ne podpore promovirati sodelova-

nje mladih v aktivnostih za prepre~evanje nasilja, s posebnim
poudarkom na programih, katerih cilj je ozave{~anje mladih
deklet in otrok o njihovih pravicah in sredstvih, ki so jim na
voljo v primeru kr{itev;

� od samega za~etka vsake pobude izvajati participativne siste-
me ovrednotenja projektov, ki vklju~ujejo tudi mlade, pred-
vsem tiste, ki so jim preventivni projekti namenjeni.

Mladinskim organizacijam priporo~amo:
� da na vseh ravneh njihovega dela zagotovijo prioritetno obrav-

navo vpra{anj enakopravnosti spolov;
� da oblikujejo mre`e in partnerstva med organizacijami, ki se

bodo v okviru splo{nih pobud za ~lovekove pravice, osredoto-
~ile na probleme enakopravnosti spolov;

� da sodelujejo v javnih izobra`evalnih kampanjah proti trgova-
nju z mladimi dekleti in si {e posebej prizadevajo za informira-
nje mladih deklet o njihovih pravicah v okviru nacionalnega in
mednarodnega prava, o kontaktnih to~kah in podpornih slu`-
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bah v dr`avah, iz katerih prihajajo, in v potencialnih ciljnih dr-
`avah na migracijskih poteh;

� da se lotijo uvajanja enakopravnosti spolov v vsa telesa lastnih
organizacij, aktivnosti in programov;

� da promovirajo in sodelujejo v izobra`evanjih mladinskih de-
lavcev, ki `e potekajo, in z vklju~evanjem izobra`evanja o ~lo-
vekovih pravicah, ve{~inah re{evanja sporov in enakopravnosti
spolov v program usposabljanja in ostale programe;

� da oblikujejo aktivnosti in pristope, ki spodbujajo fante in mla-
de mo{ke k nenasilnemu vedenju;

� da izobrazijo mlade o ustreznih metodah ovrednotenja projek-
tov in raziskovanja ter jih tako usposobijo za celovito sodelova-
nje v evalvacijskih strategijah programov, v katere so vklju~eni.

2.1. NASILJE V DRU@INI

Nasilje v dru`ini – fizi~ne, seksualne in psiholo{ke narave – ostaja
izredno velik problem za mnoge `enske v Evropi in {iroka raz{irje-
nost tega problema spodkopava pomembne vidike enakopravno-
sti spolov. Gre za problem, ki ga {e dodatno zakomplicira tako
pravica do zasebnosti kot tudi razli~no dru`beno dojemanje za-
sebnega in javnega. Kar nekaj raziskav nakazuje, da se kljub re-
snosti zlorab v dru`ini, njihovim hudim posledicam ter pogostim
smrtnim primerom, o kaznivih dejanjih v okviru dru`ine {e vedno
ne govori dovolj; razlogi so razli~ni, najpogosteje pa gre za pre-
plet sramu, strahu, izolacije in ekonomske odvisnosti. Zlorabe v
dru`ini moramo obravnavati kot problem, ki zadeva vse dru`inske
~lane. Obstaja namre~ velika verjetnost, da bodo otroci, ki odra{-
~ajo v tak{nem ozra~ju, utrpeli dolgotrajne zdravstvene in psiho-
lo{ke posledice, tudi ~e niso bili neposredne `rtve zlorabe.

Tako kot nasilje v dru`ini so tudi posilstva in seksualni napadi –
vklju~no s »posilstvom na zmenku« in »posilstvom s strani part-
nerja« – oblike hudega nasilja, ki imajo lahko pogosto zelo hude
posledice prav zaradi na~ina, kako dojemamo in obravnavamo `r-
tev. Zaradi mo~nega vpliva patriarhalnih norm lahko postane `en-
ska med kazensko preiskavo ali obravnavo njenega primera {e do-
datno viktimizirana. @enske sicer imajo pravico do za{~ite pred
nasiljem in pravico do pravnih sredstev po kr{itvi te njihove pravi-
ce, hkrati pa okolica pogosto ocenjuje, ali niso morda same s svo-
jim vedenjem potencialno povzro~ile kaznivo dejanje, katerega `r-
tve so bile. Osrednja naloga ozave{~anja in u~enja o ~lovekovih
pravicah mora biti pojasnjevanje, da `enske ne nosijo nobene od-
govornosti ali krivde za kazniva dejanja, storjena nad njimi. Tega
dejstva se moramo {e posebej zavedati v situacijah, kjer je nasilje
nad `enskami prepleteno s kulturno-politi~nimi nazori dru`be in

»Kr{itve ~lovekovih 
pravic `ensk se ne 

dogajajo le v vojni. 
Dogajajo se v na{ih 

domovih.«
Poro~ilo s seminarja 

»Nasilje nad mladimi 
`enskami v Evropi« 

(Violence against Young
Women in Europe), str. 93.

»O nasilju nad `enskami
ne smemo govoriti lo~eno

od politike, doma~e ali
mednarodne. Dru`ina je

dru`bena enota. Nasilje v
dru`ini je odraz nasilja v

dr`avi. Nasilje v dr`avi pa
odra`a nasilje v svetu.«

Poro~ilo s seminarja 
»Nasilje nad mladimi 

`enskami v Evropi« 
(Violence against Young

Women in Europe), str. 38.
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dojemanjem njihove pripadnosti. Predvsem v zahodnoevropskih
dr`avah so vse ve~je pozornosti dele`ni problemi »pobojev v ime-
nu ~asti« in kazniva dejanja nad `enskami, povezana z »ohranja-
njem ~asti«. Pojem ~asti je v tej zvezi sporen. Razlagamo ga lahko
kot poskus sporo~anja narave kaznivega dejanja, sociolo{ko pa
gre za pojem, ki vpra{anje mo~i, spola, migracij in odnosov ve~i-
na/manj{ina zreducira na pojem »obi~ajev«7. ^eprav v Evropi `e
poteka veliko raziskav na tem podro~ju in se `e pojavljajo posebni
izobra`evalni pristopi v neformalnem in formalnem izobra`evanju,
pa nas tudi tu ~aka {e veliko dela8.

Na podlagi med seboj prepletenih problemov, ki jih zajema na-
silje na podlagi spola, bi se morale mednarodne institucije, na-
cionalne in lokalne oblasti ter mladinske organizacije zavedati:
� da so pravice `ensk ~lovekove pravice in da kr{itev teh pravic

pomeni nasilje;
� da kr{enje pravic `ensk pogosto samo po sebi pomeni tudi kr-

{enje otrokovih pravic;
� da je nasilje v dru`ini problem vseh dru`b. Obravnavati ga je

treba kot problem celotne dru`be in kot kaznivo dejanje.

Svet Evrope pozivamo:
� da nadzoruje zakonodajo in izvajanje zakonov, ki obravnavajo

nasilje v dru`ini in spolno nasilje.

Nacionalne oblasti morajo:
� spolno nasilje in nasilje v dru`ini obravnavati kot kaznivo deja-

nje in temu primerno poskrbeti za izvajanje obstoje~e zakono-
daje na nacionalni ravni;

� sprejeti postopke za oblikovanje nacionalnih politik, ki vklju~uje-
jo nenehno posvetovanje z ustreznimi nevladnimi organizacija-
mi, in k obravnavi problema pritegniti tako vlado in vladne
agencije kot tudi nacionalne in lokalne nevladne organizacije;

� spodbuditi in financirati pripravo nacionalnih akcijskih na~rtov
za prepre~evanje nasilja v dru`ini in spolnega nasilja; ti na~rti
morajo vsebovati: nacionalne standarde za delo z otroki in
mladimi, ki so do`iveli nasilje ali so mu bili pri~a; promocijo
jasnih eti~nih norm in postopkov, katerih cilj je za{~ita zlorab-
ljenih otrok ter organizacijo neodvisnih slu`b za nudenje po-
mo~i, ki so financirane s strani dr`ave;
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7 Koristna razprava o tem vpra{anju je na voljo v uvodu k Jane K. Coean et al.
(ur.) (2001), Culture and Rights. Anthropological Perspectives. Cambrdige
University Press.

8 Spletna stran Sklada Zdru`enih narodov za prebivalstvo (United Nations Po-
pulation Fund) nudi uvodna pojasnila za delo proti obi~ajem, ki so {kodljivi
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� nuditi brezpla~no pravno pomo~ `enskam, ki so pre`ivele nasi-
lje, ter finan~no podpreti varne hi{e in druge oblike storitev s
strani `enskih nevladnih organizacij za pomo~ `enskam z
izku{njo nasilja. Poleg tega je nujno potrebno, da se dostop do
teh oblik pomo~i, ob spo{tovanju popolne zaupnosti, omogo~i
tudi `enskam brez dokumentov ali urejenega pravnega statusa.

Lokalne oblasti morajo:
� zagotoviti, da slu`be za nudenje pomo~i pri svojem delu upo-

rabljajo {iroko definicijo nasilja v dru`ini, da bi resni~no ponu-
dile podporo ter zavetje vsem potencialnim `rtvam, vklju~no z
gospodinjami.

Mladinskim organizacijam priporo~amo:
� da prevzamejo aktivno vlogo pri posredovanju informacij o

pravicah `ensk in ustreznih slu`bah za pomo~ `rtvam in ogro-
`enim mladim dekletom;

� da v okviru u~enja o ~lovekovih pravicah pomagajo spregovo-
riti in posredovati izku{nje osebam, ki so nasilje v dru`ini ob-
~utile na lastni ko`i.

2.2. OBRAVNAVANJE MO[KOSTI

Kljub prevladujo~emu dojemanju mladih mo{kih kot nasilne`ev in
`rtev nasilja, pa je obravnavanje mo{kosti pogosto obrobno v raz-
pravah o vzrokih za nasilje in kriminal. Razprave o spolnih vlogah
se prete`no osredoto~ajo na `enske in `enstvenost, obravnava
spolnega vidika socializacije fantov in mladih mo{kih pa ostaja
bolj ali manj prepu{~ena raziskovalcem in specializiranim mladin-
skim in socialnim delavcem. Spodbujanje nenasilne dru`be, ki te-
melji na spo{tovanju pravic posameznika, zajema tudi resne anali-
ze dru`benih problemov in njihovih posledic. V tej lu~i je analiza
pri~akovanih vlog in identitet, ki so na voljo mladim mo{kim v da-
na{nji dru`bi, klju~no vpra{anje.

Mladi mo{ki so pogosto obravnavana kot problemati~na katego-
rija. Zaradi razli~nih nasilnih ravnanj postanejo predmet stereoti-
pov in moralne panike. V nekaterih politi~nih okoljih dana{nje
Evrope je kategorija mladih mo{kih mo~an politi~ni kapital avto-
ritarnih politi~nih opcij. Ob tak{nem posplo{evanju zelo hitro pre-
zremo dejstvo, da so lahko nasilne`i pogosto tudi sami `rtve po-
dobnih ali drugih oblik nasilja ter da poskusov pojasnjevanja in
analiziranja nasilnega obna{anja v njegovem dru`benem kontek-
stu ne moremo ena~iti z opravi~evanjem tak{nega obna{anja.
Naslavljanje mo{kosti prehaja iz obsojanja k raziskovanju motiva-
cij za nasilje in k vpra{anju, kako bi lahko podprli in spodbudili
alternative nasilnemu obna{anju. 

»Raje re~em, da je moja
mo{kost kompleksna.

Samo »biti mo{ki« 
ne opi{e stvari, ki jih 

cenim in s katerimi se
poistovetim.«

Povzeto iz poro~ila s 
seminarja »Mladinsko delo

z de~ki in mladimi 
mo{kimi za prepre~evanje

nasilja v vsakdanjem 
`ivljenju« (Youth Work

with Boys and Young Men
as a Means to Prevent 

Violence in Evryday Life),
str. 13.
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Mo{kost lahko razumemo kot kulturno pri~akovano obna{anje
mo{kih. Seveda uporaba pojma mo{kosti pri razli~nih narodih,
dru`bah in skupinah ne pomeni enakega sklopa obna{anj, odzi-
vov ali idej o mo{kosti. Zavedati se moramo, da razli~ni mo{ki – z
razli~nimi izku{njami, odnosi in pritiski nanje – svojo mo{kost `ivi-
jo druga~e in nedosledno. Ne glede na to pa pri~akovanja o tem,
kaj je mo{kost, v ve~ini kontekstov predpostavljajo ve~jo nagnje-
nost k nasilju in agresiji med mo{kimi, dru`bena izku{nja pa nam
to predpostavko zelo pogosto potrdi. Prevzemanje mo{ke vloge in
dojemanje mo{kosti se ne zgodi `e ob rojstvu, ampak gre za pro-
ces, ki se odvija preko jezika, odnosov in dru`benih vlog, {porta
in rekreacije, izobra`evanja in {e vedno v veliki meri tudi preko iz-
bire poklica. De~ki in mladi mo{ki se nau~ijo in ponotranjijo ele-
mente mo{kosti iz dru`beno sprejetih virov socializacije, med dru-
gim tudi iz vlog in odnosov v dru`ini ter v vrstni{kih skupinah,
pri~akovanih vlog in obna{anja v razli~nih institucionalnih okoljih,
kot sta delovno mesto in izobra`evanje, ter v dolo~eni meri tudi
iz razumevanja in vrednotenja modelov mo{kosti. Nadaljevanje
obveznega slu`enja voja{kega roka v {tevilnih dr`avah moramo
razumeti kot krepitev mo{kih vlog in stereotipov ter kot vklju~eva-
nje institucionalnega in rutinskega nasilja.

Izrazi kot so »bodi mo`« in »pravi mo{ki« ozna~ujejo predstave o
tradicionalni mo{kosti, ki imajo velik vpliv na posameznika in delu-
jejo kot nekaj povsem samoumevnega. Mo{ki bi morali nadzorova-
ti sebe in svoja ~ustva – z izjemo dopustnih izrazov jeze – biti bi
morali tekmovalni in samozadostni. Mo{ko dojemanje spo{tovanja
in pomembnosti je pogosto povezano z javnim priznanjem in do-
se`ki. To lo~evanje zasebnega in javnega odra`a opredeljevanje
mo{kosti v nasprotju s splo{nim dojemanjem `enskosti. Mo{ke vlo-
ge so zgodovinsko opredeljene v smislu za{~ite in preskrbovanja,
kot take so dru`beno pri~akovane in vrednotene in nudijo mo{kim
privilegiran polo`aj glede na polo`aj `ensk in drugih mo{kih.

Medtem ko so ti elementi mo{kosti za razli~ne mo{ke pomembni
v razli~ni meri, pa razli~ne raziskave razkrivajo dejstvo, da je poj-
movanje tradicionalne mo{kosti `e nekaj ~asa v krizi in tranziciji9.
Spremembe v delu, zdravju, dru`ini in dru`beno-politi~nem `iv-
ljenju so zanihale in izzvale `e sprejete vloge in privilegije mo{-
kih, hkrati pa mo{kim le redko ponudijo tudi na~ine za spopada-
nje s temi zmedenimi vlogami in identitetami. Javni polo`aj mo{-
kih in tradicionalne znake mo{kosti so ogrozili zelo razli~ni dejav-
niki, ki se seveda po razli~nih dr`avah ~lanicah Sveta Evrope zelo
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»S fanti se moramo 
za~eti zelo zgodaj 
ukvarjati in z veliko
mero senzibilnosti. 
^e mlade fante vpra{ate,
kaj `elijo postati, takoj
dobite indikacije o 
vlogah, predstavah in
mitih, ki so jih 
ponotranjili med 
odra{~anjem. Najti 
moramo pedagogiko, 
ki se bo s temi vpra{anji
pravo~asno spopadla.« 
Povzeto iz poro~ila s 
seminarja »Mladinsko delo
z de~ki in mladimi 
mo{kimi za prepre~evanje
nasilja v vsakdanjem 
`ivljenju« (Youth Work
with Boys and Young Men
as a Means to Prevent 
Violence in Evryday Life),
str. 15.

9 Glej na primer: Chris Haywood & Martin Mac an Ghaill (2003), Men and
Masculinities: Theory, Research and Social Practice. Open University Press.



razlikujejo. Dru`beno-ekonomske spremembe so prav gotovo
klju~nega pomena. Deindustralizacija je omejila ali v celoti uni~ila
delovna mesta, zgodovinsko povezana z mo{kimi delavci. Trajne
in na videz sprejemljive ravni brezposelnosti v mnogih dr`avah
pa so oslabile povezavo med vlogo o~eta in poro~enega mo{ke-
ga na eni strani ter vlogo tistega, ki oskrbuje in {~iti dru`ino, na
drugi strani. Te spremembe niso prinesle le izgube dru`inskega
dohodka in varnosti, ampak tudi virov pripadnosti in presti`a.

Za mnoge mlade mo{ke se spremembe dobro uhojene javne poti
k odraslosti odra`ajo v spremembah v dru`ini in lo~nici med jav-
nim in zasebnim. Raziskave s tega podro~ja navajajo, da ostajajo
za mnoge mlade mo{ke delo, poroka in dru`ina medsebojno po-
vezani kot pomembni dejavniki na poti k popolni mo{kosti. Ta pri-
~akovanja so zdaj predmet {tevilnih dru`benih sprememb, med
drugim raznolikih izku{enj dru`inskega `ivljenja, spreminjajo~ih se
pri~akovanj in obi~ajev glede poroke in skupnega `ivljenja ter dela
in vzgoje otrok 10.

Opozoriti moramo, da je feministi~na kritika patriarhalne struktu-
re in nedeljivosti spolnih vlog veliko prispevala k temu, da zaseb-
na sfera ni ve~ »kraljestvo mo{kega mo`a«, ampak prostor, kjer
odnosi odra`ajo razli~ne spolne vloge. Do spreminjanja predstav
o mo{kosti pa je pri{lo tudi s spremembami v javnih razpravah o
zdravju in prepre~evanju bolezni – podro~jem, ki je v nasprotju z
mo{kimi obi~aji nadzorovanja in zanikanja {ibkosti. Na splo{no
mnoge dru`bene spremembe povzro~ajo napetost med nadzo-
rom in tveganjem. Medtem ko mo{kost ceni nadzor in samoza-
dostnost, pa izku{nje teh obse`nih sprememb zahtevajo sposob-
nost soo~anja s spremembami in tveganjem kot potencialnimi de-
javniki javnega in zasebnega `ivljenja.

Ni preproste ali enostavne povezave med mo{kostjo in nasiljem,
vendar pa je prav to klju~no vpra{anje pri obravnavi dojemanja,
prikazovanja in opravi~evanja nasilja. V kontekstu mo{kosti ima
nasilje pogosto vlogo samopotrjevanja, kljub temu da nasilne`
`rtev dejansko fizi~no in psiholo{ko onesposobi. Nasilje obi~ajno
izhaja iz neenakopravnosti v odnosih mo~i in ne vklju~uje le fizi~-
nega, ampak tudi psiholo{ko pre`ivetje. V situacijah, ko posa-
meznik nima drugih mo`nosti za dvig samozavesti, si le-to za~a-
sno pridobi s premo~jo nad nekom drugim. Mladinski delavci na
tem podro~ju nenehno poudarjajo odnos med mladimi mo{ki, ki
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so du`beno-ekonomsko zapostavljeni, in zatekanjem k nasilju, da
bi si pridobili samospo{tovanje in presti`.

Mo{kost ni vzrok in ne opravi~uje nasilja, vendar pa ga na nek
na~in dopu{~a. Prizadevanje, da bi `iveli v skladu s stereotipom
mo{kosti, ki prevladuje v neki dru`bi, lahko vklju~uje vzdr`evanje
neizprosnega videza, ki ga je treba braniti in upravi~iti v okviru
mo{kih vrstni{kih hierarhij, kjer je ravno nasilje osrednji element
razumevanja mo{kosti. V situacijah, ko so drugi tradicionalni zna-
ki mo{kosti nedosegljivi, postaneta fizi~na hrabrost in nepopustlji-
vost glavna na~ina, da se posameznik doka`e kot mo{ki. To mo-
ramo imeti v mislih, tudi ko posku{amo razumeti nagnjenost k t.i.
rekreativnemu nasilju v in med skupinami mladih mo{kih, ki ve~i-
noma (ne pa nujno) prihajajo z obrobja dru`be. Ob tem naj pou-
darimo, da sta nasilje in mo{kost vedno le del konteksta. To po-
meni, da se ne smemo osredoto~iti samo na en vzrok za nasilje in
pri tem pozabiti na pomembno povezavo med marginaliziranimi
mladimi in nasiljem.

V zvezi z drugimi kategorijami tukaj zajetih priporo~il, naj opozo-
rimo, da prevladujo~e razumevanje mo{kosti na razli~ne na~ine
ume{~a `ensko kot `rtev mo{ke mo~i. V nekaterih okoli{~inah je
pretepanje `enske ne~astno, saj ni~esar ne dokazuje ali celo ka`e
na {ibkost nasilne`a. Po drugi strani pa je pove~anje nasilja v dru-
`ini pogosto povezano z vklju~evanjem mo{kih v druge oblike
»javnega« nasilja. Klju~nega pomena je, da se ves ~as zavedamo,
da je nasilje nad `enskami v dru`ini osrednji problem ve~ine dru`b
in ga lahko med drugim pove`emo z zahtevo mo{kih po vrnitvi
njihove mo~i v t.i. zasebni sferi. S tem je povezano dejstvo, da je
molk, ki sicer obkro`a nasilje v dru`ini, {e posebej izrazit, ko gre
za nasilje v dru`ini nad mo{kimi, ki je sicer bistveno manj pogosto
kot nasilje nad `enskami, a se vendarle pojavlja. Morda {teje prav
ta oblika vloge mo{kih kot `rtev za {e posebej hudo obliko ones-
posabljanja mo{kih in je hkrati postala predmet `go~ih dru`beno-
politi~nih razprav v {tevilnih evropskih dr`avah.

V raziskavah in posvetovanjih lahko zasledimo podatek, da imata
pogosta slaba ~ustvena razvitost in pomanjkanje medosebnih
spretnosti negativne posledice za `ivljenja mnogih mladih mo{kih.
Nasilje lahko postane v okviru kodeksov mo{kosti na~in za izra`a-
nje jeze, strahu ali agresije. Nasilno dejanje je oblika ~ustvenega
izra`anja, ki pa ne daje videza {ibkosti in je aktivno obrnjena nav-
zven. Z nasiljem se pogosto spro{~ajo nakopi~ene frustracije mla-
dih mo{kih zaradi njihovega dru`benega polo`aja, saj mo{ki ve~i-
noma nimajo na voljo prostora in kanalov za izra`anje svojih ~u-
stev. Jeza se zlahka pretvori v nasilje in je kot ~ustvo, ki prevlada
nad vsemu drugimi, {kodljiva tudi za zdravje nasilne`a. ^ustveni

Nasilje in mo{kost sta
vedno del konteksta. 
To pomeni, da se ne
smemo osredoto~iti
samo na en vzrok nasilja
in pri tem pozabiti na
pomembno povezavo
med marginaliziranimi
mladimi in nasiljem.
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razvoj je izredno pomemben na podro~ju spolnosti in mo{kosti,
kjer so stereotipi o mo{ki potenci in podobe gospodovalne mo{ke
seksualnosti lahko {e posebej te`ki in imajo {kodljiv vpliv na fante
in mlade mo{ke, ki jih morajo ovrednotiti in jim nasprotovati.

Namen omejenega in le delnega uvoda v priporo~ila tega podpo-
glavja je predvsem v opozorilu, da je obravnavanje odnosov mla-
dih mo{kih do nasilja v konkretnih dru`benih okoli{~inah pomem-
ben del vsakr{nih prizadevanj za prepre~evanje nasilja, transforma-
cijo sporov in utrjevanje podro~ja ~lovekovih pravic. Delo s fanti in
mladimi mo{ki mora biti osredoto~eno na analiziranje vzrokov za
nasilno obna{anje in iskanje alternativ nasilju. Mladinski delavci na
tem podro~ju vedno znova zatrjujejo, da fantje in mladi mo{ki i{-
~ejo podporo na neposredne in posredne na~ine. Poudariti pa mo-
ramo tudi, da je treba dojemanje mo{kosti obravnavati v povezavi
z drugimi vidiki problema, ki so predstavljeni v tej publikaciji, kot
npr. seksizem, homofobija, nasilje tolp in nasilje v {olah.

Pomembno je, da je pomen spolne vloge osrednji del obravnava-
nja nasilja in mladih, saj to nakazuje, da je nasilno obna{anje dru`-
beno nau~eno in ga je zato mogo~e spremeniti. Delo z mladimi, ki
so vpleteni v nasilje, se osredoto~a na spremembe in poudarja ne-
prenosljivo odgovornost nasilne`a. V enaki meri pa to delo pou-
darja, da so spremembe mo`ne le, ~e dosledno opozarjamo na
dru`bene, ekonomske in politi~ne okoli{~ine, v katerih prihaja do
nasilja mladih, in na nujnost politik in programov z jasnimi kratko-
ro~nimi, srednjero~nimi in dolgoro~nimi cilji. Delo s fanti in mladi-
mi mo{kimi poteka v ve~ oblikah, da bi bilo uspe{no pa mora:
� graditi trdne odnose in prostor, ki mladim mo{kim omogo~a,

da razmislijo o svojem `ivljenju;
� osvoboditi mlade mo{ke pritiskov, da se morajo prilagajati ali

primerjati s prevladujo~imi stereotipi o mo{kosti;
� spodbujati mlade mo{ke, da prevzamejo aktivno vlogo v oko-

lju, v katerem `ivijo, in se za~no ukvarjati z vpra{anji, ki vpliva-
jo na njihova `ivljenja;

� najti inovativne oblike in strategije aktivne podpore mladim
mo{kim, ki sami ne i{~ejo podpore;

� izobraziti mladinske delavce, da si pridobijo znanje, ozave{~e-
nost in vedenje, ki jih potrebujejo za u~inkovito delo s fanti in
mladimi mo{kimi;

� biti spo{tovano, cenjeno in imeti podporo {ir{ega kroga po-
bud in ljudi, ki delajo z mladimi.

Za doseganje teh ciljev je treba ponovno razmisliti o odnosih med
formalnim in neformalnim izobra`evanjem. Na podro~ju politik in
prioritet za dajanje podpore moramo postaviti v ospredje mladin-
sko delo s fanti in mladimi mo{kimi ter delo na podro~ju spolnih
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vlog. Hkrati pa je treba dose~i v dru`bi obrat stran od poenostav-
ljenega odnosa med kaznivimi dejanji in ma{~evalno pravi~nostjo.
Moralne pridige mladim, ki so vpleteni v nasilje, so nesmiselne. Si-
stem moralnih vrednot lahko posameznik prevzame le, ko ima ta
sistem zanj tudi kak{no materialno vrednost. Za mnoge mlade
mo{ke pomeni sodelovanje v nasilju dejanski materialni dobi~ek,
hierarhi~no prednost ali obliko zabave. Zato jim moramo poma-
gati razumeti, da se je nasilju mogo~e izogniti in da lahko s tem
veliko pridobijo tako oni sami kot okolje, v katerem `ivijo.

Delo s fanti in mladimi mo{kimi se v razli~nem obsegu pojavlja v
{tevilnih evropskih dr`avah in vklju~uje tako splo{no pomo~ mla-
dim na njihovem dolgem in te`kem prehodu v odraslost kot tudi
delo, ki se posebej osredoto~a na prepre~evanje nasilja ali njego-
vo ponavljanje. Zato so tudi metode in pristopi k delu zelo raz-
noliki in zajemajo od dela na ulici in vzpostavljanja stikov z mla-
dimi, mladinske klube in skupine mladih mo{kih do projektov, ki
temeljijo na {portu, glasbi in umetnosti. Ne glede na to pa bi
morali te dejavnosti {e raz{iriti, ponudbo mo`nosti in slu`b, ki so
mladim na voljo pa bi morali bolj prilagoditi posameznim skupi-
nam mladih mo{kih, saj gre za zelo raznolike posameznike, ki
imajo tudi zelo razli~ne potrebe. Ob tem se moramo tudi zave-
dati, da bomo pri oblikovanju izobra`evalnih pristopov k obrav-
navi pojma mo{kosti zelo verjetno naleteli na dolo~eno nasproto-
vanje drugih udele`encev v dru`bi, ki imajo o mo{kosti druga~ne
predstave in posledi~no tudi druga~en pristop. Povsem razumlji-
vo je torej, da bomo morali pogosto in vedno znova pojasnjevati
in utemeljevati, zakaj so predlagani projekti in pobude potrebni
in pomembni.

Od Sveta Evrope zahtevamo:
� da podpre nadaljnji razvoj izobra`evalnih pristopov k delu s

fanti in mladimi mo{kimi ter si prizadeva, da bi to delo posta-
vili v ospredje v okviru `e obstoje~ih programov in projektov
dela z mladimi.

Nacionalne oblasti bi morale:
� priznati, da je pravica posameznika do osebne integritete in

varnosti temeljna ~lovekova pravica, in da moramo potrebe in
dejanja mladih mo{kih obravnavati v okviru te pravice;

� uvideti, da so za delo na podro~ju prepre~evanja nasilja in
dela z mladimi potrebni dolgoro~na finan~na podpora, preda-
nost, ~as in potrpljenje za oblikovanje trajnih programov;

� naro~iti in uporabiti raziskave, ki analizirajo potrebe in speci-
fi~ne probleme fantov in mladih mo{kih, predvsem z vidika
njihovih izku{enj v okviru manj{inskih skupnosti in dru`beno-
ekonomske zapostavljenosti;
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� podpreti uvajanje dela s fanti in mladimi mo{kimi in spodbu-
jati njihovo izobra`evanje ter poskrbeti za redno dodatno izo-
bra`evanje mladinskih delavcev;

� vklju~iti `ivljenjsko potrebne spretnosti, pomen osebnega raz-
voja in ozave{~enosti o enakopravnosti spolov v formalne izo-
bra`evalne programe.

Lokalne oblasti bi morale:
� podpreti izobra`evanje mladinskih delavcev na podro~ju ena-

kopravnosti spolov, re{evanja sporov in medkulturnega u~enja
ter vklju~iti vse te vidike v ustrezne izobra`evalne programe;

� uvideti, da se morajo fantje in mladi mo{ki vklju~iti v razvojne
programe, in se zavezati, da jih bodo podprle in financirale;

� izvajati posvetovanja z mladimi, da bi zagotovili vpliv razli~nih
pogledov na spolne vloge na oblikovanje ciljev in rezultatov
lokalnih pobud;

� omogo~iti povezovanja razli~nih akterjev pri izvajanju aktivno-
sti in vanje vklju~iti fante, mlade mo{ke in njihove star{e, mla-
dinske organizacije ter {ole in, kjer je to mogo~e, tudi pred-
stavnike razli~nih skupin iz skupnosti;

� podpreti oblikovanje izobra`evalnih gradiv, ki obravnavajo vpra-
{anja mo{kosti, spolnih vlog in nenasilja, in so pisana na na~in,
ki spo{tuje ta na~ela in v katerih so zastopane vse skupine;

� priznati pomen medvrstni{kega vpliva in podpreti oblikovanje
pobud za medvrstni{ko izobra`evanje, ki nudi kredibilne alter-
native stereotipom o mo{kosti.

Mladinskim organizacijam priporo~amo:
� da z dodatnimi izobra`evanji o projektnem vodenju, organiza-

cijskih spretnostih in na~rtovanju ter izvajanju izobra`evanja
spodbudijo pove~anje obsega dela s fanti in mladimi mo{kimi;

� da si prizadevajo za nudenje varnega okolja, v katerem bodo
lahko mladi mo{ki izra`ali svoje ob~utke, in ob tem nadzoru-
jejo stopnjo vklju~evanja njihovih okolij in delovnih obi~ajev;

� da podprejo pobude medvrstni{kega izobra`evanja, predvsem
partnerstva s formalnimi izobra`evalnimi ustanovami in drugi-
mi organizacijami v skupnostih;

� da spodbudijo in podprejo mladinske delavce, naj redno vred-
notijo in razmi{ljajo o svoji vlogi, vklju~no s prizadevanji za
doseganje realnih ciljev in ovrednotenjem svojega dela;

� da zagotovijo mladinskim delavcem ustrezno izobra`evanje o
vpra{anjih vloge spolov, mo~i, seksualnosti in o ve{~inah ter
metodah za vklju~itev ozave{~anja o enakopravnosti spolov v
svoje delo;

� da v okviru u~enja ~lovekovih pravic posebno pozornost nameni-
jo problemu dojemanja mo{kosti in s tem povezanih tem ter si
prizadevajo za spremembo trenutnega neravnovesja med priza-
devanji za fizi~no in ~ustveno zdravje v splo{nem izobra`evanju.
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2.3. HOMOFOBNO NASILJE

Mladi zaradi svojih spolnih identitet {e vedno trpijo fizi~no, ver-
balno in institucionalno nasilje. Strah in predsodki do mladih lez-
bijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev (LGBT) se ka`ejo v kaz-
nivih dejanjih, storjenih iz sovra{tva, vrstni{kem nasilju v {olah,
nasilju na delovnem mestu in v razli~nih oblikah ~ustvenega nasi-
lja. Dejavniki, ki prispevajo k homofobiji, so v razli~nih dr`avah
~lanicah Sveta Evrope zelo razli~ni, pa tudi `ivljenjske razmere in
mo`nosti LGBT mladine se mo~no razlikujejo glede na nacionalne
in lokalne okoli{~ine. Ne glede na to pa lahko izpostavimo neka-
tere splo{ne probleme, kot so pomanjkanje celovitih informacij in
ozave{~enosti o seksualni raznolikosti v dru`inah, dru`benih insti-
tucijah in medijskih organizacijah ter prisotnost globoko zasidra-
nih stereotipov v verskih, politi~nih in kulturnih razpravah.

Kot smo pojasnili `e v drugem poglavju, je nasilje nad `enskami
in drugimi ranljivimi skupinami v dru`bi mo~ pojasniti kot obram-
bo agresivne mo{kosti in mladi geji so v tem okviru {e posebej iz-
postavljeni. V razli~nem obsegu se homoseksulanost {e vedno de-
finira glede na »pravo« mo{kost in v zvezi s tem v okviru prekriva-
jo~ih se kategorij, kot sta `enstvenost in {ibkost. To razlikovanje in
opravi~evanje, ki ga omogo~ajo kulturni predsodki do homose-
skualnosti, nenehno botrujeta nasilju nad mladimi homoseksual-
nimi mo{kimi. Med `rtvami so tudi mladi mo{ki, ki niso geji, am-
pak jih nasilne`i zaradi njihovega videza, vedenja ali obna{anja
uvrstijo v kategorijo »ne-pravih mo{kih« ali homosesksualcev, in
jih s tem dolo~ijo za tar~e nasilja.

Dokazi potrjujejo, da so gro`nje z nasiljem in izku{nje nasilja {e
vedno mo~no prevladujo~e v `ivljenju mladih gejev. To {e posebej
velja za ju`no in jugovzhodno Evropo, kljub prete`no obstoje~i
pravni za{~iti in spremembah v dru`benem vedenju, pa ta prob-
lem ostaja mo~no prisoten tudi v dr`avah zahodne Evrope. Pou-
dariti je treba, da je stopnja poro~anja o homofobnem nasilju v
mnogih evropskih dr`avah zelo verjetno izredno nizka, kar ka`e
na to, da se velik del `rtev ne po~uti dovolj varnih v stikih s poli-
cijo in socialnimi slu`bami11.

Vse te oblike nasilja, ki jih obravnavamo v teh priporo~ilih, tudi fi-
zi~no in verbalno nasilje nad LGBT mladino, {e posebej pa nad
mladimi geji, povzro~a celo vrsta dodatnih stisk. Nasilje in gro`nje
z nasiljem lahko pripeljejo do nasilja nad samim seboj. V Evropi

»^e je edini zlo~in, 
ki ti ga o~itajo, da si
druga~en, kaj zaboga
sploh lahko ukrene{ 
glede tega?«
Povzeto iz poro~ila s 
seminarja »Mladinsko delo
z de~ki in mladimi 
mo{kimi za prepre~evanje
nasilja v vsakdanjem 
`ivljenju« (Youth Work
with Boys and Young Men
as a Means to Prevent 
Violence in Everyday Life),
str. 27.
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smo pri~e nara{~anju samomorilnosti med mladimi mo{kimi, {te-
vilne {tudije pa ka`ejo, da je veliko ve~ja verjetnost, da bo samo-
mor poskusil narediti mlad gej kot pa njegov heteroseksualni vrst-
nik. Negotovost, strah in ob~utek izolacije ter nemo~i so pogosto
povezani z visoko stopnjo odvisnosti od drog in alkohola, depresi-
jo, brezdomstvom in nezmo`nostjo za uspe{ni zaklju~ek razli~nih
stopenj izobra`evanja in usposabljanja.

Skupine, ki se ukvarjajo z zagovorni{tvom na podro~ju problemov
mladih lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, pravijo, da
moramo nenehno postavljati pod vpra{aj prikrite vrednote in za-
konske predpostavke, ki se {irijo preko razli~nih struktur, s katerimi
imajo opravka mladi. Med takimi so tudi pogosta »nevidnost« LGBT
mladih v institucionalnih dolo~bah in definicijah, nenehno poudar-
janje tradicionalnih spolnih vlog v {olah, delovnih okoljih in institu-
cijah ter izklju~evalni pristop v izobra`evalnih programih. Zato je {e
toliko bolj pomembno, da izobra`evanje in ozave{~anje o homo-
fobnih predsodkih upo{teva tudi tiste dru`bene kontekste, ki na
prikrit na~in pripomorejo k nevidnosti in ignoranci LGBT mladih, in
ne le primerov fizi~nega in odkritega verbalnega nasilja nad njimi.

Odpravljanje strahu in ignorance ve~inske dru`be pozitivno pripo-
more k izoblikovanju samospo{tovanja LGBT mladine, poleg tega
pa mora vklju~evati tako formalne {olske izobra`evalne programe
in pobude kot tudi neformalno izobra`evanje in delo mladih. Oza-
ve{~anje mora potekati v okviru izobra`evanja o vlogi spolov in
spolnosti, saj je vzrok za predsodke do seksualne usmerjenosti
premajhno posve~anje pozornosti kompleksnim, a temeljnim vpra-
{anjem spolnosti in identitete. Tovrstno izobra`evanje mora zajeti
u~itelje, mladinske delavce, socialne delavce, policiste in delavce v
zdravstvu. Obravnavati pa mora tako osebne kot tudi institucio-
nalne norme ter predsodke. Policija in delavci v zdravstvu bi mo-
rali biti poleg tega dele`ni {e dodatnega izobra`evanja o delu z
`rtvami kaznivih dejanj iz sovra{tva.

Nacionalne oblasti bi morale:
� sprejeti zakonske spremembe na vseh podro~jih, kjer {e obsta-

ja diskriminacija na podlagi spola, spolnosti ali spolne usmer-
jenosti, in na ta na~in promovirati ozave{~anje javnosti o di-
skriminaciji in s tem povezanih vpra{anjih;

� zagotoviti, da je v okviru definicij in zakonskih opredelitev osred-
nji poudarek namenjen kaznivim dejanjem, storjenim iz sovra{-
tva in zaradi predsodkov do dolo~ene seksualne usmerjenosti;

� podpreti oblikovanje izobra`evalnih programov za policiste, iz-
vajalce socialnih storitev in delavce v zdravstvu, ki pomagajo
`rtvam kaznivih dejanj, storjenih iz sovra{tva, da bi lahko le-ti
`rtvam zagotovili ustrezno varnost in podporo;

Negotovost, strah, 
ob~utek izolacije in 
nemo~i so pogosto 
povezani z visoko 

stopnjo odvisnosti od
drog in alkohola, 

depresijo, brezdomstvom
in nezmo`nostjo za 

uspe{ni zaklju~ek 
razli~nih stopenj 
izobra`evanja in 

usposabljanja.
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� zagotoviti, da so v {olske izobra`evalne programe za podro~je
spolne vzgoje vklju~ene tudi LGBT teme, saj lahko samo tako
vsi dijaki in u~enci dobijo ustrezne in prave informacije;

� vklju~evati LGBT organizacije in gibanja v oblikovanje ustreznih
vidikov nacionalnih mladinskih politik, na primer spolne vzgo-
je v {olah;

� vklju~iti usposabljanja proti homofobiji v programe rehabilita-
cije storilcev kaznivih dejanj, storjenih iz sovra{tva, in oseb,
obsojenih zaradi diskriminatornih ravnanj.

Lokalne oblasti bi morale:
� spodbuditi in nadzorovati usposabljanje policistov in delavcev

v zdravstvu, ki pomagajo `rtvam kaznivih dejanj, storjenih iz
sovra{tva, s ~imer bi slednjim zagotovili varnost in podporo;
hkrati bi s tem spodbudili tudi ve~je {tevilo `rtev, da prijavijo
ta kazniva dejanja, in omogo~ili njihovo ve~jo preiskanost;

� zagotoviti ustrezno dodatno usposabljanje za vklju~evanje
LGBT tem v {olski izobra`evalni program in pomagati u~ite-
ljem z ustreznimi gradivi in informacijami;

� biti pripravljene podpreti aktivnosti, namenjene ozave{~anju
{ir{e javnosti ter primerno izobra`evanje mladinskih delavcev o
obravnavi tem s podro~ja vloge spolov, spolnosti in mo~i;

� zagotoviti sredstva, s katerimi bi mladim, ki okolici {e niso raz-
krili svoje spolne usmerjenosti, na preprost na~in omogo~ili
dostop do informacij o zdravju in `ivljenjskem slogu;

� podpreti dodatno izobra`evanje in raziskave mladih LGBT akti-
vistov o delu na podro~ju nasilja in o svetovanju mladim `r-
tvam nasilja.

Mladinske organizacije bi morale:
� zagotoviti predstavnikom LGBT mladih zastopanost v mladin-

skih institucijah, kot so mladinski sveti na regionalni, nacional-
ni in evropski ravni;

� zahtevati zakonske spremembe na vseh tistih podro~jih, kjer se {e
pojavlja diskriminacija na podlagi spola ali spolne usmerjenosti;

� podpreti stali{~e, da mora mladinsko delo vklju~evati razli~na
stali{~a, razli~ne predstave o spolnosti in jezik vklju~evanja v
izogib spodbujanja stereotipov na podlagi spola in spolne us-
merjenosti;

� predlagati in lobirati za ustrezno izobra`evanje mladinskih de-
lavcev, ki bodo delali z mladimi na podro~ju spolnih vlog, spol-
nosti in mo~i. To izobra`evanje mora zajemati tudi ozave{~a-
nje samih mladinskih delavcev in je {e posebej pomembno pri
obravnavi ob~utkov, ~ustev in strahov glede spolnosti s fanti
in mladimi mo{kimi;

� oblikovati partnerstva med LGBT organizacijami in drugimi or-
ganizacijami za delo na podro~ju prepre~evanja nasilja in oza-
ve{~anja.
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3. Rasizem in diskriminacija
Svet Evrope in njegove {tevilne partnerske organizacije `e dalj ~a-
sa aktivno sodelujejo v kampanjah proti rasizmu in sorodnim vr-
stam diskriminacije. Sode~ po javnem mnenju, ki trenutno vlada v
{tevilnih evropskih dr`avah, pa se bo moralo to delo nadaljevati
tudi v bodo~e. Zlo~ini, storjeni iz sovra{tva, rasisti~no nasilje in
razli~ne oblike rasizma so zelo raznoliki in predsodki, ki temeljijo
na etni~nih, nacionalnih ali razrednih razlikah, se nenehno spre-
minjajo. Zato se morajo tudi aktivisti, izvajalci mladinskih politik in
protirasisti~nih aktivnosti, ves ~as zavedati in spremljati pojave in
povzro~itelje rasizma in diskriminacije v svojih dru`bah.

Rasni predsodki v mnogih evropskih dr`avah izhajajo iz neenako-
pravnosti v zgodovinskih odnosih, ki so pripeljali do nastanka ve~-
nacionalne Evrope, kot jo poznamo danes. Predsodke pogosto
spremljajo in jih hkrati spro`ijo dru`beno-ekonomske razlike med
posamezniki, skupinami in skupnostmi. Te razlike v modernih
dru`bah vse prepogosto uporabljajo kot izgovor za opravi~evanje
bodisi dolo~enih dejanj bodisi pasivnosti – tako posameznikov kot
tudi institucij. Medtem ko so biolo{ke teorije rasizma v Evropi v
veliki meri izkoreninili, pa rasizem, ki ga upravi~ujejo s kulturnimi
dejavniki, uporablja iste taktike razlikovanja in poni`evanja dolo-
~enih ljudi na podlagi njihove druga~nosti, ki se jim jo pripisuje in
ki naj bi bila vzrok za njihove dru`bene zna~ilnosti.

Sam izraz »rasizem« zakriva dejstvo, da ne gre za jasen ali enoten
pojav in da so posamezniki in institucije nagnjeni k temu, da ima-
jo mnenja in sodelujejo v obi~ajih, ki so diskriminatorni samo do
nekaterih ljudi ali ki so v razli~ni meri diskriminatorni, pa naj se
tega zavedajo ali pa ne. V zadnjih desetletjih se v Evropi vse ve~
pozornosti, tako v politiki kot tudi v izobra`evanju, namenja raz-
li~nim izrazom nasilja posameznikov, pa tudi rasno motiviranim
neenakopravnostim in diskriminaciji v dru`beni oskrbi, izobra`eva-
nju, zaposlovanju in institucionalnemu rasizmu v dr`avnih organih
ter slu`bah. Mnoge evropske dr`ave se soo~ajo ali so prisiljene v
to, da se soo~ajo z odnosom med rasno diskriminacijo in rev{~i-
no, ~eprav so odzivi proti temu izredno razli~ni.

Kljub temu, da se rasizmu in diskriminaciji posve~a vse ve~ po-
zornosti – in so pristopi k obravnavi in analizam vse bolj sofisti-
cirani – ostaja rasizem v Evropi velik problem, ki zaradi razli~nih
oblik nadlegovanja, izklju~evanja in fizi~nega nasilja greni in ovi-
ra varnost in razvoj posameznikov. Rasisti~no in diskriminatorno
nasilje sta v razli~nih okoli{~inah zelo razli~na. Storilci so lahko

»Spopadanje z nasiljem
je dolgotrajno potovanje,

nasilja namre~ ni 
mogo~e povsem 

odpraviti, ker se njegova
narava nenehno 

spreminja. Obstaja ~ez
vso zgodovino ~love{tva

in bo vedno prisoten 
v tak{ni ali druga~ni 

obliki.«
Poro~ilo s posveta 

»U~enje iz nasilja« 
(Learning from violence),

str. 53.
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organizirane tolpe in skrajno desni~arske organizacije, ki nasilje iz-
vajajo na~rtno, lahko pa do rasisti~nih izpadov pride tudi sponta-
no, v napetostih na ulici in ob slu~ajnih sre~anjih. @alostno je, da
se v mnogih evropskih dr`avah nasilje, uperjeno proti nacionalnim
manj{inam, migrantom in iskalcem azila, sku{a in tudi dejansko
upravi~uje z izjavami in politiko nekaterih politi~nih strank. Doda-
ten dejavnik, ki pripomore k nasilju in opravi~evanju nasilja nad
migranti in iskalci azila, pa je njihova kriminalizacija in medijska
demonizacija. V tem kontekstu se pojem kaznivega dejanja, stor-
jenega iz sovra{tva, priznava vse {ir{e. Medtem ko se v Evropi za-
konske ureditve in {irina razumevanja zelo razlikujejo, lahko kazni-
vo dejanje, storjeno iz sovra{tva, v {ir{em pomenu razumemo kot
»kaznivo dejanje, pri katerem je dejavnik, ki odlo~a o tem, kdo bo
`rtev, predsodek storilca do dolo~ene opredeljive skupine«12. Ob
tej definiciji je treba poudariti, da je pojem »opredeljivosti« vpra-
{anje zaznave. Ljudje lahko postanejo `rtve zaradi barve ko`e, et-
ni~ne, narodnostne ali verske pripadnosti in zna~ilnosti, ki se jim
jih pripisuje, ne glede na to, kako ti ljudje dojemajo sami sebe.
Kazniva dejanja, storjena iz sovra{tva, ne pustijo le fizi~nih in psi-
holo{kih po{kodb `rtvi, ampak lahko stopnjujejo tudi napetosti
med ali v skupnostih.

Rasisti~ne politike in ravnanja v sodobni Evropi je treba obravna-
vati v okviru globalizirane rev{~ine in neenakopravnosti. Posledice
izredno tekmovalnega svetovnega kapitalizma pomenijo vse ve~jo
ekonomsko negotovost doma ter mno`i~ne selitve ljudi v okviru
svetovnega juga na obmo~ja na jugu in severu. To je pripeljalo v
mnogih primerih do napetega politi~nega ozra~ja, v katerem
dru`bena upravi~enja vse pogosteje povezujejo z nacionalno pri-
padnostjo in ne z dr`avljanstvom ali skrbjo za ~lovekove pravice.
Rasizem v Evropi in izven nje pa je treba razumeti tudi v povezavi
s spremenjenim politi~nim ozra~jem na svetovni ravni po letu
2001. V nekaterih primerih se ~lovekove pravice in dr`avljanske
svobo{~ine spregleda ali ukine v imenu varnostnih prioritet. Prav
tako pa predstavljajo nove izzive za aktivizem proti rasizmu tudi
poro~ila o porastu islamofobi~nih in anti-semitisti~nih ob~utkov in
dejanj po Evropi.

Mlade u~inki in izklju~evanje, ki jih prina{ata rasizem in diskrimi-
nacija, {e posebej ogro`ajo. [e posebej tiste z ve~ identitetami in
pripadnostmi, ki so v razmerah napetosti in polarizacije izpostav-
ljeni dodatnim pritiskom. Tak{nim mladim mo{kim in `enskam, ki

Rasisti~ne politike in 
ravnanja v sodobni 
Evropi je treba 
obravnavati v okviru 
globalizirane rev{~ine 
in neenakopravnosti.
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so druga~nega videza, grozijo napadi in marginalizacija. Ta margi-
nalizacija je lahko dolgoro~na in obsega neenakopraven dostop in
omejene mo`nosti za izobra`evanje ter zaposlovanje. V mnogih
evropskih dr`avah so zakoni o dr`avljanstvu in poroki diskrimina-
torni do mladih parov me{ane nacionalnosti ali porekla. Hkrati pa
so mladi v ospredju aktivizma in prizadevanj proti rasizmu. Glede
na vpliv rasizma in na~ine, na katere se diskriminacija premika in
spreminja, je treba mlade nujno vklju~iti v resna posvetovanja in v
postopke odlo~anja, njihove pobude pa ceniti in podpreti. 

Svet Evrope bi moral:
� vlo`iti poseben napor v prizadevanja, da boj proti rasizmu in

njegove {tevilne oblike ostane prioritetno podro~je v okviru
njegovih programov za izobra`evanje in ~lovekove pravice. Po-
leg tega bi moral zagotoviti prevod ustreznih gradiv, da bodo
le-ta na voljo {olam, mladinskim organizacijam in institucijam,
ki se ukvarjajo z usposabljanjem za delo proti rasizmu;

� usmeriti svojo pozornost na antisemitizem in islamofobijo, ki
se ponovno pojavljata v {tevilnih evropskih dru`bah;

� spodbuditi evropsko razpravo o definicijah in zakonskih pristo-
pih k obravnavi kaznivih dejanj, storjenih iz sovra{tva;

� uporabiti svoj privilegiran polo`aj in vpliv za zagotavljanje pro-
stora za razpravo in mre`enje med vladnimi predstavniki ter
predstavniki civilne dru`be, tak{no sodelovanje pa bi moral
spodbuditi in podpreti tudi med posameznimi podro~ji in ve-
dami.

Nacionalne oblasti morajo:
� prenoviti in preoblikovati politike, ki so diskriminatorne in v

nasprotju s standardi in dokumenti ~lovekovih pravic in ki po-
tencialno spodbujajo in upravi~ujejo {ir{e dru`beno nasilje in
diskriminacijo;

� zagotoviti, da nedavne poostritve varnostnih politik in ukrepov
ne posegajo v ~lovekove pravice posameznikov ali prispevajo k
ponovni diskriminaciji ranljivih skupin in skupnosti;

� sprejeti zakonodajo o kaznivih dejanjih iz sovra{tva na podro~-
ju rasisti~nega, ksenofobi~nega, homofobi~nega in spolnega
nasilja ter podpreti zagotavljanje ustreznih storitev za `rtve
teh kaznivih dejanj;

� podpreti oblikovanje in izvajanje usposabljanja za vse vpletene
na podro~ju prepre~evanja nasilja in diskriminacije, vklju~no s
policisti, u~itelji in socialnimi delavci. K tovrstnim aktivnostim
bi lahko veliko prispevali predstavniki civilne dru`be.

Lokalne oblasti pozivamo:
� naj svoje zaposlene usposobijo za delo s storilci in `rtvami na

podro~ju kaznivih dejanj in nasilja;
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� naj podprejo integracijo neformalnih in medkulturnih izobra-
`evalnih tehnik v {ole in formalna izobra`evalna okolja. Prav
tako je za`eleno, da bi oblikovanje in izvajanje teh strategij
potekalo v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi, {tudenti in ne-
vladnimi organizacijami;

� naj zagotovijo, da je v izobra`evanju u~iteljev posebna pozor-
nost namenjena u~enju o ~lovekovih pravicah kot posebnem
predmetu in kot integriranem pristopu k drugim predmetom
in aktivnostim;

� naj zagotovijo, da bodo programi u~enja o ~lovekovih pravi-
cah namenjali posebno skrb informiranju posameznikov iz ran-
ljivih skupin o njihovih pravicah in potencialnih sredstvih, ki so
jim na voljo v primeru kr{itev.

Mladinske organizacije pozivamo:
� naj v okviru svojih programov in dela organizacij postavijo boj

proti rasizmu in diskriminaciji kot prioriteto;
� naj vzpostavijo partnerstva z izvajalci formalnega izobra`eva-

nja, da bi pove~ali poudarek in kakovost participativnega u~e-
nja o ~lovekovih pravicah;

� naj zagotovijo, da bodo programi u~enja o ~lovekovih pravi-
cah namenjali posebno skrb informiranju posameznikov iz ran-
ljivih skupin o njihovih pravicah in potencialnih sredstvih, ki so
jim na voljo v primeru kr{itev.
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4. Nasilje v {olah
^eprav si v po {olah prizadevajo ustvariti in ohraniti varno okolje
za u~enje in osebni razvoj, pa je nasilje razli~nih oblik – posredno
ali neposredno – tudi v {oli redni spremljevalec {tevilnih dijakov in
{tudentov. Nasilje v {olah obstaja povsod in njegovo prepre~eva-
nje bi moralo biti prioriteta v nacionalnih mladinskih in izobra`e-
valnih politikah.

Nasilje v {olah ni nov pojav, vendar pa se je v javno zavest mo~-
neje vtisnil {ele v zadnjih letih, predvsem zaradi mno`i~nega po-
ro~anja o umorih in z medvrstni{kim nasiljem povezanih samo-
morih v Evropi in izven nje. Te tragedije so vidne in skrajne oblike
rasto~e ravni nasilja v {olah. Oblike nasilja, pa tudi trendi in vzro-
ki tega pojava se sicer razlikujejo od dr`ave do dr`ave, vsi sogla-
{ajo, da so {ole vse bolj le mikrokozmos {ir{ih dru`benih skrbi, saj
{olskega okolja ni mogo~e izlo~iti iz napetosti in nasilja, ki vladajo
v {ir{i dru`bi in predvsem iz lokalnih skupnosti, kjer se {ole naha-
jajo. Poleg tega pa postajajo {ole kot pomembni dejavniki sociali-
zacije preobremenjene v zapletenem in neskladnem prehodu mla-
dih v odraslost in delovno `ivljenje. Nekdanji tradicionalni dejavni-
ki, ki so zagotavljali varnost v {olskih klopeh, kot so {olska pravila
in odnosi med u~enci oz. dijaki in u~itelji, pri prepre~evanju nasi-
lja `al nimajo ve~ velike vloge.

Nasilje v {olah je kategorija, ki zajema izredno razli~ne situacije
tako glede na stopnjo in intenzivnost, kot tudi glede na vzroke in
`rtve. Nasilje v {oli se lahko pojavlja le ob~asno in nenamerno ali
pa se stopnjuje v nenehno, ponavljajo~e se, nadlegovanje in vikti-
mizacijo. Ustrahovanje in nadlegovanje zajema vse od pogostih
verbalnih in ~ustvenih zlorab, do kraj osebnih predmetov in fizi~-
nih napadov na ljudi. Pri tem je zelo pomembno, da se zaveda-
mo, v kako zelo razli~nih oblikah se lahko pojavlja ustrahovanje.
Dejanj, ki ogro`ajo integriteto in varnost posameznikov, morda
niti ne opazimo, dokler se ne poka`ejo njihove posledice. Ko
obravnavamo nasilje v {olah, najpogosteje govorimo o nasilju med
u~enci ali dijaki. V nekaterih primerih postaja problem tudi nasilje
u~iteljev nad u~enci ali dijaki, vendar pa je vse bolj zaskrbljujo~e
predvsem izvajanje nasilja u~encev in dijakov nad u~itelji. Pojav je
sicer zelo zapleten, vendar pa moramo nasilje nad u~itelji ned-
vomno obravnavati predvsem v povezavi s splo{nim razvrednote-
njem u~iteljskega poklica v evropskih dru`bah.

Podobno kot v drugih institucionalnih okoljih tudi v {oli posa-
meznik postane `rtev nasilja zaradi vidnih razlik in podrejenosti

Vsi sogla{ajo, da so {ole
vse bolj le mikrokozmos

{ir{ega dru`benega 
okolja.

33



seveda pa se tudi v {oli prepleta rasisti~no, diskriminatorno, ho-
mofobno in spolno pogojeno nasilje. Kljub temu moramo nasilje
v {olah obravnavati kot preplet vplivov {ir{e dru`be in za {olo
specifi~ne dinamike ter odnosov. Nasilne`i lahko npr. svoja deja-
nja opravi~ujejo z rasisti~nimi pojmi in se vendarle hkrati navezu-
jejo tudi na vzpostavljanje in ohranjanje hierarhij med u~enci ali
dijaki in v {oli. V nekaterih primerih te oblike nasilja v {oli pove-
zujejo z obstojem in krepitvijo aktivnosti tolp v {olskem okolju.

Nasilje v {oli neposredno in posredno prina{a {kodljive kratkoro~-
ne in dolgoro~ne posledice. Od depresije pri posameznikih, zlora-
be drog ali alkohola in zaostajanja v izobra`evanju do {ir{ih prob-
lemov brezposelnosti, stopnje pismenosti v dru`bi in normalizacije
nasilnih odzivov na spore vseh vrst. Nasilje v {olah ne destabilizira
le posameznih izobra`evalnih ustanov, ampak tudi prizadevanja
za krepitev dru`bene in politi~ne participacije in trajnega miru. To
{e posebej velja za okolja, v katerih je nasilje v {oli tako posledica
rev{~ine v okolici in dru`bene marginalizacije kot tudi njihov se-
stavni del. Nasilje se sicer odvija predvsem v medosebnih dejanjih,
vendar pa ga je treba obravnavati in nadzorovati v dru`beno-eko-
nomskem okviru, ~e `elimo oblikovati primerne programe za nje-
govo prepre~evanje in obravnavo njegovih posledic.

Pogosti so primeri, ko so sprejete strategije prepre~evanja nasilja
le odziv na pojav nasilnih dejanj med u~enci ali dijaki. Glede na
pogosto zelo grobo naravo nasilja in njegovo visoko dru`beno
ceno, pa moramo najprej uvesti ukrepe za prepre~evanje nasilja v
{olah in trajne strategije. Prepre~evanje nasilja je temeljni del izo-
bra`evanja za demokrati~no dru`bo in izobra`evanje, ki sku{a
spodbujati pluralizem, enakopravnost spolov, aktivno spo{tovanje
~lovekovih pravic in mirno re{evanje sporov, se mora na pojav na-
silja v {olskem okolju in vzroke zanj dosledno in aktivno odzivati.
To lahko pomeni tudi temeljni zasuk v formalnem izobra`evanju v
smeri participativnega izobra`evanja, osredoto~enega na u~enca.
Problem nasilja in mo~i je mogo~e najbolje obravnavati, ~e se lah-
ko o obstoje~ih odnosih mo~i odkrito pogovarjamo. To je lahko
{e posebno pomembno v okviru {ole kot ustanove. Zaradi raznoli-
kega in pogosto zmedenega {olskega `ivljenja se morda tak{ni
predlogi zdijo pretirano utopi~ni. Vendar pa ni dvoma, da se lah-
ko demokrati~nega vedenja in odgovornosti najbolje nau~imo v
demokrati~ni {oli in v okolju, ki s {olo aktivno sodeluje.

Kot smo `e poudarili, je glavno priporo~ilo pri prepre~evanju nasi-
lja v {oli oblikovanje partnerstev za trajno delo na tem podro~ju.
Vzroki in posledice nasilja se prosto gibljejo na meji med {olo in
preostalo dru`bo, zato mora skupna akcija povezovati predvsem
socialne mre`e okrog vsake posamezne {ole. Raznolike nacionalne,

Prepre~evanje nasilja 
je temeljni del 
izobra`evanja za 
demokrati~no dru`bo.
Izobra`evanje, ki sku{a
spodbujati pluralizem,
enakopravnost spolov,
aktivno spo{tovanje 
~lovekovih pravic in 
mirno re{evanje sporov,
se mora na pojav nasilja
v {olskem okolju in 
vzroke zanj dosledno 
in aktivno odzivati.
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regionalne in lokalne razmere sicer vplivajo na mo`nosti oblikova-
nja razli~nih partnerstev, vendar pa priporo~amo sodelovanje na-
slednjih dele`nikov:
� u~enci oz. dijaki konkretne {ole – tako posamezniki kot tudi

njihova predstavni{ka telesa – vklju~no z zelo mladimi u~enci
in potencialno tudi nekdanjimi u~enci;

� {olsko skupnost v naj{ir{em pomenu; u~itelje in njihove orga-
nizacije, administrativno osebje in vodstvene organe, zaposle-
ne, ki ne pou~ujejo, star{e in njihove predstavnike, socialne in
zdravstvene slu`be, ki sodelujejo s {olo;

� lokalne in regionalne oblasti, {e predvsem tiste specializirane
slu`be, ki obi~ajno sodelujejo v prepre~evanju nasilja;

� mladinske organizacije in mladinske klube, ki so aktivni na {o-
li ali v njeni okolici;

� nevladne organizacije, ki sodelujejo pri organizaciji dodatnih
aktivnosti – kot so neformalno izobra`evanje in kulturni aktivi-
zem – ter organizacije, ki predstavljajo razli~ne skupnosti v {ol-
skem okoli{u in delajo v teh skupnostih;

� nacionalne oblasti, odgovorne za izobra`evalno politiko v te-
snem sodelovanju s tistimi, ki so pristojni za mladinsko politi-
ko, pravosodje, regionalno na~rtovanje in mestno politiko ter
zadeve dru`beno-ekonomskega pomena;

� nacionalne, regionalne in lokalne medije ter {ir{e mre`e medi-
jev, ~e je to izvedljivo;

� predstavnike raziskovalcev iz akademskih, vladnih in nevladnih
struktur. 

Namen tak{nih partnerstev bi moralo biti oblikovanje trajnega
procesa nadzora, posvetovanj in skupnih pobud, ne pa vzdr`eva-
nje togih formalnih struktur. Potreba po partnerstvu temelji na
dejstvu, da se nasilje in ustrahovanje v {oli zmanj{ajo ob skupni
akciji, ki zahteva tako mo~no sodelovanje star{ev, ki podprejo u~i-
telje, izku{eno vodstvo {olskih oblasti, vklju~evanje in posvetova-
nje z organizacijami iz skupnosti, kot tudi mladinske organizacije
in preostalo skupnost.

Priporo~ila tega poglavja so sicer naslovljena na vsako izmed sku-
pin dele`nikov posebej, a jih moramo brati kot celoto.

Svet Evrope bi moral:
� podpreti in razdeliti obse`no mednarodno primerjalno {tudijo

o problemu nasilja v {oli;
� raz{iriti navodila Sveta Evrope za mladinsko politiko, da bi

vklju~evala tudi nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje v {olah;
� posebej poskrbeti za promocijo u~enja o ~lovekovih pravi-

cah in izobra`evanja za demokrati~no dru`bo, saj sta to po-
membna na~ina prepre~evanja nasilja v {olah in oblikovanja
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prepre~evalnih ukrepov. V ta namen bi morala organizacija
poskrbeti, da bi bila obstoje~a gradiva za u~enje o ~lovekovih
pravicah in usposabljanje u~iteljev dostopna u~iteljem in {o-
lam v prevodu;

� ~imprej pripraviti in razdeliti priro~nik o izvajanju strategij pre-
pre~evanja nasilja v {olah, na podlagi raziskave, posvetovanja
in ugotovitev integriranega projekta »Odzivi na nasilje v vsak-
danjem `ivljenju«.

Od nacionalnih oblasti zahtevamo:
� da promovirajo spo{tovanje u~iteljskega poklica ob vsaki pri-

lo`nosti in se zave`ejo k nudenju trajne pomo~i za re{evanje
problemov in napetosti v u~ilnicah;

� da zagotovijo, da postane prepre~evanje in obravnava nasilja
v {olah osrednji del vsake nacionalne mladinske politike;

� da podprejo to podro~je v nacionalni mladinski politiki z ak-
tualnimi raziskavami o nasilju v {olah in oblikovanjem nacio-
nalnega akcijskega na~rta;

� da zagotovijo trajno strategijo za prepre~evanje nasilja in v ta
namen ustanovijo nacionalna nadzorna telesa, kjer jih {e ni, in
jih usposobijo za nudenje pomo~i in podpore lokalnim part-
nerjem;

� da sprejmejo primerne finan~ne ukrepe za podporo oblikova-
nja in primernega delovanja lokalnih partnerstev.

Lokalne in regionalne oblasti bi morale:
� vklju~iti prepre~evanje nasilja v {oli v svoj redni program pre-

pre~evanja nasilja v vsakdanjem `ivljenju;
� izvajati mladinske politike, ki vklju~ujejo sodelovanje in posve-

tovanje z mladimi v lokalnem in regionalnem demokrati~nem
`ivljenju;

� podpreti oblikovanje strategij za prepre~evanje nasilja in lokal-
nih partnerstev v dejanskem in finan~nem smislu;

� zagotoviti, da bo osnovno in dodatno usposabljanje u~iteljev
zajemalo ve{~ine, ki jih rabijo za re{evanje nasilja in sporov v
razredu, vklju~no z u~enjem o ~lovekovih pravicah, neformal-
nimi izobra`evalnimi pristopi, strategijami obravnave sporov in
dru`beno komunikacijo.

[olskim ustanovam priporo~amo:
� da v {olski program uvedejo na~ine za prepre~evanje nasilja in

pobude ozave{~anja;
� da poskrbijo za demokrati~no delovanje {ol, predvsem s priz-

navanjem primernega mesta u~encem oz. dijakom in njihovim
star{em;

� da podprejo u~itelje in u~ence oz. dijake v skupnih akcijah za
prepre~evanje nasilja v {oli;
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� da omogo~ijo formalno in neformalno medvrstni{ko izobra`e-
vanje v {oli, saj je vpliv vrstnikov zelo pomemben v `ivljenju
mladih in nudi resni~ne ter kredibilne alternative nasilju in
dru`benemu poveli~evanju le-tega;

� da se pri prepre~evanju nasilja pove`ejo z lokalnim okoljem.

Mladinske organizacije bi morale:
� s {olami vzpostaviti partnerstva, ki bi omogo~ila ve~je upo{te-

vanje mnenj in sodelovanje mladih ter promocijo neformalne-
ga izobra`evanja o programih in strategijah za prepre~evanje
nasilja.
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5. Urbano nasilje in mladi
Urbana okolja lahko posamezniku po eni strani ponudijo zelo do-
bre mo`nosti, da razvije svoje potenciale, po drugi strani pa se v
tem istem okolju sre~ujemo tudi z vi{jo stopnjo nasilja, kar vseka-
kor tudi vpliva na `ivljenje. Ravno mladi pa so simbol teh dveh
skrajnosti – `ivahnosti mestnega `ivljenja in gro`enj, ki pre`ijo na
mestnih ulicah. Nedvomno moramo tudi v tem primeru prese~i
tak{ne poenostavljene predstave, vendar pa ne smemo prezreti
dejstva, da se {tevilne oblike nasilja, s katerimi so mladi tako ali
druga~e povezani, dogajajo v okvirih urbanega `ivljenja. Npr. kaz-
niva dejanja, storjena iz sovra{tva, in zlo~ini povezani z diskrimi-
nacijo, nikakor sicer niso izklju~no urbani, se pa najpogosteje po-
javljajo v multikulturnih mestih in okoljih, kjer je »druga~nost« vid-
na in pomeni ranljivost. [tevilne oblike nasilja, ki vklju~ujejo mla-
de kot `rtve, storilce, pa tudi kot aktiviste proti nasilju, so mo~no
povezane z razli~nimi oblikami socialne izklju~enosti, ki je v velikih
mestih in krajih {e toliko bolj o~itna. Svet Evrope je pod okriljem
projekta »Odzivi na nasilje v vsakdanjem `ivljenju demokrati~ne
dru`be« objavil {tevilne dokumente, v katerih je podrobno pred-
stavljeno, kako je urbana socialna vklju~enost povezana s krimina-
lom in nasiljem. Kot navaja priro~nik »Prepre~evanje kriminalitete
v urbanih okoljih: priro~nik za lokalno samoupravo13«:

»Velika mesta so bila vedno prizori{~e gospodarskega napredka in
kulturnih dose`kov, neizogibno pa so tudi okolje, kjer je {e mo~-
neje ob~utiti dru`bene probleme, kot je kriminal. Zakaj pride do
tega? Splo{no znano je, da so osrednji vzroki kriminala brezposel-
nost in te`ave pri zagotavljanju ustreznih dohodkov ali `ivljenjskih
pogojev na zakonit na~in; ponuja se ve~ prilo`nosti za kazniva
dejanja, zmanj{an je dru`beni nadzor; dru`beno prikraj{anje in iz-
klju~enost; monotono ali razpadajo~e fizi~no okolje; neprimerni
bivalni pogoji...« (2002, str. 9).

Ta trditev sicer le pojasnjuje splo{no znana dejstva, pa vendarle
{tevilne razprave o varnosti in pravu, ki trenutno potekajo v evrop-
skih dr`avah, na rob odrivajo primerne analize dru`benih okoli{-
~in v prid razli~nim oblikam populisti~ne retorike. Zapletenost ce-
lotne slike v razli~nih evropskih okoljih seveda presega okvire tega
dokumenta, jasno pa je, da so zaskrbljenost nad terorizmom in
varnostjo, napete razprave o priseljevanju in splo{ne populisti~ne
razprave o »miru in redu« med seboj povezane. Vpliven polo`aj

[tevilne oblike nasilja, 
ki vklju~ujejo mlade kot
`rtve, storilce, pa tudi
kot aktiviste proti 
nasilju, so mo~no 
povezane z razli~nimi
oblikami socialne 
izklju~enosti, ki je v 
velikih mestih in krajih
{e toliko bolj o~itna.
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populisti~nih in skrajno desni~arskih strank v {tevilnih evropskih
dr`avah niso pripeljali le do asocialnega poudarjanja »odgovorno-
sti posameznika«, ampak tudi do predvidljivega zasuka k represiv-
nim pristopom, kot so poudarjanje pove~anja policijske prisotno-
sti in policijskih pooblastil, stro`je zaporne kazni »kot opozorilo«
in splo{no zaostrovanje razmer. V nekaterih primerih je to pripe-
ljalo do izrazitega dodatnega omejevanja mladih s strani policije z
dolo~anjem novih prekr{kov – eden tak{nih skrajnih primerov je
npr. prepoved »zbiranja mladih na stopni{~ih«, ki jo je uvedlo
francosko ministrstvo za notranje zadeve14. Nagibanje v smeri re-
presije namesto prepre~evanja {e zaostruje narava volilnega ciklu-
sa, pri katerem dajejo kratkoro~ne in mo~no razvpite kaznovalne
pobude ve~ji ob~utek varnosti, kot dolgoro~na zaveza k prepre~e-
vanju, partnerstvu in socialnemu vklju~evanju.

Vendar tudi najbolj represivne pristope spremlja dolo~ena oblika
preventivnih strategij. To dokazuje zavedanje o omejeni trajnosti
pove~anega nadzora, pove~ane policijske prisotnosti in zapornih
kazni. In ravno to je klju~no spoznanje, namre~, da represija ni
prava re{itev problema, ampak da morajo uspe{ni pristopi k
zmanj{anju in prepre~evanju nasilja vklju~evati mlade kot part-
nerje in izvajalce politik, ki poudarjajo socialno kohezijo in vklju-
~enost. To temeljno priporo~ilo potrjuje tudi poglobljena primer-
jalna {tudija »Socialna vklju~enost mladih v zapostavljenih urba-
nih predelih: navodila za spopadanje z vzroki nasilja«15, ki anali-
zira pristope k socialnemu vklju~evanju mladih v zapostavljenih
urbanih predelih v {estih razli~nih soseskah16 in ugotavlja skupne
vzorce prikraj{anja, izklju~enosti in nasilja, ki presegajo razlike v
dru`beno-politi~nem in lokalnem okolju. Mladi – z njimi so se
posvetovali kot z dele`niki v njihovem dru`benem okolju – so za-
trjevali, da je nasilje v njihovih urbanih razmerah bistveno bolj
zapleteno, kot to ka`ejo stereotipi o mladoletni{ki deviantnosti,
ki so {iroko raz{irjeni. Poro~ilo opozarja predvsem na »nasilje
odraslih« v obliki nasilja v dru`ini, zlorabo drog in alkohola, et-
ni~ne napetosti in policijsko ustrahovanje, ki so mu izpostavljeni
{tevilni mladi.
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violence. Kon~no poro~ilo oddelku Sveta Evrope za socialno kohezijo.



[tudija nadalje ugotavlja, da je stopnja rev{~ine in neuspeha v izo-
bra`evanju v vseh obravnavanih okoljih vi{ja od mestnega povpre~-
ja, hkrati pa je to okolje pogosti cilj migracijskih tokov. Ob vseh
teh ugotovitvah seveda ni presenetljiv podatek, da vlada v teh so-
seskah velika gospodarska zmeda zaradi hegemonisti~ne globaliza-
cije in da prevladujejo slabo pla~ane slu`be »fleksibilnega« storitve-
nega sektorja v situaciji, ko »tudi izobra`evalni sistem izgubi svojo
sposobnost, da bi omogo~il dostop do bolje pla~anih slu`b«. So-
cialno izklju~enost mnogih mladih {e poglablja negotovost glede
zaposlitve in mo~no raz{irjena odvisnost od socialnih podpor. Po-
ro~ilo poudarja: »Vse {tudije primerov opozarjajo na razliko med
»biti reven« – kar je mogo~e popraviti, tako da zaslu`i{ ve~ denar-
ja – in »biti izklju~en« – kar ustvari globok prepad med prizadeto
osebo ter glavnimi institucijami in obi~aji v dru`bi.«17

Izklju~evanje mo`nosti spremlja marginalizacija »problemati~nih«
predelov. Splo{en proces v tak{nih soseskah je, da se odselijo vsi, ki
si to lahko privo{~ijo, kar seveda neizogibno pripelje do {e dodat-
nega poslab{anja obsega in kakovosti storitev ter udobja, ki so v
teh okoljih na voljo. Tako so npr. urbani sociologi zaznali tendence
v smeri urbanega »prostorskega izlo~evanja« zaradi upravljanja
medsebojnih vplivov med »kulturami izobilja in rev{~ine«.18 Mednje
sodijo pove~anje nadzora, ograjevanje stanovanjskih obmo~ij in pri-
vatizacija javnih prostorov. To pove~uje socialno izklju~enost, pred-
vsem pa izklju~uje in stigmatizira mlade ter daje vtis, da prav oni
poosebljajo nevarnost v urbanih okoljih. Svet Evrope pri oblikovanju
novih politik poudarja, da je potrebno stanovanjska vpra{anja in
kriminal obravnavati povezano; enako to velja za o`ivljanje mest in
na~rtovanje javnih prostorov in ulic ter urejanje mestnega prevoza
za zmanj{evanje kriminala. Pri obravnavi nasilja in mladih, pa ta pri-
poro~ila sledijo stali{~em, predstavljenim v poro~ilu analize »Social-
na vklju~enost mladih«19, namre~ da morajo biti mladi v sredi{~u
vsake pobude – od njihovega za~etka do oblikovanja mladinske
strategije, temelje~e na sodelovanju in celovitem na~rtovanju. 

»Vzroki nasilja in kriminala so zapletena posledica fizi~nih, psiho-
lo{kih, socialnih in gospodarskih dejavnikov, ~e le-te obravnavamo
v okviru preventivnih pristopov temelje~ih na pravicah. Noben od-
nos ni enodimenzionalen – nasilje in kriminal se bohotita v okoljih
mnogovrstnega prikraj{anja. Zato morajo tudi reakcije nanje vklju-
~evati razli~ne sektorje, biti morajo celovite in holisti~ne.«, (str. 8).

Uspe{ni pristopi k
zmanj{anju in 
prepre~evanju nasilja
morajo mlade vklju~evati
kot partnerje in izvajalce
politik, ki poudarjajo 
socialno kohezijo in
vklju~enost.

^e `elimo, da so pobude
kredibilne, realne 
in dajejo »ob~utek 
lastni{tva«, morata biti
posvetovanje in resen
dialog temelj, na 
katerem so te pobude
zgrajene.
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Navodila za pripravo strategij, ki naj bi pomagale krepiti socialno
kohezijo mladih in s tem tudi prepre~evale urbano nasilje, naj bi
temeljile na naslednjih elementih: usposabljanje mladih, decentra-
lizacija, integrirano oblikovanje politik in njihovo izvajanje ter part-
nerstvo in vrednotenje projektov. Te temeljne elemente na kratko
obravnavamo v naslednjih podpoglavjih in ponujamo priporo~ila
klju~nim soudele`encem.

5.1. USPOSABLJANJE MLADIH

Podobno kot v priporo~ilih ostalih poglavij je tudi pri oblikovanju
strategij v stanovanjskih soseskah bistvenega pomena resni~no us-
posabljanje in krepitev vloge mladih. Posvetovanje in pristen dialog
ne smeta biti le luksuz, opcijski dodatek ali zgolj faza v procesu,
ampak mora to biti temelj vsake pobude, ~e `elimo zagotoviti nji-
hovo kredibilnost, realnost in dati mladim »ob~utek lastni{tva«.
Osrednji del takega procesa je posvetovanje z mladimi in njihovo
vklju~evanje, da jim je kot lokalnim dele`nikom omogo~eno, da
prispevajo svoja mnenja, ki jih potem skupaj z mnenji drugih de-
le`nikov iz lokalnega okolja vklju~ijo v celotno strategijo. Glavni
nauk kvalitativne raziskave, ki je bila del projekta ob pripravi poro-
~ila »Socialna vklju~enost mladih«20 je, da razli~ni ljudje razli~ne
probleme razli~no razumejo in do`ivljajo. Zato lahko kakovostne
ukrepe oblikujemo le s trajnim in obse`nim dialogom. Na kratko:
strategije – osredoto~ene na mlade – je mogo~e resni~no oblikova-
ti le, ~e so holisti~no osredoto~ene na mlade in upo{tevajo njihove
potrebe, mnenja, dru`beni kapital, strategije dru`benega in eko-
nomskega pre`ivetja ter potenciale mladih ljudi, ki so jim namenje-
ne. Dodaten vidik strategij usposabljanja, na katerega opozarjajo
{tevilna poro~ila in pri~evanja iz prakse, pa je, da morajo strategije
potekati v okviru vnaprej dogovorjenih pri~akovanj, pravic in odgo-
vornosti. Zgoraj omenjeno poro~ilo poudarja, da je to klju~ni ele-
ment, ki odlo~a o preobratu iz dr`ave blaginje (v kateri so uporab-
niki okarakterizirani kot pasivni prejemniki) v dru`bo blaginje, v ka-
teri so dr`avljani »usposobljeni za prevzemanje odgovornosti – in-
dividualne in kolektivne – za oblikovanje lastne prihodnosti. Oni in
ne le dr`ava morajo oblikovati socialno politiko.« (str. 8).

Na podlagi te analize, bi morale mednarodne institucije, nacio-
nalne in lokalne oblasti in mladinske organizacije upo{tevati:
� da kriminala, v katerega so vklju~eni mladi v urbanih obmo~jih,

ni mogo~e odpraviti s kratkoro~nimi represivnimi ukrepi, niti se z
njim ni mogo~e uspe{no spopasti z urbanimi programi, katerih
osrednji del ne predstavljata sodelovanje in usposabljanje mladih;
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� da zahteva socialna vklju~enost mladih v prikraj{anih urbanih
okoljih celovite in ve~sektorske pristope, ki temeljijo na part-
nerstvu, dolgoro~nem delu in vrednotenju projektov, ter mak-
simalno {e u~inkovito decentralizacijo.

Nacionalne oblasti pozivamo:
� naj uvedejo celovite politike, ki bodo obravnavale mlade kot

dele`nike v svojih dru`benih okoljih in upo{tevale, da je uspo-
sabljanje mladih temelj za smiselne lokalne strategije;

� naj ponudijo podporo lokalnim oblastem pri oblikovanju in
podpori partnerstev, da bodo le-ta v prikraj{anih soseskah lah-
ko delovala varno in kredibilno.

Lokalne oblasti morajo:
� podpreti oblikovanje celovitih lokalnih pobud, ki bodo temelji-

le na dialogu in sodelovanju vseh dele`nikov. Pri teh pobudah
je treba paziti, da ne vzbujajo napa~nih pri~akovanj;

� graditi dialog s podporo prostorov in mo`nosti za sodelovanje
med dele`niki in mre`ami, ki so del socialne pomo~i;

� vlagati v aktivnosti, ki jih predlagajo mladi in njihove socialne
mre`e, in katerih cilj je grajenje samozavesti, avtonomije in in-
dividualne ter kolektivne sposobnosti za delovanje v dru`bi in
na trgu dela;

� spodbujati, da javne zgradbe in prostori postanejo kraji za so-
delovanje in kulturno izra`anje, ne pa obmo~ja, iz katerih bi
morali mlade »odstraniti«.

Mladinske organizacije in pobude bi lahko:
� oblikovale aktivnosti in projekte s sorodnimi pristopi k uspo-

sabljanju mladih kot odziv na potrebe in naravo mladih, ki v
njih sodelujejo;

� izobra`evale in sodelovale pri usposabljanju uli~nih vzgojite-
ljev, mladinskih mentorjev in drugih delavcev, ki bi sku{ali pri-
tegniti k sodelovanju tiste mlade, ki jih obi~ajna mesta in obli-
ke mladinskega dru`enja ne pritegnejo ali pa se po~utijo iz
njih izklju~eni.

5.2. DECENTRALIZACIJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE
CELOSTNIH POLITIK

Poudarjanje celostnega pristopa v strategijah, o katerih te~e tukaj
beseda, je nedvomno odvisno od procesov decentralizacije, ki po-
ve~ujejo sposobnost mladih, lokalnih oblasti ter zdru`enj in pobud
v soseskah za oblikovanje in izvajanje uspe{nih strategij. Vendar pa
`e omenjeno poro~ilo o socialni vklju~enosti mladih ugotavlja, da
je v okviru obravnavanih podro~ij obseg decentralizacije odlo~anja
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in financiranja, ki sta prenesena na lokalno raven, {e vedno zelo
skromen. [tudija sicer predstavlja nekaj inovativnih pristopov, ven-
dar ugotavlja, da so osrednje javne slu`be, ki tvorijo socialno kohe-
zijo – socialna varnost, izobra`evanje in zdravstvo – {e vedno ve~i-
noma pod nadzorom pristojnih nacionalnih ministrstev. Horizon-
talno sodelovanje lokalnih udele`encev je bistveno te`je, ~e »verti-
kalne poti podpore« (vodenje in podpora od zgoraj navzdol s stra-
ni pristojnih nacionalnih oddelkov) niso jasne, so brez vizije in jih
{e dodatno ote`uje medministrsko rivalstvo ter boj za sredstva. Po-
leg tega morajo v okviru vertikalne podpore politi~ne stranke dose-
~i dolgoro~na soglasja in obveze. Resni~ne spremembe zahtevajo
dolgoro~ne cikluse na~rtovanja, izvajanja in vrednotenja projektov,
vendar jih ogro`ajo politi~no tekmovanje, spreminjanje politik in
njihovo pretirano prekrivanje in podvajanje. Temu navkljub poro~i-
lo jasno poudarja, da je integracija mo~no prisotna, ko gre za po-
bude na podro~ju represivnih politik, relativno pomanjkljiva pa na
podro~ju preventivnih aktivnosti. Hkrati poro~ilo na splo{no ugo-
tavlja, da je velik del ukrepov osebne socialne pomo~i reaktiven in
da bi morali oblikovati in finan~no podpreti strate{ke pristope, ki
so usmerjeni v prihodnost.

Tako u~inkovita vertikalna podpora kot tudi sodelovanje lokalne rav-
ni sta klju~na za obnovo urbanih obmo~ij kot dejavnika v krepitvi
socialne kohezije. Poro~ilo predlaga, da bi morali obnovo urbanih
obmo~ij zasnovati v povezavi s socialno politiko in sprejeti pred-
vsem jasno dru`beno in gospodarsko vizijo ter strategijo za prikraj-
{ane skupnosti. To je {e posebej pomembno na tistih obmo~jih, kjer
dolgoro~na obveza o socialni koheziji zajema obvezo glede podpo-
re in storitev na podro~ju zaposlovanja, izobra`evanja in zdravstva,
ki so ve~inoma izven nadzora lokalnih skupnosti. Lokalne oblasti si-
cer imajo izku{nje in mo`nost posredovanja, vendar pa dolo~ene
strategije – predvsem ko gre za stanovanjska vpra{anja in razvoj
mest – vklju~ujejo velike stro{ke in obvezo o dolgoro~nih vlaganjih.
Zato pomeni vklju~enost in sodelovanje oblasti tudi obstoj u~inkovi-
tih vertikalnih poti podpore, ki delujejo v jasnih okvirih in slu`ijo kot
nujna dopolnitev k strategijam lokalnih dele`nikov. 

V okviru mladinskih zdru`enj, klubov in pobud obstajajo {tevilni
projekti, ki se spopadajo s posledicami socialne izklju~enosti v ur-
banih okoljih in predvsem s posledicami nasilja in vklju~ujejo mla-
de kot socialne nosilce projektov. Ti projekti ter znanje in izku{nje,
ki iz njih izhajajo, so neprecenljiv vir za posvetovanje in partners-
tva za lokalne in regionalne oblasti. To velja {e posebej za projek-
te, ki se spopadajo s kriminalom tolp v urbanih obmo~jih. O tol-
pah se pogosto govori zelo senzacionalisti~no in v mnogih evrop-
skih dru`bah je njih in njihove subkulturne ali emocionalne identi-
tete ter aktivnosti, ki se jim pripisujejo, obkro`ala prava moralna

Osrednje javne slu`be, ki
tvorijo socialno kohezijo

– socialna varnost, 
izobra`evanje in 

zdravstvo – so prete`no
{e vedno pod nadzorom

pristojnih nacionalnih
ministrstev.
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panika. Ne glede na to pa priteguje nasilje tolp v evropskih mestih
znova vse ve~jo pozornost in {tevilne mladinske pobude so prave
za sodelovanje v projektih, ki potekajo na ve~ ravneh in vklju~ujejo
ve~ partnerjev in so bistveni za ukrepanje v tovrstnih zapletenih ur-
banih situacijah. Poro~ilo o socialni koheziji, mladih in prepre~eva-
nju nasilja pa kriti~no opozarja, da se aktivnosti nevladnih organi-
zacij vse prepogosto podpira le kot pilotske projekte ali kot nado-
mestke za pomanjkljivosti socialnih slu`b. Odvisnost od pilotskih
projektov in podpora kratkoro~nih pobud pa lahko pripeljeta do
pomanjkanja zagona, razo~aranj, iz~rpavanja in boja za sredstva.

Da bi mladim ponudili jasne in kredibilne poti iz socialne iz-
klju~enosti, bi se morale mednarodne institucije, nacionalne in
lokalne oblasti ter mladinske organizacije in pobude zavedati:
� da vodenje od zgoraj navzdol podpira razvoj in trajnost lokal-

nih strategij, ki vklju~ujejo razli~ne dele`nike, in aktivnosti
osredoto~ene na mlade;

� vloge, ki jo imajo mladi in njihove pobude v prepre~evanju ur-
banega nasilja in kriminala, ter jih vklju~evati kot partnerje in
se z njimi posvetovati o odlo~itvah, ki zadevajo njih in njihova
urbana prizori{~a.

Nacionalne oblasti pozivamo:
� da uvidijo, da zahteva dolgoro~na narava socialne pomo~i ja-

sno in nedvoumno podporo, celovito sodelovanje razli~nih od-
delkov in odgovoren prevzem obveznosti za dalj{e obdobje od
volilnega;

� da razjasnijo vertikalne poti podpore in koordinacije za krepi-
tev horizontalnega sodelovanja in integracije;

� da skupaj z lokalnimi dele`niki pojasnijo dru`beno-gospodar-
sko vizijo in na~rt za prikraj{ana obmo~ja, v okviru katerih bo
obnova urbanih obmo~ij del socialne politike in trajna socialna
podpora osrednji del dolgoro~ne strategije. 

Lokalne oblasti bi morale:
� zagotoviti, da za~no socialne slu`be oblikovati v prihodnost

usmerjene strategije, ~eprav se ukvarjajo z nujnimi problemi,
ki zahtevajo reaktivno delovanje;

� jasno na~rtovati cilje in obseg pilotskih projektov, da bi pre-
pre~ili, da prevzamejo ti projekti »psevdo-strukturno« vlogo.

Mladi in njihove organizacije bi morali:
� poskrbeti za opredelitev na~inov in pogojev, pod katerimi se jih

vklju~uje v lokalne strategije, ter lobirati, za to da bi postala
mladina osrednji del pri oblikovanju vseh tovrstnih aktivnosti;

� zagotoviti, da pilotski projekti, v katere se vklju~ijo, odigrajo
jasno vlogo v vnaprej dogovorjenem ~asovnem obdobju.
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5.3. PARTNERSTVO IN OVREDNOTENJE PROJEKTOV

Partnerstva niso le bistvenega pomena v prizadevanjih za socialno
kohezijo, ampak jo lahko – ~e so dobro vodena – `e sama po sebi
krepijo. Partnerstva, ki so transparentna, refleksivna in dobro podpr-
ta, promovirajo ob~utek lokalnega lastni{tva, to pa prina{a trdnost.
Partnerstvo mora biti zato osrednji del projektov in celovitih strate-
gij, ki vklju~ujejo ve~ dele`nikov, hkrati pa ne sme biti le preimeno-
vanje `e obstoje~ih projektov in hierarhij. Cilji, pravila sodelovanja,
pravice in odgovornosti partnerjev morajo biti transparentne in vna-
prej dogovorjene. @e v fazi oblikovanja partnerstva pa mora biti za-
gotovljeno tudi osrednje sodelovanje mladih v projektu. To zahteva
premi{ljeno oblikovanje partnerstva, v katerem so vloge znotraj in
odgovornosti do partnerstva ter do vseh sodelujo~ih jasne, kjer vla-
da ravnote`je med upravi~enji lokalne ravni in institucij in kjer so
tehnike dela prilagojene razli~nim partnerjem, ki sodelujejo.

Partnerstvo je na~in za doseganje zastopstva razli~nih strani v pro-
jektu, je pa tudi pragmati~en na~in za izkori{~anje znanja in izku-
{enj razli~nih skupin v lokalni skupnosti, nevladnih organizacij in
pobud, ki jih vodijo mladi. Predvsem delo s problemi mladih, ki
`ivijo v prikraj{anih urbanih okoljih, zahteva dolgoro~no partners-
tvo med javnim sektorjem in vrsto ustreznih skupin ter mre`. Pou-
dariti moramo, da partnerstvo ne zajema le posvetovanja ali pre-
na{anja izvajanja na nekoga drugega. Pomeni celovito vklju~eva-
nje v opredeljevanje ciljev, oblikovanje in izvajanje strategij ter so-
delovanje v ovrednotenju projektov. To pomeni tudi, da morajo
nevladne organizacije obveznosti, ki izhajajo iz partnerstva, jemati
resno, predvsem glede transparentnosti in odnosov z drugimi
predstavniki skupnosti. 

Poro~ilo »Socialna vklju~enost mladih«21 opozarja, da sta v pri-
kraj{anih urbanih okoljih zasnova in izvajanje ovrednotenja pro-
jektov v okviru partnerstev in njihovih strategij zelo pomembna.

»Obstaja veliko pomanjkanje ovrednotenj strategij za krepitev so-
cialne kohezije med mladimi, vezanih na mesto. Prav tako ni ana-
liz vplivov, ki jih imajo te strategije na raven nasilja. To pomanjka-
nje, ki ga je mo~ zaznati v veliki ve~ini lokalnih ekonomskih in so-
cialnih razvojnih strategij, je ena glavnih ovir za {iritev in {ir{o upo-
rabo rezultatov. Tako lahko poka`emo le na vrsto dobrih praks in
obetajo~ih rezultatov, ne moremo pa vedeti ali ti rezultati upravi-
~ujejo porabo porabljenih sredstev in pod kak{nimi pogoji bi bilo
mogo~e izku{nje uporabiti v drugih primerih.« (povzetek, str. 11).

Partnerstva, ki so 
transparentna, 

refleksivna in dobro 
podprta, promovirajo

ob~utek lokalnega 
lastni{tva, to pa prina{a

trdnost.
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Poro~ilo {e pojasnjuje, da mora prevladujo~o izbiro kvantitativnih
indikatorjev u~inka dopolnjevati tudi kvalitativno ovrednotenje so-
cialnega u~inka, saj dajejo ti podatki precej bolj natan~no sliko o
u~inkih, uspehih, posledicah in problemih, ki jih je treba vklju~iti v
nove strategije. Poleg tega je sodelovanje v procesu ovrednotenja
projekta osrednji del partnerstva in ne sme biti omejeno le na do-
lo~ena podro~ja znanja. Lastni{tvo nad projektom in partnerstvom
vklju~uje tudi mo`nost prispevati in vplivati na na~in, kako bo pro-
jekt ocenjen.

Nacionalne vlade pozivamo:
� naj priznajo potrebo po tem, da morajo imeti mladi, nevladne

organizacije in predstavniki lokalnih skupnosti bistveno vlogo
v partnerstvih za krepitev socialne kohezije, zato morajo pri-
skrbeti sredstva, ki so potrebna zato, da bodo lahko ta part-
nerstva bolj dolgoro~no zastavljena.

Lokalne oblasti bi morale:
� zagotoviti, da projekti, v katerih sodeluje ve~ dele`nikov, `e od

vsega za~etka vklju~ujejo tudi mlade, poleg tega pa bi morali
oblikovati tak{ne partnerske strukture in procese, ki upo{teva-
jo potrebo po vklju~evanju razli~nih udele`encev in skupnosti;

� zagotoviti transparentnost partnerstev z dolo~itvijo in nadzo-
rom jasnih ciljev, pogojev sodelovanja, pravic ter odgovornosti;

� upo{tevati, da je ovrednotenje projektov bistvenega pomena
tako za u~inkovito izvedbo strategij kot tudi za kredibilnost in
delitev lastni{tva nad temi strategijami in partnerstvi.

Mladi in njihova zdru`enja bi morali:
� lobirati za lastno vklju~evanje v osrednji del lokalnih partner-

stev in prevzeti aktivno vlogo pri oblikovanju njihovih usmeri-
tev, ciljev in na~ina dela;

� zagotoviti, da je njihovo sodelovanje v partnerstvu transpa-
rentno in vklju~uje redno komunikacijo z in s strani njihovih
~lanov ter mladih nasploh.

5.4. NASILJE NA IN OB [PORTNIH PRIZORI[^IH

V preteklih letih so primeri huliganstva in nasilja na pomembnih
nogometnih tekmah znova usmerili pozornost javnosti na prob-
lem nasilja na in ob {portnih prizori{~ih. Analize te vrste nasilja so
zapletene in se razlikujejo glede na razli~ne dru`beno-kulturne
okoli{~ine. Deljena pa so mnenja o tem, v kolik{ni meri in na kak-
{en na~in se v na~rtovanem in tudi spontanem nasilju v skrajni
obliki izrazita navija{tvo in ob~utek pripadnosti v sicer razdrobljeni
in individualizirani dru`bi. Medtem ko biti navija~ ni trajna ampak
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ob~asna identiteta, ki se izra`a ob dru`enju na skupnih {portnih
obredih, pa jo v primerih s {portom povezanega nasilja lahko po-
vezujemo tudi z izra`anjem nacionalisti~nih ali rasisti~nih ~ustev
in politik. Obstajajo dokazi tudi o nepresenetljivih povezavah med
konzumiranjem drog in alkohola ter nasiljem, ki je v situaciji, ko
so ~ustva in napetosti pove~ani, `e prisotno. S temi dimenzijami
nasilja, povezanega predvsem z nogometom, pa se zagotovo pre-
kriva tudi `e omenjeno javno izkazovanje agresivne mo{kosti.

Trenutni pogledi na tovrstno nasilje in partnerstva, potrebna za
spopadanje z njim, opozarjajo, da nasilja ni mogo~e preprosto
pregnati iz {portnih prizori{~. Medtem ko je varnost na prizori{~ih
v mnogih dr`avah dobro urejena in jo pomagajo zagotavljati tudi
mednarodne mre`e, pa bi zgolj s preganjanjem nasilja iz prizori{~
to nasilje lahko le prestavili v okolje dru`ine in urbanih prostorov,
predvsem okoli{a stadionov in mestna sredi{~a. Zato se je treba z
nasiljem, povezanim s {portom, spopasti preko razli~nih preven-
tivnih strategij in partnerstev, ki so `e bila predstavljena v tem po-
glavju. Taka partnerstva v nekaterih primerih `e vklju~ujejo vods-
tvo prizori{~, {portne klube, lokalne skupnosti in oblasti, ustrezne
organe policije, ministrstva za {port in/ali kulturo ter predvsem
navija~e in navija{ke klube ter zdru`enja, ki delajo z mladimi navi-
ja~i. Preventivne strategije se osredoto~ajo na varnostne ukrepe
ter socialno-izobra`evalne tehnike, ki vklju~ujejo klube, podporni-
ke in ustrezne skupnosti. Predvsem za slednje `e obstajajo tehnike
pove~ane varnosti za spopadanje s spontanim nasiljem ter vnaprej
na~rtovanim skupinskim nasiljem. Manuel Comeron v publikaciji
»Prepre~evanje nasilja v {portu«22 poudarja, da so se na podro~ju
varnosti, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, v zad-
njem desetletju `e razvile pomembne izku{nje:

»Od tragedije v Heyselu je bilo opravljenega izredno veliko dela,
tako v dr`avah kot tudi preko mednarodnega sodelovanja, pred-
vsem na podro~ju policijske dejavnosti, infrastrukture, nadzora
gledalcev in video nadzora, organizacije (prodaja kart) in zakono-
daje. V nasprotju s tem pa na podro~ju prepre~evanja nasilja in
izobra`evalnih ali dru`benih aktivnosti na lokalni ravni, mednarod-
ni, predvsem na evropski ravni ni bilo veliko narejenega in tu os-
taja {e precej dela.« (str. 13).

[tevilne evropske organizacije in mre`e, pa tudi Svet Evrope si
prizadevajo, da bi poudarili pomen socialno-izobra`evalnih strate-
gij, kjer so navija~i vklju~eni kot partnerji strategij in ki poudarjajo
pristop k prepre~evanju nasilja, predstavljen tudi v tem poro~ilu.

Preventivne strategije 
se osredoto~ajo na 

varnostne ukrepe ter 
socialno-izobra`evalne
tehnike, ki vklju~ujejo

klube, njihove 
podpornike in ustrezne

skupnosti.
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Ustanovne listine navija~ev, s katerimi klubi in navija~i sklenejo
partnerstvo na temelju jasnih pravic in pri~akovanj, so le ena iz-
med vse pogostej{ih metod za vklju~evanje navija~ev v prepre~e-
vanje nasilja s priznavanjem njihovega prispevka k uspehu in sim-
boli~ni vrednosti kluba. Kot podrobneje pojasnjuje `e omenjeno
poro~ilo »Prepre~evanje nasilja v {portu«: »/…/ so tak{ne ustanov-
ne listine pomembne ne le kot javne izjave, ampak zaradi na~ina,
s katerim lahko posvetovalni proces njihovega snovanja resni~no
krepi odnose med razli~nimi udele`enci, med klubom ter zdru`e-
nji navija~ev.« Izku{nje v Nem~iji in Veliki Britaniji ka`ejo, da je
mogo~e na podlagi tak{nih partnerstev zasnovati uspe{ne pobude
proti rasizmu. Ne glede na to pa v praksi obstoje~e ustanovne li-
stine navija~ev zaenkrat {e nimajo posebnega vpliva, saj vklju~uje-
jo le majhen del navija~ev, zato potrebujejo podporo nacionalnih
in mednarodnih organizacij.

Obstajajo sicer tudi druge izobra`evalne in dru`bene pobude, kot
so razli~ne oblike »klubov v skupnosti«, ki si prizadevajo za pre-
pre~evanje nasilja in v najbolj{em primeru priznavajo, da lahko
klubi igrajo trajno vlogo v skupnostih, od koder tudi ~rpajo njiho-
vo podporo. Novo podro~je dela v skupnosti so tudi t.i. usposab-
ljanja navija~ev – proaktivni izobra`evalni projekti, ki delajo s sku-
pinami mladih nogometnih navija~ev po vzoru medvrstni{kega
izobra`evanja in usposabljanja ob pomo~i in podpori ustreznih
strokovnjakov. Tak{no usposabljanje lahko poteka samo na dan
tekme ali pa je zastavljeno bolj dolgoro~no. Kot vsi tukaj pred-
stavljeni projekti, ki vklju~ujejo mlade, pa tudi pri tovrstnem uspo-
sabljanju ugotavljajo, da »mladi navija~i« niso homogena skupina.
»V praksi poteka usposabljanje navija~ev zelo razli~no, saj so navi-
ja~i razli~nih profilov, pa tudi ker huliganstvo ni enoten pojav...
Usposabljanje navija~ev mora biti fleksibilen koncept, da ga lahko
prilagodimo vsaki konkretni situaciji na terenu glede na lokalne
potrebe in specifi~ne nacionalne kulture,« poudarja poro~ilo »Pre-
pre~evanje nasilja v {portu«, str. 19. Ta publikacija in spletna stran
zdru`enja Eurofan Fan Coaching Association nudita celovit pre-
gled razli~nih pristopov k usposabljanju navija~ev in s tem pove-
zanih preventivnih pobud. Splo{no sprejeto stali{~e je, da morajo
tovrstne pobude temeljiti na kakovostnem posvetovanju in vklju-
~evanju navija{kih klubov, kar je bistvenega pomena za oblikova-
nje primernih okvirov na temelju izku{enj ljudi, ki poznajo {port.
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Priloga 1

Aktivnosti in publikacije uporabljene ob pripravi teh priporo~il

Learning from Violence
Posvet, 28.–30. oktober 2002, European Youth Centre Budapest,
poro~ilo s posveta »Learning from Violence«, Ingrid Ramberg,
2003« [95 strani, na voljo v angle{~ini, franco{~ini in ru{~ini].
ISBN 92-8715085-0

Violence against young women in Europe
Seminar 21.–27. maja 2001, European Youth Centre Budapest,
poro~ilo s seminarja »Violence against young women in Europe«,
Ingrid Ramberg, 2001 [189 strani, na voljo v angle{~ini, franco{~i-
ni in ru{~ini].
ISBN 92-871-4834-1

Violence in Schools – a Challenge for the Local Community
»Local partnerships for preventing and combating violence at
school«, konferenca, 2.–4. decembra 2002, Palais de l«Europe,
Strasburg, Svet Evrope; kon~no poro~ilo [79 strani, na voljo v an-
gle{~ini] Council of Europe Publishing.
ISBN 92-871-5326-4

Youth Against Violence
Seminar, 15. – 21. oktobra 2001, European Youth Centre Buda-
pest, poro~ilo s seminarja »Youth Against Violence«, Bryony L.
Hoskins in Marie-Laure Lemineur, 2002 [88 strani, na voljo v an-
gle{~ini in ru{~ini].

Youth Work with Boys and Young Men as a Means to 
Prevent Violence in Everyday Life
Seminar, 17. – 23. marca 2003, European Youth Centre Buda-
pest, poro~ilo s seminarja »Youth Work with Boys and Young Men
as a Means to Prevent Violence in Everyday Life«, Gavan Titley,
2003 [80 strani, na voljo v angle{~ini].
ISBN 92-871-5324-8

Youth Work with Fan Clubs as a Means to Prevent 
Violence in and around Sports Arenas
Seminar, 24. – 28. septembra 2003, European Youth Centre Bu-
dapest, osnutek poro~ila s seminarja.

6. KONFERENCA EVROPSKIH MINISTROV ZA MLADINO,
KON^NO PORO^ILO, predvsem »Zaklju~ki okrogle mize »Preven-
tiva in boj proti nasilju v vsakdanjem `ivljenju«.
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Kompas – priro~nik za u~enje mladih o ~lovekovih pravicah,
slovenska izdaja DZS, 2005, ostale Council of Europe Publishing
[424 strani, v sloven{~ini ter angle{~ini, franco{~ini in ru{~ini].
ISBN 86-341-3885-2

RESEARCHING VIOLENCE
Sre~anje raziskovalcev, 26. – 27. oktobra 2002, European Youth
Centre Budapest, prispevki na seminarju raziskovalcev »Learning
from violence – the youth dimension«, urednica Alana Lentin,
2003 [114 strani, dvojezi~no angle{ko-francosko].
ISBN 92-871-5358-2

SOCIAL INCLUSION OF YOUNG PEOPLE IN DISADVANTAGED
URBAN AREAS: GUIDELINES FOR TACKLING THE CAUSES OF
VIOLENCE
Kon~no poro~ilo Direktoratu Sveta Evrope za socialno kohezijo,
Paul Soto Hardiman, december 2003.

THE PREVENTION OF VIOLENCE IN SPORT
Manuel Cameron, Council of Europe Publishing, 2002.
ISBN 92-871-5037-0

URBAN CRIME PREVENTION: A GUIDE FOR LOCAL 
AUTHORITIES
Council of Europe Publishing, 2002.
Slovenski prevod: Prepre~evanje kriminalitete v urbanih okoljih –
Priro~nik za lokalno samoupravo, ISBN 961 – 6285 – 26 -2, Iz{lo
v zbirki SLOVENIJA IN SVET EVROPE {tev. 26, Ljubljana 2003 

YOUNG PEOPLE: PARTNERS IN PREVENTING VIOLENCE
Konferenca, Svet Evrope, Strasburg 7. – 8. junij 2004. Poro~ilo s
seminarja, Natalie McDonnell.

YOUTH AND EXCLUSION IN DISADVANTAGED URBAN AREAS:
ADRESSING THE CAUSES OF VIOLENCE (Trends in Social Cohe-
sion No. 8), Paul Soto Hardiman et. al, Svet Evrope, 2004.
ISBN 92-871-5389-2
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Priloga 2: Pripomo~ki za ovrednotenje projektov

Audit Commission (1999), Listen Up! Effective Community Con-
sultation. Audit Commission, London.

Chanan, G., Smithies, J. in Webster, G. (1995), Local Project
Monitoring and Evaluation Scheme. Community Development
Foundation/Labyrinth Training and Consultancy, London.

Patton, M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Met-
hods. Sage, London.

Strauss, A. in Corbon, J. (1990), Basics of Qualitative Research:
Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage, Thousand
Oaks, CA.

T-Kit 3 Project Management (2004), partnerstvo Evropske komisi-
je in Sveta Evrope. http://www.training-youth.net/site/publica-
tions/tkits/tkit3/Tkit3.htm

United Nations Development Programme (1997). Office of
Evaluation and Strategic Planning, Results-oriented Monitoring
and Evaluation. A Handbook for Programme Managers, OESP
Handbook Series, New York, UNDP.

United Nations High Commissioner for Refugees, Inspec-
tions in Rossi, Peter H., Freeman, Howard E., Lipsey, Mark
(1999), Evaluation. A Systematic Approach. New York et al: Sage.

Spletna stran European Evaluation Society: 
www.europeanevaluation.org
www.gse.harvard.edu/hfrp/
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Lokalna partnerstva za prepre~evanje 
nasilja v {oli in boj proti njemu

Svet Evrope
Strasbourg (Francija)
2.–4. decembra 2002

Pala~a Evrope

Konferenco so organizirali:
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope

Direktorat za mladino in {port
Direktorat za {olsko, izven{olsko in visoko{olsko izobra`evanje

Sklepna deklaracija,
sprejeta ob koncu konference

Konferenca je bila organizirana v okviru celostnega projekta Sveta Evrope 
»Odgovori demokrati~ne dru`be na nasilje v vsakdanjem `ivljenju«



1. Konferenca »Lokalna partnerstva za prepre~evanje nasilja v
{oli in boj proti njemu« je potekala na sede`u Sveta Evrope
od 2. do 4. decembra 2002. Organizirali so jo Kongres lokal-
nih in regionalnih oblasti Evrope, Direktorat za izobra`evanje
in Direktorat za mladino in {port. Organizirana je bila kot del
celostnega projekta (2002–2004) »Odgovor demokrati~ne
dru`be na nasilje v vsakdanjem `ivljenju«, ki ga je za~el gene-
ralni sekretar Sveta Evrope.

2. V razpravah je sodelovala pribli`no 150 udele`encev. Pred-
stavljali so ministrstva za izobra`evanje in mladino na nacio-
nalni in lokalni ravni, lokalne in regionalne oblasti, mladin-
ska gibanja, nevladne organizacije civilne dru`be in razli~ne
lokalne organe drugih nacionalnih ministrstev (za notranje
zadeve, pravosodje ...).

3. Razpravljali so o {tevilnih splo{nih opa`anjih, analizi stanja v
razli~nih evropskih dr`avah ali regijah in pribli`no o tridesetih
{tudijah primerov.

4. Ob koncu razprav so udele`enci sprejeli sklepno deklaracijo, v
kateri so ugotovitve razprav in vrsta priporo~il razli~nim ude-
le`encem.

Nasilje v {oli

5. Splo{no javno mnenje, zlasti pa vsi pomembni subjekti, so se
v zadnjih letih zavedli silovitosti pojava nasilja v {oli, pred-
vsem v zvezi z zelo tragi~nimi dogodki, o katerih so ob{irno
poro~ala mno`i~na ob~ila.

6. Ti – na sre~o – relativno redki tragi~ni dogodki so v resnici
otipljiv izraz milej{ih nasilnih dejanj, ki pa se pojavljajo pogo-
steje; te`ko je dolo~iti, kako pogosta so, nedvomno pa posta-
jajo vse bolj vsakdanja.

7. Pove~anje {tevila nasilnih dejanj je zna~ilno za vse evropske
dru`be in {olsko podro~je ni izjema. Trend se spreminja in ne
vpliva enako na vse socialne skupine. Vendar pa nasilje slabi
demokracijo kot celoto.

8. Vsekakor je treba zagotoviti ustrezno odzivanje, ki pa mora
biti dobro uravnote`eno, torej ne pretirano glede na dejanski
obseg problema v {olskih okoljih dr`av ~lanic Sveta Evrope.

9. Nasilje v {oli ni nov pojav, zdi pa se, da se je njegova narava
v zadnjih letih zelo spremenila, predvsem na ra~un tega, da
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se {olsko okolje vedno te`e ogradi od mnogovrstnih napeto-
sti in te`av, ki so zna~ilne za dru`bo nasploh, zlasti pa za lo-
kalne skupnosti, v katerih so {ole.

10. Nasilna dejanja v {oli so zelo razli~na, segajo od bla`jih do
zelo resnih primerov: vse je treba primerno obravnavati. Zlasti
je treba biti pozoren na vpra{anja, povezana s spolom.

11. Razmere v dr`avah ~lanicah so glede na oblike, okoli{~ine in
vzroke nasilja v {oli zelo razli~ne. Kljub temu je bilo dose`eno
{iroko soglasje glede potrebe po izvajanju lokalnih partner-
stev, ki pa jih je seveda treba urediti tako, da so prilagojena
individualnim razmeram.

12. Zdi se potrebno poudariti nekatere osnovne smernice, in sicer:
– prepre~evanje nasilja je klju~ni vidik izobra`evanja za de-

mokrati~no dr`avljanstvo (strpnost in medkulturni dialog,
enakost spolov, ~lovekove pravice, mirno re{evanje sporov,
~lovekovo dostojanstvo, nenasilje);

– mladi morajo biti subjekt in klju~ni partner pri vseh aktiv-
nostih na tem podro~ju;

– s krepitvijo ozave{~enosti vseh vpletenih in s preventivnim
delom je treba vzpostaviti mehanizme za ukrepanje, {e pre-
den se nasilje pojavi;

– kadar se nasilje pojavi, mora biti na voljo hiter in sorazme-
ren odzivni mehanizem;

– vsi udele`enci morajo prepoznati potrebo po ukrepanju in
okrepiti svojo dejavno vlogo;

– na vseh ravneh v skupnostih, pa tudi med njimi, zlasti na
evropski ravni, je treba vzpostaviti izmenjavo in dialog;

– za{~ita in skrb za `rtve mora biti prednostna naloga;
– podpreti je treba dru`ine in njihovo vzgojno-izobra`evalno

vlogo.

^emu partnerstvo?

13. Osnovni vzroki nasilja v {oli deloma izhajajo iz zunanjih poja-
vov, zato mora vsako ukrepanje, zlasti preventivno, poleg raz-
li~nih elementov iz izobra`evalnega sistema povezati tudi vse
subjekte iz lokalne skupnosti.

14. Torej je razvoj partnerstev predpogoj za u~inkovito kratko-,
srednje- in dolgoro~no preventivno delo in pomeni dodano
vrednost v primerjavi s kakr{nim koli, {e tako hvalevrednim,
posami~nim ukrepanjem katerega koli od udele`encev.
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15. Dru`bena cena nasilja je ogromna, zato je treba s preventiv-
nim ukrepanjem stvarno zmanj{ati njegovo pogostost.

16. Na~elo partnerstva ne postavlja nujno pod vpra{aj pristojnosti
in posebnih pravil, ki veljajo za posamezne udele`ence, impli-
cira pa preseganje delitve in vzpostavljanje navzkri`nih vezi
med strokami udele`encev ali slu`b.

17. Koncept partnerstva pri prepre~evanju nasilja je, splo{no re~e-
no, tudi klju~ni element vsake tovrstne aktivnosti v demokra-
ti~nem okolju, ki spo{tuje temeljne vrednote, ki zdru`ujejo
dr`ave ~lanice Sveta Evrope. Graditev partnerstev torej prispe-
va k usklajenemu delovanju demokrati~nih institucij.

Kdo so patnerji?

18. Vsekakor je treba upo{tevati razli~ne nacionalne, regionalne
ali lokalne razmere; kljub temu pa menimo, da bi bilo pri-
merno, da se na razli~ne na~ine in v razli~nem obsegu upo-
{tevajo naslednji partnerji:

– {olska skupnost v vseh njenih oblikah, zlasti u~itelji in nji-
hove organizacije, upravni in vodstveni organi, socialne in
zdravstvene slu`be in vse nepedago{ko osebje. Posebno
pozornost je treba nameniti vlogi u~encev, tudi mlaj{ih,
star{ev in njihovih predstavnikov;

– lokalne in regionalne oblasti in njihove razli~ne specializira-
ne slu`be, zlasti tiste, ki so vklju~ene v prepre~evanje nasi-
lja na splo{no, socialne slu`be, policija, regionalne slu`be
za na~rtovanje, kulturne dejavnosti ...;

– vse mladinske organizacije, formalne in neformalne;

– predstavniki civilne dru`be, zlasti nevladnih organizacij s
podro~ja kulturnih dejavnosti, neformalnega izobra`evanja
ali prepre~evanja nasilja, ki so osredoto~ene na dolo~ene
skupine ali okoli{e in verske skupnosti;

– dru`beni, gospodarski in politi~ni prostor na splo{no;

– mno`i~na ob~ila, predvsem lokalna in regionalna;

– predstavniki socialno-raziskovalnih krogov iz akademskega
sveta ali posebnih struktur;

– nacionalne oblasti, vklju~ene v politike izobra`evanja, mladi-
ne, kulture, socialnih in gospodarskih zadev, zdravja, pravo-
sodja in pregona, regionalnega na~rtovanja in urbanizma
ter zlasti njihove decentralizirane slu`be na lokalni ravni.
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Elementi, ki jih je treba upo{tevati pri pripravi 
lokalnih strategij ozave{~anja, preventive in 
ustreznega odzivanja

19. Jasno je, da so koraki za uvedbo teh strategij prepogosto odziv
na vidne nasilne dogodke, zato bi bilo v prihodnje primerno,
da se take preventivne pobude oblikujejo preden pride do pri-
merov hudega nasilja ali bla`jih ponavljajo~ih se oblik nasilja.

20. Poudariti je treba, da je vsaka strategija s tega podro~ja pred-
vsem spro`ilo procesa, ki se bo nujno razvil, ne pa vzpostav-
ljanje formalnih struktur, ~eprav je jasno, da so le-te nujne.
Zato je treba take strategije na~rtovati dolgoro~no.

21. Glede na to je merjenje {olske klime in klime v celi skupnosti
bistveno. Z analizo, ki na osnovi lokalnih razmer pove`e vse
partnerje, je treba pragmati~no, a celovito dolo~iti razli~ne
pojave v lokalni skupnosti, ki lahko povzro~ijo razvoj nasilja.

22. Primerno bi bilo vzpostaviti sistem kazalnikov za ugotavljanje
pojavov, ki takoj ob nastopu lahko povzro~ijo nasilje (sistemi
zgodnjega opozarjanja).

23. Dolo~iti je treba kraje ali forume za izmenjavo informacij, oza-
ve{~anje, opredelitev skupnih ciljev, ocenjevanje in spremljanje
stanja. Ohraniti pa je treba precej{njo pro`nost, s ~imer se
omogo~i hitro prilagajanje spremembam v lokalni skupnosti
ali novo odkritim problemom.

24. Kadar se ugotovi obstoj pojava, ki lahko privede do nasilja,
ali kadar se zaznajo nasilna dejanja, se je treba odzvati hitro,
zlasti:

– podpreti mo`ne ali dejanske `rtve, spodbuditi, da se izrazi-
jo, in pomagati, da spet vzpostavijo osebno ravnote`je;

– storilce nasilnih dejanj jasno opozoriti na pravila, jih urav-
note`eno in primerno kaznovati, pri ~emer mora biti kazen
usmerjena na popravo {kode in uvid v storjeno dejanje, ter
izre~i vzgojne ukrepe;

– sprejeti ukrepe za obravnavanje temeljnih pojavov, ki pov-
zro~ijo nastanek vidnih oblik nasilja. Na tem podro~ju je
zlasti pomembna vloga {ir{e skupnosti.

25. Pri izvajanju preventivne strategije je pomemben jasen posto-
pek, v katerem so opredeljene vloga in odgovornost vsake ose-
be ter vloga in odgovornost skupnosti kot celote. V tem smi-
slu je treba preventivno strategijo izvajati v demokrati~nem
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dialogu, ki spo{tuje kulturno, gospodarsko in sociolo{ko raz-
nolikost subjektov. Potrebno je jasno usklajevanje aktivnosti, ki
prepre~i birokratizacijo in navskri`je interesov. Vklju~iti je treba
tudi usposabljanje vodilnih ljudi.

26. Osrednji del preventivnih strategij je razvoj mehanizmov me-
diacije. Na dolo~enih to~kah lahko vsi udele`eni subjekti prev-
zamejo vlogo mediatorja, mnogokrat pa je koristno imeti po-
seben organ ali posameznike, tudi mlade ljudi same, ki imajo
nalogo kot mediatorji prisluhniti in posredovati.

OB KONCU RAZPRAVE SO UDELE@ENCI @ELELI DATI
PRIPORO^ILA:

dr`avam ~lanicam Sveta Evrope in dr`avam 
podpisnicam Evropske kulturne konvencije: 

naj:

– na nacionalni ravni sprejmejo vse ukrepe, ki lahko pospe{ijo in
spodbudijo razvoj lokalnih partnerstev za prepre~evanje nasilja
v {oli in boj proti njemu, predvsem s sprejetjem zakonodajnega
okvira, ki ustvarja ugodne pogoje, in priznavanjem pomembno-
sti njihovega razvijanja;

– posvetijo posebno pozornost ustvarjanju ugodnega okolja za
razvoj dolgoro~nih preventivnih ukrepov;

– sprejmejo primerne prora~unske ukrepe za zagotovitev celovite
ali delne uvedbe in delovanja lokalnih partnerstev;

– spodbujajo razli~na ministrstva in zadevne slu`be na nacional-
ni, regionalni ali lokalni ravni, da ustvarjalno sodelujejo v lokal-
nih partnerstvih;

– oblikujejo nacionalne organe, ki spremljajo stanje na nacionalni
ravni in nudijo pomo~ ali podporo lokalnim partnerstvom;

– prepre~evanje nasilja v {oli vklju~ijo v interdisciplinarni okvir izo-
bra`evanja in nadaljnjega usposabljanja pedago{kih kadrov;

– bodo zlasti pozorni na vpliv mno`i~nih ob~il na nasilje med
mladimi;

– spodbujajo izmenjavo izku{enj in informacij ter raz{irjanje do-
bre prakse.
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Lokalnim in regionalnim oblastem:

naj:

– prepre~evanje nasilja v {oli vklju~ijo v svoje splo{ne programe
prepre~evanja nasilja v vsakdanjem `ivljenju;

– spodbujajo svoje razli~ne slu`be, da prispevajo k oblikovanju
strategij za boj proti nasilju v {oli;

– podpirajo razvoj preventivnih strategij, med drugim tudi mate-
rialno in finan~no;

– izvajajo mladinsko politiko, ki vklju~uje posvetovanje z mladimi
in njihovo sodelovanje v demokrati~nem `ivljenju na lokalni in
regionalni ravni;

– spodbujajo izmenjavo izku{enj in informacij ter raz{irjanje do-
bre prakse.

[olskim ustanovam:

naj:

– pri uvajanju pobud, tudi in zlasti preden pride do pojavov nasi-
lja, odigrajo svojo vlogo v celoti, tudi tako, da prepre~evanje
nasilja na primeren na~in vklju~ijo v kurikulum;

– sprejmejo posebne ukrepe za razvijanje ugodne klime v {olah, s
katerimi spodbujajo preseganje razdrobljenosti vlog in funkcij
razli~nih notranjih udele`encev {olskega `ivljenja;

– spodbujajo, da se {ole odpirajo skupnostim, v katerih delujejo;

– zagotovijo demokrati~no delovanje {ol, predvsem priznavanje
legitimnega polo`aja u~encev in njihovih star{ev.

Mladinskim organizacijam:

naj:

– s svojimi izku{njami in znanjem pomagajo pri preventivnem
delu;

– skupaj z drugimi lokalnimi partnerji spodbujajo usposabljanje
ali aktivnosti za ozave{~anje o pomenu preventive;

– delujejo pri razvijanju mladinske politike na lokalni ravni, ki bo
vklju~evala tudi najmlaj{e.
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Lokalnim in regionalnim mno`i~nim ob~ilom:

naj:

– uravnote`eno pi{ejo in poro~ajo ne le o nasilnih dejanjih, am-
pak tudi o pozitivnih ukrepih za prepre~evanje nasilja ali oza-
ve{~anje, ki tudi zaslu`ijo javno pozornost;

– sodelujejo pri usposabljanju u~encev, u~iteljev, star{ev in celot-
ne pedago{ke skupnosti na podro~ju javnih ob~il in etike.

Svetu Evrope:

naj:

– nadaljuje z delom, za~etim na tej konferenci, zlasti tako da:

– objavi in {iroko raz{iri poro~ilo konference in to sklepno dekla-
racijo;

– hitro pripravi priro~nik za izvajanje strategij prepre~evanja nasi-
lja v {oli, ki bo temeljil na navedenih ugotovitvah in vklju~eval
vrsto primerov dobre prakse;

– dokon~a module usposabljanja udele`encev, zlasti u~iteljev,
mladinskih voditeljev, star{ev in razli~nih lokalnih subjektov;

– pripravi osnutek priporo~ila odbora ministrov o partnerstvu za
prepre~evanje nasilja v {oli in pri tem pove`e tri organe, ki so
sodelovali pri organizaciji te konference;

– posebne elemente, obse`ene v prepre~evanju nasilja na {oli,
vklju~i v splo{ne sklepe, ki bodo sprejeti ob koncu celostnega
projekta »Odgovori demokrati~ne dru`be na nasilje v vsakda-
njem `ivljenju«, predvsem v zvezi z izvajanjem splo{ne preven-
tivne politike;

– prizna vlogo, ki jo ima v okviru celovitega projekta izobra`evanje
pri razvoju mre` za opazovanje nasilja v vsakdanjem `ivljenju;

– nadaljuje `e za~eto delo na podro~ju javnih ob~il in nasilja,
predvsem v zvezi z materiali za mlade (vzgoja za medije, eti~ne
smernice, vpliv javnih ob~il na vedenje);

– organizira posebne aktivnosti na tem podro~ju in pri tem upo-
{teva posamezne zna~ilnosti razli~nih evropskih dr`av ali regij
(zlasti jugovzhodne Evrope);

– okrepi delovne odnose z drugimi mednarodnimi organizacijami
(npr. UNESCO in UNICEF) za doseganje sinergij, zlasti z raz{irja-
njem izku{enj in dobre prakse ter analizami vzrokov nasilja v {oli.
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Vseevropska prepoved fizi~nega 
kaznovanja otrok

PARLAMENTARNA SKUP[^INA SVETA EVROPE
PRIPORO^ILO 1666 (2004)

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Recommendation 1666 (2004)
Europe-wide ban on corporal punishment of children

Neuradni prevod



1. Parlamentarna skup{~ina ugotavlja, da morajo dr`ave, v skladu
z dolo~ili Evropske socialne listine in njeno revidirano izdajo,
prepovedati vse oblike telesnega in poni`ujo~ega kaznovanja
ali ravnanja z otroki. Pet dr`av ~lanic je kr{ilo ta dolo~ila, saj
niso u~inkovito prepovedale vseh oblik telesnega kaznovanja.
Na isti osnovi so bile vlo`ene skupne prito`be tudi proti petim
drugim dr`avam.

2. Skup{~ina tudi ugotavlja, da je Evropsko sodi{~e za ~lovekove
pravice z nekaterimi sodbami ugotovilo, da fizi~no kaznovanje
otrok predstavlja kr{itev otrokovih pravic za{~itenih s Konvenci-
jo o ~lovekovih pravicah in temeljnih svobo{~inah. Te razsodbe
so se sprva nana{ale na fizi~no kaznovanje v institucijah za
mladoletne prestopnike, nato na {ole (vklju~ujo~ tudi privatne
{ole) in kasneje na kaznovanje otrok znotraj dru`in. Tako Evrop-
ska komisija kot Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice sta raz-
sodila, da prepoved fizi~nega kaznovanja otrok ne kr{i pravice
do privatnega in dru`inskega `ivljenja in svobode veroizpovedi. 

3. Vse dr`ave ~lanice Sveta Evrope so ratificirale Konvencijo Zdru-
`enih narodov o pravicah otrok. Konvencija od njih zahteva, da
za{~itijo otroke, ko so v oskrbi odraslih, pred vsemi oblikami fi-
zi~nega in psihi~nega nasilja. Odbor o pravicah otrok, ki nadzi-
ra spo{tovanje Konvencije, je to dol`nost dr`av dosledno inter-
pretiral kot obveznost dr`av da prepovejo vse oblike fizi~nega
kaznovanja, ter da informirajo in izobra`ujejo javnost o tej temi.

4. Skup{~ina pozdravlja globalno iniciativo in pri~akuje, da se bodo
institucijam, ki so `e izrazile svojo podporo (UNICEF, UNESCO, Vi-
soki komisar Zdru`enih narodov za ~lovekove pravice, Komisar
Sveta Evrope za ~lovekove pravice, Evropska zveza ombudsmanov
za otroke in vrsta drugih mednarodnih in nacionalnih vladnih in
nevladnih organizacij za ~lovekove pravice) pridru`ile tudi ostale.

5. Skup{~ina smatra da je kakr{no koli fizi~no kaznovanje otrok
kr{enje njihovih temeljnih pravic do ~lovekovega dostojanstva
in fizi~ne nedotakljivosti. Dejstvo, da je fizi~no kaznovanje {e
vedno zakonito v dolo~enih dr`avah ~lanicah, je v nasprotju s
temeljno pravico otrok, da u`ivajo enako pravno za{~ito kot
odrasli. Udariti ~love{ko bitje je v evropski dru`bi prepovedano
in otroci so ~love{ka bitja. Socialno in pravno sprejemanje fizi~-
nega kaznovanja otrok mora biti kon~ano. 

6. Skup{~ina zaskrbljeno ugotavlja, da je le manj{ina od 45. dr`av
formalno prepovedala fizi~no kaznovanje otrok v dru`ini in
vseh ostalih ustanovah. Vse dr`ave pa so prepovedale fizi~no
kaznovanje v {olah, tudi privatnih, in drugih izobra`evalnih us-
tanovah. To pa se ne nana{a nujno tudi na privatne in druge
oblike varstva otrok. Te prepovedi tudi niso sistemati~no in uni-
verzalno upo{tevane.
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7. Skup{~ina poziva Odbor ministrov Sveta Evrope, da pripravi us-
klajeno in intenzivno kampanjo za popolno ukinitev fizi~nega
kaznovanja otrok v vseh dr`avah ~lanicah. Skup{~ina poudarja
uspeh Sveta Evrope pri ukinitvi smrtne kazni in poziva vse, naj
Evropa postane, kakor hitro je mogo~e, obmo~je ne-telesnega
kaznovanja otrok. 

8. Skup{~ina poziva Odbor ministrov in vse ostale pristojne orga-
ne Sveta Evrope, da pripravijo strategije, vklju~no s tehni~no
podporo, za dosego tega cilja, v sodelovanju z dr`avami ~lani-
cami. Posebno pozornost naj posvetijo:
a) informiranju otrok, odraslih, ki z njimi delajo in `ivijo ter

splo{ne javnosti o popolni prepovedi fizi~nega kaznovanja in
drugih oblik ne~love{kega in poni`ujo~ega ravnanja z otroki;

b) pove~anju splo{nega zavedanja o pomenu temeljnih otro-
kovih pravic, predvsem o pravici do dostojanstva in fizi~ne
integritete;

c) spodbujanju pozitivnih, nenasilnih metod vzgoje, izobra`e-
vanja in re{evanja problemov;

d) zagotavljanju mo`nosti otrokom in mladostnikom, da izra-
zijo svoje mnenje in so vklju~eni v na~rtovanje in izvajanje
aktivnosti za izkoreninjenje fizi~nega kaznovanja;

e) zagotovitvi svetovanja in podpore odraslim, {e posebej ti-
stim, ki se soo~ajo s te`avami otrokove vzgoje;

f) razvoju in organizaciji zaupnega svetovanja otrokom, sve-
tovanja in pravnega zastopstva, da bi otroci lahko odgovo-
rili na nasilje nad njimi;

g) u~inkoviti in primerni za{~iti otrok, {e posebej ranljivim sku-
pinam (invalidni otroci, otroci v zavodih in priporih), ki so
posebej ob~utljivi za {kodljivo in poni`ujo~e kaznovanje; 

h) vklju~itvi fizi~nega nasilja in kaznovanja ter drugih oblik
{kodljivega izvajanja discipline nad otroki v definicijo dru-
`inskega nasilja. Strategije za boj proti nasilnemu kaznova-
nju otrok naj bodo oblikovane kot del strategij za boj proti
dru`inskemu nasilju.

9. Skup{~ina poziva Odbor ministrov, da dr`avam ~lanicam pripo-
ro~a:
a) sprejetje zakonodaje, ki bo prepovedovala fizi~no kaznova-

nje otrok, posebno znotraj dru`ine;
b) nadzorovanje u~inkovitosti te prepovedi z rednimi raziska-

vami o izku{njah otrok z nasiljem doma, v {oli in drugje;
u~inkovitosti delovanja slu`b za za{~ito otrok; izvajanje raz-
iskav o izku{njah odraslih z nasiljem nad otroki; 

c) upo{tevanje pomembnih sodb Evropskega sodi{~a za ~love-
kove pravice in zaklju~kov Evropskega odbora za socialne
pravice.
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Razlagalni memorandum o vseevropski
prepovedi fizi~nega kaznovanja otrok

Doc. 10199
4. June 2004

Report
Social, Health and Family Affairs Committee
Rapporteur: Mrs Helena Bargholtz, Sweden, Liberal, 
Democratic and Reformers« Group

Poro~ilo
Odbor za socialne zadeve, zdravje in dru`ino
Poro~evalka: Gospa Helena Bargholtz, [vedska, Liberalna, 
demokrati~na in reformisti~na skupina

Razlagalni memorandum gospe Bargholtz [1]

Uvod

1. Nesprejemljivo je pretepati ljudi. Pretepanje pomeni kr{itev te-
meljnih pravic do spo{tovanja ~lovekove fizi~ne integritete in
dostojanstva. Otroci so mali ljudje, ki si te ~lovekove pravice
delijo z odraslimi. Pretepanje in namerno poni`evanje otrok os-
taja splo{na, dru`beno in pravno priznana praksa v ve~ini dr-
`av ~lanic Sveta Evrope. To priporo~ilo Parlamentarne skup{~i-
ne spodbuja aktivnosti za ~im hitrej{o dosego vseevropske pre-
povedi fizi~nega kaznovanja in drugega poni`ujo~ega kaznova-
nja ali ravnanja z otroki. Prva in nujna naloga tega priporo~ila
je utrditi ~lovekove pravice otroka.

2. Evropski odbor za socialne pravice je potrdil, da upo{tevanje
Evropske socialne listine zahteva prepoved vseh oblik fizi~nega
kaznovanja in vseh drugih oblik poni`ujo~ega kaznovanja ali
ravnanja. Sodbe Evropskega sodi{~a za ~lovekove pravice so
strogo obsodile fizi~no kaznovanje, vklju~no s kaznovanjem v
dru`ini. Konvencija Zdru`enih narodov o otrokovih pravicah
zahteva od dr`av, da poskrbijo za za{~ito otrok pred vsemi ob-
likami fizi~nega in psihi~nega nasilja, ko so le ti v oskrbi star{ev
ali drugih. Odbor ministrov je z vrsto priporo~il, prva je iz leta
1985, pozval k pravnim reformam in izvajanju drugih aktivno-
sti za odpravo fizi~nega kaznovanja otrok.
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3. Kljub jasno postavljenim standardom varovanja ~lovekovih
pravic je le manj{ina od 45. dr`av ~lanic Sveta Evrope izrecno
prepovedala vse oblike fizi~nega kaznovanja, vklju~no s kaz-
novanjem v dru`ini.

4. Prepoved fizi~nega kaznovanja je klju~ do izbolj{anja statusa
otrok v dru`bi in pomembna strategija za prepre~evanje vseh
drugih oblik nasilja in izkori{~anja. V mnogih dr`avah ~lanicah
Sveta Evrope niso opravili raziskav o nasilju nad otroki znotraj
dru`ine. Kjer pa so jih opravili so le-te razkrile veliko raz{irje-
nost fizi~nega kaznovanja in tudi napadov, ki so povzro~ili re-
sne po{kodbe otrok. 

5. Proces izkoreninjenja fizi~nega kaznovanja zahteva posebno za-
konodajo ter akcije za ve~jo osve{~enost o pomenu za{~ite
otrokovih pravic ter akcije za spodbujanje pozitivnih, nenasilnih
oblik discipline. 

Pomembnost problema

6. Dolgoletna pravna in dru`bena sprejemljivost fizi~nega kazno-
vanja je danes prepoznana kot oblika kr{enja ~lovekovih pravic
otroka. Dosegljive raziskave ka`ejo, da povsod tam kjer fizi~no
kaznovanje ni bilo jasno omejeno tudi z zakonskimi spremem-
bami ter oblikami informiranja javnosti, ostaja precej pogosto.
Po Evropi so sistemati~no kr{ene temeljne pravice milijonov
otrok. Vsako fizi~no nasilje kr{i otrokove pravice do dostojans-
tva in fizi~ne integritete. Fizi~no kaznovanje velikokrat povzro~i
telesne po{kodbe, invalidnost, psiholo{ke motnje, v nekaterih
primerih celo smrt. Otroci, ki so bili podvr`eni fizi~nemu kaz-
novanju se bodo verjetno tudi sami v `ivljenju zatekali k upora-
bi nasilja. Nenavadno je, da imajo otroci, ki so fizi~no in psi-
hi~no bolj ranljivi, manj pravne za{~ite pred napadom kot odra-
sli v ve~ini dr`av ~lanic. 

7. Tradicionalni odnosi do su`njev, slu`abnikov in `ensk so bili le
kako stoletje ali dve nazaj del zakonite »pravice«, da jih njihovi
gospodarji in mo`je pretepajo.[2] Noben drug simboli~en pri-
mer nam bolj nazorno ne poka`e, kako nizek status imajo otro-
ci v mnogih evropskih dru`bah, kot splo{no prepri~anje, da je
fizi~no kaznovanje otrok legitimno. Dejstvo, da nespo{tovanje
otrokove fizi~ne integritete in njegovega dostojanstva ostaja
nekaznovano, prispeva k ve~ji prisotnosti drugih oblik nasilja
nad otroki, vklju~no s spolno zlorabo, izkori{~anjem in trgova-
njem. Konec legalnega nasilja nad otroki – fizi~nega kaznova-
nja – je klju~ za odpravo vseh drugih oblik nasilja. 
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Resnost problema

8. Edini na~in ugotavljanja pogostosti nasilja nad otroki znotraj
dru`ine so podrobne {tudije intervjujev star{ev in otrok. Tudi
retrospektivne {tudije, intervjuji odraslih o njihovem odra{~a-
nju, nam nudijo nekatere informacije, vendar ne morejo razkri-
ti dogodkov v zgodnjem otro{tvu. Mnenjski testi lahko poka`e-
jo odnos posameznikov do fizi~nega kaznovanja. Merjenje na-
predka pri ukinjanju fizi~nega nasilja mora potekati skozi redne
raziskave v reprezentativni skupini otrok in star{ev.

9. V ve~ini dr`av ~lanic ni raziskav o nasilju nad otroki znotraj
dru`ine. [tudije v omejenem {tevilu dr`av ~lanic pa ka`ejo na
to, da je fizi~no nasilje, vklju~ujo~ resno fizi~no nasilje, zelo
pogosto in se je proti njemu potrebno boriti sistemati~no. 

Primeri raziskav: 
Hrva{ka: 1000 univerzitetnih {tudentov je bilo vklju~enih v ra-
ziskavo v obdobju 1997/98 o njihovih izku{njah fizi~ne in spol-
ne zlorabe v otro{tvu. 93 % jih je poro~alo o fizi~nem kazno-
vanju, 27 % o napadih s po{kodbami [3]. Hrva{ka je izrecno
prepovedala fizi~no kaznovanje leta 1999.
Gr~ija: populacija 8.158 otrok starih 7 let; eden od treh je bil
tepen vsaj enkrat na teden in eden od {estih vsak dan
(1993).[4]

Poljska: vse-nacionalna raziskava na odraslih leta 2001 je ugo-
tovila, da je 80 % ljudi bilo dele`no fizi~nega kaznovanja. 
Romunija: 423 otrok, starih od 11 do 13 let; 75 % je bilo fi-
zi~no kaznovanih, 5 % jih je rabilo zdravni{ko pomo~.[6] V dru-
gi {tudiji je 84 % izpra{anih otrok izjavilo, da so bili fizi~no
kaznovani s strani njihovih star{ev, vklju~ujo~ 20 % otrok, ki so
jih pretepali s predmeti in 15 % otrok, ki so se zaradi pretepa-
nja bali oditi domov.[7]

Slova{ka: Raziskave odnosa odraslih do fizi~nega kaznovanja
leta 2002 so ugotovile, da jih 75 % verjame, da so star{i upra-
vi~eni do ob~asne uporabe klofut, 42 % je prepri~anih, da je
ob~asno pretepanje s »pripomo~kom« sprejemljivo, 23 % jih
verjame, da je sprejemljivo tudi ponavljajo~e pretepanje.[8]

Velika Britanija: [irok obseg {tudij intervjujev leta 1990 je po-
kazal, da je bilo udarjenih ve~ kot 91 % otrok; le 25 % dojen~-
kov starih manj kot eno leto matere niso {e nikoli udarile, 14
% enoletnih otrok je bilo udarjenih z »zmerno strogostjo«. V
dru`inah z dvema star{ema, kjer so spra{evali oba star{a, je
bila ena petina otrok udarjenih s pripomo~kom in ve~ kot ena
tretjina jih je izkusila kaznovanje, ki ga obravnavajo kot »re-
sno« ( kaznovanje z namenom povzro~anja fizi~nih in/ali psiho-
lo{kih po{kodb).[9]
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Evropska socialna listina Sveta Evrope

10. Evropski odbor neodvisnih strokovnjakov, ki nadzoruje delo-
vanje dr`av ~lanic v skladu z Evropsko socialno listino in nje-
no revidirano izdajo, je leta 2001 izjavil: » ^len 17 zahteva
zakonsko prepoved vseh oblik nasilja nad otroki, pa naj bo to
v {oli, drugih ustanovah, doma ali drugje. Zahteva {e, da
mora biti tudi vsaka druga oblika poni`ujo~ega kaznovanja
ali ravnanja z otroki zakonsko prepovedana in kombinirana z
ustreznimi sankcijami v kazenskem in civilnem pravu.« [10]

11. Odbor `e nekaj let aktivno spodbuja zakonodajo in prakso za
za{~ito otrok pred {kodljivim ravnanjem po ~lenih 7 in 17
obeh listin. V svojem poro~ilu z leta 2001 ugotavlja, da Odbor
o pravicah otrok, ki nadzoruje dr`ave ~lanice pri izvajanju do-
lo~il Konvencije Zdru`enih narodov o otrokovih pravicah, stal-
no priporo~a dr`avam, da prepovedo fizi~no kaznovanje, vklju-
~ujo~ kaznovanje doma, saj bodo le tako delovale v skladu s
Konvencijo (glej 20. odstavek). Evropski odbor za socialne pra-
vice tudi ugotavlja, da je Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravi-
ce leta 1998 postavilo nov mejnik, ko je razsodilo, da je prete-
panje mladega angle{kega fanta s strani njegove ma~ehe po-
ni`ujo~e kaznovanje in kr{itev 3. ~lena Evropske konvencije o
~lovekovih pravicah in temeljnih svobo{~inah. Sodi{~e je sogla-
sno ugotovilo, da je odgovorna tudi vlada Velike Britanije, ker
ni poskrbela za ustrezno za{~ito, saj njihovo doma~e pravo
dovoljuje »razumno kaznovanje« (glej 16. odstavek).

12. Evropski odbor za socialne pravice je ugotovil, da je fizi~no
kaznovanje izrecno prepovedano le v nekaterih dr`avah ~lani-
cah (glej odstavek 25. spodaj), ~eprav priporo~ila Odbora mi-
nistrov obsojajo fizi~no kaznovanje in drugo poni`ujo~e rav-
nanje kot sredstvo »u~enja« ali discipline (glej 23. odstavek).

13. Odbor je ugotovil, da obstaja v {tevilnih evropskih dr`avah nee-
nakost med pravno za{~ito otrok in pravno za{~ito odraslih. Iz-
javil je: »Odbor je spoznal za nesprejemljivo, da v dru`bi, ki
prepoveduje vse oblike fizi~nega nasilja med odraslimi, spreje-
majo fizi~no nasilje odraslih nad otroki. Odbor ne priznava no-
bene vzgojno-izobra`evalne vrednosti fizi~nega kaznovanja.«

14. Obstoje~e statistike ka`ejo na stalno rast primerov prijavljenih
policiji in to`ilstvu o slabem ravnanju z otroki in ka`ejo na to,
da je za re{itev tega problema potrebnih ve~ ukrepov. Za pre-
poved vseh oblik fizi~nega kaznovanja otrok je pomembno tudi
izobra`evanje javnosti in sporo~ilo, kaj v dru`bi ni ve~ sprejem-
ljivo. Tako se lahko izognemo razpravam o tem, kje je meja
med sprejemljivim in nesprejemljivim fizi~nim kaznovanjem. 
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Konvencija za za{~ito ~lovekovih pravic in temeljnih 
svobo{~in

15. Odlo~itev Evropske komisije za ~lovekove pravice in Evropske-
ga sodi{~a za ~lovekove pravice je, da fizi~no kaznovanje
otrok pomeni kr{itev Konvencije o za{~iti ~lovekovih pravic in
temeljnih svobo{~in. Taka odlo~itev so prvi~ sprejeli v 70. letih
kot obsodbo kaznovanja mladoletnih prestopnikov; potem
kaznovanja v {oli, vklju~ujo~ tudi privatne {ole; in nedavno
kaznovanja znotraj dru`ine.[11] Odlo~itve in sodbe so ugoto-
vile, da je naloga dr`ave za{~iti otroke in njihove ~lovekove
pravice, ne glede na to, kje so nastanjeni. Tudi druge odlo~i-
tve so potrdile, da je prepoved fizi~nega kaznovanja v dru`ini
legitimno posredovanje dr`ave in ne kr{i pravic star{ev in dru-
gih do spo{tovanja dru`inskega `ivljenja in verske svobode.

16. Septembra leta 1998 je Evropsko sodi{~e soglasno ugotovilo,
da je bilo fizi~no kaznovanje mladega angle{kega fanta, s stra-
ni njegove ma~ehe, kr{itev 3. ~lena Konvencije. Pregon njego-
ve ma~ehe je bil v Veliki Britaniji (VB) neuspe{en, saj so ugo-
varjali, da je bilo uporabljeno »razumno kaznovanje«. Sodi{~e
je ugotovilo odgovornost VB, saj njihovo doma~e pravo dovo-
ljuje »razumno kaznovanje« in tako niso zagotovili ustrezne
za{~ite otrok. Sodi{~e je nalo`ilo VB kazen za pla~ilo 10.000
funtov, kot nadomestilo fantu, ki so ga ve~krat tepli s palico.

17. Razsodba citira ~lene Konvencije Zdru`enih narodov o pravi-
cah otrok, vklju~no s ~lenom 19, ki dr`ave obvezuje, da za{-
~itijo otroke pred »vsemi oblikami fizi~nega in psihi~nega na-
silja« kadar so v oskrbi star{ev in drugih (glej 19. odstavek).

Konvencija Zdru`enih narodov o pravicah otrok

18. Konvencija Zdru`enih narodov o pravicah otrok (UNCRC) je
bila sprejeta v Generalni skup{~ini ZN leta 1989. Do leta 2001
je Konvencijo ratificiralo 191 dr`av – vklju~ujo~ vse dr`ave Sve-
ta Evrope. Je mednarodna pogodba o ~lovekovih pravicah, ki
jo je ratificiralo najve~ dr`av, kar daje njenim natan~nim na~e-
lom in standardom izjemno mo~ v mednarodnem pravu. 

19. UNCRC je prva pogodba, ki je neposredno namenjena za{~iti
otrok pred nasiljem. ^len 19. dr`ave obvezuje, da bodo »z
vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, dru`benimi in
vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesne-
ga ali du{evnega nasilja, po{kodb ali zlorab, zanemarjanja ali
malomarnega ravnanja, trpin~enja ali izkori{~anja, vklju~ujo~
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spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbni{tvom star{ev, zako-
nitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj…«

20. Odbor o pravicah otrok, nadzorni organ za UNCRC, je leta
1993 za~el prou~evati poro~ila dr`av, ki so podpisnice Kon-
vencije. @e od samega za~etka je kazal veliko zaskrbljenost za-
radi obstoje~e pravne in dru`bene sprejemljivosti fizi~nega kaz-
novanja otrok v njihovih domovih, {olah, drugih institucijah.

21. Odbor konsistentno trdi, da fizi~no kaznovanje otrok znotraj
dru`ine ali v katerem koli drugem sistemu, ni v skladu s Kon-
vencijo. Ve~ kot 130. dr`avam na vseh kontinentih je predla-
gal prepoved vseh oblik fizi~nega kaznovanja in organiziranje
izobra`evalnih kampanj za spodbujanje pozitivnih, nenasilnih
oblik vzgoje in izobra`evanja.[12]

Priporo~ila Odbora ministrov Sveta Evrope, ki obsojajo 
fizi~no kaznovanje

22. Prvi~ je Obor ministrov obsodil fizi~no kaznovanje otrok s pri-
poro~ilom dr`avam ~lanicam o nasilju v dru`ini, ki je bilo
sprejeto leta 1985. Priporo~ilo ima v uvodnem delu zapisano,
da »obramba dru`ine vklju~uje za{~ito vseh njenih ~lanov
pred vsemi oblikami nasilja, ki se vse preve~krat pojavlja med
njimi«. Nasilje prizadene »predvsem otroke na eni strani in
`enske na drugi, ~eprav v druga~nih oblikah« in »otroci so
upravi~eni do posebne dru`bene za{~ite pred vsemi oblikami
diskriminacije ali pritiska in proti vsem oblikam zlorabe oblasti
v dru`ini in drugih institucijah«. Priporo~ilo predlaga dr`avam
~lanicam naj »spremenijo svojo zakonodajo o pravici do kaz-
novanja otrok, z namenom, da bi omejili ali dejansko prepo-
vedali fizi~no kaznovanje, tudi ~e kr{itev tega zakona ni nuj-
no obravnavano kot kriminalno dejanje«. Razlagalni memo-
randum tega priporo~ila opisuje fizi~no nasilje kot »zlo, ki
mora biti oslabljeno – oslabitev je prvi korak na poti do pre-
povedi. Prav mnenje, da je fizi~no kaznovanje otrok legitim-
no, odpira pot vsem oblikam kaznovanja in povzro~a, da so
sledi in simptomi takega kaznovanja sprejemljivi tretjim ose-
bam.« [13]

23. Leta 1990 je Odbor izdal priporo~ilo »Socialni ukrepi proti
nasilju v dru`ini«. Odbor ugotavlja, da »ukrepi za demokrati-
zacijo dru`ine in spo{tovanje med dru`inskimi ~lani, kot po-
samezniki z enakimi pravicami in enakimi mo`nostmi, lahko
pomagajo oslabiti nasilje«. Pod »Ukrepi za otroke« priporo~i-
lo pravi: »Splo{na obsodba fizi~nega nasilja in drugih oblik
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poni`ujo~ega ravnanja kot sredstvo u~enja, ter potreba po ne-
nasilnem izobra`evanju morata biti posebno poudarjeni.« [14]

24. Leta 1993 je Odbor ministrov v priporo~ilu »Zdravstveno-social-
ni vidiki zlorabe otrok« zapisal, da Konvencija Zdru`enih naro-
dov o otrokovih pravicah poziva dr`ave ~lanice, »da poudarjajo
pravico vseh otrok in mladih do varnosti pred zlorabo, in da
spremenijo vzorce vzgoje in obna{anja, ki te pravice ogro`ajo«
ter » da zmanj{ajo nasilje v dru`bi in zatekanje k nasilju kot
vzgojno-izobra`evalni praksi na najni`jo mo`no raven«.[15]

Proces pravnih reform za prepoved fizi~nega kaznovanja

25. Standardi ~lovekovih pravic, ki so jih ustvarili mehanizmi Sve-
ta Evrope in Konvencija Zdru`enih narodov o otrokovih pravi-
cah, zahtevajo ukinitev vsega fizi~nega kaznovanja in drugih
oblik poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja. Do marca 2004
je vsaj 12 dr`av ~lanic sprejelo zakonodajo, ki eksplicitno pre-
poveduje vse oblike fizi~nega kaznovanja otrok, vklju~ujo~
dru`ino. Te dr`ave so: Avstrija (1989), Bolgarija (2000), Hr-
va{ka (1999), Ciper (1994), Danska (1997), Finska (1983),
Nem~ija (2000), Islandija (2003), Latvija (1998), Norve{ka
(1987), [vedska (1979) in Ukrajina (2002). V najmanj devetih
drugih dr`avah kazensko pravo prepoveduje napad in ne
opravi~uje napada na otroka v imenu discipline – vendar v
praksi zakon ni interpretiran kot prepoved star{em, da fizi~no
kaznujejo otroke.

26. Pravni koraki na poti do prepovedi fizi~nega kaznovanja so:

– poskrbeti, da ni nobenega ~lena v ustavi ali zakonodaji, ki
bi opravi~eval fizi~no kaznovanje otrok s strani star{ev ali
drugih;

– poskrbeti, da kazensko pravo predvideva kaznovanje odra-
slih za napad na otroka;

– uzakoniti izrecno prepoved vseh oblik fizi~nega kaznovanja
in drugega poni`ujo~ega ravnanja in kaznovanja otrok,
obi~ajno v civilnem pravu;

– poskrbeti za svetovanje in primerno upo{tevanje zakonov,
ki so osredoto~eni na za{~ito in promocijo otrokovih pravic
in na dobrobit prizadetih otrok. 

27. Fizi~no kaznovanje otrok v {olah in popravnih domovih za
mladoletne prestopnike je prepovedano povsod po Evropi. Iz-
vajanje prepovedi pa ni povsod enako u~inkovito. Veliko dr`av
je prepovedalo tudi fizi~no kaznovanje v zasebnih institucijah.
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Vse dr`ave imajo zakonodajo, ki prepoveduje huj{e oblike na-
padov s strani star{ev in drugih skrbnikov, vendar je v ve~ini
star{em dovoljena uporaba la`jih oblik fizi~nega kaznovanja.
Kjer je fizi~no kaznovanje otrok s strani star{ev dovoljeno, se
te »pravice« raz{irijo tudi na posvojitelje in druge neformalne
skrbnike, razen ~e to zakonodaja izrecno prepoveduje. 

Proces za odpravo fizi~nega kaznovanja

28. Proces pravnih reform za ukinitev fizi~nega kaznovanja otrok
s strani star{ev, se je v Evropi za~el pred skoraj 50. leti. Naj-
prej na [vedskem, leta 1957, ko so iz kazenskega prava izbri-
sali ~len, ki je opravi~eval star{e, ki so ob fizi~nem kaznovanju
povzro~ili manj{e po{kodbe. Leta 1966 je [vedska iz star{ev-
skega kodeksa izbrisala predpis, ki je dovoljeval »grajanje«.
[vedska je {la naprej in postala prva dr`ava na svetu, ki je
izrecno prepovedala fizi~no kaznovanje v dru`inskem pravu
leta 1979, ko je bil h kodeksu star{evstva in skrbni{tva dodan
~len, v katerem je zdaj zapisano: »Otroci so upravi~eni do
skrbstva, varnosti in dobrega vzgajanja. Otroci morajo biti
obravnavani s spo{tovanjem do njihove osebnosti in indivi-
dualnosti in ne smejo biti podvr`eni fizi~nemu kaznovanju ali
drugim oblikam poni`ujo~ega ravnanja«.

29. Pravne reforme, ki predvidevajo prepoved fizi~nega kaznova-
nja in drugih oblik poni`ujo~ega kaznovanja ali ravnanja, pri-
na{ajo pomembno sporo~ilo vsem otrokom, star{em in {ir{i
javnosti. Njihov namen je v prvi vrsti izobra`evalen: po{ilja ja-
sno sporo~ilo, da je pretepanje otrok, tako kot pretepanje
odraslih, nesprejemljivo in kaznivo. Do sojenja star{em v inte-
resu njihovih otrok prihaja zelo redko. Malo verjetno je, da bi
preganjali star{e zaradi la`jih napadov na otroke, kot tudi
obi~ajno ni preganjanja pri la`jih napadih na odrasle. Vendar
pa bo izbris obstoje~ih obramb ali opravi~il fizi~nega kazno-
vanja omogo~al enostavnej{o obsodbo star{ev v tistih nekaj
primerih, ko je to nujno za varnost otrok. 

30. Glede na poro~ila dr`av je mo`no spremeniti odnose in prak-
se znotraj dru`ine ter izdatno zmanj{ati nasilje nad otroki
znotraj dru`ine le, ~e so pravne reforme povezane z veliko
mero ozave{~anja in izobra`evanja javnosti.[16]

31. Zakon mora biti najprej dobro poznan ter jasno in pozitivno
interpretiran s strani politikov, vodij skupnosti in sodstva, kot
prepoved vsega fizi~nega kaznovanja ali druga~e poni`ujo~e-
ga ravnanja z otroki. Potrebne so stalne akcije za pove~evanje
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zavedanja o otrokovih pravicah do za{~ite, za izobra`evanje
javnosti in star{ev ter za promocijo pozitivnih, nenasilnih me-
tod vzgoje in discipline. Konvencija Zdru`enih narodov o otro-
kovih pravicah zahteva od dr`av, ki so jo ratificirale (vse dr`a-
ve Sveta Evrope), da »bodo z na~eli in dolo~bami te Konven-
cije z ustreznimi in u~inkovitimi sredstvi naj{ir{e seznanjale
tako odrasle kot otroke.« (~len 42).

32. V vseh dr`avah obstajajo programi za zdravje in blaginjo, ki
so namenjeni bodo~im in novim star{em. Spodbujanje razu-
mevanja zakonov in otrokovih pravic do za{~ite je lahko vgra-
jeno v te programe, skupaj z informacijami o razvoju otroka
in nevarnostmi fizi~nega kaznovanja. Tisti, ki delajo z otroki v
vrtcih, lahko izvajajo in vzpodbujajo pozitivno disciplino. V
razli~nih dr`avah ~lanicah so nevladne organizacije razvile de-
javnosti za izobra`evanje javnosti o fizi~nem kaznovanju, od
katerih se lahko vlade u~ijo in jih podpirajo. Mediji igrajo po-
membno vlogo pri spodbujanju zavedanja in izobra`evanja
javnosti z izvajanjem novih programov, dokumentarnih oddaj,
izobra`evalnih programov in izdajanjem revij, namenjenih
star{em.

33. Elementi izobra`evanja o ukinitvi fizi~nega kaznovanje so:

– zagotavljanje obse`nih akcij za dosego splo{nega zaveda-
nja o nujnosti prepovedi fizi~nega kaznovanja in drugega
ne~love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja z otroki, med tisti-
mi, ki z otroki delajo ali `ivijo in v javnosti; 

– zagotavljanje splo{nega poznavanja otrokovih pravic, vklju-
~ujo~ pravico do spo{tovanja njihovega dostojanstva in fi-
zi~ne integritete;

– spodbujanje pozitivnih, nenasilnih oblik vzgoje ter re{eva-
nja problemov in izobra`evanja star{ev in drugih skrbnikov
ter {ir{e javnosti;

– zagotavljanje, da imajo otroci in mladi mo`nost, da izra`a-
jo svoja mnenja in sodelujejo pri na~rtovanju in v akcijah
za ukinitev fizi~nega kaznovanja;

– zagotovitev dostopa do svetovanja in primerne podpore
vsem star{em, {e posebej tistim, ki jim vzgoja otrok pov-
zro~a te`ave;

– zagotovitev dostopa otrok do zaupnih nasvetov in pogo-
vorov ter dostopa do odvetnikov, ki so se pripravljeni spo-
pasti z nasiljem nad njimi;

– zagotovitev u~inkovitih in ustreznih oblik za{~ite za otroke,
ki so posebej ranljivi za {kodljivo in poni`ujo~e kaznovanje
– invalidni otroci, otroci v zavodih in zaporih;
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– zagotovitev, da so fizi~no kaznovanje in druge {kodljive in
poni`ujo~e oblike vzgajanja otrok vklju~ene v definicijo
dru`inskega nasilja, in da so strategije za ukinitev nekaz-
novanega nasilja nad otroki del strategije za boj proti dru-
`inskemu nasilju; 

– nadzor nad u~inkovitostjo ukinitve fizi~nega kaznovanja
otrok z rednimi raziskavami o odnosu star{ev do nasilja
nad otroki ter o izku{njah otrok z nasiljem znotraj njihovih
dru`in in v {olah. 

Poro~evalski odbor: Odbor za socialne zadeve, zdravje in dru-
`ino pri Parlamentarni skup{~ini Sveta Evrope

Priporo~ilo je bilo soglasno sprejeto 1. junija 2004 na seji Par-
lamentarne skup{~ine Sveta Evrope.
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oblikovanju tega razlagalnega memoranduma. 
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in violent or cruel manner«, v Blackstone«s Commentaries, stran 445.

[3] Pecnik, N. (2003), »Intergenerational transmission of child abuse« (v
hrva{~ini).

[4] Agathonos-Georgopoulou, H. (1997), »Child Maltreatment in Gree-
ce: A Review of Research«, »Child Abuse Review«, {t.6, str.257-271.

[5] Fluderska, G. ur (2001), »The Problem of Child Abuse in Poland: Atti-
tudes and Experiences« (Var{ava: Nobody«s Children Foundation).

[6] Alexandrescu, G. ur. (2000), »Child abuse and neglect »(Re{imo otro-
ke, Romunija).

[7] Romunska vlada, Save the Children in UNICEF (2000), »National
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[8] Premo~ nasilja na Slova{kem, Bratislava, v nastajanju.

[9] Gavin Nobes in drugi, »Physical punishment of children in two-pa-
rent families«, Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol. 2(2),
1997, str. 271 – 281; kratko povzeto tudi kot poster dr. Marjorie
Smith na peti Evropski konferenci o zlorabi in zanemarjanju otrok
(International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect),
Oslo, maj 1995.

[10] Evropski odbor za socialne pravice, ~len 7, 10. in 17. odstavek, za-
klju~ki XV-2, Vol. 1, Splo{ni uvod, str. 26.

[11] Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice, Tyrer proti VB, 1978; Camp-
bell in Cosans proti VB, 1982; Costello-Roberts proti VB, 1993; A
proti VB, 1998. Vse sodbe Sodi{~a so dosegljive na http://hu-
doc.echr.coe.int/hudoc/ 

[12] Odbor za pravice otrok: dokumenti odbora, vklju~no s kon~nimi mne-
nji o poro~ilih dr`av podpisnic Konvencije o otrokovih pravicah so
dostopni na http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/. Spletna stran
Globalne iniciative za kon~anje fizi~nega kaznovanja otrok vsebuje
tudi tekste vseh priporo~il Odbora, ki se nana{ajo na fizi~no nasilje,
razvr{~ene po dr`avah in sejah: www.endcorporalpunishment.org

[13] Odbor ministrov Sveta Evrope, Priporo~ilo »Nasilje v dru`ini«: 
Priporo~ilo {t. R (85) 4; vsa priporo~ila so dosegljiva na
http://www.coe.int/t/E/Committee_of_Ministers/Home/Documents/

[14] Odbor ministrov Sveta Evrope, priporo~ilo »Socialni ukrepi proti nasi-
lju v dru`ini« : priporo~ilo {t. R (90) 2.
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[15] Odbor ministrov Sveta Evrope, priporo~ilo »Socialno-zdravstveni vidiki
zlorabe otroke« : priporo~ilo {t. R (93) 2.

[16] U~inki reform na [vedskem so bili {e posebej lepo dokumentirani.
Glej »Kon~ajmo fizi~no kaznovanje, : [vedska izku{nja prizadevanj za
prepre~itev vseh oblik nasilja nad otroki in rezultati«, Ministrstvo za
zdravje, socialne zadeve in Ministrstvo za zunaje zadeve, [vedska,
2001; Joan E Durrant, »A Generation Without Smacking: The impact
of Sweden«s ban on physical punishment«, Save the Children VB,
2000. Tudi v Nem~iji, potem ko je bila leta 2000 sprejeta eksplicitna
prepoved, raziskave ka`ejo na hitre in pomembne spremembe v za-
vedanju in odnosu ljudi: profesor Kai D. Bussmann.
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Naro~ila publikacij Sveta Evrope sprejema:

Council of Europe Publishing
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel.: + (33) 03 88 41 25 81
Faks: + (33) 03 88 41 39 10
E-po{ta: publishing@coe.int
Spletna stran: http://book.coe.int

Obrazec za naro~ilo publikacij Sveta Evrope s 50 odstotnim 
popustom lahko dobite na naslovu:
Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
tel.{tev.: +386 1 421 43 00
faks: +386 1 421 43 05

http://www.idcse.nuk.si
naslov elektronske po{te: idc.slovenija@idcse.nuk.si
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Iz{lo v Ljubljani, julija 2005, 
ko je Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom Evrope,
Unicefom, Svetovno zdravstveno organizacijo, Uradom visokega
komisarja ZN za ~lovekove pravice in nevladno organizacijo Ad-
visory Panel, organizirala, od 5. do 7. julija 2005, konferenco z
naslovom:
Regionalno posvetovanje za {tudijo ZN o nasilju nad otroki, Evropa
in Srednja Azija; 
»Ustavimo nasilje nad otroki – ukrepajmo zdaj!«.



79

Informacije, dokumente in publikacije 
v slovenskem jeziku ter v angle{kem in francoskem jeziku, 

ki sta uradna jezika Sveta Evrope, lahko dobite 
na naslovu:

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

tel.{tev.: +386 1 421 43 00
faks: +386 1 421 43 05

naslov elektronske po{te: idc.slovenija@idcse.nuk.si
spletna stran IDC SE http://www.idcse.nuk.si

Urad RS za mladino
[tefanova 1, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 426 57 01
faks: (01) 425 91 46

direktorica: mag. Sanja Vraber
e-po{ta: sanja.vraber@gov.si

http://www.uradzamladino.gov.si/
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S L O V E N I J A

INFORMACIJSKO DOKUMENTACIJSKI CENTER SVETA EVROPE
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI@NICA V LJUBLJANI
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