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Uvod

Zamisel o pripravi zbirke pravnih dokumentov, ki se nanašajo na
otroke, se je porodila v Svetu Evrope ob projektu “Usmeritve za otroštvo”,
štiriletnem programu Sveta Evrope (1992-1995), ta pa je bil neposreden odziv
na sprejetje Konvencije Združenih narodov o pravicah otroka, 20. novembra
1989.  

Iz obsežne publikacije, ki jo je Svet Evrope izdal leta 1996 z naslovom:
"The rights of the child - European perspective" in obsega 550 strani tekstov
konvencij ter priporočil in drugih dokumentov OZN in Sveta Evrope, smo
izbrali in prevedli  predvsem tiste dokumente, za katere smo ocenili, da bi
morali biti dosegljivi oblikovalcem političnih odločitev, strokovnjakom in
zainteresirani strokovni javnosti v Sloveniji. Pri izboru besedil in pripravi
zbornika so sodelovali strokovnjaki in strokovnjakinje, predstavniki ministrstev
in strokovnih institucij, ki spremljajo ali sooblikujejo odločitve Sveta Evrope
(navedeni so v kolofonu zbornika) ter hkrati dobro poznajo raven zaščite
otrokovih pravic v Sloveniji, tako v zakonodaji kakor tudi v praksi.

Slovenski različici zbornika, ki je pred vami, smo dodali nekatere
novejše dokumente Sveta Evrope, zlasti velja posebej omeniti Evropsko
konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic, ki jo je slovenski parlament
ratificiral oktobra letos. Dodali smo tudi Deklaracijo Združenih narodov o
otrokovih pravicah, ki so jo že leta 1959 sprejeli Združeni narodi. Leta 1989,
ob njeni tridesetletnici, so Združeni narodi sprejeli Konvencijo o otrokovih
pravicah, ki jo prav tako v celoti objavljamo.

S sprejetjem mednarodne Konvencije o otrokovih pravicah se je začela
nova razprava o mestu otroka v sodobni družbi. Konvencija Združenih narodov
zahteva skladno načrtovanje celostnih usmeritev za vse obdobje otroštva in ne
le kopičenje posameznih ukrepov. Takšno načrtovanje, pripravljanje sistemskih
rešitev, njihovo sprejemanje  ter  izvajanje je pogojeno tudi s poznavanjem vseh
konvencij, priporočil, resolucij in drugih dokumentov, ki se nanašajo na otroka. 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, Odbor ministrov Sveta Evrope
ter številni odbori in komisije so v petdesetih letih sprejeli mnoge skupne
standarde za zaščito otrokovih pravic v Evropi. V maju smo namreč praznovali
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petdeseto obletnico delovanja skupne evropske organizacije. Svet Evrope je
ustanovilo deset držav,  danes pa že  41 članic sooblikuje skupne standarde na
številnih področjih delovanja: varovanje  človekovih pravic, manjšine, politika
enakosti spolov, pravno sodelovanje, socialna in družinska politika, zdravstvo,
izobraževanje, kultura, naravna in kulturna dediščina, šport, mladina, lokalna
demokracija in čezmejno sodelovanje, javna glasila,  prostorsko načrtovanje ter
druga področja. Med naštetimi sta zaščita človekovih pravic in otrokovih pravic
v ospredju njegovega delovanja. 

Evropski standardi na omenjenih področjih so dogovorjeni in  zapisani v
obliki konvencij, priporočil in resolucij. Konvencije so pravno zavezujoči
dokumenti za države, ki so jih podpisale in ratificirale. So pomembne
mednarodne pogodbe, del mednarodnega prava, ki so uraden in pisen dogovor,
sporazum med več državami ali mednarodnimi organizacijami. 

Osnutke konvencij Sveta Evrope pripravi odbor vladnih strokovnjakov iz
držav, članic Sveta Evrope, sprejme pa jih Odbor ministrov. Pri pripravi kon-
vencij Sveta Evrope so sodelovali in sodelujejo tudi slovenski strokovnjaki in
strokovnjakinje. Po sprejetju konvencije je le ta poslana vsem državam in
mednarodnim organizacijam, ki so povabljene, da pristopijo h konvenciji
najprej s podpisom in kasneje z ratifikacijo v nacionalnih parlamentih.

Poleg konvencij sprejemata Parlamentarna skupščina Sveta Evrope in
Odbor ministrov tudi priporočila vladam držav. Priporočilo daje  smernice za
urejanje nacionalnih zakonodaj ali upravne prakse. V nasprotju s konvencijami
niso pravno zavezujoča, vendar lahko Odbor ministrov povabi vlade, da ga
seznanijo z aktivnostmi v zvezi z danimi priporočili.

Meddržavne pogodbe, ki so znane kot evropske konvencije, so podlaga
za resnično evropski zakonodajni sistem. Najbolj znana med vsem konven-
cijami  je  prav gotovo Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, podpisana leta 1950.  Z nekaterimi konvencijami so določeni
tudi mehanizmi za nadziranje izvajanja določil, zlasti v Evropski konvenciji o
človekovih pravicah (Evropsko sodišče za človekove pravice pri Svetu Evrope, ki
deluje v Strasbourgu), Evropski socialni listini, Evropski konvenciji o
preprečevanju mučenja in nečloveškega ravnanja in Okvirni konvenciji o
varstvu narodnih manjšin. Evropsko sodišče za človekove pravice lahko sprejme
zahteve za obravnavo od katere koli osebe, nevladne organizacije ali skupine
posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Evropsko sodišče je že
obravnavalo primere, v katerih so kršene pravice otrok. 

Ob svoji 50-obletnici je Svet Evrope sprejel odločitev o novem institutu
varovanja človekovih pravic, Evropskem Komisarju za človekove pravice.
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Komisar bo nesodna institucija. Njegove najpomembnejše naloge pa
bodo: promocija vzgoje in izobraževanja ter osveščanje  o pomenu človekovih
pravic, sodelovanje pri promociji človekovih pravic v državah, članicah Sveta
Evrope ter  izvajanje svetovalne in informacijske vloge pri varovanju človekovih
pravic. Pri svojem javnem delovanju bo lahko Komisar sodeloval z
nacionalnimi strukturami za človekove pravice v državi, članici Sveta Evrope.
Identificiral naj bi morebitno nezadostnost in pomanjkljivost v zakonodaji in
praksi države, članice Sveta Evrope, promoviral naj bi učinkovite prakse
vključevanja standardov na področju človekovih pravic v nacionalne
zakonodaje.  Tako si lahko tudi od novega Komisarja obetamo delovanje v prid
zaščiti človekovih in otrokovih pravic v Evropi. 

Poznavanje institutov in sprejetih dokumentov za zaščito človekovih
pravic in otrokovih pravic, najsi bo delujočih ali  sprejetih v okviru Združenih
narodov, Sveta Evrope, Haaške konference ali v okviru drugih mednarodnih
organizacij, je tisti potrebni minimum, ki zagotavlja, da bomo vztrajali pri
vključitvi, implementaciji sprejetih načel in določil v domačo zakonodajo in
prakso. Poleg parlamentarcev, vladnih uslužbencev in strokovnjakov lahko tudi
predstavniki nevladnih organizacij v Sloveniji vztrajajo pri zahtevah za
skladnejši ter predvsem učinkovitejši sistem zaščite otrokovih pravic. Vse dokler
smo priča neučinkovitosti institucij ob primerih kršenja temeljnih otrokovih
pravic, smo dolžni vztrajati pri zahtevah za sprejetje ustreznejših sistemskih
rešitev in učinkovitejših ukrepov v praksi.  

Pričujoči zbornik bo dobrodošel vsem, ki delajo na številnih področjih
skrbi za otroka ter predstavnikom nevladnih organizacij, ki si zlasti v zadnjem
obdobju prizadevajo, da bi v Sloveniji celoviteje povezali sicer strokovno ločena
področja in ukrepe za zaščito otrokovih pravic v Sloveniji. Pozitivne izkušnje
nekaterih evropskih držav, ki so oblikovale nove institute varovanja otrokovih
pravic z Varuhom otrokovih pravic ali/in posebnimi Uradi za otrokove pravice
pri vladah, bodo vsekakor vplivale na odločnejše ukrepanje in sprejetje
dodatnih sistemskih rešitev za zaščito otrokovih pravic tudi v Sloveniji.

Izdajatelja zbornika: Informacijsko dokumentacijski center Sveta
Evrope pri NUK v Ljubljani  ter Zveza prijateljev mladine Slovenije se  vsem, ki
so sodelovali pri nastajanju zbornika, najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.
Zahvala tudi vsem, ki so finančno podprli  izid zbornika in bo tako doseglijvejši
vsem, ki ga potrebujejo.

Liana Kalčina
urednica publikacije
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Evropska strategija
za otroke





Priporočilo št. 1286 (1996)1

Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 
o evropski strategiji za otroke

1. V svoji Resoluciji št. 1011 (1993) o položaju žensk in otrok
v nekdanji Jugoslaviji, je Skupščina pozvala vse države, zbrane v
Svetu Evrope, da se pridružijo izvajanju načela "najprej otroci", da
priznajo pravice otrok kot splošne in nedeljive pravice in poskrbijo
za zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb tako v Evropi kot tudi
drugod po svetu. 

2. Skupščina se je z Odredbo št. 491 (1993) odločila, da bo v
sodelovanju z Unicefom razvila strategijo za otroke do
osemnajstega leta, ki bi na evropski ravni lahko bila navdih in vodilo
pri političnem odločanju, in bi vsem, ki se dejavno zavzemajo za
pravice otrok, koristila pri njihovem delu. Posebej želi izraziti
priznanje in se zahvaliti Unicefu, saj bi brez njihove strokovnosti in
izkušenj take strategije ne bilo mogoče izdelati. 

3. Skupščina ugotavlja, da pravice otrok na naši bogati in
razviti evropski celini še zdaleč niso stvarnost in da so otroci
pogosto prve žrtve oboroženih spopadov, gospodarske recesije,
revščine in zlasti proračunskih omejitev.

4. Zato se zdi Skupščini pomembno, da se državam glede na
njihove notranje razmere pomaga uspešno uresničevati obveze, ki
so jih prevzele po konvenciji Združenih narodov o otrokovih
pravicah, uveljaviti spremembe v načinu obravnavanja otrok kot
posameznikov, ki imajo svoje pravice, in spodbujati tudi njihovo
dejavno in odgovorno sodelovanje v družini in družbi.
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5. Otroci so državljani naše današnje in jutrišnje družbe.
Podpora otrokom je dolgoročna naloga družbe in družba mora v
interesu otroka priznavati pravice družine. Odzivanje na pravice,
interese in potrebe otrok mora biti prednostna naloga politike.
Skupščina je prepričana, da bosta spoštovanje otrokovoh pravic in
večja enakost  med otroki in odraslimi pomagala ohranjati dogovor
med generacijami in prispevala k večji demokratičnosti. 

6. Skupščina priporoča, da Odbor ministrov pozove države
članice Sveta Evrope:

i. da ratificirajo Konvencijo Združenih narodov o otrokovih
pravicah, če tega še niso storile, da umaknejo vse pridržke, ki o jih
dale, in da dosledno, po črki in duhu, uresničujejo konvencijo in v
ta namen pregledujejo in prilagajajo svoje zakonske določbe in
upravne predpise;

ii. da ratificirajo vse pomembne konvencije Sveta Evrope o
pravicah in varstvu otroka in zlasti nedavno sprejeto Evropsko
konvencijo o uresničevanju pravic otrok.

7. Skupščina nadalje priporoča, da Odbor ministrov povabi
države, zbrane v Svetu Evrope, da obravnavajo pravice otrok kot
prednostno politično nalogo, tako da:

i. na državni in lokalni ravni sprejmejo proaktivno otroško
politiko, ki si prizadeva v celoti izvajati konvencijo o otrokovih
pravicah, upošteva najboljše interese otrok kot vodilno načelo vsega
ravnanja in že vnaprej predvidi določene razmere namesto da bi
izredna stanja in probleme poskušala reševati šele takrat, ko so se
že pojavila; 

ii. s sistematičnim zbiranjem informacij, zlasti razčlenjenih
(po starosti in spolu) in primerljivih statističnih podatkov, na
podlagi katerih je mogoče ugotavljati njihove potrebe in vprašanja,
ki terjajo prednostno politično ukrepanje, dosežejo boljšo opaznost
otrok;

iii. se odločijo za celovit, dosleden in usklajen pristop do
otroške politike, kar bo spodbudilo uvajanje multidisciplinarnih
oblik dela na vseh ravneh razpravljanja in odločanja, zlasti na
ministrski ravni, in pospešilo povezovanje med vsemi pomembnimi
dejavniki v državi;

iv. imenujejo komisarja (varuha človekovih pravic) za otroke
ali nek drug organ, ki bo jamčil neodvisnost in opravljal naloge,
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potrebne za izboljšanje življenja otrok, in bo dostopen javnosti prek
lokalnih pisarn ali na kak drug podoben način; 

v. zlasti na ravni oblikovanja politike zagotovijo, da so interesi
in potrebe otrok vedno primerno obravnavani in upoštevani, na
primer z uvajanjem takih rešitev, kot je  "poročilo o vplivu na
otroka", v katerem je mogoče opredeliti, kako bodo predlagani
zakonodajni, ureditveni ali drugi ukrepi s katerega koli področja, na
primer s področja pravne pomoči, vplivali na otroke;

vi. vlagajo v otroke in jim dajejo prednost pri razporejanju
proračunskih sredstev, tako da jim na vseh ravneh (državni,
regionalni, lokalni) zagotavljajo primeren in pošten del sredstev v
primerjavi s porabo za potrebe drugih skupin prebivalstva; 

vii. zagotovijo sedanjo raven svojih prispevkov in subvencij
različnim organizacijam v državi in mednarodnim organizacijam, ki
se posvečajo skrbi za otroke.

8. Odbor ministrov bi moral te države zelo resno pozvati, da:

i. zagotovijo državljanske in politične pravice otrok kakor tudi
njihove ekonomske, socialne in kulturne pravice, vsebovane v
Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah, z izrecnim prizna-
njem teh pravic v svojih ustavnih besedilih ali domači zakonodaji;

ii. zagotovijo vsem otrokom pravico do brezplačnega in
kakovostnega izobraževanja na predšolski, osnovnošolski in
srednješolski stopnji šolanja;

iii. objavljanjem in razširjanjem besedila konvencije o
otrokovih pravicah z vsemi mogočimi sredstvi in prek medijev ter z
uvajanjem izobraževanja o otrokovih pravicah in dolžnostih v šolski
učni načrt od osnove šole dalje obveščajo otroke in tudi njihove
starše o njihovih pravicah;

iv. spodbujajo medije, zlasti vizualne, da uveljavljajo pravico
otrok do zdravega in uravnoteženega razvoja in da zlasti v
produkciji, ki je namenjena otrokom, ne prikazujejo nasilje in
ponazarjajo pozitivne družbene vrednote;

v. obveščajo otroke o načinih in pravnih sredstvih, ki so jim na
voljo, če so kršene njihove temeljne pravice, in da na primer razširijo
omrežje brezlačnih linij za klic v sili, poskrbijo za specializirane
zagovornike in vzpostavijo otroku prijazen sodni in upravni sistem,
ki bo priznaval zahtevke posameznih otrok za varstvo pred vsemi
oblikami zlorabe;
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vi. zagotovijo posebno usposabljanje o pravicah otrok za vse
strokovnjake, ki prihajajo v stik z otroki, vključno z  učitelji, raznimi
člani sodnih oblasti, socialnimi delavci itd.;

vii. omogočijo otrokom, da povedo svoje mnenje pri
odločanju o vsem, kar jih zadeva, in da jim na način, ki je primeren
njihovim zmožnostim,  omogočijo dejavno in odgovorno
sodelovanje na vseh ravneh družbe – v družini in lokalni skupnosti,
na šolah in drugih zavodih, pri sodnih obravnavah in v sami vladi;

viii. učijo otroke, kako ravnati kot odgovoren državljan in jih
spodbujajo, da se zanimajo za javne zadeve, ter da ponovno
razmislijo o starosti, pri kateri mladi ljudje lahko volijo;

ix. spodbujajo vzgojo in izobraževanje za preprečevanje
rasizma, politične in verske nestrpnosti in nasilja in učijo mladino
strpnosti in mirnega reševanja sporov;

x. zlasti namenjajo pozornost položaju in posebnim potrebam
otrok priseljencev in beguncev ter otrokom manjšin in tistih, ki so
potisnjeni na rob družbe;

xi. poudarjajo staršem, družinam, učiteljem in vsem, ki so
neposredno ali posredno povezani z otroki v času njihovega
odraščanja, da so v civilizirani družbi odgovornosti in obveznosti
tesno povezane s pravicami in privilegiji.

9. Skupščina nadalje priporoča, da Odbor ministrov povabi te
države, da dajo razpravljanju o pravicah otrok verodostojnost in
doslednost s tem, da jih uresničujejo tudi zunaj Evrope, in sicer
tako, da:

i. z zavzetim delom zagotavljajo, da se določbe konvencije o
otrokovih pravicah vzdržujejo povsod po svetu, in se z vsemi
primernimi enostranskimi in mnogostranskimi ukrepi borijo proti
izkoriščanju otrok in varujejo otroke pred učinki oboroženih
spopadov; 

ii. pospešujejo mednarodno sodelovanje in zlasti povečujejo
svojo pomoč državam v razvoju na najmanj 0,7 %  bruto domačega
proizvoda  in namenjajo najmanj 20 % svoje pomoči za osnovne
socialne storitve, ki so za človekov razvoj neobhodno potrebne;

iii. sprejmejo bolj razumevajoč splošni odnos do vračanja
dolgov,  ki jih te države imajo pri mednarodnih organizacijah za
ravojno pomoč.
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10. Kot zadnje Skupščina priporoča, da Odbor ministrov:

i. ustanovi v okviru Sveta Evrope stalno miltidisciplinarno
medvladno obliko organiziranosti, ki se bo sposobna ukvarjati z
vsemi zadevami, ki se nanašajo na otroke;

ii. tej organizaciji naloži, da v sklopu svojih nalog in pooblastil
sestavi in predloži Parlamentarni skupščini letno poročilo o stanju
otrok v Evropi in ob tem celovito poroča o razmerah ter prikaže
pozitivne dosežke, tako da ga je mogoče uporabiti kot merilo za to,
kaj vse bo še treba postoriti, da se izpolnijo zahteve konvencije o
otrokovih pravicah; to poročilo bo tema vsakoletne razprave v
pristojnem odboru Parlamentarne skupščine;

iii. vključi v dejavnosti te organizacije v primernih oblikah še
druge pristojne mednarodne organizacije, zlasti Odbor Združenih
narodov za otrokove pravice, Evropski parlament, Unicef, različne
nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki, in dejansko tudi
otroke same.

iv. prenese to priporočilo državam, zbranim v Svetu Evrope,
prej navedenim organizacijam in Sklepni konferenci multidiscipli-
narnega projekta o otroški politiki, organizirani spomladi 1996 v
Leipzigu.
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Deklaracija
Združenih narodov
o otrokovih pravicah





Deklaracija Združenih narodov
o otrokovih pravicah
Deklaracijo je soglasno sprejela in razglasila Generalna
skupščina Združenih narodov 20. novembra 1959 z resolucijo
št. 1386 (XIV).

Preambula

Glede na to, da so ljudstva Združenih narodov v Ustanovni
listini ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice in
dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti in se odločila, da
bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih
pogojev v večji svobodi,

glede na to, da so Združeni narodi v Splošni deklaraciji
človekovih pravic razglasili enake pravice in svoboščine za vse, ne
glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo
ali kakršnokoli drugo okoliščino,

glede na to, da sta otroku zaradi njegove telesne in duševne
nezrelosti potrebna posebna skrb in varstvo ter ustrezno pravno
varstvo, tako pred rojstvom kakor tudi po rojstvu,

glede na to, da je bila potreba po takem posebnem varstvu
navedena v Ženevski deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 in
priznana v Splošni deklaraciji človekovih pravic ter v statutih
specializiranih agencij in mednarodnih organizacij, ki imajo na skrbi
blaginjo otrok, ter

glede na to, da človeštvo dolguje otroku najboljše, kar premore

razglaša

Generalna skupščina to Deklaracijo o otrokovih pravicah, da
bi otroci imeli srečno otroštvo in da bi za svoj blagor in blagor
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družbe, v kateri žive, uživali vse pravice in svoboščine, ki so v
Deklaraciji naštete, ter poziva starše, posameznike in dobrodelne
organizacije, krajevne oblasti in nacionalne vlade, da priznajo te
pravice ter se s postopno sprejetimi zakonskimi in drugimi določili
in v skladu z naslednjimi načeli borijo za njihovo uveljavljanje:

1. Načelo

Otroku gredo vse pravice, naštete v tej Deklaraciji. Uživati jih
morajo vsi otroci brez izjeme in brez vsakršnega razločevanja glede na
raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugačno prepričanje,
narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli
drugo okoliščino, bodisi otroka samega ali njegove družine.

2. Načelo

Otrok mora uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug
način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu
razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno zdravo in
normalno. V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova
korist poglavitno vodilo.

3. Načelo

Od svojega rojstva mora otrok imeti pravico do imena in
državljanstva.

4. Načelo

Otrok mora uživati vse ugodnosti socialnega varstva. Imeti
mora pravico do življenja in razvoja v zdravih okoliščinah. Zato je
treba njemu in njegovi materi dajati posebno nego in varstvo.
Skrbeti je treba zanj in za njegovo mater že pred porodom. Otrok
ima pravico do ustrezne prehrane, stanovanja, razvedrila in
zdravstvenih storitev.

5. Načelo

Fizično, mentalno ali socialno prizadetemu otroku je zaradi
svojskosti njegovega stanja ali položaja potrebno nuditi posebno
nego, izobraževanje in skrb.

6. Načelo

Za popoln in skladen razvoj njegove osebnosti sta otroku
potrebna ljubezen in razumevanje. Če je to le mogoče, naj zanj
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skrbe in naj bodo zanj odgovorni starši, vsekakor pa naj raste v
vzdušju naklonjenosti in moralne in materialne varnosti. Le v
izrednih okoliščinah je lahko otrok v najnežnejših letih ločen od
svoje matere. Družba in organi oblasti morajo posebno skrbeti za
otroke brez družine in brez sredstev, potrebnih za preživljanje. Za
vzdrževanje otrok v velikih družinah je zaželena denarna podpora in
sploh pomoč države.

7. Načelo

Otrok ima pravico do šolanja, ki naj bo vsaj na stopnji
osnovne šole brezplačno in obvezno. Deležen naj bo vzgoje, ki bo
razvijala njegovo splošno kulturno raven in ga usposobila, da na
osnovi enakih možnosti razvija svoje sposobnosti in zmožnosti za
lastno presojo, čut moralne in socialne odgovornosti, da bo lahko
postal koristen član človeške družbe.

Koristi otroka naj bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za
njegovo vzgojo in izobraževanje; na prvem mestu pa morajo biti za
to odgovorni starši. Otroku moramo priskrbeti igro in razvedrilo,
katerih namen je prav tako vzgojen. Družba in javne oblasti naj si
prizadevajo, da bodo otroci lahko kar najbolj uživali te pravice.

8. Načelo

Otroka je treba v vsakem primeru najprej zavarovati in mu
najprej dati pomoč.

9. Načelo

Otroka je treba obvarovati pred vsemi vrstami zanemarjanja,
okrutnosti in izkoriščanja. V nobenem primeru ne sme biti predmet
trgovine. Otrok ne sme biti sprejet na delo, dokler ne doseže
določene starosti. V nobenem primeru ga ne smemo prisiliti ali mu
dovoliti, da bi delal v poklicu ali opravljal tako delo, ki bi slabo
vplivalo na njegovo zdravje ali vzgojo, oziroma škodilo njegovemu
telesnemu, duševnemu in nravnemu razvoju.

10. Načelo

Otroka je treba varovati pred običaji in navadami, ki
pospešujejo rasno, versko ali katerokoli drugo obliko diskriminacije.
Vzgajati ga je treba v duhu razumevanja, strpnosti, prijateljstva med
narodi, miru in občega bratstva ter v zavesti, da naj bodo vse
njegove sile in njegova nadarjenost v službi človeštva.
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Konvencija Združenih narodov
o otrokovih pravicah
Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z
resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. 
Veljati je začela 2. septembra 1990 v skladu z 49. členom.

S Temeljno Ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS 1/91) in Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvenciji OZN
(Uradni list RS – MP št. 9/1992 (RS 35/1992), ki velja od 17.7.1992 je
Republika Slovenija od SFRJ nasledila Konvencijo Združenih narodov o otro-
kovih pravicah.

Preambula

Države pogodbenice te Konvencije

so v prepričanju, da pomeni po načelih, izraženih v Ustanovni
listini Združenih narodov, priznanje prirojenega dostojanstva in
enakih neodtujljivih pravicah vseh članov človeške družbe temelj
svobode, pravičnosti in miru na svetu,

upoštevajoč, da so ljudstva Združenih narodov v Ustanovni
listini Združenih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne
človekove pravice in dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti in
se odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje
boljših življenjskih pogojev v večji svobodi,

zavedajoč se, da so Združeni narodi v Splošni deklaraciji
človekovih pravic in v Mednarodnih paktih o človekovih pravicah
razglasili, da so pravice in dolžnosti, določene s temi akti, enake za
vse, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično
ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, premoženje,
rojstvo ali kakršenkoli drug položaj,

priklicujoč si v spomin, da so Združeni narodi v Splošni deklara-
ciji človekovih pravic razglasili, da je otroštvo upravičeno do posebne
skrbi in pomoči,
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v prepričanju, da mora biti družini kot temeljni družbeni
skupini in naravnemu okolju za razvoj in blaginjo vseh njenih članov
in še posebej otrok namenjeno potrebno varstvo in pomoč, da
lahko v celoti prevzame svoje odgovornosti v družbi,

zavedajoč se, da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje
osebnosti odraščati v družinskem okolju, v ozračju sreče, ljubezni in
razumevanja,

meneč, da mora biti otrok povsem pripravljen na samostojno
življenje v družbi in vzgojen v duhu idealov, razglašenih v Ustanovni
listini Združenih narodov, in še posebej v duhu miru, dostojanstva,
strpnosti, svobode, enakosti in solidarnosti,

upoštevajoč, da je potreba po posebni skrbi za otroka
navedena v Ženevski deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 in
v Deklaraciji o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina
sprejela 20. novembra 1959, ter priznana v Splošni deklaraciji
človekovih pravic, v Mednarodnem paktu o državljanskih in
političnih pravicah (še posebej v 23. in 24. členu), v Mednarodnem
paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (še posebej v
10. členu) ter v statutih in ustreznih aktih specializiranih agencij in
mednarodnih organizacij, ki skrbijo za blaginjo otrok,

upoštevajoč določbe Deklaracije o otrokovih pravicah, ki jo je
sprejela Generalna skupščina 20. novembra 1959, da “otrok zaradi
telesne in duševne nezrelosti potrebuje posebno varstvo in skrb, vštevši
ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom, kot tudi po njem”,

sklicujoč se na določbe Deklaracije o družbenih in pravnih
načelih varstva in blaginje otrok s posebnim poudarkom na
nacionalnem in mednarodnem rejništvu in posvojitvi, na
standardna minimalna pravila Združenih narodov o kazenskem
pravosodju za mladoletnike (“Pekinška pravila”) in Deklaracijo o
varstvu žensk in otrok v izrednih razmerah in oboroženih spopadih,

zavedajoč se, da so v vseh državah sveta otroci, ki živijo v izjem-
no težkih razmerah, in da ti otroci potrebujejo posebno pozornost,

upoštevajoč pomen tradicije in kulturnih vrednot posamez-
nih narodov za varstvo in skladen razvoj otroka,

zavedajoč se pomembnosti mednarodnega sodelovanja za
izboljšanje življenjskih pogojev otrok  v vseh državah, še posebej v
državah v razvoju,
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sklenile naslednje:

I. del

1. člen

Za namene te Konvencije pomeni otrok vsako človeško bitje,
mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka,
določa, da se polnoletnost doseže že prej.

2. člen

1. Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku, ki sodi
pod njihovo pravno pristojnost, jamčijo s to Konvencijo priznane
pravice brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože,
spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno,
etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakr-
šenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.

2. Države pogodbenice bodo s sprejetjem vseh ustreznih
ukrepov zagotovile varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja
ali kaznovanja zaradi položaja, delovanja, izraženih mnenj ali
prepričanj njegovih staršev, zakonitih skrbnikov ali družinskih članov.

3. člen

1. Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo držav-
ne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni orga-
ni ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.

2. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo otroku zago-
tovile takšno varstvo in skrb, kakršno je potrebno za njegovo blaginjo,
upoštevaje pravice in dolžnosti staršev, zakonitih skrbnikov ali drugih
posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka, in da bodo v ta
namen sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe.

3. Države pogodbenice zagotovijo, da se bodo ustanove,
službe in zavodi, odgovorni za skrb ali varstvo otrok, prilagodili
normam, ki so jih predpisale pristojne oblasti, še posebej na
področju varnosti, zdravja ter števila in usposobljenosti osebja, pa
tudi zajamčile ustrezen nadzor.

4. člen

Države pogodbenice sprejmejo vse ustrezne zakonodajne,
upravne in druge ukrepe za uresničitev s to Konvencijo priznanih
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pravic. Glede ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic naj države
pogodbenice take ukrepe sprejemajo v okviru vseh razpoložljivih
sredstev in, kjer je potrebno, v okvirih mednarodnega sodelovanja.

5. člen

Države pogodbenice spoštujejo odgovornosti, pravice in
dolžnosti staršev oziroma članov širše družine ali skupnosti, kot
predvidevajo krajevni običaji, zakonitih skrbnikov ali drugih oseb, ki
so zakonsko odgovorne za otroka, da na način, prilagojen
otrokovim razvojnim zmožnostim, zagotovijo ustrezno usmerjanje
in svetovanje otroku pri uveljavljanju njegovih s to Konvencijo
priznanih pravic.

6. člen

1. Države pogodbenice priznavajo, da ima vsak otrok
neodtujljivo pravico do življenja.

2. Države pogodbenice bodo v največji možni meri zagotovile
otrokovo preživetje in razvoj.

7. člen

1. Otrok mora biti takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično
knjigo in ima od rojstva pravico do imena, pravico pridobiti
državljanstvo in po možnosti pravico, da pozna svoje starše in da le-
ti skrbijo zanj.

2. Države pogodbenice bodo zagotovile uresničevanje teh
pravic v skladu s svojo notranjo zakonodajo in obveznostmi, ki jim
jih nalagajo ustrezni mednarodni akti s tega področja, še posebej
tam, kjer bi bil otrok sicer brez državljanstva.

8. člen

1. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale
otrokovo pravico do ohranjanja lastne identitete, vštevši
državljanstvo, ime in družinska razmerja, v skladu z zakoni, brez
nezakonitega vmešavanja.

2. Če je otrok nezakonito prikrajšan za nekatere ali za vse
elemente svoje identitete, bodo države pogodbenice zagotovile
ustrezno pomoč in varstvo, da bo svojo identiteto čim prej znova
vzpostavil.
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9. člen

1. Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji
staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in
postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je takšna
ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v
določenem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani
staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o
otrokovem prebivališču, neizogibna.

2. V kateremkoli postopku v skladu s 1. točko tega člena imajo
vse prizadete stranke možnost sodelovati v postopku in izraziti svoja
mnenja.

3. Države pogodbenice spoštujejo pravico otroka, ki je ločen od
enega ali od obeh staršev, da redno vzdržuje osebne stike in nepo-
sredno zvezo z obema, razen če je to v nasprotju z njegovimi koristmi.

4. Če je taka ločitev posledica kakršnegakoli postopka, ki ga
sproži država pogodbenica, kot je pripor, zapor, izgon, pregon ali
smrt (vštevši smrt iz kakršnegakoli vzroka medtem, ko je oseba pod
nadzorom države) enega ali obeh staršev ali otroka, mora ta država
pogodbenica na zahtevo nuditi staršem, otroku ali, če je potrebno
,drugemu članu družine ustrezne podatke o tem, kje se nahaja(jo)
odsotni družinski član(i), razen če posredovanje teh podatkov
škoduje otrokovim koristim. Države pogodbenice nadalje jamčijo,
da predložitev take zahteve sama po sebi za prizadeto osebo
(osebe) ne bo imela škodljivih posledic.

10. člen

1. V skladu z obveznostmi, ki jim jih narekuje 1. točka 9. člena,
morajo države pogodbenice zahteve otroka ali njegovih staršev za
vstop v državo pogodbenico ali za odhod iz nje z namenom
ponovne združitve družine obravnavati na pozitiven, human in
ekspeditiven način. Države pogodbenice nadalje jamčijo, da
predložitev take zahteve za prosilce in za člane njihove družine ne bo
imela škodljivih posledic.

2. Otrok, katerega starša prebivata v različnih državah, ima,
razen v izjemnih okoliščinah, pravico vzdrževati osebne stike in
neposredno zvezo z obema roditeljema. V ta namen in v skladu z
obveznostmi, ki jim jih narekuje 2. točka 9. člena, države
pogodbenice spoštujejo pravico otroka in njegovih staršev, da
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zapustijo katerokoli državo, vštevši svojo lastno, in da vstopijo v
svojo državo. Za pravice do odhoda iz katerekoli države veljajo
samo tiste omejitve, ki jih predpisuje zakon in ki so nujne za
zavarovanje državne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali
morale ali pravic in svoboščin drugih in ki so v skladu z drugimi
pravicami, ki jih priznava ta Konvencija.

11. člen

1. Države pogodbenice bodo sprejele ukrepe za boj proti
nezakonitemu premeščanju in nevračanju otrok iz tujine.

2. V ta namen države pogodbenice podpirajo sklepanje
dvostranskih in večstranskih sporazumov ali pristop k že obstoječim
sporazumom.

12. člen

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben
izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh
v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se
presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v
kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi
neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na
način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.

13. člen

1. Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema
svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in
idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali
na katerikoli drug način po otrokovi izbiri.

2. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve,
vendar le take, ki jih predpisuje zakon in ki so potrebne

a) zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali
b) zaradi zavarovanja državne varnosti ali javnega reda ali

javnega zdravja ali morale.

14. člen

1. Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do
svobode misli, vesti in veroizpovedi.
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2. Države pogodbenice spoštujejo pravice in dolžnosti staršev
oziroma zakonitih skrbnikov, da otroka pri uveljavljanju te pravice
usmerjajo na način, prilagojen njegovim razvojnim zmožnostim.

3. Glede svobodnega izražanja veroizpovedi ali prepričanja so
dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in ki so nujne za
zavarovanje državne varnosti, javnega reda, zdravja ali morale ali pa
temeljnih pravic in svoboščin drugih.

15. člen

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovi pravici do
svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja.

2. Pri uveljavljanju teh pravic ni omejitev, razen tistih, ki jih
določa zakon in ki so v demokratični družbi nujne za zavarovanje
državne ali javne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali morale
ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih.

16. člen

1. Noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali
nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom
ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom za njegovo čast in ugled.

2. Otrok ima pravico do zakonitega varstva proti takšnemu
vmešavanju ali napadom.

17. člen

Države pogodbenice priznavajo pomembno vlogo množičnih
občil in otroku zagotavljajo dostop do informacij in gradiv iz
najrazličnejših domačih in mednarodnih virov, zlasti tistih, katerih
cilj je krepitev otrokove družbene, duhovne in nravstvene blaginje ter
telesnega in duševnega zdravja. V ta namen države pogodbenice:

a) spodbujajo javna občila k širjenju za otroka družbeno in
kulturno koristnih informacij in gradiv v skladu z duhom 29. člena;

b) spodbujajo mednarodno sodelovanje pri ustvarjanju,
izmenjavi in širjenju takšnih informacij in gradiv iz najrazličnejših
domačih in mednarodnih kulturnih virov;

c) spodbujajo ustvarjanje in razširjanje otroških knjig;
d) spodbujajo javna občila, da posvečajo posebno pozornost

jezikovnim potrebam otroka, ki je pripadnik manjšinske skupine ali
staroselec (indigenous);
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e) spodbujajo razvoj ustreznih smernic za zavarovanje otroka
pred informacijami in gradivi, ki škodujejo njegovi blaginji,
upoštevaje določbe 13. in 18. člena.

18. člen

1. Države pogodbenice bodo z vsemi svojimi močmi
zagotovile priznanje načela, da sta oba starša enako odgovorna za
otrokovo vzgojo in razvoj. Starši ali, odvisno od primera, zakoniti
skrbniki imajo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj.
Otrokove koristi so njihova poglavitna skrb.

2. Da bi zajamčile in podpirale s to Konvencijo določene
pravice, države pogodbenice staršem ali zakonitim skrbnikom
nudijo ustrezno pomoč pri izvrševanju njihovih odgovornosti pri
otrokovi vzgoji in zagotavljajo razvoj ustanov, zavodov in služb za
varstvo otrok.

3. Države pogodbenice otrokom zaposlenih staršev z vsemi
ustreznimi ukrepi jamčijo pravico do uživanja storitev služb in
ustanov za varstvo otrok.

19. člen

1. Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi
zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale
otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja,
poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja,
trpinčenja ali izkoriščanja, vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod
skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe,
ki skrbi zanj.

2. Takšni zaščitni ukrepi naj, če je to primerno, vključujejo
učinkovite postopke za sprejemanje socialnih programov, ki otroku
in tistim, ki skrbijo zanj, zagotavljajo potrebno podporo, kakor tudi
druge oblike zaščite ter ugotavljanje, obveščanje, prijavljanje,
preiskovanje, obravnavanje in spremljanje prej naštetih primerov
trpinčenja otrok in, če je potrebno, poseg sodišča.

20. člen

1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje
družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej
ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega varstva in pomoči, ki
mu jo zagotovi država.
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2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo
zakonodajo takemu otroku zagotoviti nadomestno skrb.

3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo po
islamskem pravu, posvojitev ali, če je potrebno, nastanitev v
primernih ustanovah, namenjenih skrbi za otroka. Pri preučevanju
rešitev naj bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti
otrokove vzgoje in njegovemu etničnemu, verskemu, kulturnemu in
jezikovnemu poreklu.

21. člen

Države pogodbenice, ki priznavajo in/ali dovoljujejo sistem
posvojitve, jamčijo, da bodo otrokove koristi poglavitno vodilo, in
bodo zato:

a) zagotovile, da lahko otrokovo posvojitev odobri samo
pristojni organ, ki v skladu z veljavnim zakonom in postopki ter na
podlagi vseh pomembnih in zanesljivih informacij ugotovi, da je
posvojitev dopustna glede na otrokov položaj v zvezi s starši,
sorodniki in zakonitimi skrbniki in da so, če se je tako zahtevalo,
prizadete osebe na podlagi svetovanja, če je bilo le-to potrebno,
dale svoje odgovorno soglasje k posvojitvi;

b) priznale, da je mednarodna posvojitev lahko alternativen
način skrbi za otroka, če zanj ni moč najti rejniške ali adoptivne
družine ali na ustrezen način poskrbeti zanj  v njegovi matični državi;

c) jamčile, da bo otrok pri mednarodni posvojitvi deležen
enakega varstva in norm, kakršne veljajo pri nacionalni posvojitvi;

d) z vsemi ustreznimi ukrepi zagotovile, da pri mednarodni
posvojitvi otroka nastanitev ne bo imela za posledico
neupravičenega bogatenja tistih, ki so vanjo vključeni;

e) podpirale, kjer je to primerno, cilje tega člena s sklepanjem
dvostranskih in večstranskih sporazumov in dogovorov ter s v tem
okviru prizadevale zajamčiti, da otrokovo nastanitev v drugi državi
izvedejo pristojni organi ali telesa.

22. člen

1. Države pogodbenice bodo otroku, ki bodisi sam bodisi v
spremstvu staršev ali katerekoli druge osebe prosi za status begunca
ali v skladu z veljavno mednarodno ali notranjo zakonodajo in
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postopki velja za begunca, z ustreznimi ukrepi zagotovile ustrezno
varstvo in humanitarno pomoč pri uživanju veljavnih pravic,
določenih s to Konvencijo in z drugimi mednarodnimi humani-
tarnimi akti ter akti o človekovih pravicah, katerih stranke so
omenjene države.

2. V ta namen bodo države pogodbenice, če se jim zdi
primerno, sodelovale pri vseh naporih Združenih narodov in drugih
pristojnih medvladnih ali nevladnih organizacij, ki z Združenimi
narodi sodelujejo pri varstvu in pomoči takemu otroku in pri iskanju
staršev ali drugih družinskih članov kateregakoli otroka begunca, da
bi zbrali informacije, potrebne za ponovno združitev z njegovo
družino. Če staršev ali drugih družinskih članov ni moč najti, mora
biti otrok deležen enakega varstva kot vsak drug otrok, ki je iz
kakršnegakoli vzroka za stalno ali začasno prikrajšan za svoje
družinsko okolje, tako kot določa ta Konvencija.

23. člen

1. Države pogodbenice priznavajo, da mora duševno ali
telesno prizadet otrok uživati polno in dostojno življenje v razmerah,
ki jamčijo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo
njegovo dejavno udeležbo v družbi.

2. Države pogodbenice prizadetemu otroku priznavajo
pravico do posebne skrbi in v skladu z razpoložljivimi sredstvi
spodbujajo in zagotavljajo, da so otrok, ki je do tega upravičen, in
tisti, ki so odgovorni za skrb zanj, deležni pomoči, za katero so
zaprosili in ki ustreza otrokovemu stanju ter zmožnostim staršev ali
drugih, ki skrbijo zanj.

3. Upoštevaje posebne potrebe prizadetega otroka in
finančne zmožnosti staršev ali drugih, ki skrbijo zanj, naj bo pomoč
v skladu z 2. točko tega člena, kadarkoli je to mogoče, brezplačna
in naj prizadetemu otroku zagotavlja, da ima učinkovit dostop in da
je deležen izobraževanja, usposabljanja, storitev zdravstvenega
varstva, rehabilitacije, priprave na zaposlitev in možnosti za
razvedrilo na način, ki pospešuje kar največjo možno vključitev v
družbo in otrokov osebnostni, vštevši kulturni in duhovni, razvoj.

4. Države pogodbenice bodo v duhu mednarodnega
sodelovanja podpirale izmenjavo ustreznih informacij s področja
preventivnega zdravstvenega varstva in medicinskega, psihološkega
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in funkcionalnega zdravljenja prizadetih otrok, vštevši širjenje in
dostop do informacij o rehabilitacijskih metodah, izobraževanju in
poklicnih storitvah, z namenom pomagati državam pogodbenicam
izboljšati njihove sposobnosti in veščine in obogatiti njihove
izkušnje s teh področij. V tem pogledu bo posebna pozornost
posvečena potrebam držav v razvoju.

24. člen

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do
najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje
bolezni in zdravstveno rehabilitacijo. Države pogodbenice si bodo
prizadevale zagotoviti, da ne bo noben otrok prikrajšan za pravico
do takega zdravstvenega varstva.

2. Države pogodbenice si bodo prizadevale za popolno
uresničitev te pravice in bodo še posebej sprejele ustrezne ukrepe:

a) za zmanjšanje smrtnosti novorojenčkov in otrok;
b) za zagotovitev potrebne zdravniške pomoči in zdrav-

stvenega varstva vsem otrokom, s poudarkom na razvoju osnovnega
zdravstvenega varstva;

c) za boj proti boleznim in podhranjenosti, tudi v okviru
osnovnega zdravstvenega varstva, med drugim z uporabo
razpoložljive tehnologije in zagotovitvijo dovolj hranljivih živil in čiste
pitne vode, upoštevaje nevarnosti in tveganja onesnaženega okolja;

d) za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva matere
pred porodom in po njem;

e) za zagotavljanje, da so vsi družbeni sloji, še posebej starši in
otroci, obveščeni, da imajo dostop do izobraževanja in podporo pri
uporabi osnovnega znanja o otrokovem zdravju in prehrani, o
prednostih dojenja, higieni in asanaciji okolja ter preprečevanju
nesreč;

f) za razvoj preventivnega zdravstvenega varstva, svetovanja za
starše ter izobraževanja in storitev v zvezi z načrtovanjem družine.

3. Države pogodbenice bodo z vsemi učinkovitimi in
ustreznimi ukrepi odpravljale tradicionalne navade, ki škodujejo
zdravju otrok.

4. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo podpirale in
pospeševale mednarodno sodelovanje, da bi polagoma dosegle
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popolno uresničitev s tem členom priznane pravice. V tem pogledu
bo posebna pozornost posvečena potrebam držav v razvoju.

25. člen

Države pogodbenice otroku, ki so ga zaradi skrbi, varstva ali
oskrbe njegovega telesnega ali duševnega zdravja vzeli v oskrbo
pristojni organi, priznavajo pravico do občasne preverbe postopka, ki
mu je bil zagotovljen, in vseh drugih okoliščin v zvezi z njegovo oskrbo.

26. člen

1. Države pogodbenice priznavajo vsakemu otroku pravico do
socialnega varstva, vštevši socialno zavarovanje, in bodo v skladu s
svojo notranjo zakonodajo sprejele potrebne ukrepe za dosego
popolne uresničitve te pravice.

2. Ugodnosti naj se, kjer je primerno, odobrijo, upoštevaje
sredstva in zmožnosti otroka in oseb, ki so odgovorne za njegovo
preživljanje, kakor tudi katerekoli druge okoliščine v zvezi z zahtevo
po ugodnostih, ki jo je predložil otrok ali kdo drug v njegovem
imenu.

27. člen

1. Države pogodbenice vsakemu otroku priznavajo pravico do
življenjske ravni, ki ustreza njegovemu telesnemu, umskemu,
duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju.

2. (Eden ali oba) starša ali drugi, ki so odgovorni za otroka,
imajo glavno odgovornost za to, da v skladu s svojimi sposobnostmi
in gmotnimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za
otrokov razvoj.

3. Države pogodbenice bodo v skladu z nacionalnimi pogoji
in svojimi zmožnostmi sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo
staršem ali drugim, ki so odgovorni za otroka, pomagale uveljaviti
to pravico, in bodo, če je potrebno, zagotovile gmotno pomoč in
programe pomoči, še posebej glede prehrane, obleke in stanovanja.

4. Države pogodbenice bodo sprejele vse ustrezne ukrepe, s
katerimi bodo od staršev ali oseb, ki so finančno odgovorne za
otroka, zagotovile preživnino za otroka tako v državi pogodbenici
kakor tudi v tujini. Če oseba, ki je finančno odgovorna za otroka,
prebiva v drugi državi kot otrok, države pogodbenice posebej
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podpirajo pristop k mednarodnim sporazumom ali sklepanje takih
sporazumov ter drugih ustreznih dogovorov.

28. člen

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do
izobraževanja in z namenom, da bi bila ta pravica polagoma
dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej:

a) zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno
osnovno šolanje;

b) spodbujajo razvoj različnih oblik srednjega šolanja, vštevši
splošno in poklicno šolanje, skrbijo, da je dosegljivo in dostopno
vsakemu otroku, ter sprejemajo ustrezne ukrepe, kot je uvedba
brezplačnega šolanja in po potrebi denarna pomoč;

c) z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotavljajo, da je visoko
šolanje na podlagi osebne sposobnosti vsem enako dostopno;

d) skrbijo, da so obvestila in nasveti o šolanju in poklicu
dosegljivi in dostopni vsem otrokom;

e) sprejemajo ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja
pouka in zmanjševanja osipa v šolah.

2. Države pogodbenice bodo z ustreznimi ukrepi zagotovile,
da se bo v šolah disciplina uveljavljala na način, ki je v skladu z
otrokovim človeškim dostojanstvom in s to Konvencijo.

3. Države pogodbenice bodo pospeševale in spodbujale
mednarodno sodelovanje v zadevah v zvezi z izobraževanjem, še
posebej z namenom, da bi pripomogle k izkoreninjanju neznanja in
nepismenosti po vsem svetu in olajšale dostop do znanstvenih in
tehničnih spoznanj in sodobnih učnih metod. V tem pogledu se
posebna pozornost posveča potrebam držav v razvoju.

29. člen

1. Države pogodbenice so si edine, da mora biti izobraževanje
otrok usmerjeno:

a) k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter
umskih in telesnih sposobnosti;

b) h krepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter načel, določenih z Ustanovno listino Združenih
narodov;

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 41



c) h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove
kulturne identitete, jezika in vrednot, nacionalnih vrednot države, v
kateri otrok prebiva, država, iz katere morda izhaja, in do civilizacij,
različnih od njegove;

d) k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi,
v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in
prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, narodnimi in verskimi
skupinami in osebami staroselskega porekla;

e) h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.

2. Nobene določbe tega ali 28. člena ni dovoljeno razlagati
tako, kot da bi posameznikom ali organom kratila pravico
ustanavljanja in upravljanja izobraževalnih ustanov; pogoj je le, da
so spoštovana načela iz 1. točke tega člena in da je izobrazba, ki jo
dajejo take ustanove, v skladu z minimalnimi normami, ki jih lahko
predpiše država.

30. člen

V tistih državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne
manjšine ali osebe staroselskega porekla, otroku, ki pripada taki
manjšini ali ki je staroselec, ne sme biti vzeta pravica, da skupaj z
drugimi člani svoje skupine uživa svojo lastno kulturo, izpoveduje in
izraža svojo lastno vero in da uporablja svoj lastni jezik.

31. člen

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do počitka
in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti,
in do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti.

2. Države pogodbenice spoštujejo in podpirajo otrokovo
pravico polno se udeleževati kulturnega in umetniškega življenja in
spodbujajo zagotavljanje ustreznih in enakih možnosti kulturnega,
umetniškega, razvedrilnega in prostočasnega udejstvovanja.

32. člen

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do zaščite
pred ekonomskim izkoriščanjem in pred opravljanjem kateregakoli
dela, ki je lahko nevarno ali ki moti otrokovo šolanje ali škodi
njegovemu zdravju ali telesnemu, umskemu, duhovnemu,
nravstvenemu ali družbenemu razvoju.
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2. Države pogodbenice bodo z zakonodajnimi, upravnimi,
družbenimi in vzgojnimi ukrepi zagotovile uresničevanje tega člena.
V ta namen in v skladu z ustreznimi določbami drugih mednarodnih
aktov bodo države pogodbenice še posebej:

a) določile najnižjo starostno mejo, pri kateri je dovoljeno
zaposlovanje;

b) določile ustrezne predpise o številu delovnih ur in o pogojih
zaposlovanja;

c) določile ustrezne kazni in druge sankcije, s katerimi bodo
zagotovile učinkovito uveljavljanje tega člena.

33. člen

Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi ukrepi, vštevši
zakonodajne, upravne, družbene in vzgojne ukrepe, zaščitile otroke
pred nezakonito uporabo mamil in psihotropnih snovi, kot so
določene v ustreznih mednarodnih pogodbah, in preprečile uporabo
otrok pri nezakoniti proizvodnji in trgovini s takšnimi snovmi.

34. člen

Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo otroka zavarovale
pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab. V ta
namen bodo države pogodbenice še posebej sprejele vse ustrezne
državne, bilateralne in multilateralne ukrepe, s katerimi bodo
preprečile:

a) napeljevanje ali siljenje otroka h kakršnikoli nezakoniti
spolni dejavnosti;

b) izkoriščanje otrok v prostituciji ali drugih nezakonitih
spolnih dejavnostih;

c) izkoriščanje otrok v pornografskih predstavah in gradivih.

35. člen

Države pogodbenice bodo z ustreznimi državnimi,
bilateralnimi in multilateralnimi ukrepi preprečile ugrabitve, prodajo
ali trgovanje z otroki v kakršnekoli namene ali v kakršnikoli obliki.

36. člen

Države pogodbenice bodo otroka varovale pred vsemi
oblikami izkoriščanja, ki mu v kakršnemkoli pogledu škoduje.
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37. člen

Države pogodbenice bodo zagotovile, da :

a) noben otrok ne bo izpostavljen mučenju ali drugemu
okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali
kaznovanju. Tako smrtna kazen kot dosmrtni zapor brez možnosti
pomilostitve naj se ne izrekata za kazniva dejanja, ki so jih storile
osebe, ki še niso dopolnile osemnajst let;

b) nobenemu otroku ne bo nezakonito ali samovoljno
odvzeta prostost. Otrok sme biti prijet, priprt ali zaprt v skladu z
zakoni in le v skrajnem primeru ter za najkrajši potrebni čas;

c) se bo z vsakim otrokom, ki mu je bila odvzeta prostost,
ravnalo človeško in s spoštovanjem dostojanstva, ki je neločljivo od
človekove osebnosti, ter na način, ki upošteva potrebe oseb njegove
starosti. Še posebej mora biti vsak otrok, ki mu je bila odvzeta
prostost, ločen od odraslih, razen, če smatra, da je to v nasprotju z
njegovimi interesi, in imeti, razen v izjemnih okoliščinah, pravico
preko dopisovanja ali obiskov vzdrževati stike s svojo družino;

d) bo imel vsak otrok, ki mu je bila odvzeta prostost, takojšen
dostop do pravne in druge ustrezne pomoči ter pravico pred
sodiščem ali drugim pristojnim, neodvisnim in nepristranskim
organom izpodbijati zakonitost odvzema njegove prostosti ter
pravico do takojšnje odločitve o kateremkoli takšnem ukrepu.

38. člen

1. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale in
zagotavljale spoštovanje na otroka se nanašajočih načel mednarod-
nega humanitarnega prava, ki je zanje veljavno v oboroženih spopadih.

2. Države pogodbenice bodo z vsemi možnimi ukrepi
zagotovile, da osebe, ki še niso dopolnile petnajst let, ne bodo
neposredno sodelovale v sovražnostih.

3. Države pogodbenice ne bodo v svoje oborožene sile
rekrutirale nobene osebe, ki še ni dopolnila petnajst let. Pri
rekrutiranju tistih, ki so že dopolnili petnajst let, vendar še niso stari
osemnajst let, si bodo države pogodbenice prizadevale dati
prednost tistim, ki so starejši.

4. V skladu s svojimi iz mednarodnega humanitarnega prava
izhajajočimi obveznostmi, da med oboroženimi spopadi varujejo
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civilno prebivalstvo, bodo države pogodbenice z vsemi možnimi ukrepi
zagotovile varstvo in skrb za otroke, ki jih je prizadel oboroženi spopad.

39. člen

Države pogodbenice bodo s sprejetjem vseh ustreznih
ukrepov pospešile telesno in duševno okrevanje otroka, ki je bil žrtev
kakršnekoli oblike zanemarjanja, izkoriščanja ali zlorabe, mučenja
ali kakršnekoli druge oblike okrutnega, nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali oboroženih spopadov, in
njegovo ponovno vključitev v družbo. Takšno okrevanje in ponovno
vključevanje v družbo mora potekati v okolju, ki krepi otrokovo
zdravje, samospoštovanje in dostojanstvo.

40. člen

1. Države pogodbenice priznavajo pravico vsakega otroka, ki
je osumljen, obtožen ali spoznan za krivega kršenja kazenskega
zakona, da z njim ravnajo na način, ki je v skladu z razvijanjem
otrokovega občutka za dostojanstvo in vrednost, ki krepi otrokovo
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih in ki
upošteva njegovo starost ter zaželeno spodbujanje njegove ponovne
vključitve v družbo in prevzemanje dejavne vloge v njej.

2. V ta namen in upoštevaje ustrezne določbe mednarodnih
aktov, bodo države pogodbenice še posebej zagotovile da:

a) noben otrok ne bo osumljen, obtožen ali spoznan za
krivega kršenja kazenskega zakona zaradi dejanj ali opustitve, ki v
času storitve po notranji ali mednarodni zakonodaji niso pomenile
kaznivega dejanja;

b) je vsakemu otroku, ki je osumljen ali obtožen kršenja
kazenskega zakona, zajamčeno vsaj naslednje:

(I) da velja za nedolžnega, dokler ni njegova krivda dokazana
v skladu z zakonom;

(II) da je takoj in neposredno in , če je potrebno, prek staršev
ali zakonitih skrbnikov seznanjen z obtožbami proti njemu ter da
ima pri pripravi in predstavitvi svoje obrambe pravno in drugo
ustrezno pomoč;

(III) da o njegovem primeru nemudoma odloča pristojni
neodvisni in nepristranski organ ali sodno telo v poštenem
postopku v skladu z zakonom, ob prisotnosti pravne ali druge
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ustrezne pomoči in staršev ali zakonitih skrbnikov, razen če se
smatra, da to ni v otrokovem interesu, posebej upoštevaje njegovo
starost ali položaj;

(IV) da ni prisiljen pričati ali priznati krivde; da zasliši ali
zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže udeležbo in
zaslišanje prič v svojo korist ob enakih pogojih;

(V) da če se presodi, da je prekršil kazensko pravo, to
odločitev in katerekoli iz nje izhajajoče ukrepe preizkusi višji
pristojni, neodvisni in nepristranski organ ali sodno telo v skladu z
zakonom;

(VI) da ima otrok brezplačno pomoč tolmača, če ne razume
ali govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem;

(VII) da je v vseh fazah postopka zajamčeno popolno
spoštovanje njegove zasebnosti.

3. Države pogodbenice si morajo prizadevati pospeševati
sprejemanje zakonov in postopkov ter ustanavljanje organov in
ustanov, posebej namenjenih otrokom, ki so osumljeni, obtoženi ali
spoznani za krive kršenja kazenskega prava, še posebej pa
pospeševati:

a) določanje najnižje starosti, do katere se domneva, da
otroci niso sposobni kršiti kazenskega prava;

b) kadarkoli je primerno ali zaželeno, ukrepe za obravnavanje
takih otrok brez zatekanja k sodnim postopkom, ob pogoju, da je
zajamčeno popolno spoštovanje človekovih pravic in zakonske
zaščite.

4. Na voljo naj bodo različne možnosti, kot so skrb,
svetovanje, nadzor, pravno svetovanje, pogojen odpust kazni,
rejništvo, izobraževanje in programi poklicnega usposabljanja ter
druge alternative institucionalnih skrbi, ki zagotavljajo, da se otroke
obravnava na način, primeren njihovi blaginji in v skladu tako z
njihovimi razmerami kakor tudi s prestopkom.

41. člen

Nič iz te Konvencije ne bo vplivalo na katerokoli določbo, ki je
ugodnejša za uresničitev otrokovih pravic in ki je lahko vsebovana v:

a) zakonodaji države pogodbenice; ali
b) mednarodnem pravu, veljavnem za to državo.
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II. del

42. člen

Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo z načeli in
določbami te Konvencije z ustreznimi in učinkovitimi sredstvi
najširše seznanile tako odrasle kot otroke.

43. člen

1. Z namenom preverjanja napredka, ki so ga države
pogodbenice dosegle pri uresničevanju s to Konvencijo prevzetih
obveznosti, se ustanavlja Odbor za otrokove pravice, ki bo izvrševal
spodaj navedene naloge.

2. Odbor sestavlja deset strokovnjakov visokega moralnega
ugleda in priznanih sposobnosti na področju, na katero se nanaša
ta Konvencija. Člane Odbora izberejo države pogodbenice izmed
svojih državljanov, pri čemer se upošteva pravična zemljepisna
porazdelitev, kakor tudi glavni pravni sistemi; svojo funkcijo
opravljajo v osebnem svojstvu.

3. Člani Odbora se volijo s tajnim glasovanjem s seznama
oseb, ki jih predlagajo države pogodbenice. Vsaka država
pogodbenica sme predlagati enega izmed svojih državljanov.

4. Prve volitve v Odbor morajo biti najkasneje šest mesecev po
dnevu, ko začne veljati ta Konvencija, in nato vsako drugo leto.
Najmanj štiri mesece pred dnevom vsakih volitev generalni sekretar
Združenih narodov države pogodbenice pisno pozove, naj mu v
dveh mesecih sporočijo imena svojih kandidatov. Generalni sekretar
nato sestavi abecedni seznam vseh tako predlaganih, pri čemer
navede, katere države pogodbenice so jih predlagale, in ga predloži
državam pogodbenicam te Konvencije.

5. Volitve potekajo na sestanku držav pogodbenic, ki ga
generalni sekretar skliče v sedežu Združenih narodov. Na teh
sestankih, na katerih tvorita kvorum dve tretjini držav pogodbenic,
so za člane Odbora izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov
in absolutno večino predstavnikov navzočih držav pogodbenic, ki
glasujejo.

6. Člane Odbora volijo za štiri leta. Če so vnovič predlagani,
so lahko znova izvoljeni. Petim od članov, ki so bili izvoljeni na prvih
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volitvah, mandat poteče po dveh letih. Imena teh petih članov
predsedujoči sestanka določi z žrebom neposredno po opravljenih
prvih volitvah.

7. Če kak član Odbora umre ali odstopi ali izjavi, da iz
kakršnegakoli drugega razloga ne more več opravljati svojih
dolžnosti v Odboru, država pogodbenica, ki je tega člana
predlagala, izmed svojih državljanov izbere drugega strokovnjaka, ki
to funkcijo opravlja do konca mandata, če to Odbor odobri.

8. Odbor si predpiše svoj poslovnik.

9. Odbor voli svoje funkcionarje na dve leti.

10. Redni sestanki Odbora potekajo v sedežu Združenih
narodov ali na kateremkoli drugem primernem kraju, ki ga določi
Odbor. Odbor se praviloma sestaja enkrat letno. Dolžino sestankov
Odbora določijo in, če je potrebno, ponovno pretehtajo na
sestanku držav pogodbenic te Konvencije, vendar po odobritvi
Generalne skupščine.

11. Generalni sekretar Združenih narodov Odboru zagotovi
osebje in pogoje, potrebne za učinkovito izvrševanje nalog, ki mu jih
določa ta Konvencija.

12. Člani Odbora, ustanovljenega v skladu s to Konvencijo, z
odobritvijo Generalne skupščine prejemajo nadomestila iz sredstev
Združenih narodov ob pogojih, ki jih lahko določi Generalna
skupščina.

44. člen

1. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo preko
generalnega sekretarja Združenih narodov Odboru poročale o
ukrepih, ki so jih sprejele za uveljavitev tu priznanih pravic, in o
napredku, ki so ga dosegle pri uživanju teh pravic:

a)  v dveh letih, odkar je za posamezno državo začela veljati ta
Konvencija;

b)  nato pa vsakih pet let.

2. Poročila v skladu s tem členom navajajo morebitne
dejavnike in težave, ki ovirajo izpolnjevanje obveznosti, ki jih
narekuje ta Konvencija. Poročila morajo vsebovati tudi zadostne
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informacije, ki Odboru omogočijo vsestranski vpogled v
uresničevanje te Konvencije v posamezni državi.

3. Državi pogodbenici, ki je Odboru dostavila izčrpno
prvotno poročilo, v nadaljnjih poročilih v skladu s točko 1.b tega
člena ni treba ponavljati osnovnih informacij, ki jih je že predložila.

4. Odbor lahko od države podpisnice zahteva dodatne
informacije o uresničevanju te Konvencije.

5. Odbor preko Ekonomskega in socialnega sveta Generalni
skupščini vsaki dve leti predloži poročilo o svojem delu.

6. Države pogodbenice bodo poskrbele, da bodo njihova
poročila široko dostopna javnosti v njihovih lastnih državah.

45. člen

Da bi pospešili učinkovito uresničevanje Konvencije in
spodbudili mednarodno sodelovanje na področju, ki ga ta
Konvencija obravnava:

a) imajo specializirane agencije, Sklad Združenih narodov za
pomoč otrokom in drugi organi Združenih narodov pravico biti
zastopani pri obravnavanju uresničevanja tistih določb te
Konvencije, ki sodijo v okvir njihovih pristojnosti. Če se mu zdi
primerno, lahko Odbor prosi specializirane agencije, Sklad
Združenih narodov za pomoč otrokom in druge pristojne organe za
strokovni nasvet glede uresničevanja Konvencije na področjih, ki
sodijo v okvir njihovih pooblastil. Odbor lahko specializirane
agencije, Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom in druge
organe Združenih narodov prosi, da mu predložijo poročila o
uresničevanju te Konvencije na področjih, ki sodijo v okvir njihovih
dejavnosti;

b) lahko Odbor, če se mu zdi primerno, specializiranim
agencijam, Skladu Združenih narodov za pomoč otrokom in drugim
pristojnim organom posreduje katerokoli poročilo države
pogodbenice, ki vsebuje zahtevo ali kaže potrebo po strokovnem
nasvetu ali pomoči, skupaj s svojimi morebitnimi opažanji in
predlogi o teh zahtevah in potrebah;

c) Odbor lahko Generalni skupščini priporoči, da od
generalnega sekretarja zahteva, naj v njegovem imenu izdela študije
o konkretnih vprašanjih v zvezi z otrokovimi pravicami;
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d) Odbor lahko na podlagi informacij, ki jih je prejel v skladu
s 44. in 45. členom te Konvencije, oblikuje te predloge in splošna
priporočila. Take predloge in splošna priporočila posreduje vsaki
prizadeti državi pogodbenici in o njih poroča Generalni skupščini
skupaj z morebitnimi komentarji držav pogodbenic.

III. del

46. člen

Ta Konvencija je odprta za podpis vsem državam.

47. člen

Ta Konvencija mora biti ratificirana. Ratifikacijske listine se
položijo pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

48. člen

Ta Konvencija bo ostala odprta za pristop vsaki državi.
Pristopne listine se položijo pri generalnem sekretarju Združenih
narodov.

49. člen

1. Ta Konvencija začne veljati trideseti dan po dnevu, ko je pri
generalnem sekretarju Združenih narodov položena dvajseta
ratifikacijska ali pristopna listina.

2. Za vsako državo, ki to Konvencijo ratificira ali k njej pristopi
po položitvi dvajsete ratifikacijske ali pristopne listine, Konvencija
začne veljati trideseti dan po tem, ko taka država položi
ratifikacijske ali pristopne listine.

50. člen

1. Vsaka država pogodbenica lahko predlaga amandma in ga
predloži generalnemu sekretarju Združenih narodov. Generalni
sekretar nato predloženi amandma pošlje vsem državam
pogodbenicam skupaj z zahtevo, naj izjavijo, ali želijo sklicanje
konference držav pogodbenic, ki bi razpravljala in glasovala o
predlogih. Če se v štirih mesecih od dneva obvestila najmanj tretjina
držav pogodbenic izreče za konferenco, jo generalni sekretar skliče
pod okriljem Združenih narodov. Vsak amandma, ki ga sprejme
večina držav pogodbenic, ki so bile na konferenci navzoče in so
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glasovale, je treba predložiti v odobritev Generalni skupščini
Združenih narodov.

2. Amandma, sprejet v skladu s 1. točko tega člena, začne
veljati, ko ga odobri Generalna skupščina Združenih narodov in ko
ga države pogodbenice sprejmejo z dvotretjinsko večino.

3. Ko amandma začne veljati, je obvezen za tiste države
pogodbenice, ki so ga sprejele, ostale države pogodbenice pa
ostanejo zavezane z določbami te Konvencije in s katerimkoli pred
tem sprejetim amandmajem.

51. člen

1. Generalni sekretar Združenih narodov sprejema in vsem
državam pošilja besedila pridržkov, ki jih države navedejo ob
ratifikaciji ali pristopu.

2. Pridržki, ki niso v skladu s cilji in nameni te Konvencije, niso
dopustni.

3. Pridržek je moč kadarkoli umakniti z ustreznim obvestilom
generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki nato obvesti vse
države. Tako obvestilo začne veljati eno leto po dnevu, ko je
generalni sekretar prejel obvestilo.

52. člen

Država pogodbenica lahko to Konvencijo odpove s pisno
notif ikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Združenih
narodov. Odpoved začne veljati eno leto po dnevu, ko je generalni
sekretar prejel notifikacijo.

53. člen

Generalni sekretar Združenih narodov je izbran, da hrani to
Konvencijo.

54. člen

Izvirnik te Konvencije, katere arabsko, kitajsko, angleško,
francosko, rusko in špansko besedilo so enako avtentična, je
shranjen pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, za to po predpisih
pooblaščeni, podpisali to Konvencijo.
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Maja Ferčej, 6.a - OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana



Besedila, ki sta jih sprejela
Parlamentarna skupščina in
Odbor ministrov Sveta Evrope





Socialno varstvo,
družinska politika





Priporočilo št. 751 (1975)1

o položaju in odgovornosti staršev v sodobni družini 
in o družbeni podpori staršem

Skupščina 

1. opaža, da se razmere družin spreminjajo v smeri bolj
simetričnega notranjega razmerja, v katerem so pravice in dolžnosti
enakomerneje porazdeljene med partnerja;

2.  je prepričana, da družba nima samo človekoljubne dolžnosti
ampak tudi zelo pomemben gospodarski in družbeni interes, da zago-
tavlja ohranjanje in izboljševanje standardov varstva majhnih otrok; 

3. opaža potrebo otrok po tesnem stiku z materjo in očetom, ki
sta zato kot enakopravna partnerja skupaj odgovorna za vzgojo otrok;

4. priznava, da so starši upravičeni imeti možnost, da
sodelujejo pri vzgoji otrok in so zaposleni;

5. priznava kot temeljno načelo, da imajo posamezni starši
pravico sami odločati o tem, kako bodo izpolnjevali svoje obveznosti,
in da je dolžnost družbe, da jim zagotovi sredstva, da bodo svojo
izbiro lahko uresničili, če je le mogoče brez škodljivih posledic;

6. opaža, da družbenogospodarske spremembe, ki so skupne
vsem naprednim družbam, prinašajo s seboj vedno več takih
načinov zaposlenosti staršev, ki so v sedanjih razmerah lahko v
nasprotju z osebno skrbjo za njihove majhne otroke;

7. poudarja, da je tako napeto stanje posebej pereče, kadar za
otroke skrbi samo eden od staršev, in da je položaj samskih
roditeljev na splošno še vedno zelo težak;
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8. ugotavlja, da pravne in upravne določbe še vedno težijo k
usmerjanju staršev izključno samo v poklicno življenje ali v delo
doma in s tem omejujejo njihovo svobodno izbiro;

9. meni, da vzgajanje otrok ne sme biti omejeno le na fizično
varstvo in skrb, ampak naj bi bila nenehno usmerjena v njihove
dolgoročne čustvene, intelektualne in družbene potrebe;

10. potrjuje svoje prepričanje, da so celovite potrebe otrok v
njihovih prvih letih življenja – in zlasti njihova potreba po trdni
osebni zvezi z odraslim človekom – z redkimi izjemami najuspešneje
zadovoljene, če starši osebno skrbijo za otroka;

11. je prepričana, da je interese staršev in otrok mogoče
najbolje zadovoljiti tako, da se starši zaposlijo ali ponovno zaposlijo
ali vključijo v drugo družbeno delo zunaj doma, potem ko je
končano najintenzivnejše obdobje družinskih obveznosti;

12. potrjuje svoje prepričanje, da bi vlade morale voditi tako
družinsko politiko, ki bi spodbujala dobre odnose med vsemi
družinskimi člani in ki bi ne glede na raven dohodka zagotavljala
otrokom varno okolje odraščanja in spodbujala njihov čustveni,
intelektualni, kulturni in družbeni razvoj;  

13. upošteva Resolucijo Odbora ministrov št. (70) 15 o
družbenem varstvu neporočenih mater in njihovih otrok, Resolucijo
AP (72) 2 Odbora ministrov (Delni sporazum na področju sociale in
javnega zdravstva) o delu žensk zlasti v luči tehnološkega napredka in
avtomatizacije in Priporočilo št. 123 (1965) Mednarodne organizacije
dela o zaposlovanju žensk z družinskimi obveznostmi in zato

14.  priporoča, da Odbor ministrov:

(i) povabi vlade držav članic, da glede družinskega prava,
socialne zakonodaje, dela in izobraževanja itd. sprejmejo take
politike, ki bodo, kolikor je le mogoče, pospeševale in varovale
enakost moških in žensk in pristno artnerstvo med njimi tako, da
bodo starši lahko izbirali med možnostjo, da ostanejo doma ali da
se zaposlijo, vendar v obeh primerih brez škode za vzgajanje svojih
majhnih otrok ali svoje lastne interese v smislu socialne varnosti in
drugih socialnih ugodnosti;

(ii) prenese vladam držav članic predloge, vsebovane v
prilogi.
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Priloga k Priporočilu št. 751 (1975)

a) Uvede naj se dodatek za družinske obveznosti, ki se izplačuje
gospodinjstvom z več kot tremi otroki, ki so mlajši od treh let ali
potrebujejo posebno nego, in:

i. je zaposlen samo eden od staršev ali

ii. je v družini samo en roditelj.

b) Višino dodatka, opredeljenega pod a), je treba določiti na
najmanj 50 % zajamčene plače v državi ali na tej ustrezni ravni. Dodatek v
najmanj dvakratnem takem znesku pa mora biti določen za skupino pod
a) ii, kadar upravičenec do takega dodatka ni zaposlen.

c) Ta dodatek ni obdavčljiv.

I.   Starši doma

A.  Socialna varnost

1. Brez škode za druge že pridobljene pravice ali pravice, ki naj bi bile
še pridobljene, naj se kreditirajo prispevki za socialno zavarovanje, in to
vsaj za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za vsakega od staršev, ki je
polno zaposlen doma, in to za ves čas, dokler poln delovni čas skrbi za
majhnega otroka ali otroke, vendar pod pogojem, da v družini z obema
roditeljema lahko v določenem času ugodnost iz te določbe uživa le eden
od njiju.

2. Uvede naj se dodatek, določen v razumnem razmerju do
zajamčene plače v državi ali temu enakovredne višine, ki se izplačuje na
račun potrjene zdravstvene nezmožnosti tistega od staršev, ki je običajno
poln delovni čas zaposlen doma z nego majhnih otrok.

3. Skrajša naj se obvezna doba vplačevanja prispevkov za starostno
pokojnino, če je to aktuarsko in upravno v praksi izvedljivo.

4. Če se zakonska zveza konča zaradi smrti, razveze ali ločitve, naj se
enakomerno razdelijo pravice do starostne pokojnine, ki sta jih zakonca
pridobila med svojim zakonom.

5. Izločijo naj se vse določbe za razvezane, ločene ali ovdovele osebe,
ki bi jim preprečevale uživanje pravic, ki so jih pridobile kot vzdrževani
družinski člani ali z osebnim upravičenjem.
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B.  Družinsko premoženje

1. Pred drugimi zahtevki za premoženje razvezanega ali zakonsko
ločenega zakonca je treba dati prednost pravici prejšnjega zakonca do
vzdrževanja, če ta nima zaposlitve in skrbi za zakonske otroke. 

2. Zagotoviti je treba, da se ob vsaki delitvi premoženja, ki sta ga
zakonca pridobila v zakonu, in še zlasti ob delitvi nepremičnin, v celoti
upošteva vse, kar sta k temu prispevala oba s svojimi prizadevanji in
odgovornostjo, pa čeprav to ni vključeno v finančnem deležu.

3. Zagotoviti je treba, da ima mož ali žena, ki prej ni bil oziroma ni
bila glava družine in mu po prenehanju zakonske zveze zaradi smrti,
razveze ali ločitve ostane skrb za otroke, pravico do enake stopnje varstva
glede najemniških ali hipotekarnih obveznosti, kot ga je ali bi ga užival
nekdanji zakonec.

C.  Ponovna zaposlitev

1. Omogočiti je treba poklicno usposabljanje, primerno potrebam
zrelih šolarjev obeh spolov, pri čemer naj take možnosti zajemajo celotno
izbiro zaposlitev, za katere je potrebno usposabljanje.

2. Ženske naj bi spodbujali k usposabljanju in iskanju zaposlitve na
področjih, ki ne veljajo za tradicionalno ženska dela, in kadar je to
primerno, naj bi na takih delovnih področjih postale tudi učiteljice in
inštruktorke.

3.  Vsem prej nezaposlenim staršem naj bi v letu dni, potem ko je
njihov najmlajši otrok vključen v obvezno šolanje, zagotovili možnost, da
do enega leta prejemajo dovolj visoko podporo za kritje stroškov
poklicnega usposabljanja iz odstavka C 1.

4. Samskim roditeljem je treba dati prednost pri dostopu do
možnosti poklicnega usposabljanja, in če je potrebno, pri zagotavljanju
finančne podpore za tako usposabljanje.

II.  Zaposleni starši

A.  Socialna varnost in obdavčenje

1. Ustanovili naj bi pravico do denarnega nadomestila za čas
odsotnosti z dela zaradi bolezni otroka, mlajšega od 10 let, ki živi v oskrbi
upravičenca in se vsako leto lahko izplača za 10 dni za vsakega otroka pod
enakimi pogoji kot boleznina:

i. vsakemu zaposlenemu roditelju, ki skrbi za takega otroka in je
njegov zakonec tudi zaposlen ter ne prejema takega nadomestila;
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ii. vsakemu samskemu roditelju, ki je zaposlen in skrbi za takega
otroka.

2. Spremenili naj bi sistem neposrednega obdavčenja – na primer z
odobravanjem vseh olajšav, ki jih lahko dobi zaposlena oseba, vsakemu
zakoncu, če sta oba zaposlena – tako, da bi pospeševali enakost med
zaposlenima roditeljema obeh spolov pri čistem dohodku iz zaposlitve.

B.  Organizacija dela

1. Z zakonom naj bi ustanovili pravico vsakega od staršev, da si po
rojstvu otroka vzame do leto dni dopusta, nato pa začne ponovno delati,
ne da bi ob tem izgubil status in delovno dobo v podjetju.

2. Pospeševali naj bi razvoj dela s skrajšanim delovnim časom in
polnim varstvom za delojemalca, pri čemer naj bi imeli prednost starši, ki
skrbijo za majhne otroke.

3. Poskrbeli naj bi za take upravne ureditve, ki bi staršem z majhnimi
otroki omogočili delitev oziroma skupno reševanje njihovih delovnih nalog
in odgovornosti v družini na načine, med katerimi bi bila tudi uvedba dela
s skrajšanim delovnim časom. 

4. Pospeševali naj bi razvoj urejanja dela z gibljivim delovnim časom,
vključno s posamezniku prilagojenim delovnim časom, neplačanim
dopustom med šolskimi počitnicami itd., kar vse bi lahko olajšalo
povezovanje redne zaposlitve z nego otrok. 

C.  Vzgojno-varstveni zavodi

1. Bistveno naj bi povečali število mest, ki so za majhne otroke na
voljo v javnih vzgojno-varstvenih zavodih ali v vzgojno-varstvenih zavodih,
ki jih nadzoruje javnost; oboji se enako posvečajo fizični skrbi za otroke in
njihovim dolgoročnim čustvenim in intelektualnim potrebam.

2. Od osebe, ki za plačilo sprejema v dnevno varstvo več otrok,
mlajših od 10 let, bodisi v posebej za to ustanovljenem zavodu ali v
zasebnem stanovanju, bi morali zahtevati, da pridobi dovoljenje lokalnih
zdravstvenih in  vzgojno-izobraževalnih oblasti.

3. Dovoljenje iz predhodnega odstavka C 2 naj bi izdali samo tistim,
ki zadovoljivo izpolnjujejo zahteve glede samih objektov, higienskih
standardov, vgojno-izobraževalnih zmožnosti in zaračunanih stroškov.

4. Od oseb, ki prosijo za dovoljenje iz odstavka C 2, bi morali
zahtevati, da za javne stroške opravijo kratek uvajalni tečaj in se nato, prav
tako za javne stroške, še naprej stalno usposabljajo in tako nadaljnje
usposabljanje naj bi bilo pogoj za obnovitev dovoljenja.
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5. Močno si je treba prizadevati, da je čim širša javnost seznanjena
s pogoji za prijavo dnevnega varstva (odstavek C 2 tega poglavja) ter z
usposabljanjem in pomočjo, ki je za to na voljo (odstavek C 4 tega
poglavja), ter da so formalni postopki izvedeni tako, da zainteresiranih ne
odvračajo od te možnosti.

6. Odobravanje kakršnih koli dodatkov ali kreditov za stroške nege
in varstva otroka pri drugih naj bo pogojeno s predložitvijo dokazov, da sta
taka nega in oskrba skladni z standardi, ki so za to določeni.

7. Vsaka vlada naj se po lastni izbiri odloči za odobravanje dotacij
ali davčnih oprostitev, ki jih je mogoče zahtevati za bližnjega sorodnika, ki
pri družini stanuje in skrbi za njihove otroke, kadar sta zaposlena oba
roditelja oziroma je zaposlen samski roditelj.

8. Pri sprejemanju v javne jasli in otroške vrtce je treba – za tistimi,
ki prihajajo iz fizično ali moralno škodljivih okolij, dati prednost otrokom
zaposlenih samskih roditeljev.
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Priporočilo št. 1074 (1988)1

o družinski politiki

Skupščina

1. ugotavlja, da so se  v zadnjih desetletjih temeljito
spremenile strukture družin, kar je značilno opredeljeno z daljšo
pričakovano življenjsko dobo, velikim upadom števila rojstev,
manjšim številom porok in ponovnih porok, večjim odstotkom
ločitev, vse pogostejšimi družinami s samskim roditeljem,
povečanjem drugih oblik skupinskega življenja, kot je na primer
zunajzakonska skupnost, in nadaljnjim razvojem vloge žensk;

2. opaža, da so drugi dejavniki, kot so spremembe v delovnih
razmerah, vztrajni pojavi strukturne revščine, povečanje
brezposelnosti, nedovoljena uporaba mamil, nasilje in kazniva
dejanja ter gospodarska migracija, povečali napetosti v družini;

3. poudarja, da družina ne glede na to bolje premaguje in
vzdrži gospodarske, družbene in demografske spremembe kot druge
institucije  in kljub vsemu ostaja priljubljena za milijone mladih
ljudi;

4. priznava, da imajo spremembe, ki so se zgodile, tudi svoje
pozitivne vidike, kot je na primer zamenjava prejšnje zakonske zveze
za zakonsko partnerstvo z boljšim družbenim, ekonomskim in
intelektualnim ravnotežjem med partnerjema, kar vliva upanje za
prihodnost; 

5. verjame, da je družina še vedno tista skupnost, v kateri so
medčloveški odnosi najintenzivnejši in najbogatejši, in zato
najboljše okolje za vzgojo otrok in za oskrbovanje njenih starejših,
osamelih ali bolnih članov;

1. Skupščinska razprava 3. maja 1988 (3. zasedanje) (Glej listino št. 5870, Poročilo Odbora
za socialne zadeve in zdravstvo; poročevalec g. Pini).
Besedilo je sprejela Skupščina 3. maja 1988 (3. zasedanje).



6. meni, da je družina s svojimi dnevnimi težavami in
potrebami konkretna stvarnost, da je soudeležena v gospodarskem
in kulturnem življenju družbe, da se prilagaja in spreminja z družbo
in da bi zato ne bila vsaka zamisel družine kot nespremenljive v času
nerealistična;

7. je prav tako prepričana, da vloga države pri družinski
politiki ni v dajanju hitrih in ostrih odgovorov na ideološki podlagi
ampak v ustvarjanju potrebnih razmer za ustanavljanje družinske
celice, v kateri se posameznik lahko razvija v okolju varnosti,
solidarnosti in spoštovanja temeljnih pravic;

8. se v zvezi s tem sklicuje na Evropsko komisijo in na Evropsko
sodišče za človekove pravice, vedno znova zastopata stališče, da je
treba po Evropski konvenciji o človekovih pravicah spoštovati
družinsko življenje obojih, “zakonitih” in “dejanskih” družin; 

9. ugotavlja, da se mora vsaka družinska politika danes
zavedati novega položaja, ki je posledica emancipacije žensk in
njenega vpliva na materinstvo, in imeti pred očmi dvoje načel: prvo
je demokratizacija družine, kar pomeni tudi enakopravnost med
njenimi člani in spoštovanje pravic vsakega med njimi, drugo pa
uresničevanje svobodne izbire partnerjev;

10. trdno verjame, da vključevanje žensk v gospodarsko in
poklicno življenje in ustvarjanje ugodnega vzdušja za rojevanje in
vzgojo otrok nista protislovna in nezdružljiva cilja, če je le priznana
vrednost gospodinjskega dela in vzgoje in varstva otrok;

11. je prepričana, da so posebni ukrepi družinske politike
lahko učinkoviti in združljivi, samo če so usklajeni in dopolnjeni z
drugimi ukrepi zlasti na širšem področju socialne, davčne in
zaposlovalne politike;

12. ugotavlja, da določeni sektorji sodobnega življenja, kot je
na primer socialna varnost, včasih temeljijo na zastarelih zasnovah
in se očitno ne zavedajo novega položaja žensk, ne upoštevajo
ločitve in  ohranjajo “posredne pravice”, davčna zakonodaja pa v
mnogih državah še vedno zapostavlja poročene pare;

13. opozarja v zvezi s tem na že opravljeno delo, zlasti na
Priporočilo št. 751 (1975) o položaju in odgovornosti staršev v
sodobni družini in družbeni podpori staršem, Priporočilo št. 915
(1981) o položaju tujih delavcev v državah gostiteljicah, Priporočilo
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št. 1051 (1987) o prožnosti trga delovne sile v spreminjajočem se
gospodarstvu in Priporočilo št. 1071 (1988) o blaginji otroka – z
zagotavljanjem institucionalne nege in varstva za dojenčke in otroke;

14. se sklicuje na stališče, ki sta ga o vlogi družine zavzela
Komisija v poročilu iz Kolomba in generalni sekretar Sveta Evrope v
svojem poročilu o socialni koheziji;

15. upošteva izide 20. konference evropskih ministrov,
pristojnih za družinske zadeve, ki je bila maja 1987, in soglaša z
njihovim predlogom za pripravo študije o vzrokih za razvezo
zakonske zveze in o njenih vplivih na otroke, vendar obžaluje, da
konferenca ne želi sodelovati s Skupščino;

16. pozdravlja dejstvo, da srednjeročni načrt dejavnosti Sveta
Evrope vključuje več tem o družini, ki so razporejene po različnih
področjih, kot na primer socialnem, pravnem in kulturnem, in zato

17. priporoča, da Odbor ministrov povabi vlade držav članic,
da pripravijo svoje družinske politike na podlagi tu navedenih načel:

A.  Zakonodaja

i. da potrdijo nujno potrebo po splošni skladni družinski
politiki za vse družine in da sprejmejo zakone, ki bodo zagotavljali
izvajanje take politike;

ii. da uveljavijo državne in mednarodne pravne akte za
utrditev enakopravnosti med spoloma v družini in za zaščito
otrokovih pravic in da za uveljavljanje teh pravic še zlasti pospešijo
pripravo osnutka konvencije Združenih narodov;

iii. da posvetijo posebno pozornost težavam zakoncev
različnih narodnosti, kot so prenos državljanstva, dovoljenje za
bivanje, ločitev in za vzgojo in varstvo otrok;

iv. da se posvetujejo o vprašanjih, kot so posvojitev, umetna
oploditev in nadomestno materinstvo, ker prizadenejo družinsko
življenje in zlasti interese otroka, in da prepovedo določene
postopke, če je to primerno;

v. da pregledajo kazensko in civilno zakonodajo v zvezi z
nasiljem v družini in spodbujajo psihološke in druge ukrepe pomoči
žrtvam nasilja in njihovim storilcem, kar pa naj ne vpliva na pravne
postopke za storilce takih dejanj;
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B.  Delovne razmere

i. da dosežejo boljše ravnovesje med poklicnimi dejavnostmi in
družinskim življenjem, zlasti z uvajanjem večje prožnosti glede delov-
nega časa, dela s skrajšanim delovnim časom in upokojitvene starosti;

ii. da zagotovijo, da ,,starševski dopust”, ki je načeloma
široko sprejet, postane stvarnost;

C.  Obdavčenje

i. da odpravijo davke in predpise o seštevanju družinskih
prihodkov in sprejmejo načelo ločenega obdavčenja za zakonce;

ii. da namesto znižanja davka uvedejo pavšalni otroški
dodatek za vse otroke;

iii. da uvedejo odbitek od davčne osnove za stroške, povezane
z nego in varstvom predšolskih otrok;

D.  Socialna varnost

i. da priznajo načelo, da imata tudi gospodinjsko delo in
vzgoja svojo vrednost za osebe, ki ostanejo doma za to, da vzgajajo
svoje otroke;

ii. da proučijo možnost za uvedbo najnižjega zajamčenega
dohodka za pomoč družinam v stiski;

iii. da zaradi povečanega tveganja razhajanja družin namesto
posrednih pravic raje vzpostavijo sistem individualnih pravic;  

iv. da proučijo možnost za upoštevanje obdobij, porabljenih za
vzgojo otrok ali za skrb in negovanje drugih odvisnih družinskih članov
(ostarelih, prizadetih itd.) v zavarovalno dobo za pridobitev starostne
pokojnine ali boleznine in pri izračunu višine takih prejemkov;

v. da ratificirajo Evropsko konvencijo o socialni varnosti, če
tega še niso storile, in da ratificirajo spremenjeni Evropski kodeks
socialne varnosti, takoj ko ga bo potrdil Odbor ministrov, saj
določene določbe teh dveh aktov vplivajo na družinsko blaginjo;

E.  Stanovanjska oskrba in urejanje mest

i. da upoštevajo potrebe mladih družin z omejenimi sredstvi in
težijo k boljši podpori za stanovanjsko oskrbo za velike družine;
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ii. da z drugačnim pristopom do urejanja mest omogočijo
otrokom razvoj v ugodnih stanovanjskih razmerah in prijetnem
okolju in si prizadevajo prilagoditi mestno infrastrukturo potrebam
ljudi;

iii. da omogočijo generacijam, da živijo skupaj, če tako želijo;
vračanje ostarelih oseb v družine pa bi seveda terjalo socialno
infrastrukturo, da bi družinam olajšali opravljanje vsakodnevnih
potrebnih nalog;

F.  Izobraževanje

i. da priznajo, da so za vzgojo otrok v prvi vrsti odgovorne
družine; to pa predpostavlja stalni konstruktivni dialog med starši
in izobraževalnimi organi oblasti;

ii. da zajamčijo vsem otrokom enake možnosti, in to zlasti s
posebnimi ukrepi za otroke iz ekonomsko prikrajšanih družin,
prizadete otroke, otroke tujih delavcev, otroke etničnih manjšin in
nadarjene otroke;

iii. da ločeno od rejništva in posvojitev vzpostavijo sistem, ki
bi ga lahko imenovali izobraževalno pokroviteljstvo; z njim bi
samskim osebam, ki imajo težave, pomagali vzgajati njihove otroke
in olajšali posvojitve čez državne meje;

iv. da izboljšajo organizacijo varstva za majhne otroke in jo
prilagodijo potrebam družin, vključno s posebnimi skupinami, ki
delajo ponoči;

G.  Poraba in obveščanje

da z ustanavljanjem posvetovalnih služb na lokalni, regionalni
in državni ravni omogočijo družinskim združenjem, da izrazijo svoje
mnenje kot  uporabniki blaga in storitev;

H.  Migracija

da tujim delavcem z zakonodajo in upravnimi postopki dajo
pravico, da se jim njihove družine (žena in otroci) lahko pridružijo v
državi gostiteljici na primer z odpravo vizumov za zakonske žene in
mladoletne otroke.
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Resolucija št. (68) 37
Zakoni in predpisi, ki naj bi zagotovili nadomestilo za
družinske obveznosti

(Sprejeli so jo namestniki ministrov 29. novembra 1968)

Odbor ministrov

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se med drugim olajša njihov družbeni
napredek;

glede na to, da se po 16. in 17. členu Evropske socialne listine
pogodbenice zavezujejo, da bodo pospeševale ekonomsko, pravno
in socialno varstvo družinskega življenja s sredstvi, kot so družinski
prejemki, davčna ureditev, podpora pri reševanju stanovanjskih
zadev, pomoč novoporočencem, in vsemi drugimi primernimi
sredstvi;

glede na to, da je družbeni napredek v Evropi mogoče doseči
zlasti z usklajevanjem zakonodaje in prakse na področju sociale in s
tem, da se na socialnem področju odpravi razlikovanje med narodi;

ugotavlja, da vse države članice Sveta Evrope tega cilja, ne
glede na to, ali so pogodbenice Evropske socialne listine ali ne, ne
morejo doseči brez ustrezne družinske politike, ki bo sposobna
zadovoljiti potrebe družin s takimi gospodarskimi in finančnimi
ukrepi, ki bi družinam lahko odtehtali njihova bremena, in z
ustrezno organizacijo vseh drugih storitev, ki bi družini kot celoti in
njenim članom omogočale popoln razvoj v skupnosti;

upošteva študijo Socialnega odbora o gospodarskih in
finančnih zakonih in predpisih, ki naj bi zagotovili nadomestilo za
družinske obveznosti.

Glede na to, da sicer vse države članice sprejemajo določene
gospodarske ukrepe v korist družini, da pa sta narava in obseg teh



ukrepov zelo različna, in glede na to, da je v mnogih pogledih
mogoče doseči napredek in ob tem vendarle ustrezno upoštevati
gospodarske in družbene dejavnike ali tradicije, značilne za vsako
posamezno državo članico,

A.  Odbor ministrov priporoča, da vlade držav članic določijo
svojo družinsko politiko glede nadomestila za družinske obveznosti
v skladu s tu navedenim:

I.  Načela, ki urejajo nadomestilo za družinske obveznosti

Družinsko razsežnost je treba dodati socialni politiki kot
celoti. Ukrepe, ki naj zagotovijo nadomestilo za družinske
obveznosti, je treba zasnovati tako, da zagotavljajo ustrezne
življenjske razmere in sredstva za čas družinskega življenja in še zlasti
za ustanavljanje in razvoj družine brez spodkopavanja nalog, ki jih
ima družina. S takimi ukrepi naj bi uresničevali zlasti štiri cilje,
navedene v nadaljevanju:

1. Dohodek družine:

– redna mesečna plačila, ki bi pokrivala vsaj del izdatkov za
vzdrževanje družine, še zlasti z izplačili družinskih dodatkov;

– ad hoc dajatve v denarju in naravi, namenjene za pomoč
družinam v posebnih okoliščinah, na primer ob rojstvu;

– zagotavljanje drugih socialno varstvenih prejemkov v skladu
s potrebami družine;

– davčne izjeme na podlagi števila otrok, če je to skladno z
načeli urejanja sistema davčnih olajšav v državi; 

– zmanjševanje izdatkov s posebnimi ukrepi, kot so določena
znižanja stroškov izobraževanja, znižane voznine, nižje tarife za
elektriko itd.

2. Boljše življenjske razmere za družine:

– pomoč mladim parom pri nastanitvi v njihov prvi dom;
– stanovanjska politika, naravnana na potrebe družin.

3. Boljše socialno-kulturne ugodnosti za družine s pomočjo:

– politike izobraževanja, ki vsem otrokom zagotavlja enake
možnosti;
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– zagotavljanja družbeno-kulturne opremljenosti, ki ustreza
potrebam družin.

4. Varstvo mater s pomočjo:

– politike enakega obravnavanja mater ne glede na to, ali so
samo gospodinje ali pa imajo kako dodatno zaposlitev;

– primernih ukrepov, s katerimi se je mogoče izogniti temu, da
bi se matere majhnih otrok morale zaposliti iz finančnih razlogov.

Ti ukrepi bi morali upoštevati splošna gospodarska gibanja in
usmeritve ter zlasti njihove učinke na družinski standard.

II. Družinski dodatki

1. Družinski dodatki naj bi se izplačevali do dopolnjene
zakonsko določene starosti za dokončanje obveznega šolanja.
Nato naj bi se še naprej izplačevali ali pa nadomestili z drugimi
ustreznimi dodatki do zgornje starostne meje, ki jo notranja
zakonodaja določa za otroke, ki nadaljujejo študij ali se poklicno
usposabljajo.

2. Za otroke, ki so prizadeti ali kronično bolni in se niso
zmožni sami preživljati, bi bilo treba izplačevati dodatke najmanj v
višini prej navedenih dodatkov, vse dokler je tak otrok upravičen
prejemati druge prejemke, predvidene za invalidne osebe, ali celo do
višje starostne meje od običajne, ki pa jo je treba določiti z notranjo
zakonodajo.

3. Vse zaposlene skupine prebivalstva bi morale prejemati
enake družinske dodatke ali njim ustrezne dajatve. Enako
obravnavanje bi moralo biti zagotovljeno tujcem, beguncem in
osebam brez državljanstva. Družinski dodatki za otroke prosilca, ki
običajno prebivajo v tujini, bi morali biti izplačani po pogojih in v
mejah, za katere se dogovorita prizadeti državi članici.

4. Prejemki načeloma ne bi smeli biti odvisni od dohodka ali
premoženja družine.

5. Prejemke bi bilo treba izplačevati vsaj od drugega otroka
dalje.
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III.  Začetna podpora družinam in stanovanjska oskrba

1. Mladi pari

Sprejeti bi bilo treba ukrepe za pomoč novoporočenim parom
(na primer s posojili po nizki obrestni stopnji, s spodbujanjem
varčevanja pred poroko itd.), da se lahko nastanijo v lastnih domovih.

2. Stanovanjska oskrba družin

Za spodbujanje stanovanjske oskrbe družin bi bilo treba
sprejeti ukrepe, kot so:

a) družinam naj bi pomagali pri nakupu njihovih lastnih
stanovanj ali hiš s stopnjevanimi ugodnostmi (bonusi, davčne
izjeme, posojila), pri čemer bi upoštevali število otrok v družini;

b) za gradnjo družinskih stanovanj (ali enodružinskih hiš) bi
morali odobravati posojila z nizkimi obrestmi in/ali subvencije, tako
da bi bila najemnina z drugimi stroški vred v mejah finančne
zmogljivosti družine;

c) najemnine bi morale biti s pomočjo dodatkov za
najemnino ali popustov pri najemnini prilagojene družinskim
dohodkom in številu otrok, kadar najemnina za stanovanje ali
enodružinsko hišo skupaj z dodatnimi stroški presega znesek, ki ga
družina razumno še lahko prenese;

d) razmisliti bi bilo treba tudi o posebnih ukrepih podpore v
korist stanovanjskih zadrug.

IV.  Socialna varnost

Vsi člani družine bi morali imeti zagotovljeno socialno varnost
s prejemki za vse primere, ki so z njim zavarovani.

V.  Vzgoja in izobraževanje

1. Stroški vzgoje in izobraževanja otrok v obdobju obveznega
šolanja bi morali biti zmanjšani na najmanjše možne stroške zlasti z
ukrepi, kot so:

a) brezplačno šolanje, znižanje šolnine (ali sploh brez šolnine)
(primerjaj četrti odstavek 10. člena Socialne listine);

b) brezplačne šolske knjige (ali drugo vgojno-izobraževalno
gradivo);
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c) dodelitev štipendij in dodatkov zlasti otrokom, ki morajo
zaradi obiskovanja šole živeti v drugem kraju kot njihovi starši;

d) znižane voznine ali povračilo voznin za šolske otroke, kadar
je prevoz neobhodno potreben;

e) brezplačne ali poceni šolske malice.

2. Ustrezne dodatke bi bilo treba dajati tudi otrokom, ki
nadaljujejo študij ali se poklicno usposabljajo.

VI.  Pomoč staršem

1. a) Vse matere bi morale biti upravičene do brezplačnega
zdravniškega pregleda med nosečnostjo oziroma bi morala dobiti
povrnjene stroške za tak pregled.

b) Pristojbine, ki jih je treba plačevati zavodom za dnevno
varstvo otrok (jasli, vrtci, male šole itd.), bi morale biti znižane, vsaj
za določene skupine z nižjimi dohodki.

2. a) Vsem materam, ki so zaposlene zunaj svojega doma, bi
moralo biti dovoljeno, da si vzamejo razumno dolg dopust pred
porodom in po njem.

b) Zaposlena mati bi morala dobiti nadomestilo za izgubljeni
zaslužek v obliki ustreznega dodatka, ki se ji izplačuje med
porodniškim dopustom.

c) Razviti bi morali primerne ukrepe za pomoč zaposlenim
materam, da bi lahko na najboljši možni način povezovale svoje
družinske obveznosti z zaposlitvijo zunaj doma, bodisi v obliki
neposredne pomoči ali pa s posebnimi varstvenimi programi za take
zaposlene žene.

d) Predvideli bi lahko storitve za pomoč na domu, da bi
pomagali materi ali drugemu članu družine, ki nadomešča mater,
kadar ta ne more skrbeti za svojo družino zaradi bolezni, okrevanja
ali rekreacijskega dopusta. Če družina nima dovolj sredstev, bi
morala biti za to odobrena finančna pomoč.

VII.  Družinske počitnice in druge ugodnosti

1. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za spodbujanje družinskih
počitnic.
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2. Razmisliti bi bilo treba tudi o posebnih ugodnostih pri
potovanju za velike družine, na primer z znižanimi vozninami vseh
vrst.

VII.  Oprema in servisi za družine

Zagotoviti ali sponzorirati bi bilo treba primerno opremo in
servise za zadovoljevanje družinskih potreb, tako na primer vrtce,
centre za dnevno varstvo, internatske šole in pomoč na domu.

B.  Odbor ministrov poudarja, da se nič v tej resoluciji ne sme
razlagati tako, kot da kateri koli državi članici preprečuje sprejeti
ukrepe, ki so ugodnejši od tu predlaganih.

C.  Odbor ministrov poziva vlade držav članic, da ga vsaka tri
leta obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele po tej resoluciji. 



OTROKOVE PRAVICE V EVROPI74

Priporočilo št. R (79) 17
glede varstva otrok pred trpinčenjem

(Sprejel ga je Odbor ministrov 13. septembra 1979 na 307. zasedanju mini-
strskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta
Evrope

1. glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost
med njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in
načela, ki so njihova skupna dediščina,  in olajšati njihov
gospodarski in družbeni napredek;

2. upošteva Deklaracijo Združenih narodov o otrokovih
pravicah in zlasti njeno drugo in deveto načelo;

3. upošteva 17. člen Evropske socialne listine o pravici mater
in otrok do primernega družbenega in gospodarskega varstva;

4. upošteva Priporočilo št. 561 (1969) posvetovalne
skupščine Sveta Evrope;

5. v skladu s poročilom o vzrokih in preprečevanju
zlorabljanja otrok, ki je bilo pripravljeno na zahtevo Odbora za
socialne zadeve;

6. ponovno potrjuje splošno sprejeto načelo, da za pravice
staršev, skrbnikov in varuhov otrok lahko veljajo in bi morale veljati
nujne omejitve, da se prepreči resno škodovanje otrokom, ki bi se
mu bilo mogoče izogniti;

7. ponovno potrjuje, da bi to načelo morali uveljavljati z
učinkovitimi posegi javnih organov;

8. potrjuje, da je resen problem v večini držav članic, da
otroke fizično ali čustveno trpinčijo ali zanemarjajo prav tisti, ki so
zanje dolžni skrbeti;



9. tudi glede na to, da tako zlorabljanje otroka lahko
najskrajneje kaže  širši problem neurejene družine in pogosto
celotne družbe;

10. ugotavlja, da so dolgoročni učinki neprimernega
domačega okolja pogosto pogubni za otrokovo rast, njegove učne
sposobnosti, osebnostni razvoj in njegovo kasnejše vedenje v vlogi
roditelja in so torej dolgoročno za družbo zelo dragi;

11. obžaluje, da se družba ne zaveda obsega in teže tega
pojava, da je do njega neopredeljena ali ga noče priznati in da se
nanj pogosto gleda kot na težavo, s katero naj se ukvarjajo oblasti,
ne pa tudi vsak posameznik;

12. ugotavlja, da je za iskanje dolgoročne rešitve tega
problema potrebna dvojna strategija, ki jo po eni strani sestavljajo
učinkoviti ukrepi takojšnjega posredovanja, odkrivanja in ravnanja,
po drugi pa politika preprečevanja;

13. opaža pobude, sprejete v številnih državah članicah in
nečlanicah, za razvijanje sistematičnih in med seboj usklajenih
metod preprečevanja zlorabljanja otrok in ravnanja v takih primerih
in njihove ugodne izide;

14. si zato zaradi nujnosti problema prizadeva pospeševati
splošno uporabo takih metod pri obvladovanju te težave v državah
članicah;

15. želi spodbujati raziskave in projekte, namenjene reševanju
pomanjkanja podatkov, ki so zdaj na voljo, in neustreznih izkušenj
na tem področju, ter prilagoditi sprejete ukrepe novo pridobljenim
spoznanjem;

16. poudarja, da sta za učinkovito preprečevanje in urejanje
težav potrebna največja usklajenost in popolno sodelovanje med
zdravstvenimi, socialnimi in drugimi službami, in zato

I. priporoča vladam držav članic, da sprejmejo vse potrebne
ukrepe, da zagotovijo varnost zlorabljenih otrok, s katerimi so po tem
priporočilu mišljeni otroci s fizičnimi poškodbami in žrtve zaradi
zanemarjanja, pomanjkanja ljubezni ali duševne krutosti, kar verjetno
lahko ogroža njihov fizični, umski in čustveni razvoj, če so zlorabe
povzročene z dejanji ali opustitvami oseb, ki so dolžne skrbeti za
otroka, ali drugih, ki otroka začasno ali stalno nadzorujejo.
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Zato jih poziva, da:

1. poskrbijo za boljšo ozaveščenost o obsegu in teži tega
problema zlasti s spodbujanjem javnih izobraževalnih akcij za
razširjanje informacij o zlorabljanju otrok kot družbenem pojavu, o
vzrokih zanj in o njegovih znakih ter o ukrepih, ki jih sprejemajo ali
bi jih lahko sprejeli v boju proti temu pojavu;

2. izboljšajo organizacijo sistema otroške blaginje in varstva,
da tako najuspešneje zagotovijo preprečevanje in odkrivanje zlorabe
otrok in ravnanje v takih primerih, pri tem pa upoštevajo načela in
sugestije, omenjene v Prilogi I;

3. pospešujejo medsebojno usklajevanje, poznavanje in
razumevanje med službami in med osebami iz različnih poklicnih
skupin, ki se vključujejo v varstvo otroka, in s tem olajšajo
multidisciplinarni pristop;

4. pospešujejo raziskovanje te težave, pri čemer dajejo v okviru
razpoložljivih sredstev prednost študijam o programih za
napovedovanje in preprečevanje ter zgodnje odkrivanje in ustrezno
ravnanje; oblikujejo naj podrobne opredelitve pojma zlorabe otroka
in razmislijo o raziskavah po smernicah, nakazanih v Prilogi II; 

5. nenehno pregledujejo zakonodajo o varstvu otroka, da
zagotovijo njeno skladnost s smernicami, določenimi v tem
priporočilu, in jo po potrebi prilagodijo razvoju v razumevanju
problematike zlorabe otrok;

II. Odbor ministrov poziva vlade držav članic, da vsakih pet let
obveščajo generalnega sekretarja Sveta Evrope o tem, kaj so
ukrenile za izvajanje tega priporočila.
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Priloga I k Priporočilu št. R (79) 17

Načela in sugestije, ki jih je treba upoštevati

1. Preprečevanje

Da bi zagotovili uspešno preprečitev, bi bilo primerno:

a) izboljšati splošne družbenogospodarske razmere in pripraviti
ukrepe za družinsko blaginjo, pri tem pa nameniti posebno pozornost
tistim skupinam prebivalstva, ki so gospodarsko in socialno v slabšem
položaju;

b) razviti službe za načrtovanje družine, da se mladi pari lahko
izognejo nezaželenim nosečnostim;

c) spodbujati vse ukrepe, ki bi lahko brzdali nasilje v družbi;
d) raziskati najprimernejše načine za pripravo mladih ljudi na

starševstvo, vključno z organiziranjem tečajev v šoli in uporabo množičnih
medijev za najstnike in široko javnost;

e) zagotoviti, zlasti med prvo nosečnostjo, da imajo vsi starši ustrezno
možnost spoznati načine vzgajanja otrok, primerne na različnih stopnjah
razvoja, razpravljati o njih in dobiti spodbudo, da tako tudi ravnajo;

f) posvetiti posebno pozornost obdobju pred porodom, da bi
pomagali vzpostaviti čustvene vezi med staršema in novorojenim otrokom:

–  z zagotavljanjem dobre priprave na rojstvo otroka in starševstvo
pri    obeh roditeljih;

– s poudarjanjem podpore in razumevanja za mater med porodom
in z odvračanjem od pretirane uporabe porodnih metod, ki povzročajo
čustveno travmo, kar lahko vpliva na odnos matere do otroka; 

– s spodbujanjem namestitve v porodnišnične oddelke;
– s dviganjem samozavesti in sposobnosti staršev, da sami ravnajo s

svojim dojenčkom brez pretiranega poudarka na pridobivanju strokovnih
veščin;

– s podpiranjem in spodbujanjem dojenja, kadar je to primerno, in
sicer z izobraževanjem staršev in oseb, ki bodo verjetno lahko svetovali
materam;

– s priznavanjem pomembne vloge očeta v odnosu do matere in do
novorojenega otroka na primer s tem, da je očetu dana možnost
sodelovati pri rojstvu otroka in da je poskrbljeno, da lahko brez izgube
dohodka dobi dopust ob rojstvu otroka;

g) spodbujati čim več stikov med starši in dojenčki, kadar so
novorojenci zaradi premajhne teže ali bolezni in zlasti prizadeti otroci



nameščeni v posebnih varstvenih enotah, in staršem še posebej zagotoviti
podporo in svetovanje sester, zdravnikov in drugih;

h) zagotoviti, da deluje sistem celovitega preventivnega
zdravstvenega varstva otrok, ki je sposoben, z rednimi pregledi spremljati
napredek vsakega predšolskega otroka, pri čemer je treba posebno
pozornost posvetiti:

i.  neprekinjenosti zdravstvenega varstva;
ii.  načinom za boljše izkoriščanje zdravstvenih storitev v družinah, ki

jih navadno ne izkoriščajo v celoti;

i) vzpostaviti mehanizem ali razširiti raziskave za opozarjanje na
ranljive družine že na dovolj zgodnji stopnji v obdobju pred porodom ob
njem;

j)nameniti posebno skrb in podporo ranljivim družinam z
roditeljskimi problemi v zgodnjih obdobjih otrokovega življenja;

k) ker mnogi prizadeti starši gojijo nerealistična pričakovanja glede
razvoja svojega otroka in ob upoštevanju, da večina med njimi sama ni
izkusila dobrega vzorca starševstva in zelo težko razume, kako doseči tople
družinske odnose, posvetiti posebno pozornost:

i. poučevanju teh staršev, da bi razumeli potrebe in obnašanje
majhnih otrok na različnih stopnjah njihovega razvoja;

ii. razumevanju in obravnavanju zakonskih težav, vključno z
zagotavljanjem pomoči psihologa, kadar je to potrebno;

iii. z reševanjem napetosti in pritiskov njihovega okolja, ki so
pogosto sočasno prisotni.

2. Odkrivanje

Da bi dosegli glavni namen, to je odkrivanje zlorab otrok že na
zgodnji stopnji, bi bilo primerno:

a) obvestiti javnost o sistemih prijavljanja, ki jih je mogoče obzirno
uporabiti, tako da lahko ljudje, povezani z otrokom, ki je izpostavljen
tveganju, učinkovito ukrepajo;

b) spodbuditi javnost in zlasti tiste, ki najverjetneje pridejo v stik s
trpinčenimi otroki, da pomagajo pri odkrivanju zlorab;

c) sprejeti vse potrebne ukrepe, da se ljudem, ki so zavezani poklicni
molčečnosti, omogoči razkriti trpinčenje ali zanemarjanje mladoletnikov
na podlagi ustaljenih postopkov in skladno s poklicno etiko, med drugim
s sprejetjem zakonskih določb za ta namen ali s spodbujanjem, da se
podobne določbe vključijo v kodekse poklicnega etičnega ravnanja.
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3. Ravnanje

a) Prednostna naloga bi morala biti prekinitev trpinčenja in
preprečitev nadaljnje zlorabe v vsakem odkritem primeru.

b) Poleg tega pa bi si morali prizadevati, da bi, če je to praktično le
mogoče, zadržali otroka v njegovi družini z učinkovitimi ukrepi pomoči in
obravnavanjem celotne družinske skupnosti.

c) Primerno bi bilo, da bi na lokalni ravni v okviru obstoječih
ustanov za otroško varstvo zagotovili uporabo postopkov, ki bi omogočali
ukrepanje, takoj ko je primer prijavljen ali odkrit, in bi v vsakem primeru
zagotavljali takojšnjo zdravniško in psihosocialno preiskavo
multidisciplinarne skupine in po potrebi tudi pravno ukrepanje.

d) Na voljo bi morali biti pravilno zakonsko izpeljani postopki za
kratkoročno odstranitev otroka iz družine na varen kraj v nujnih primerih
in za delen ali popoln odvzem roditeljskih pravic ali uresničevanja teh
pravic za določeno obdobje ali za stalno, pri tem pa so merilo za tako
odločitev najboljši interesi otroka, ki so, če je le mogoče, ocenjeni po
temeljiti multidisciplinarni psihosocialni proučitvi otroka, njegovih staršev
in cele družine.

e) Redne ocene dolgoročne rasti in razvoja otroka je mogoče
uporabiti kot znamenje celotnega družinskega dobrega počutja ali pa kot
opozorilo strokovnemu osebju, da je potrebno posebno obravnavanje,
usposabljanje ali varstvo.

f) Sprejeti je treba ukrepe za zagotavljanje nepreprekinjega in
skladnega ravnanja ter za primerno usklajevanje med vsemi, ki so v ta
proces vključeni.

4.  Usposabljanje osebja

Da bi zagotovili ustrezno usposabljanje osebja v različnih poklicnih
skupinah, ki se ukvarjajo z varstvom otrok pred trpinčenjem, bi bilo
primerno:

a) podpirati sistematični pristop do takega usposabljanja in
spodbujati študije in poskuse za določanje najprimernejše vsebine takega
usposabljanja, učne metode in pripravo potrebnih učil;

b) vključiti tako usposabljanje kot sestavni del formalnega
usposabljanja vseh delavcev, ki se bodo verjetno vključevali v odkrivanje in
preprečevanje zlorabe otrok in ravnanje v takih primerih;

c) dati možnosti za usposabljanje na delovnem mestu in za redne
tečaje za osvežitev znanja in seznanjanje z novostmi glede na hiter razvoj
znanja na tem področju;

d) zagotoviti, da bodo programi usposabljanja vsem pediatrom,
šolskim zdravnikom, splošnim zdravnikom in otroškim psihologom ter



drugim članom zdravniškega osebja in drugih poklicev v zdravstvu, ki bodo
verjetno naleteli na to vprašanje, omogočali prepoznati zlorabe otrok že na
zgodnji stopnji;

e) zagotoviti, da bodo socialne delavce, učitelje, člane policije in vse
strokovne delavce, ki bodo verjetno naleteli na zlorabo otrok, naučili
prepoznati njene znake;

f) seznaniti vse strokovne delavce, omenjene v odstavkih d) in e), z
načinom ukrepanja, če naletijo na sumljiv primer;

g) poudariti potrebo po multidisciplinarnem pristopu pri tem
usposabljanju kot sredstvu za podiranje vseh ovir  v sodelovanju med
strokami in poklici;

h) zagotoviti sodelovanje vseh teles ali služb, odgovornih za
usposabljanje vseh ustreznih poklicev za ravnanje ob zlorabi otroka, in tudi
vseh morebitnih skupin, ki se posebej ukvarjajo z zlorabo otrok in delujejo
v lokalnih pediatričnih oddelkih;

i) uvajati novo zavest o odgovornosti v usposabljanje zdravniškega
in socialnega osebja ter v obveščanje celotne javnosti.
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Priloga II k Priporočilu št. R (79) 17

Raziskovalne teme

i. Ovrednotenje programov za napovedovanje družin, ki bodo
potrebovale posebno pomoč za preprečitev nenormalnih načinov vzgoje
otrok.

ii. Ovrednotenje programov za najboljše načine zagotavljanja te
prve intenzivne pomoči in svetovanje.

iii. Ovrednotenje različnih sistemov za dolgoročno podporo družini,
potem ko je bila zloraba že ugotovljena, na primer dodatni obiski
zdravnika na domu, svetovanje, storitve pomoči na domu, dnevno rejniško
varstvo, nadomestne babice, otroška zavetišča, otroški vrtci za dnevno
varstvo, 24-urna pomoč.

iv. Skrbno nadzorovane študije spremljanja nadaljnjega razvoja in
osebnosti otrok, ki so bili zlorabljeni.

v. Ovrednotenje različnih oblik nadomestnega družinskega varstva
glede splošnega razvoja otrokove osebnosti.

vi. Določitev smernic za ugotavljanje relativne varnosti doma pred
vračanjem otroka vanj.

vii. Proučitev različnih načinov, kako bi lahko obstoječo zakonodajo
uspešneje uporabljali za varstvo otrok.

viii. Statistični podatki o tej problematiki in raziskava o življenju
ljudi, ki zlorabijo otroke.

ix. Akcijski raziskovalni programi o ukrepih preprečevanja,
odkrivanja in ravnanja. 
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Priporočilo št. R (80) 12
glede zakonskega usmerjanja in svetovalnih služb
za družino

(Sprejel ga je Odbor ministrov 27. junija 1980 na 321. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta
Evrope

1. opozarja na poročilo, ki so ga predložili izvedenci,
odgovorni za izvedbo študije z naslovom ,,Zakonsko usmerjanje in
družinsko svetovanje v Evropi”, objavljene leta 1975;

2. upošteva pravice in načela, določena v Evropski socialni
listini, zlasti pravico družine do ekonomskega, pravnega in
socialnega varstva, opredeljeno v 16. členu;

3. priznava, da je družina temeljna institucija v družbi in da ji
je treba posvečati posebno pozornost;

4. se zaveda, da so velike gospodarske in družbene
spremembe ter politična in ideološka gibanja kakor tudi nove
vrednote in vedenjski vzorci, ki vladajo v medsebojnih čustvenih in
spolnih odnosih, ustvarili težave v trdnosti zakonske zveze;

5. ugotavlja, da lahko imajo motnje, ki jih opažamo v
zakonskih in družinskih razmerjih, resne psihološke in druge
posledice za odrasle in za prizadete otroke;

6. opaža, da v večini držav članic ljudje, ki imajo zaupne
družinske težave, vedno pogosteje iščejo pomoč v obliki svetovanja
posebnih strokovnih služb in zato

priporoča vladam držav članic:

a) da priznajo pomembnost svetovalnih služb za zagotavljanje
trdnejšega čustvenega ravnotežja pri posamezniku in v družini in



b) da spodbujajo razvoj takih služb po tu navedenih
smernicah:

A. Službe

1. Te storitve bi morale biti prilagojene družbenim,
gospodarskim in kulturnim razmeram v vsaki državi; zato ni mogoče
nobene vrste take službe priporočiti kot povsod uporabne.

2. Te storitve bi morali ponuditi v taki obliki, da bi svetovalna
služba, če je le mogoče, lahko urejala intimne osebne težave svojih
strank.

3.  Ker bi te storitve morale biti lahko dostopne vsem, bi
morali zagotoviti primerno geografsko razporeditev svetovalnih
služb.

4. Storitve bi morale biti natančno objavljene,  da bi dosegle
najrazličnejše družbenogospodarske skupine med prebivalstvom.

5. Kakovost ponujenih storitev bi bilo treba nenehno
izboljševati ter preverjati izpopolnjevati tehnike opravljanja
razgovorov, tako da bi jih prilagodili razvoju družbenega vedenja.
Metode dela, obliko in organizacijsko vsebino teh služb bi bilo treba
prilagoditi posebnim zahtevam oziroma potrebam različnih
družbenih slojev.

6. Ponujene storitve bi morale biti na voljo ne le zakonskim
parom, ampak tudi ločenim ali razvezanim osebam, samskim
roditeljem in drugim samskim osebam ter mladini.

7. Kadar koli so zakonsko usmerjanje, družinsko svetovanje in
službe za načrtovanje družine ločeno organizirani, bi morali med
seboj tesno sodelovati. 

Po potrebi bi bilo treba vzpostaviti tudi neprekinjeno
sodelovanje med temi službami in institucijami, ki skrbijo za osebno
socialno in zdravstveno pomoč.

8. Stranke bi morale imeti zagotovilo, da bo njihova
zasebnost varovana  pri službi, na katero so se obrnile po nasvet in
ki mora vse informacije obravnavati kot zaupne, in tudi pri javnih
organih oblasti. Preveriti bi bilo treba obveznosti svetovalcev glede
zaupnosti.
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9. Tovrstne službe bi morale opravljati tudi informativno in
vzgojno delo, pri čemer bi, kadar je to primerno, v ta namen
uporabile spolno vzgojo, debatne skupine, tečaje o skupinski
dinamiki parov ter informativne sestanke o odnosih med starši in
otroki.

10. Proučiti bi bilo treba možnosti za uporabo množičnih
medijev, zlasti radijskih in televizijskih oddaj.

B. Osebje 

1. Največjo skrb bi bilo treba posvetiti izbiri in usposabljanju
ljudi, ki delajo v teh službah.

2. Usposabljanje in izbira kadrov bi morala imeti različne
oblike glede na del, ki ga bodo morali kandidati opravljati, in na
njihovo osnovno izobrazbo in usposobljenost. Zakonsko usmerjanje
in družinsko svetovanje naj bi opravljali res samo ustrezno
usposobljeni ljudje.

3.  Ker sta pri tovrstnem delu bistvena visoka stopnja čustvene
stabilnosti in samoobvladovanje, bi morala biti merila za izbiro
kandidatov skrbno določena s poudarkom na človeških lastnostih,
vključno s spoštovanjem posameznika, na pripravljenosti pomagati
in na potrebnih sposobnostih za vzpostavljanje medčloveških
onosov.

4. Usposabljanje bi moralo biti v prvi vrsti usmerjeno v
razvijanje teh naravnih sposobnosti, poleg tega pa tudi v
spodbujanje pridobivanja ustreznih veščin in sposobnosti.

5. Kadar je to primerno, lahko teoretično usposabljanje
spremlja praktično delo na terenu v kateri koli službi, v kateri bi tako
delo utegnilo biti potrebno.

6. Urediti bi bilo treba, da bi svetovalci, če je le mogoče, dobili
usmeritve; razprave, na katerih naj bi jih dobili, bi bilo treba
organizirati tako, da bi lahko na dejanskih primerih proučevali
odnose, ki so jih vzpostavili s strankami.

7. Stalno izobraževanje in usposabljanje naj bi pripravili z
usposabljanjem na delovnem mestu, s programi študijskih
dopustov in z   interdisciplinarnimi srečanji.
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8. Izkušnje zakonskih in družinskih svetovalcev bi verjetno
lahko uporabili tudi pri spravnih postopkih, ki so v nekaterih
zakonodajnih sistemih predvideni pri razvezi.

C.  Raziskovanje

Raziskovalno delo naj bi spodbujali s ciljem, da se

1. ugotovi predvidena potreba po tovrstnih storitvah ter
uspešnost in primernost takih služb v okolju, v katerem delujejo;

2. opredelijo motivi in želje strank, tako da bi lahko odkrili,
zakaj pripadniki nekaterih družbenih in poklicnih skupin na splošno
manj uporabljajo te storitve;

3. ugotovijo vzroki družinskih problemov.
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Priporočilo št. R (85) 4
o nasilju v družini1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 26. marca 1985 na 382. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta
Evrope

glede na to, da je družina osnovna organizacijska enota
demokratičnih družb;

glede na to, da zaščita družine vključuje tudi varstvo vseh
njenih članov pred vsako obliko nasilja, ki se vse prepogosto
pojavlja med njimi;

glede na to, da je nasilje vsako dejanje ali opustitev, ki škoduje
življenju, fizični ali psihični nedotakljivosti ali svobodi osebe ali
resno škoduje razvoju njene osebnosti;

glede na to, da tako nasilje zlasti prizadene otroke na eni in
ženske na drugi strani, čeprav na različne načine;

glede na to, da so otroci upravičeni do posebnega varstva
družbe pred vsemi oblikami razlikovanja ali zatiranja in pred vsako
zlorabo avtoritete v družini in drugih institucijah;

glede na to, da isto velja za ženske, če trpijo zaradi določenih
dejanskih neenakopravnosti, ki jih ovira pri prijavljanju kakršnega
koli nasilja, katerega žrtve so;

ob upoštevanju svoje Resolucije št. (78) 37 o
neenakopravnosti zakoncev v civilnem pravu v zvezi s tem;
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tudi ob upoštevanju svojega Priporočila št. R (79) 17 glede
varstva otrok pred trpinčenjem;

ob upoštevanju referatov 4. posvetovanja kriminologov v
okviru Sveta Evrope o trpinčenju otrok v družini;

ob upoštevanju Priporočila št. 561 (1969) posvetovalne
skupščine Sveta Evrope o varstvu mladoletnikov pred trpinčenjem

priporoča vladam držav članic, da

I. glede preprečevanja nasilja v družini:

1. opozorijo javno mnenje na obsežnost, resnost in posebne
značilnosti nasilja v družini, tako da si pridobijo njegovo podporo
za ukrepe, usmerjene v boj proti temu pojavu;

2. pospešujejo razširjanje znanja in obveščenosti med
družinami o družbenih in družinskih odnosih, zgodnje odkrivanje
morebitnih konfliktnih situacij in urejanje medosebnih in med-
družinskih sporov;

3. zagotovijo primerno strokovno usposabljanje za vse tiste, ki
so odgovorni za posredovanje ob nasilju v družini, in zaradi njihovih
nalog zlasti za tiste, ki take primere lahko odkrijejo ali imajo opraviti
z žrtvami nasilja;

4. uredijo vse potrebno in spodbujajo ustanavljanje agencij,
društev ali fundacij, katerih cilj je ob primernem spoštovanju
zasebnosti drugih pomagati žrtvam družinskih razmer, povezanih z
nasiljem, ter podpirajo njihovo delovanje;

5. ustanovijo upravne oddelke ali multidisciplinarne odbore,
katerih naloga je, da spremljajo žrtve nasilja v družini, in imajo
pooblastila za urejanje takih primerov.

Med drugim bi lahko bili pooblaščeni, da

–  prejemajo prijave o nasilnih dejanjih v družini,

–  uredijo vse potrebno za zdravniški pregled na zahtevo žrtve,

– pomagajo in svetujejo različnim strankam, vključenim v
nasilje v družini, ter zanje skrbijo in v ta namen opravljajo socialne
poizvedbe;



–   dajejo sodiščem za družinske in otroške zadeve ali organom
pregona informacije, za katere tak oddelek ali odbor meni, da bi jih
bilo treba predložiti enemu ali drugemu od teh organov;

6. za te oddelke ali odbore določijo stroga pravila glede
razširjanja ali objavljanja informacij, ki so jim dostopne pri izvajanju
njihovih pooblastil;

II. glede prijavljanja nasilnih dejanj v družini:

7. razširjajo posebne informacije o tem, kako priporočljivo in
lahko izvedljivo je, da osebe, ki zvedo za nasilje v družini ali ga
opazijo, to prijavijo pristojnim organom, zlasti tistim, ki so omenjeni
v četrtem in petem odstavku prejšnjega člena, in kako lahko
neposredno posežejo v dogajanje, da pomagajo osebi v nevarnosti;

8. razmislijo o možnosti, da bi odpravili obvezo varovanja
tajnosti za izvajalce nekaterih poklicev, tako da bi organom iz
petega odstavka prejšnjega člena lahko odkrivali vse informacije, ki
se nanašajo na nasilje v družini;

III. glede posredovanja države po nasilnih dejanjih v družini:

9. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je ob nasilju v
družini mogoče hitro ustrezno ukrepati, pa čeprav samo začasno,
da se zavaruje žrtev in prepreči ponovitev podobnih dogodkov;

10. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so za vsak
primer, ki izhaja iz spora med partnerjema, na voljo ukrepi za
zavarovanje otrok pred nasiljem, ki so mu zaradi spora izpostavljeni,
in lahko resno škoduje razvoju njihove osebnosti;

11. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da z navzkrižjem
med civilnopravnimi, upravnimi in kazenskimi ukrepi niso prizadeti
interesi žrtve, pri čemer pa se razume, naj bi kazensko ukrepali le v
skrajni sili;

12. pregledajo zakonodajo v zvezi s pooblastili za kaznovanje
otrok, da bi omejili oziroma dejansko prepovedali telesno kaznovanje,
pa čeprav posledica kršitve take prepovedi še ni nujno kaznivo dejanje;

13. proučijo možnost, da bi nasilje v družini lahko obravnavali
samo posebej usposobljeni člani tožilstva, preiskovalnih organov ali
sodišč;
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14. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so v takih
primerih praviloma opravljene psiho-socialne poizvedbe in da lahko
tožilstvo ali sodišče zlasti na podlagi ugotovitev teh poizvedb in v
skladu z merili, ki upoštevajo interese žrtve in otrok v družini,
namesto kazenskih sankcij predlaga ali sprejme drugačne ukrepe,
zlasti kadar osumljenec ali obdolženec soglaša, da se bo podredil
nadzoru ustreznih socialnih ali zdravstveno-socialnih služb ali
organov za pogojno kaznovane;

15. ne uvedejo sodnega postopka ob nasilju v družini, če tega
ne zahteva žrtev ali če to ni nujno v javnem interesu;

16. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo varstvo pred vsemi
zunanjimi pritiski na dužinske člane, ki so pričali o nasilju v družini.
Zlasti mladoletnim bi moral pomagati primeren svetovalec. Razen
tega teža tako zbranih dokazov ne bi smela biti manjša zaradi pravil
glede prisege;

17. razmislijo, ali ne bi bilo priporočljivo sprejeti posebne
zakonske določbe za kazniva dejanja, storjena v družini.
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Priporočilo št. R (87) 6
o rejniških družinah1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 20. marca 1987 na 405. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami med drugim s pospeševanjem sprejemanja
skupnih pravil v pravnih zadevah;

priznava, da bi pravo moralo varovati blaginjo otrok;

priznava, da je običajno v korist otroka, da ostane v družini
svojega rojstva in da bi boljša podpora za te družine zagotavljala
manjše potrebe po rejništvu; 

glede na to, da je mogoče izboljšati pravne sisteme v zvezi z
rejništvom otrok, da bi tako pospeševali razvoj otrokove osebnosti
in zavarovali njegovo osebo in njegove moralne in materialne koristi; 

glede na to, da izboljšanje položaja rejnikov lahko prispeva k
blaginji otroka;

ugotavlja, da bi lahko razmišljali o učinkih rejništva tudi v
drugih zvezah, na primer z vidika družbenih in drugih koristi;

upošteva Resolucijo št. (77) 33 o namestitvi otrok in
Priporočilo št. R (84) 4 o odgovornosti staršev in zato

priporoča vladam držav članic, da v svojo zakonodajo
vključijo pravila o rejniških družinah na podlagi načel, določenih v
prilogi k temu priporočilu. 
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Priloga k Priporočilu št. R (87) 6

V tem priporočilu govorimo o rejništvu, kadar je otrok brez namena
posvojitve zaupan zakonskemu paru ali posamezniku (“rejnikom”), ki dalj
časa ali nedoločen čas skrbi za otroka, a ni njegov pravni skrbnik in ni
njegov roditelj.  

1. načelo

1. Državne zakonodaje bi morale predvideti sistem nadzora nad
rejniki in s tem zagotoviti, da izpolnjujejo potrebne moralne in materialne
pogoje za pravilen razvoj otroka, in to zlasti s svojimi osebnimi dobrimi
lastnostmi, zlasti s svojo sposobnostjo vzgajati otroka, in z ustreznimi
stanovanjskimi razmerami.

Državna zakonodaja lahko tudi določi, da takega nadzora ni, kadar
so rejniki bližnji sorodniki.

2. Nadzor bi moral temeljiti na:

–  podatkih, ki jih rejniki dajo pristojnemu organu, ali
–  sistemu dovoljenj ali
–  kakršnem koli drugem načinu, ki bi omogočal doseganje tega

cilja, kot je na primer sistem uradnega potrjevanja oseb, ki redno
sprejemajo otroke.

3. V vsakem primeru bi moral pristojni organ posredovati in
pomagati, kadar je to potrebno v korist otroka. 

2. načelo

Osebni stik otroka z njegovo rojstno družino bi bilo treba ohraniti
in to družino obveščati o dobrem počutju njenega otroka, vendar pod
pogojem, da to ne vpliva škodljivo na bistvene koristi otroka.

3. načelo

Za rejnike se predpostavlja, da so v imenu zakonitih predstavnikov
otroka pooblaščeni opravljati tiste naloge staršev, ki so potrebne pri skrbi
za otroka v vsakodnevnih ali nujnih zadevah.

4. načelo

Če je to le mogoče, bi rejniki morali imeti možnost, da povedo svoje
mnenje pred vsako pomembno odločitvijo v zvezi z otrokom.
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5. načelo

Potem ko se je rejenec že vključil v rejniško družino in zlasti po
preteku daljše dobe rejništva, bi morali rejniki imeti možnost, da po
pogojih, določenih v notranji zakonodaji, zaprosijo sodne oblasti ali drug
pristojni organ za pooblastilo, da lahko opravljajo določene roditeljske
dolžnosti, vključno z zakonskim skrbništvom, kadar je to primerno. 

6. načelo

Če želi oseba ali organ, ki je dal otroka v rejo, prekiniti rejništvo,
potem ko se je rejenec že vključil v rejniško družino in zlasti po preteku
daljše dobe rejništva, rejniki pa temu nasprotujejo, odloči o zadevi sodišče
ali drug pristojni organ.

7. načelo

1. Pred odločitvijo pristojnega organa na podlagi 5. in 6. načela je
treba staršem in rejnikom dati priložnost, da povedo svoja stališča. O
odločitvi se je treba pogovoriti tudi z otrokom, če to le dopušča njegova
stopnja zrelosti.

2. Organ se odloči predvsem na podlagi koristi za otroka, pri čemer
upošteva zlasti vezi med otrokom, njegovimi starši in rejniki. Odločitev je
treba sprejeti v primernem roku.

8. načelo

Dogovori o rejništvu otroka ne smejo odstopati od načel, določenih
v tem priporočilu.

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI92



Socialno varstvo, družinska politika 93

Priporočilo št. R (90) 2
o družbenih ukrepih v zvezi z nasiljem v družini1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 15. januarja 1990 na 432. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta
Evrope

1. glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost
med njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in
načela, ki so njihova skupna dediščina,  in olajšati njihov gospo-
darski in družbeni napredek;

2. ob upoštevanju pravice do spoštovanja zasebnega in
družinskega življenja, kot je opredeljena v 8. členu Evropske
konvencije o človekovih pravicah;

3. ob upoštevanju pravice družine do socialnega, pravnega in
ekonomskega varstva ter pravico mater in otrok do primernega
socialnega in ekonomskega varstva, kot sta opredeljeni v 16. in 17.
členu Evropske socialne listine;

4. ob upoštevanju Deklaracije o enakopravnosti moških in
žensk, ki jo je sprejel Odbor ministrov na svojem 83. zasedanju (16.
novembra 1988);

5. ob upoštevanju Priporočila št. R (84) 4 Odbora ministrov
o nalogah staršev;

6. ob upoštevanju Priporočila št. 561 (1969) Skupščine Sveta
Evrope o varstvu mladoletnikov pred trpinčenjem;

1. Ko je bilo priporočilo sprejeto, je predstavnik Danske na podlagi točke c) drugega odstavka 10.
člena Poslovnika za sestanke namestnikov ministrov pridržal svoji vladi pravico, da ravna v
skladu s šestim odstavkom Razdelka A in šestinštiridesetim odstavkom Razdelka B iz priloge k
temu priporočilu ali pa tudi ne.



7. ob upoštevanju Priporočila št. R (79) 17 Odbora ministrov
glede varstva otrok pred trpinčenjem;

8. ob upoštevanju referatov 4. posvetovanja kriminologov v
okviru Sveta Evrope o trpinčenju otrok v družini (1979);

9. ob upoštevanju Priporočila št. R (87) 21 Odbora ministrov
o pomoči žrtvam in o preprečevanju krutega ravnanja;

10. ob upoštevanju Priporočila št. R (85) 4 Odbora ministrov
o nasilju v družini;

11. ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Posvetovanja Sveta
Evrope o nasilju v družini: ukrepi na socialnem področju
(Strasbourg, 25.–27. novembra 1987); 

12. ob spoznanju, da problem nasilja v družini terja sprejetje
ukrepov na državni in mednarodni ravni;

13. ker ugotavlja, da se nasilje v družini pojavlja na vseh
ravneh družbe in v vseh državah, bogatih in revnih, ne glede na
primer na sestavo družine, narodnostno poreklo, starost, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje,  državljanstvo ali socialno
poreklo ali premoženje;

14. ker priznava, da socialni in ekonomski pritiski na družine
prispevajo k nasilnemu vedenju;

15. ker opaža potrebo, da se ugotovijo še drugi dejavniki, ki
prispevajo k nasilju, tako da se prepreči nasilje v družini in da se
proučijo socialni ukrepi za izboljšanje stanja v družinah, v katerih je
že prišlo do nasilja;

16. glede na to, da je treba spremeniti zavest celotne družbe,
tako da bi vsak spoznal in priznal nesprejemljivost nasilja v družini
in tudi v družbi kot celoti; 

17. ob spoznanju splošnega pomena nenasilnega reševanja
sporov in odvračanja od zlorabljanja moči;

18. ker verjame, da usmeritve v demokratizacijo družine, ki
hkrati pomeni tudi spoštovanje družinskih članov kot posameznikov
z enakimi pravicami in možnostmi, lahko pomagajo odvračati od
nasilja;
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19. ker se zaveda, kako pomembni so ustrezni finančni viri za
izvajanje načrtovanih in predlaganih ukrepov na socialnem
področju,

priporoča, da vlade držav članic sprejmejo oziroma
spodbudijo splošne preventivne ukrepe in posebne ukrepe,
navedene v prilogi k temu priporočilu, če je to primerno.
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Priloga k Priporočilu št. R (90) 2

Razdelek A: splošni preventivni ukrepi

1. Družino, temeljno celico družbe, bi bilo treba podpirati z vsemi
možnimi sredstvi.

2. Pravice posameznikov bi bilo treba priznavati in spoštovati, pri
tem pa posebno pozornost namenjati šibkejšim družinskim članom.

3. Uveljavljati bi bilo treba popolno enakopravnost med spoloma;
to vključuje enako izobrazbo, enake možnosti za delo in odločanje in enake
možnosti za gospodarsko neodvisnost in osebno rast.

4. Odpraviti bi bilo treba družbene in ekonomske pritiske na
področjih, kot so: socialno skrbstvo, zdravstvo, stanovanjska oskrba in
načrtovanje mest, možnosti za delo in njegove razmere, kultura,
izobraževanje. 

5. Natančno bi bilo treba ugotoviti, kolikšni so obseg, resnost in
negativne posledice nasilja v družini. Javnost bi morala biti obširno
seznanjena z vsem tem in z načeli nenasilnega reševanja sporov, z družbeno
nesprejemljivostjo zlorabe moči in z možnostmi obravnavanja takih
pojavov. V ta namen bi bilo treba pravilno uporabiti izobraževanje in
medije.

6. Opravičevanje nasilja v medijih bi moralo biti omejeno z vsemi
sredstvi, ki jih omogoča demokratična družba. Medije bi morali povabiti,
da pri taki usmeritvi sodelujejo (na primer s poklicnimi kodeksi ravnanja).

7. Zavzeti bi se morali za ustrezno stanovanjsko in urbanistično
politiko, ki lahko prepreči možne eksplozivne situacije v družini in širši
skupnosti. Prednostno bi bilo treba reševati potrebe starejših, družin
(zlasti tistih z veliko otroki), mladih in določenih zapostavljenejših skupin. 

8. Socialno in ekonomsko varstvo za posameznike bi moralo biti
zagotovljeno za tiste, ki poln delovni čas doma skrbijo za majhne otroke,
ostarelega roditelja ali invalidnega sorodnika, da se takim oskrbovalcem
pomaga v razmerah, ki so lahko vzrok napetosti in sporov.

9. Storiti bi bilo treba vse potrebno, da se družinsko življenje uskladi
s poklicnim delom, pri čemer je po eni strani treba posvetiti posebno
pozornost zagotavljanju, kakovosti in dostopnosti zavodov za dnevno
varstvo otrok, službam za pomoč družini in socialni varnosti, po drugi
strani pa na prostovoljni podlagi, delu s skrajšanim delovnim časom,
dogovorom o gibljivem delovnem času in starševskem dopustu. 
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10. Raziskati in ugotoviti bi bilo treba, katera stanja v družini vodijo
v več nevarnih sporov, da bi tako preprečevali in reševali razmere, v katerih
lahko pride do nasilja.

11. Tam, kjer še ni bilo ustreznih raziskav o posebnem položaju
invalidnih družinskih članov, naj bi vlade pospeševale in/ali denarno
podprle študije na to temo in poglobljeno proučile, v kolikšni meri je to
priporočilo mogoče uporabiti tudi za to posebej občutljivo skupino. 

Razdelek B: posebni ukrepi

I.  Obveščanje

1. Mediji, šole in druge agencije, ki vplivajo na celotno javnost, bi
morali spodbujati nesenzacionalno obveščanje. Tako obveščanje bi lahko
vključevalo informacije o delu v ženskih zatočiščih, o centrih za
posredovanje v sili, o nalogah in odgovornosti staršev in o agencijah, na
katere se otroci lahko obrnejo.

2. Informacije o vzrokih za nasilje v družini ter o odkrivanju in
preprečevanju takega nasilja morajo biti prilagojene tistim, ki so jim
namenjene: strokovnjakom, otrokom, mladostnikom, staršem itd.

3. Najti je treba primerne načine za to, da žrtve, zlasti tiste, ki se jim
to prvič zgodi, dobijo informacije o načinih posredovanja v kriznih
razmerah, kot so telefonske številke za klic v sili ter naslovi zatočišč in
skupin za samopomoč.

II.  Odkrivanje nasilja

4. Javnost na splošno, posebej pa še strokovnjaki, ki se ukvarjajo z
družinami, bi se morali zavedati, kako potrebni sta odkrivanje in zgodnje
prepoznavanje primerov nasilja v družini. To je mogoče doseči z načrtnim
obveščanjem široke javnosti in s posebnimi informativnimi akcijami,
usmerjenimi k posebnim skupinam strokovnjakov.

III.  Prijavljanje nasilja

5. Skupnost kot celoto bi bilo treba spodbuditi, da odgovorno
ravna in prijavlja primere nasilja v družini organom, ki so pooblaščeni za
pomoč ali spremembo stanja. To zlasti velja za sosede, prijatelje, zaposlene
v dnevnem varstvu in drugih zavodih ter učitelje, ki morajo premagati sicer
razumljivo molčečnost ob taki zadevi.

6. Vse primere nasilja, ki jih prijavijo bolnišnice, socialne službe ali
policija, bi bilo treba s soglasjem ustrezno poučene odrasle žrtve nasilja ali
v skladu z drugimi jamstvi, ki jih določa notranje pravo, usmeriti na



socialne službe ali ustrezna sodišča (na primer na družinska sodišča, kjer
ta so), da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi za zavarovanje ogrožene
osebe. Izdelati bi bilo treba navodila za prijavljanje. 

7. Kadar socialne službe niso obveščene, na primer zaradi varovanja
poklicne skrivnosti, to v ničemer ne zmanjšuje potrebe po pomoči
ogroženim posameznikom.

8. Izboljšati bi bilo treba okoliščine, v katerih žrtve nasilja v družini
razkrivajo svoje boleče izkušnje socialnim ali zdravstvenim službam ali
sodnim organom. Žrtvam bi morali zagotoviti možnost, da jim  poleg
pravnega zastopnika, ki utegne biti potreben, pomaga tudi socialni delavec
ali druga zaupna oseba.

IV.  Pomoč in terapija za vso družino

9. Med praktičnimi storitvami, ki bi morale biti na voljo vsem
članom družine, so poleg služb socialnega skrbstva na splošno še:

–  telefonske linije (za klice v sili in za svetovanje),
–  krizni centri, ki naj po možnosti delajo neprekinjeno,
–  svetovalni centri.

Sprejeti bi bilo treba ukrepe za usklajeno delovanje teh različnih
služb. 

10. Sprejeta terapija za žrtve nasilja, zlasti spolne zlorabe, bi morala
biti prilagojena vsakemu primeru posebej,  pa naj gre pri tem za terapijo
posameznika ali družine kot celote.

11. Močno bi morali spodbujati in podpirati ustanavljanje skupin za
samopomoč za žrtve in skupin za samopomoč za storilce. 

12. Kadar koli je to mogoče, bi morali uporabiti kombinacijo
strokovne individualne terapije in dela v skupini za samopomoč, saj
izkušnje kažejo, da je tako povezovanje uspešno. 

V.  Ukrepi za otroke

13. Pospeševati bi bilo treba dobro skrb za otroke in njihovo vzgojo.
Sem sodita usposabljanje mladih staršev pred rojstvom njihovih otrok in
po njem ter zagotavljanje svetovalnih storitev.

14. Poudariti bi bilo treba pomen splošne obsodbe telesnega
kaznovanja in drugih oblik ponižujočega ravnanja kot vzgojnega sredstva
ter potrebo po vzgoji in izobraževanju brez nasilja. 
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15. Socialne in zdravstvene službe bi morale posvetiti posebno
pozornost posameznikom in družinam, ki so v zvezi z nasiljem proti
otrokom znani kot posebej tvegano okolje. 

16. Upoštevati bi bilo treba posebne probleme, s katerimi se lahko
srečujejo v družinah s pastorki ali rejenci ali invalidnimi otroki.

17. Da bi dosegli neprekinjenost varstvenega dela v družinah, kar je
ena največjih težav zlasti pri zlorabah otrok, bi morali razviti oblike dela, v
katerem bi povezano delovali izvedenci različnih strok, ki se s tem
ukvarjajo.

18. Kadar so koristi zlorabljenega otroka v nasprotju z interesi, ki jih
izrazijo njegovi starši, je načeloma treba dati prednost koristim otroka.
Kadar je treba otroka zavarovati s tem, da ga za krajši ali daljši čas
odstranimo iz družine, tega ni treba razumeti kot samostojen dokončni
ukrep, ampak kot začasni del pristopa k splošnemu urejanju družine v
interesu obeh strani. Delo z družino bi se moralo nadaljevati na glede na
to, da je bil otrok iz nje umaknjen.

19. Razviti bi bilo treba veliko različnih ponujenih oblik reševanja,
kot so:

–  čustvena podpora otroku in staršem,
– pomoč pri družbenogospodarskih dejavnikih, ki bremenijo

družino,
– strokovno obravnavanje ravnanja med starši in otroki in

medsebojnih odnosov v zakonu,
–  delo za izboljšanje družbene vpetosti družine.

VI.  Ukrepi za ženske

20. Ženske, ki so žrtve nasilja v družini, bi morale dobiti usklajeno in
celovito pomoč, ki naj po potrebi vključuje tudi finančno pomoč v skladu
z notranjo zakonodajo države. Za posebne naloge pri obravnavanju nasilja
nad ženskami bi morale biti posebej odgovorni javni organi oblasti v
povezavi z nevladnimi organizacijami, če je to potrebno. 

21. Če obstajajo zakonite možnosti za odstranitev zakonca, ki druge
zlorablja, bi te možnosti morali izkoristiti, tako da bi zlorabljena ženska in
njeni otroci lahko ostali doma.

22. Kadar je bila žrtev nasilja prej finančno odvisna od nasilne
osebe, bi ji po potrebi morala biti zagotovljena finančna pomoč, tako da
bi se žrtev in otroci lahko osamosvojili. S tem ukrepom pa storilec nasilnih
dejanj ne bi smel biti odvezan svojih finančnih odgovornosti.
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23. Poskrbljeno bi moralo biti za splošne in zadostne možnosti
namestitve v  domove za trpinčene ženske (zatočišča). Cilj takih zatočišč za
trpinčene ženske je zagotoviti ženskam in otrokom v nevarnosti hitro
pomoč. Pred namestitvijo v dom za trpinčene ženske pa bi bilo takim
osebam, če je le mogoče, treba zagotoviti svetovanje. 

24. Od žrtev nasilja ne bi smeli pričakovati, da bodo same krile
stroške za investicijsko vzdrževanje in tekoče stroške poslovanja zatočišč. V
primernih okoliščinah in v skladu z notranjo zakonodajo države bi jih
morale subvencionirati javne oblasti.

25. Vsak krizni center in vsako zatočišče za zlorabljene ženske bi
moral imeti svojo lastno politiko glede razkrivanja svojega naslova in glede
sprejemanja ali nesprejemanja obiskovalcev. Če velja, da bi bila ponovna
združitev družine mogoča, lahko pri tem pomagajo nadzorovana srečanja
med družinskimi člani v zavetišču. Vendar v nekaterih državah izkušnje
kažejo, da zavetišča uspešneje delujejo, če ljudje od zunaj do njih nimajo
dostopa. Zlorabljene ženske se morajo popolnoma svobodno odločiti, ali
se želijo vrniti k svojim partnerjem ali ne.

26. Ko je trpinčena ženska sprejeta v zatočišče, naj bi ji, če tako želi,
ustrezno pomagali socialni delavci, psihologi, pravniki in drugi strokovni
delavci, vključno z izkušenimi prostovoljci, ki ji lahko pomagajo zlasti pri
reševanju praktičnih vprašanj in pri upravnih zadevah, ki se nanašajo na
tako žensko in njene otroke, če jih ima. Pomemben element je lahko tudi
medsebojna pomoč in izmenjava izkušenj z drugimi trpinčenimi ženskami
v zatočišču. 

27. Ko trpinčena ženska zapusti zatočišče, ji mora biti zagotovljena
nadaljnja skrb, za kar je najprimernejši socialni delavec, ki tako žensko
lahko na njeno prošnjo obiskuje doma in ji pomaga premagovati njene
težave.

28. Ustanoviti bi bilo treba skupine za samopomoč, v katerih se
redno srečujejo ženske, ki so zapustile zatočišče, in si med seboj pomagajo,
da se izognejo osamitvi. Vzpostavili naj bi neformalne povezave za
izmenjavo informacij in idej med zatočišči in skupinami za samopomoč.

VII.  Ukrepi za stare ljudi

29. Zlasti pomanjkljivo je vedenje o obsegu nasilja nad starimi
ljudmi. Zato naj bi najprej opravili ali pospešili raziskave in uresničevali
programe obveščanja.

30. Določiti bi bilo treba uspešno družinsko politiko za stare ljudi
(vključno s centri za dnevno bivanje, organizirano prostovoljno sosedsko
pomočjo, službo za pomoč na domu, izmenično pomočjo pri negi), da bi
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zmanjšali pritisk na družine in tako prispevali k blažitvi dejavnikov, ki lahko
vodijo do nasilja.

31. Posebno pozornost bi bilo treba posvečati položaju (zlasti glede
njihovih pravic) slabotnih starih ljudi, ki so bili nameščeni v zavode ali za
plačilo v družine gostiteljice, da se prepreči, da bi jih morda zlorabili
njihovi družinski člani, ki so ostali z njimi v stiku. 

32. Da bi se izognili "izključenosti" starih ljudi iz njihove skupnosti,
bi morale vlade in lokalne oblasti podpirati ustrezne stanovanjske in
življenjske razmere.

33. Ožji družinski člani bi morali imeti dostop do informacij in možnost
za posvetovanje o posebnih težavah, ki se lahko pojavijo pri skrbi za stare ljudi.

34. Krepitev zavesti in strokovne usposobljenosti pri zdravstvenih in
socialnih delavcih, ki morajo pomagati starejšim žrtvam nasilja, bi morala
veljati za zelo pomembno. Pri snovanju ustreznih služb za pomoč starim
trpinčenim ljudem bi morali upoštevati, da so za urejanje teh problemov
pristojne obstoječe zdravstvene in socialne službe.

35. Med predvidenimi ukrepi naj bi bili odstranitev trpinčene stare
osebe s prizorišča nasilja ter svetovanje družinam, po možnosti ob soglasju
prizadete osebe, če pa to ne uspe, je treba proti storilcem nasilnih dejanj
uvesti prisilne ukrepe.

VIII.  Ukrepi za storilce nasilnih dejanj

36. Pri prihodu na sodišče in potem ko se je ustrezni sodni postopek
že začel, je treba spodbujati ukrepe, usmerjene v pomoč storilcem nasilnih
dejanj. Med takimi ukrepi so lahko skupine za samopomoč storilcev in
psihoterapija, med tem ko je krivec v zaporu ali na prostosti.

37. Socialne službe naj bi vzdrževale stik s storilci nasilnih dejanj, ki
so jih družine zapustile, in ugotavljale njihove potrebe, razpravljale z njimi
o problemih ter jim svetovale in pomagale.

38. Pospeševati bi bilo treba raziskave o terapevtskih metodah in
drugih ukrepih, ki bi lahko pozitivno vplivale na storilce nasilnih dejanj.

IX.  Izobraževanje

39. V šolah bi bilo treba uvesti vzgojne programe za preprečevanje
fizične, čustvene in spolne zlorabe. To naj bi storili z ustanovitvijo odborov
pri pristojnih vzgojno-izobraževalnih organih, ki bi jih sestavljali člani iz
vzgojno-izobraževalnih krogov, in tisti, ki se ukvarjajo z zlorabo otrok,
predstavniki staršev, in kadar je to primerno, predstavniki prostovoljnih
organizacij. Za člane takih odborov naj bi zagotovili posebno usposabljanje.
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40. Vzgojni programi z začetkom na predšolski ravni naj bi
upoštevali spremembe v družbi, vključno s povečano skrbjo za otroštvo,
pozitivnim dojemanjem starosti in spreminjajočo se vlogo moških in žensk.
Pred razpravljanjem o vprašanjih nasilja in spolne zlorabe bi morali
obravnavati in poudariti pozitivne vidike medčloveških odnosov in
moralnih vrednot ter  ljubezni, naklonjenosti in spolnosti med ljudmi. Na
posebnih tečajih o partnerstvu in roditeljskih nalogah in odgovornostih
naj bi se učili tudi nenasilnega reševanja sporov.

X.  Socialni delavci

41. Kadar se socialni delavci srečajo z nasiljem, naj bi po možnosti
delovali v multidisciplinarnih skupinah skupaj s predstavniki vseh strok, na
katere se to nanaša; to je še posebej pomembno pri prijavljanju nasilnih
dejanj pristojnim oblastem.

42. Socialnim delavcem bi pri njihovem vsakdanjem delu morala biti
zagotovljena pomoč v obliki nadzora in nadaljnjega usposabljanja, tako da
bi bili sposobni razjasniti svoje lastne ocene in razlikovati med različnimi
primeri družinskega nasilja glede žrtev in glede storilcev nasilnih dejanj.

43. V začetno usposabljanje in nadaljne usposabljanje na delovnem
mestu za socialne delavce, delavce v dnevnem varstvu in drugih zavodih,
zdravstveno osebje, sodnike za prekrške, policiste in učitelje bi moralo biti
vključeno tudi navajanje na multidisciplinarno in medinstitucionalno delo.

XI.  Vloga prostovoljnih združenj

44. Sposobne prostovoljne organizacije lahko pomembno prispevajo
k preprečevanju in odpravljanju nasilja v družini. Javni organi oblasti bi jim
to vlogo morali priznati, jih spodbujati in finančno podpirati pri njihovem
delu v skladu z določbami Priporočila št. R (85) 9 Odbora ministrov o
prostovoljnem delu v dejavnostih socialnega skrbstva. Zagotoviti bi bilo
treba najboljše mogoče sodelovanje med različnimi javnimi službami ter
prostovoljnimi organizacijami in prostovoljci.

45. Da bi zadostili posebnim zahtevam, ki jih nalagata preprečevanje
in reševanje nasilja v družini, je zelo zaželeno, da so prostovoljci pravilno
izbrani, usposobljeni in nadzirani. 

XII.  Financiranje

46. Državni, regionalni in lokalni organi naj bi ukrenili vse potrebno
za zagotavljanje ustreznega financiranja programov in ukrepov, ki se
izvajajo v okviru tega priporočila.



Priporočilo št. R (91) 2
o socialni varnosti za delavce brez poklicnega 
položaja (pomočniki, osebe doma z družinskimi
obveznostmi in prostovoljci)1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 14. februarja 1991 na 452. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se med drugim olajša njihov družbeni
napredek;

glede na to, da je krepitev varstva socialne varnosti delavcev
brez priznanega poklicnega položaja, oseb, ki so doma zaradi
družinskih obveznosti, in oseb, ki prostovoljno opravljajo socialno
delo eden od načinov za lažje doseganje družbenega napredka;

ker ugotavlja, da kljub napredku, ki je bil dosežen, tako da so
socialnovarnostne dajatve splošno na voljo prebivalstvu v vseh
državah članicah, prav ljudje iz teh skupin v vseh državah članicah
niso ustrezno zavarovani tako, da bi ustrezalo družbenemu in
gospodarskemu položaju, ki ga imajo ti ljudje v naših družbah; 

ob upoštevanju določb svoje Resolucije št. (75) 28 o socialni
varnosti žensk doma in svojih Priporočil št. R (85) 9 o prosto-
voljnjem delu v dejavnostih socialnega varstva;
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1. Ko je bilo priporočilo sprejeto in na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena Poslovnika za
sestanke namestnikov ministrov 
– sta predstavnika Belgije in Nemčije pridržala svojima vladama pravico, da ravna v skladu s

tem priporočilom ali pa tudi ne;
– je predstavnik Grčije pridržal svoji vladi pravico, da ravna v skladu s podpoglavjem b) 

razdelka A iz priloge k temu priporočilu ali pa tudi ne.



glede na to, da je varstvo ljudi iz teh skupin mogoče izboljšati
le postopoma, tako da si pridobijo osebne pravice do socialno-
varnostnih dajatev;

ker se glede varstva za druge neplačane osebe sklicuje na
načela in smernice, določene v svojih priporočilih  št. R (86) 5 o
splošni dostopnosti zdravniške oskrbe in št. R (87) 5 o splošni
upravičenosti do starostne pokojnine in invalidnine,

priporoča, da vlade držav članic v skladu s smernicami v
prilogi k temu priporočilu postopoma sprejmejo potrebne ukrepe,
da zagotovijo, da lahko

– osebe, ki delajo v družinskih podjetjih brez priznanega
poklicnega položaja,

–  osebe, ki so doma zaradi družinskih obveznosti do majhnih
otrok ali invalidnih nepreskrbljenih družinskih članov ali starih oseb, in

–  osebe, ki opravljajo prostovoljno delo,

uživajo varstvo socialne varnosti. Njihovo varstvo je mogoče
uresničiti z izvedenimi pravicami ali zlasti s pridobitvijo osebnih
pravic. 
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Priloga k Priporočilu št. R (91) 2

A. Osebe brez priznanega poklicnega položaja, ki sodelujejo pri
poklicnih dejavnostih samozaposlenih delavcev

a)  Osebno področje

1. Priporočilo velja za člane družine samozaposlenega delavca, ki po
pogojih, kot jih določa notranje pravo države, običajno sodelujejo pri
dejavnostih samozaposlenih delavcev z opravljanjem enakih dejavnosti ali
pomožnih nalog in ki za to dejavnost niso obvezno zavarovani po
programih socialnega zavarovanja, ki se sicer uporabljajo za delojemalce
ali samozaposlene. V tem priporočilu so ti ljudje imenovani ,,pomočniki”.

2. Priporočilo velja za pomočnike, ki sodelujejo pri kateri koli
neodvisni dejavnosti, zlasti v trgovini, industriji, obrti, kmetijstvu ali v
poklicni dejavnosti.

b)  Materialno področje

3. Pomočniki bi pod ustreznimi pogoji morali imeti enake ali
podobne koristi od obveznega varstva socialnega zavarovanja, kot jih uživa
samozaposleni delavec, v katerega dejavnosti so udeleženi.

4. V državah članicah, v katerih za pomočnike še nimajo urejenega
obveznega zavarovanja, lahko ta cilj dosežejo postopno: najprej bi lahko
sprejeli ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se prizadeti po predpisanih
postopkih lahko prostovoljno pridružijo programom socialnega
zavarovanja.

c)  Financiranje

5. Varstvo za pomočnike bi lahko financirali bodisi z njihovimi
lastnimi prispevki ob upoštevanju njihovih prispevnih zmožnosti ali pa s
prispevki ekonomske enote, ki jo predstavljajo samozaposleni in njegovi
pomočniki, prav tako ob upoštevanju njene prispevne zmožnosti, lahko pa
tudi z obdavčenjem ali s kombinacijo vseh teh sistemov.

B. Osebe, ki so doma zaradi družinskih obveznosti do majhnih
otrok, invalidov ali starih oseb

a) Osebno področje

6. Priporočilo velja za osebe, ki so doma in se v družini posvečajo
vzgajanju majhnih otrok ali skrbi za invalidne odvisne člane družine ali za
stare osebe. 
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b)  Materialno področje

7. Vse osebe, na katere se to nanaša, bi morale biti zavarovane za
bolezen, materinstvo (dajatve v naravi) in invalidnost ter imeti pravico do
starostne pokojnine in družinskih dodatkov.

8. Osebam, ki za določeno obdobje prekinejo svojo poklicno
dejavnost ali se vanjo šele kasneje vključijo, zato da opravljajo družinske
obveznosti s tem, da skrbijo za majhne otroke, invalidne odvisne člane
družine ali stare osebe, bi se to obdobje v skladu s predpisanimi postopki
moralo upoštevati za njihovo upravičenje do invalidnine ali starostne
pokojnine in tudi za izračun teh dajatev.

9. Obdobja s skrajšanim delovnim časom bi se morala upoštevati
kot obdobja s polnim delovnim časom  za izpolnitev zahtevane zavarovalne
dobe za upravičenje do nadomestila med odsotnostjo zaradi bolezni,
nadomestila med porodniškim dopustom, starostne pokojnine in
invalidnine ter družinskih dodatkov, kadar se je oseba za skrajšani delovni
čas odločila, da opravlja družinske obveznosti, s tem da skrbi za majhne
otroke, invalidne odvisne člane družine ali stare osebe. Starostna
pokojnina, invalidnina in družinski dodatki bi morali dosegati enake
zneske, kot bi taki osebi pripadali na podlagi poklicne dejavnosti s polnim
delovnim časom v istem obdobju.

10. Osebam, ki se ne odločijo za poklicno dejavnost zato, da se za
določen čas posvetijo družinskim obveznostim, s tem da skrbijo za majhne
otroke, invalidne odvisne člane družine ali stare osebe, bi se to obdobje v
skladu s predpisanimi postopki moralo upoštevati za njihovo upravičenje
do invalidnine ali starostne pokojnine in tudi za izračun teh prejemkov.

c)  Višina prejemkov

11. Višina prejemkov bi morala ustrezati standardom, ki so določeni
v dokumentih Sveta Evrope o socialni varnosti, zlasti v Evropskem kodeksu
socialne varnosti (spremenjenem).

d)  Financiranje

12. Varstvo oseb, na katere se to nanaša, bi bilo treba financirati:

–  z njihovimi lastnimi prispevki ob upoštevanju njihove prispevne
zmožnosti,

–  s prispevki vseh, ki so vljučeni v program zavarovanja,
–  z obdavčenjem ali
–  s kombinacijo teh sistemov.
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C.  Osebe, ki prostovoljno prevzemajo socialna dela 

a) Osebno področje

13. Priporočilo velja za osebe, ki prostovoljno prevzemajo dejavnosti
ali opravljajo socialne ali socialno-kulturne storitve bodisi v okviru
organizacij socialne ali socialno-kulturne veljave ali kot posamezniki. 

14. Države članice določijo pogoje, ki jih mora oseba izpolniti, da se
šteje za prostovoljnega delavca, zlasti kadar prostovoljno dejavnost
opravlja kot posameznik.

b)  Materialno področje

15. Osebe, ki prostovoljno delajo v organizaciji priznane socialne ali
socialno-kulturne veljave, bi morale biti obvezno zavarovane proti vsem
tveganjem, ki jih pokrivajo boleznine (zdravniška oskrba), starostna
pokojnina, zavarovalnina za nesrečo pri delu, družinski dodatek, invalidnina
in družinska pokojnina. 

16. Enako varstvo bi moralo biti na prostovoljni podlagi ponujeno
osebam, ki opravljajo prostovoljno delo, vendar ne delajo v okviru kake
organizacije. 

c)  Financiranje

17. Varstvo oseb, ki opravljajo prostovoljno delo, bi bilo treba
financirati:

–  z osebnimi prispevki,
–  s prispevki iz organizacije priznane socialne ali socialno-kulturne

veljave, kadar prostovoljni delavci delajo v organizaciji,
–  s prispevki  javnih organov oblasti (lokalnih, regionalnih ali

državnih). Zaželeno je, da je zavarovanje pred poklicnimi tveganji v celoti
financirano na tak način ali

–   s kombinacijo teh sistemov.

d)  Varstvo pri mednarodnih potovanjih

18. Kadar prostovoljci potujejo v tujino, bodisi po Evropi ali zunaj
nje, bi morali uživati ustrezno varstvo po določilih domače zakonodaje ali,
če je potrebno, na podlagi ustreznih dokumentov o socialni varnosti ali na
drug ustrezen način.

e)  Višina prejemkov

19. Višina prejemkov bi morala ustrezati standardom, določenim v
dokumentih Sveta Evrope o socialni varnosti, zlasti v Evropskem kodeksu
socialne varnosti (spremenjenem).



Priporočilo št. R (92) 2
o splošni dostopnosti družinskih prejemkov1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 13. januarja 1992 na 469. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se med drugim olajša njihov družbeni
napredek;

glede na to, da posplošitev družinskih prejemkov pomeni
sredstvo za spodbujanje družbenega napredka v Evropi;

ob sklicevanju na to, da se je Odbor ministrov v svoji
Deklaraciji o človekovih pravicah z dne 17. aprila 1978 odločil, da
razišče možnosti za razširitev individualnih pravic zlasti na
socialnem področju in ob tem zahteva varstvo na podlagi evropskih
konvencij ali drugih primernih srestev;

upoštevaje pravico do socialne varnosti na podlagi VII. dela
Evropskega kodeksa socialne varnosti, kot je bil spremenjen s
protokolom, kakor tudi na podlagi določb Resolucije št. (68) 37
Odbora ministrov o zakonih in predpisih, ki naj bi zagotovili
nadomestilo za družinske obveznosti ter Resolucije št. (70) 15 o
družbenem varstvu neporočenih mater in njihovih otrok;

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI108

1. Ko je bilo priporočilo sprejeto in na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena Poslovnika za
sestanke namestnikov ministrov 
– je predstavnik Nemčije pridržal svoji vladi  pravico, da ravna v skladu s celotnim priporočilom

ali pa tudi ne;
– je predstavnik Italije pridržal svoji vladi pravico, da ravna v skladu z devetim odstavkom iz

priloge k temu priporočilu ali pa tudi ne;
– je predstavnik Španije pridržal svoji vladi pravico, da ravna v skladu s tretjim, devetim  in

desetim odstavkom iz priloge k temu priporočilu ali pa tudi ne.



ker ugotavlja, da bi se kljub doseženemu napredku sistemi
socialne varnosti morali bolj prilagoditi novim vzorcem družinskega
življenja in spremenjeni strukturi gospodinjstev, da bi zagotovili
blaginjo otrok;

glede na to, da je odgovornost držav članic, da s svojo
socialno zakonodajo pospešujejo blaginjo družin z nepreskrbljenimi
otroki in jim zagotavljajo dostojen življenjski standard, in to vedno
ob spoštovanju načela enakega obravnavanja moških in žensk;

ker ugotavlja, da lahko družinski prejemki v različnih državah
članicah vključujejo celo vrsto različnih dodatkov v naravi in
denarju;

glede na to, da bi za namene tega priporočila morali nameniti
pozornost predvsem osnovnim družinskim prejemkom, in to je
otroškim dodatkom,

priporoča vladam držav članic, da:

1. tam, kjer nimajo določb o družinskih prejemkih, oblikujejo
sistem družinskih prejemkov, ki naj v začetnem obdobju zagotavlja
vsaj otroške dodatke;

2. postopoma razširjajo pravico do otroškega dodatka v
skladu z vodilnimi načeli, vsebovanimi v prilogi (del A) tega
priporočila, tako da bo zajela vse otroke, ki prebivajo v posamezni
državi članici;

3. določijo v skladu z vodilnimi načeli, vsebovanimi v prilogi
(del B) tega priporočila dovolj visok znesek teh otroških dodatkov,
da bo lahko znatno prispeval k življenjskemu standardu družine in
da bo prispeval tudi k zagotavljanju povprečnih minimalnih sredstev
za preživljanje otrok; 

4. postopoma zagotovijo, da bodo vsi obstoječi družinski
prejemki res vsem na voljo. 
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Priloga k Priporočilu št. R (92) 2

Del A  

Vodilna načela za odobravanje družinskih prejemkov iz tega
priporočila

Cilji

1. Temeljni cilj družinskih prejemkov bi moral biti zagotavljanje
blaginje otrok in ekonomske trdnosti družin.

Načini plačila

2. Otroški dodatki bi morali biti redna gotovinska izplačila v korist
vsakega otroka.

Upravičenost do dodatkov

3. Ne glede na način financiranja bi morali biti otroški dodatki dani
vsem otrokom, ki prebivajo na ozemlju države članice.

4. Družinski prejemki bi morali biti izplačevani, kot je predvideno v
teh okoliščinah:

a) najmanj do konca obveznega šolanja otroka ali do 16. leta starosti;
b)  do 18. leta starosti, dokler se otrok redno izobražuje ali poklicno

usposablja in ne prejema primernega dohodka, določenega po notranji
zakonodaji.

Financiranje programov družinskih dodatkov

5. Postopno širitev upravičenosti do družinskih prejemkov naj bi
olajšalo dodeljevanje zadostnih finančnih virov ustreznim zavodom, tako
da bi lahko dosegli ta cilj.

6. V državah, v katerih pobirajo prispevke, bi morali upoštevati
prispevno zmožnost tistih, ki prispevke vplačujejo, da bi se izognili
prehudim obremenitvam tistih, ki razpolagajo s skromnimi sredstvi.

7. Vsaka država članica bi morala zagotoviti optimalno solidarnost
pri financiranju družinskih prejemkov zlasti v korist tistih z najnižjimi
dohodki.

Upravičenec družinskih prejemkov

8. Upravičenec družinskih prejemkov bi morala biti oseba, ki je
dejansko odgovorna za otroka, ali pa otrok sam, ko postane polnoleten.



Del B  

Vodilna načela glede višine družinskih prejemkov iz tega priporočila

9. a) Otroški dodatki bi morali bili določeni v višini, ki je v
neposrednem razmerju z dejanskimi stroški preživljanja otroka, in bi
morali znatno prispevati k tem stroškom.

b)  Poskrbeti bi bilo treba za prilagajanje družinskih prejemkov, tako
da bi upoštevali spremembe pri stroških oskrbovanja otroka ali splošnih
življenjskih stroških.

c)  Za države, ki dosegajo minimalni standard, določen v odstavku
b) 49. člena Evropskega kodeksa socialne varnosti (spremenjenega), se
šteje, da se uresničujejo določbe glede višine prejemkov, predvidenih v tem
priporočiju.

10. a) Otroški dodatki po najnižji stopnji naj bi bili dodeljeni ne
glede na premoženjsko stanje. 

b) Za dodatke nad zneskom, ki izhaja iz uporabe načela,
navedenega v devetem odstavku, pa se lahko preverja gmotno stanje
družine.
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Priporočilo št. R (94) 14
o usklajenih in celostnih družinskih politikah1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 22. novembra 1994 na 521. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina,  in olajšati njihov gospodarski in
družbeni napredek;

glede na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in zlasti
ob sklicevanju na pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega
življenja, kot je opredeljena v 8. členu;

glede na Evropsko socialno listino in zlasti ob sklicevanju na
pravico družine do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva,
kot je opredeljeno v 16. členu;

ob upoštevanju Deklaracije o enakopravnosti med moškimi in
ženskami, ki jo je sprejel Odbor ministrov na svojem 83. zasedanju
(16. novembra 1988);

ob upoštevanju Priporočila št. 1074 (1988) Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope o družinski politiki;

ob upoštevanju Priporočila št. R (92) 2 o splošni dostopnosti
družinskih prejemkov;

1. Ko je bilo Priporočilo št. R (94) 14 sprejeto, je predstavnik Nizozemske na podlagi točke c)
drugega odstavka 10. člena Poslovnika za sestanke namestnikov ministrov izjavil, da priporočilo
sprejema, da pa si pridržuje pravico uporabljati njegove določbe za samske osebe in za osebe, ki
živijo skupaj, kakor bo pač primerno, vendar pod pogojem, da ukrepi za pomoč družinam z
otroki ne škodujejo koristim drugih skupin prebivalstva.



ker je seznanjen s končnim uradnim sporočilom zasedanja
konference evropskih ministrov, pristojnih za družinske zadeve;

ker se zaveda zelo raznovrstnega dela, ki ga je Svet Evrope že
opravil v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na družino;

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah;

v letu 1994, ki so ga Združeni narodi razglasili za mednarodno
leto družine;

ker se zaveda medsebojnega vplivanja med družino in
političnim, gospodarskim in družbenim razvojem;

ob spoznanju, da družina prevzema v isti družbi ali v življenju
posameznika različne oblike in s tem ustvarja različne stopnje
življenjskega ciklusa družine;

ob spoznanju, da koristi družine terjajo boljše usklajevanje
vseh družbenih usmeritev, ki se je dotikajo, v vseh sektorjih družbe
in na vseh področjih politike – na primer tiste, ki vplivajo na
mladino, na starejše ljudi in na invalidne osebe, kakor tudi politike
zdravstva, zaposlovanja, poklicnega usmerjanja, družbenega
varstva, varstva potrošnikov, kulture, preseljevanja, okolja,
stanovanjske oskrbe, vzgoje in izobraževanja, medijev, prometa in
turizma – da bi tako družinam zagotovili boljše življenjske razmere
in da bi izboljšali tudi njihove medčloveške odnose;

ob spoznanju, da velike spremembe v družinskih strukturah
ustvarjajo potrebo po usklajeni in celostni družinski politiki, ki ji
sledijo ustrezni ukrepi za bolj uravnoteženo pravno, socialno in
ekonomsko obravnavanje za družine, kar jim pomaga pri
opravljanju njihovih nalog in jim tako omogoča dostojno življenje,

priporoča vladam držav članic, da podpirajo uresničevanje
usklajene in celostne družinske politike na podlagi načel
posvetovanja, usklajevanja, učinkovitosti in prožnosti; ta načela naj
bi uporabljali za vse in povsod na lokalni, regionalni in državni
ravni, kot je pač primerno.
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Priloga k Priporočilu št. R (94) 14

Temeljna načela

Na pragu enaindvajsetega stoletja morajo družinske politike
podpirati družine v sedanji družbi, dati jim morajo varstvo in pomoč, ki jo
potrebujejo, da lahko opravljajo svoje naloge v družbi. Spodbujati je treba
polno zmogljivost vseh družin in zlasti še najrevnejših, tako da lahko
izpolnjujejo svoje obveznosti in uresničujejo svojo neodvisnost na način, ki
je v skladu z dostojanstvom, ki pripada vsakemu človeku.

1. Ne glede na njeno obliko in raznovrstnost ostaja družina temeljna
celica družbe; ima namreč vodilno vlogo v socializaciji.

2. Družina ima tudi vodilno vlogo pri spodbujanju solidarnosti med
generacijami in z najšibkejšimi člani skupnosti ter pristnega partnerstva
med zakonci. Starši so predvsem odgovorni za vzgojo svojih otrok v skladu
s temeljnimi vrednotami demokratične družbe. Vso prednost je treba dati
vzgoji in izobraževanju ter mediaciji, ki omogoča reševanje vseh morebitnih
sporov v družini.

3. V družinah je treba upoštevati pravice vsakega družinskega člana.

4. Družina mora biti kraj, kjer se z delitvijo nalog in odgovornosti za
vodenje gospodinjstva in vzgajanje otrok uveljavlja enakopravnost med
moškim in žensko, vključno s pravno enakostjo, še prav posebej z
zagotavljanjem, da se oče in mati izmenjujeta in dopolnjujeta pri
opravljanju svojih nalog.

5. Javni organi bi morali spodbujati skladno uravnavanje
družinskega življenja s poklicnim delom.

6. Družinske politike morajo upoštevati pluralnost družinskih
struktur in njihovih posebnih potreb.

7. Z upoštevanjem njihovih pravic in potreb v družini bi morali otroke
pripraviti za samostojno, odgovorno, skrbno in prijazno državljanstvo.
Treba bi jih bilo izobraževati in poučiti o njihovih pravicah in dolžnostih.

8. Javni organi oblasti bi morali ustrezno poskrbeti za to, da
usposobijo otroke, da si sami pomagajo pri dostopu do svojih pravic, in v
skladu z zakonom posegajo tudi v zasebnost družine, če je otrok v njej
ogrožen. Zavedati se morajo odgovornosti in težav, ki so povezane s tem,
da, kolikor je to le mogoče, spoštujejo nedotakljivost družine, ob tem pa
odkrivajo nepravilnosti in odločajo o primernem ukrepanju, kadar člani
družine kršijo otrokove pravice.
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9. Vladne politike bi morale upoštevati stroške, povezane z
vzgajanjem otrok.

10. Da bi starejši družinski člani lahko uživali dostojanstveno in
varno starost, je zlasti treba spoštovati njihovo sposobnost, da ostanejo
neodvisni, da še naprej sami sprejemajo svoje odločitve in da ostanejo del
skupnosti. 

11. Vlade so posebej odgovorne za to, da zavarujejo družine v
obdobjih gospodarske krize zlasti z uvajanjem preventivnih ukrepov in
ukrepov za pomoč, tako da se bistveno zmanjša število družin, ki živijo v
revščini, in da se ob tem popolnoma spoštuje njihovo dostojanstvo.

12. Javni organi oblasti bi morali ustvariti razmere za blaginjo in
samostojnost družin, in to zlasti z zagotavljanjem ustrezne dnevne oskrbe
ter zdravstvenih, socialnih, vzgojno-izobraževalnih in kulturnih storitev.

13. Družine bi morale imeti možnost ustanavljanja združenj ali
vključevanja vanje, tako da lahko izrazijo svoja stališča organom oblasti in
predlagajo ukrepe, za katere menijo, da so v njihovem interesu.

14. Zasnova, ki je vsebovana v tem priporočilu, je opredeljena
takole:

i. Poudariti je treba pomen preventivne družinske politike: Družina
morda potrebuje usmerjanje, svetovanje in storitve na različnih stopnjah
njenega življenjskega ciklusa, s čimer lahko bistveno zmanjšamo njeno
ranljivost.

ii. Zasnova za usklajeno in celovito družinsko politiko je v tem, da je
vloga javnih organov oblasti ustvariti take razmere, ki vodijo v
ustanavljanje družin, v katerih se posameznik lahko razvija v varnosti,
samospoštovanju in solidarnosti, ob tem pa uživa temeljne pravice v
pravnem, socialnem, kulturnem in ekonomskem pogledu. Pri tem je treba
upoštevati posebne potrebe različnih vrst družin na različnih stopnjah
družinskih življenjskih ciklusov. 

iii. Zasnovo usklajene in celovite družinske politike je treba uporabiti
pri proučevanju vseh stopenj politike in pri tem upoštevati interese družine
in vseh njenih članov

iv. Cilj je, da bi usklajena in celovita družinska politika delovala čez
upravne meje kot dejavnik usklajevanja vseh sprejetih ukrepov, ki vplivajo
na družine.

v.To v praksi pomeni usklajevanje in urejanje zadev med različnimi
sektorji, ki obravnavajo družinske člane kot državljane, kot so na primer
socialna varnost, delovno razmerje, izobraževanje, okolje, potrošniški
interesi, kultura, stanovanjska oskrba, promet, množični mediji, turizem.



Priporočilo št. R (96) 5
o usklajevanju dela in družinskega življenja

(Sprejel ga je Odbor ministrov 19. junija 1996 na 569. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina, in da se ob spoštovanju človekovih
pravic in temeljnih svoboščin olajša njihov gospodarski in družbeni
napredek;

ob upoštevanju 1. člena spremenjene Evropske socialne
listine, ki vsebuje obvezo, da je treba zagotoviti uspešno
uresničevanje pravice do dela, in njenega 20. člena o pravici do
enakih možnosti in enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
poklicu brez razlikovanja po spolu ter 27. člena o pravici delavcev z
družinskimi obveznostmi do enakih možnosti in enakega
obravnavanja;

ob upoštevanju svoje deklaracije o enakopravnosti žensk in
moških, ki jo je sprejel leta 1988 na svojem 83. zasedanju;

ob sklicevanju na to, da so se ministri za delo v resoluciji o
zaposlovanju žensk, ki je bila sprejeta ob koncu 4. konference
evropskih ministrov za delo (Kobenhavn, 1989), dogovorili, da so
potrebni prilagodljivi in inovativni ukrepi za boljše usklajevanje med
poklicnim in družinskim življenjem tako v družbeni infrastukturi kot
tudi v delavski in socialni zaščitni zakonodaji ali pri prožnosti
zaposlovanja delavcev brez slabših možnosti za dostop žensk do
strokovnih del in nalog vseh vrst;

ob upoštevanju Priporočila Odbora ministrov št. R (94) 14 o
skladni in celostni družinski politiki;
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ob upoštevanju sklepnega uradnega sporočila 24. zasedanja
Konference evropskih ministrov, pristojnih za družinske zadeve, na
temo položaja in vloge očetov z vidika družinske politike (Helsinki,
1995);

ob upoštevanju različnih dokumentov Mednarodne
organizacije dela, zlasti Konvencije št. 156 in Priporočila št. 165 o
enakih možnostih in enakem obravnavanju delavcev in delavk z
družinskimi obveznostmi ter Konvencije št. 175 in Priporočila št.
182 o delu s skrajšanim delovnim časom;

glede na to, da se pobude za to, da bi ženske in moški lahko
uskladili svoje poklicne, družinske in roditeljske obveznosti, ki
izhajajo iz skrbi za otroke, kot je vsebovana v Priporočilu Sveta
Evropskih skupnosti od 31. marca 1992 o vzgoji in varstvu otrok
(92/241/EGS), nanašajo na okoliščine v vseh državah članicah;

ob upoštevanju načel iz 18. člena Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah (1989), ki določajo, da si morajo
države članice po najboljših močeh prizadevati, da zagotovijo
priznanje načela, da so starši skupaj in enako odgovorni za vzgojo
in razvoj svojih otrok, in da morajo primerno pomagati staršem pri
opravljanju njihovih roditeljskih nalog ter sprejeti vse ustrezne
ukrepe, da zagotovijo, da imajo otroci zaposlenih staršev pravico
uporabljati storitve in objekte otroškega varstva, do katerega so
upravičeni;

ob upoštevanju strateških ciljev, določenih v Programu
delovanja, sprejetem na 4. svetovni konferenci Združenih narodov o
ženskah (Peking, 1995), zlasti tistih, ki so usmerjeni v pospeševanje
usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti žensk in moških;

glede na to, da bi morale politike zaposlovanja in družinske
politike pospeševati enake možnosti, da bi tako premagali
razlikovanja zaradi invalidnosti, starosti, spola, spolne
naravnanosti, rase, barve ali narodnostnega porekla; 

ker pozdravlja napredek, ki je bil že dosežen za lažje
sodelovanje zaposlenih delavcev pri družinskih obveznostih;

ker priznava, da je usklajevanje dela in družinskega življenja
celovita in dokaj zapletena težava, za katero še vedno ni povsod
dovolj razumevanja; 
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ker ne glede na to priznava, da je mogoče ugotoviti:

– da ženske najpogosteje še naprej nosijo glavno breme
družinskih obveznosti;

– da nezadostna delitev družinskih obveznosti še pospešuje
razlikovanje na trgu dela na škodo žensk ;

– da si ženske in moški vedno bolj želijo in so tudi vedno bolj
pripravljeni enakomerneje deliti družinske obveznosti;

– da enakomernejšo delitev družinskih obveznosti med
moškimi in ženskami preprečujejo številne ovire, zlasti socialne in
kulturne;

– da se na trgu dela na splošno še vedno premalo upoštevajo
družinske obveznosti žensk in moških;

ker se zaveda razvoja in pomembnosti družinskih obveznosti
za ženske in moške, ki so posledica gospodarskih, kulturnih in
socialnih sprememb;

ker upošteva po eni strani težke gospodarske in socialne
razmere in zlasti proračunske omejitve, s katerimi se spopadajo
države članice, po drugi strani pa možne koristi, ki bi jih dobili z
uveljavljanjem družbe dela, ki v celoti izrablja sposobnosti vseh
svojih članov;

ker ugotavlja, da polna družbena in gospodarska soudeležba
delavcev z družinskimi obveznostmi pozitivno učinkuje na uspešnost
gospodarstva, pospeševanje zaposlovanja in premagovanje
brezposelnosti in ima svojo vlogo tudi pri krepitvi socialne kohezije;

glede na to, da so za uspešno doseganje ciljev in izvajanje
ukrepov in pobud, opisanih v nadaljevanju, nujne pobude
posameznikov in skupna prizadevanja;

in glede na to, da se morajo v taka skupna prizadevanja
vključevati med drugim tudi javni organi, delodajalci, organizacije
delodajalcev in delojemalcev in nevladne organizacije;

ker se zaveda, da je večji dostop žensk do odgovornih
položajev pomemben dejavnik za uveljavljanje ukrepov, namenjenih
za boljše doseganje enakih možnosti za ženske in moške;

ker potrjuje, da je usklajenost dela in družinskega življenja prvi
pogoj za osmišljeno kakovost življenja in za polno uresničevanje
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temeljnih človekovih pravic na gospodarskem in socialnem
področju,

priporoča, da vlade držav članic:

I. ukrepajo v okviru splošne politike pospeševanja enakih
možnosti in enakega obravnavanja tako, da ženskam in moškim
brez razlikovanja omogočijo boljše usklajevanje njihovega
poklicnega in družinskega življenja;

II. sprejmejo in izvajajo ukrepe in splošna načela, opisana v
prilogi k temu priporočilu, na način, ki je po njihovem mnenju
najprimernejši za dosego tega cilja glede na njihove notranje
razmere in prednostne cilje.
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Priloga k Priporočilu št. R (96) 5

Splošna načela

1. Da bi vzpostavili dejansko enake možnosti in enako obravnavanje
za delavce in delavke, bi si vsaka država članica morala kot cilj svoje
nacionalne politike določiti, da bo osebam z družinskimi obveznostmi, ki
so zaposlene ali se želijo zaposliti, omogočila uresničiti to njihovo pravico
brez razlikovanja, in če je mogoče, brez vsakršnih trenj med njihovo
zaposlenostjo in družinskim obveznostmi.

2. Prednostna naloga za ženske in moške bi morala biti njihovo
izpolnjevanje obveznosti za vzgojo otrok in to ne le za njihove prav majhne
otroke, ampak tudi za starejše otroke. Prav tako je pomembno, da delavci
lahko izpolnjujejo svoje povečane obveznosti do drugih nepreskrbljenih
družinskih članov, zlasti do njihovih sorodnikov, ki so ostareli ali pa
duševno ali telesno prizadeti. 

3. Ukrepi, opisani v tej prilogi, prinašajo dokaj velike spremembe v
stališča, poslovno organiziranost in delovne vzorce v javnem in zasebnem
sektorju in zato je pomembno zagotoviti, da bodo ukrepi iz te priloge
izvajani s polnim vključevanjem in sodelovanjem vseh, ki nastopajo na trgu
dela, vključno z delodajalci in organizacijami delodajalcev in delojemalcev.

4. Čeprav se ukrepi, opisani v tej prilogi, v bistvu nanašajo na trg
dela, sami po sebi ne bodo zagotovili enakomernejše usklajenosti med
poklicnimi in družinskimi obveznostmi. Zato bodo potrebna skupna
usklajena prizadevanja na vseh področjih družbenega življenja, da bi
uveljavili in upoštevali spremembe vlog moških in žensk na delovnem
mestu in doma.

5. Da bi uveljavili usklajevanje med poklicnim in družinskim
življenjem, je treba ukrepati na več med seboj povezanih področjih
prednostne politike, in sicer so to:

– organizacija delovnega časa;
– odprava razlikovanja med ženskami in moškimi na trgu dela;
– razvoj ustrezno financiranih služb in storitev za pomoč družinam;
– prilagoditev programov socialne varnosti in davčnih sistemov večji

raznolikosti delovnih vzorcev;
–  organizacija šolskega urnika in učni načrti.

6. Znatna prizadevanja bi bila potrebna za večje urejanje s predpisi
in vzpostavitev družbene infrastrukture v podporo in pomoč delavcem, ki
morajo usklajevati svoje delovne in družinske obveznosti. 



7. Čim širše bi bilo treba uporabiti različne dokumente
mednarodnih organizacij, ki so omenjeni v uvodnem delu tega priporočila. 

Organizacija delovnega časa

Splošno

8. Vlade naj bi uveljavljale dejansko prožnost delovnega časa, in če je
to primerno, spodbujale organizacije delodajalcev in delojemalcev da tako
prožnost uveljavljajo za ves čas delovne dobe delavcev, da s tem upoštevajo
njihove družinske obveznosti. Upoštevati bi bilo treba njihove potrebe,
zlasti ko se pripravljajo za trg dela, ko vanj vstopajo in ko z njega odhajajo. 

Praksa prožnega zaposlovanja

9. Delodajalce bi bilo treba spodbuditi, da razvijejo prakso
prožnega zaposlovanja in s tem svojim delavcem in delavkam omogočijo
izpolnjevanje družinskih obveznosti na najzadovoljivejši možni način.
Kolikor je to mogoče, bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine vsakega
delavca v zvezi z njegovimi družinskimi obveznostmi in potrebami oseb, ki
so od njih odvisne (na primer velikost družine, ali so edini roditelj, ali so od
njega odvisni sorodniki bolni, ostareli ali invalidni).

10. Praksa prožne in prostovoljne zaposlitve, ki je na splošno
dogovorjena med delodajalci in delavci naj bi obsegala čim več tu
navedenih izbirnih možnosti:

– lažji dostop do dela s skrajšanim delovnim časom za delavce, ki to
želijo;

– lažji dostop do možnosti za ,,zaposlitev na daljavo”, kadar je to
mogoče; take rešitve so na primer delo na daljavo ali delo na domu za
delavce, ki tako želijo;

– možnost, da delavci spreminjajo svoj dnevni delovni čas in
organizacijo svojega delovnega časa, pri čemer pa obdržijo možnost, da se
vrnejo na prvotni delovni čas;

–  dogovori o dopustih zaradi nege družinskih članov, ki so oboleli
ali so telesno ali duševno prizadeti.

11. Prožna zaposlitev naj bi zagotavljala enake ali primerljive pogoje
dela, kot jih imajo redno in za polni delovni čas zaposleni delavci na tem
ali podobnem delovnem mestu. Države članice naj bi to načelo enakega ali
primerljivega obravnavanja razširile še na druga področja, kot so:

– varnost delovnega mesta,
– zastopanost delovnega mesta,
– poklicni razvoj in možnosti napredovanja,
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– plače in drugi dodatki.

Porodniški in starševski dopust

12. Ženske bi morale imeti pravico do pravnega varstva v primeru
nosečnosti in zlasti do primerno dolgega porodniškega dopusta ter do
ustrezne plače ali nadomestila ter do varnosti delovnega mesta med
porodniškim dopustom. 

13. Tudi očetom novorojenih otrok bi morali dovoliti kratek dopust,
da so lahko s svojimi družinami. Poleg tega bi morala imeti oče in mati
pravico vzeti starševski dopust v obdobju, ki ga določijo oblasti
posameznih držav, ne da bi zato izgubila zaposlitev ali katere koli z njo
povezane pravice, zagotovljene po predpisih o socialnem varstvu ali
zaposlovanju. Tak starševski dopust bi moralo biti možno izrabiti kot delo
s skrajšanim delovnim časom ali pa bi si ga roditelja lahko med seboj
razdelila. 

14. Ukrepi, opisani v 13. členu, bi morali enako veljati v korist
staršev, ki posvojijo otroka.

15. Vrnitev na delo po končanem starševskem dopustu bi morala
biti olajšana, na primer s poklicnim usmerjanjem ali z možnostjo
dodatnega usposabljanja.

Odprava razlikovanja med ženskami in moškimi na trgu dela

16. Da bi dosegli enakomernejšo porazdelitev družinskih obveznosti
v vsaki družini, bi bilo treba spodbujati znižanje razlik v plačah med
moškimi in ženskami. Zato bi bilo treba sprejeti ukrepe za:

i. bolj uravnoteženo razporeditev žensk in moških v različnih
panogah in poklicih;

ii. znižanje razlik v plačah med pretežno moškimi in pretežno
ženskimi poklici;

iii. znižanje razlik v plačah med moškimi in ženskami v istem
poklicu.

Razvoj ustrezno financiranih služb in storitev za pomoč družinam

17. Da bi ženskam in moškim pomagali bolje usklajevati njihove
poklicne in družinske obveznosti, bi morala biti na voljo široka in pestra
paleta zelo kakovostnih služb v javnem in zasebnem sektorju (vključno s
prostovoljnim socialnim delom in osebnimi storitvami). Delovati bi morale
na lokalni ravni in pokrivati storitve nege in varovanja otrok, skrbi in vzgoje
za nesamostojne otroke, varstvo otrok pred poukom in po njem in skrb za
sorodnike, ki so ostareli ali duševno ali telesno prizadeti.
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18. Da bi zagotovili uspešno delovanje različnih služb, bi jih morali
financirati vsi in ne samo družine. Skrbno bi jih morali tudi usklajevati, pri
čemer bi sodelovale različne stranke, ki jih to zadeva, in to so organi oblasti
na državni, regionalni in lokalni ravni, delodajalci, organizacije
delodajalcev in delojemalcev kakor tudi sami uporabniki njihovih storitev.

19. Tudi delodajalce bi bilo treba spodbujati, da finančno ali
drugače sodelujejo pri zagotavljanju varstva otrok in ugodnosti za družine
svojih delavcev ali pri drugih storitvah, da jim pomagajo izpolnjevati
njihove družinske obveznosti.

20. Uporabnikom bi morale biti dostopne vse informacije o
različnih storitvah, ki so jim na voljo, o standardih teh storitev in cenah
zanje.  

21. Če se skrb za otroke in druge storitve zaračunavajo, morajo biti
cene zmerne in/ali prilagojene gmotnemu stanju uporabnikov ter odražati
naravo in kakovost storitve, ki jo zagotavljajo javne oblasti. Če je potrebno
in da bi zagotovili, da so take storitve resnično na voljo delavcem z nizkimi
dohodki, bi javne oblasti morale poskrbeti za finančno podporo. Vlade naj
bi zagotovile, da so storitve na voljo za vse otroke in nihče ne bi smel biti iz
njih izključen zaradi položaja staršev in še zlasti ne zaradi njihovega
finančnega stanja.

22. Pomoč družinam ima lahko obliko denarnih dajatev, brezplačne
upravičenosti do storitev, storitev po znižani ceni in javnega financiranja
izvajalcev storitev. Proučiti in določiti je treba najučinkovitejši način
financiranja teh služb. 

23. Celoten spekter javnih storitev, zlasti javnega prevoza in
stanovanjske oskrbe, bi moral biti organiziran tako, da bi bolj ustrezal
potrebam delavcev z družinskimi obveznostmi. Podobno bi morali take
obveznosti upoštevati tudi pri načrtovanju mest in prostorskem
planiranju. 

Prilagoditev programov socialne varnosti in davčnih sistemov večji
raznolikosti delovnih vzorcev

24. Po potrebi naj bi pregledali in popravili predpise o dohodnini in
programe  socialne varnosti in zagotovili, da ne bi učinkovali v nasprotju z
zastavljenim ciljem, da bi žensakm in moškim omogočili lažje usklajevanje
njihovih poklicnih in družinskih obveznosti in enakomernejšo delitev teh
obveznosti med njimi.

25. Da bi lahko financirali pomoč, omenjeno v 22. odstavku, bi
plačevanje prispevkov in davčne sisteme lahko zasnovali tako, da bi
delodajalce spodbujali, da poskrbijo za svoje delavce.
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Organizacija šolskega urnika in učni načrti

26. Prizadevati bi si bilo treba za večjo usklajenost med šolskim
urnikom in delovnim časom.

27. Učni načrti naj bi podpirali ozaveščenost o potrebah, povezanih
z usklajevanjem dela in družinskega življenja.
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Priporočilo št. R (98) 8
o sodelovanju otrok v družinskem in
družbenem življenju

(Sprejel ga je Odbor ministrov 18. septembra 1998 na 641. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina;

ker spoštuje Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin in njen sistem učinkovitega mednarodnega
varstva temeljnih pravic in svoboščin;

ker upošteva Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih
pravic;

ker upošteva Dunajsko deklaracijo in načrt delovanja za boj
proti rasizmu, sovraštvu do tujcev, antisemitizmu in nestrpnosti, ki
je bila leta 1993 sprejeta na vrhu šefov držav Sveta Evrope;

ker spoštuje tu našteta priporočila Parlamentarne skupščine
Sveta Evrope: Priporočilo št. 874 (1979) o Evropski listini o pravicah
otroka, Priporočilo št. 1019 (1985) o sodelovanju mladih v
političnem in institucionalnem življenju, Priporočilo št.1121 (1990)
o pravicah otrok in Priporočilo št. 902(1980) o mladinskem
sodelovanju v Evropi;

ker upošteva svoje Priporočilo št. R (84) 4 o roditeljski
pristojnostih, Priporočilo št. R (78) 6 o rejniških družinah,
Priporočilo št. R (83) 13 o vlogi srednje šole pri pripravi mladih za
življenje, Priporočilo št. R (94) 14 o skladni in celoviti družinski
politiki in Priporočilo št. R (97) 3 o sodelovanju mladih in
prihodnosti civilne družbe;



ker upošteva Resolucijo št. 237 (1192) Stalne konference
lokalnih in regionalnih oblasti Evrope o Listini o sodelovanju mladih
v občinskem in regijskem življenju;

ker upošteva veliko pomembnost Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah, ki se kaže tudi v dejstvu, da so jo zdaj
ratificirale že vse države članice Sveta Evrope;

ker upošteva raznovrstno in bogato delo, ki ga je Svet Evrope
že doslej opravil v zvezi s sodelovanjem otrok v družinskem in
družbenem življenju;

ker se zaveda vedno večjega pomena sodelovanja otrok v
državah članicah Sveta Evrope kakor tudi vse večjih in raznovrstnih
izkušenj iz takega sodelovanja;

ob sklicevanju na 5. člen Konvencije Združenih narodov o
otrokovih pravicah, po katerem naj bi države pogodbenice
spoštovale odgovornosti, pravice in dolžnosti staršev;

ker se zaveda, da so otroci polnopravni člani današnje in
jutrišnje družbe;

ker priznava pomembnost odnosa med starši in otrokom in
ustreznega družinskega in družbenega okolja za dobro počutje
otrok;

ker ugotavlja, da je treba pospeševati politiko enakopravnosti
med deklicami in dečki in med ženskami in moškimi že od zgodnjega
otroštva dalje;

ker se po eni strani zaveda, da sodelovanje otroka v njegovo
lastno korist vključuje tudi naloge in odgovornosti, primerne njegovi
starosti in sposobnostim, in je po drugi strani prepričan, da otroci
ne bi smeli biti preobremenjeni z dolžnostmi, ki presegajo njihove
zmožnosti in jih begajo,

potrjuje v zvezi s sodelovanjem otrok v družinskem in
družbenem življenju ta načela:

I. vsak otrok brez kakršnega koli razlikovanja bi moral imeti
možnost sodelovati;

II. sodelovanje je bistveno za uresničevanje Konvencije
Združenih narodov o otrokovih pravicah;
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III. mir in prijateljstvo v družini in med družinami ter v
družbah in narodih in med njimi, kar vključuje tudi nepristranost,
nenasilnost in strpnost, so bistveni za zagotavljanje spoštovanja
osebnosti in dostojanstva otroka in omogočajo uresničevanje
največjih koristi za otroka;

IV. sodelovanje je odločilen dejavnik za zagotavljanje družbene
skladnosti in za življenje v demokraciji v skladu z vrednotami
večkulturne družbe in načeli strpnosti;

V. sodelovanje otrok bistveno vpliva na razmere v njihovem
lastnem življenju, saj sodelovanje ni le vključevanje v institucije in
odločanje, ampak predvsem splošni vzorec demokracije, ki se
nanaša na vsa področja družinskega in družbenega življenja;

VI. sodelovanje je potreben proces, ki je potreben v razvoju
otroka;

VII. sodelovanje pri družinskem življenju je v različnih oblikah
in vrstah mogoče in zaželeno na vseh stopnjah otroštva;

VIII. sodelovanje v družinskem življenju je oblika dialoga, ki
navaja na sposobnost za pogajanja in mirno reševanje sporov;

IX. sodelovanje v družbenem življenju kot oblika udejanjanja
državljanstva daje možnost za učenje osebne in kolektivne
odgovornosti;

X. otroci iz družin na družbenem obrobju naj bi imeli
priložnost, da so zadostno udeleženi pri gospodarskih virih družbe;

XI. sodelovanje otroka ne bi smelo biti pretveza za to, da se
otroku nalagajo bremena in odgovornosti, ki jih zaradi svoje
mladosti še ne more prevzeti;

in priporoča vladam držav članic, da pospešujejo in podpirajo
sodelovanje otrok v družinskem in družbenem, zlasti šolskem
življenju in da odkrivajo in odpravljajo ovire za tako sodelovanje po
načelih in priporočenih ukrepih, navedenih v prilogi.
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Priloga k Priporočilu št. R (98) 8

Ukrepi za pospeševanje sodelovanja otrok v družinskem in
družbenem življenju

Obveščanje

1. Informacije o sodelovanju naj bodo na voljo in dostopne; to zlasti
velja za informacije o različnih oblikah sodelovanja in s tem povezanih
pravnih aktov.

2. Povezujte informacije o sodelovanju otrok z možnostmi za
različne oblike sodelovanja.

3. Informacije naj bodo na voljo v obliki, ki je primerna starosti
otrok in njihovi sposobnosti razumevanja.

4.  Informacije o izvajanju različnih oblik sodelovanja naj bodo na
voljo staršem in vsem organom in institucijam, ki delajo z otroki.

5. Razširjajte informacije o izkušnjah otrok in družin pri izvajanju
sodelovanja.

6. Omogočajte šolam, domovom in centrom za dnevno varstvo,
mladinskim organizacijam, družinskim združenjem in medijem, da imajo
svojo vlogo pri razvijanju zasnov in pomagajo otrokom priti do informacij;

7. Zagotovite, da bodo javni organi oblasti, občine, vzgojno-
izobraževalni zavodi, otroška združenja in zavodi za otroke, ki živijo v
domovih, lahko dajali informacije o sodelovanju na klasičen način in z
novo informacijsko tehnologijo. Take informacije naj bi ponazarjale, kako
sodelovati v praksi, in otrokom, ki jih to zadeva, bi morale biti redno na
voljo. 

Vzgoja in izobraževanje

8. Zagotovite, da učni načrti na vseh stopnjah pospešujejo
pridobivanje veščin in znanja, ki jih otroci potrebujejo za polnopravno
sodelovanje v družinskem in družbenem življenju.

9. Zagotovite, da bodo vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni
zavodi, centri dnevnega varstva in domovi za otroke ustvarjali možnosti, da
bodo otroci lahko izražali svoja mnenja o zadevah, ki se nanje nanašajo, in
zagotovite, da bodo njihova mnenja v procesih odločanja v teh zavodih
tudi upoštevana.
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Zunajšolske dejavnosti 

10. Vsem otrokom ponudite priložnost, da se vključujejo v
zunajšolske dejavnosti, kot so primerne rekreacijske, športne in kulturne
dejavnosti, ki jim omogočajo nabirati izkušnje v sodelovanju.

Otroška društva

11. Podpirajte otroška društva z zagotavljanjem pravnega okvira in
po možnosti tudi sredstev, potrebnih za ustanavljanje in članstvo otroških
društev, saj s tem priznavate otrokovo pravico do združevanja v
organizacije, ki pospešujejo njegove interese in koristi. V teh organizacijah
naj bi otroci imeli možnost nabirati izkušnje v sodelovanju.

Sodelovanje v javnem življenju

12. Spodbujajte lokalne organe oblasti in občine, naj pospešujejo
sodelovanje otrok, pa tudi sodelovanje otrok in staršev na čim več
področjih občinskega življenja, saj je to način za razvijanje odgovornosti v
skupnosti in daje otrokom občutek državljanstva z izkušnjami iz resničnega
življenja.

13. Spodbujajte razvoj vseh oblik sodelovanja otrok na lokalni,
regionalni in državni ravni.

Delo

14. Zagotovite, da bo vsaka oblika dela, ki je za otroke dovoljena,
organizirana tako, da pospešuje njihovo učinkovito sodelovanje v
družinskem in družbenem življenju in prispeva k njihovemu usposabljanju
in razvoju, pri čemer pa se razume, da je nezakonito delo otrok
nesprejemljivo.

Usposabljanje

15. Pripravite interdisciplinarne modele in programe usposabljanja
za strokovnjake, ki delajo ali se ukvarjajo z otroki in družinami. Med
ciljnimi skupinami naj bi bili učitelji, sodniki, socialni delavci, sestre in
negovalke  in zdravniki. 

Mediji

16. Spodbujajte medije, da bodo pripravljali več informativnih in
izobraževalnih oddaj, usmerjenih v pospeševanje sodelovanja otrok v
družinskem in družbenem življenju.

17. Spodbujajte dejavnejšo vlogo otrok v sodelovanju pri
sestavljanju programov iz medijskih izdelkov, ki so namenjeni otrokom ali
pa so z njimi povezani, kakor tudi pri samem medijskem ustvarjanju.
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18. Pospešujte dostop vseh otrok brez razlikovanja do novih
tehnologij in novih komunikacijskih storitev in jih seznanjajte z njimi ter
spodbujajte uporabo interaktivnih sredstev za izmenjavo informacij o
dobri praksi pri sodelovanju otrok.

Socialna kohezija

19. Pri zagotavljanju sodelovanja otrok v družinskem in družbenem
življenju upoštevajte njihove posebne jezikovne in kulturne potrebe.

20. Pri zagotavljanju sodelovanja otrok v družinskem in družbenem
življenju upoštevajte posebne potrebe invalidnih otrok.

21. Dvigajte javno zavest o tem, kako pomembno je pospeševati
vključevanje v družbo in sodelovanje v njej za otroke, ki jim grozi izključitev
iz družbe; to so otroci z vedenjskimi težavami, madoletniški prestopniki,
zasvojenci z drogami in drugi otroci, ki živijo v težkih razmerah.

Raziskovanje

22. Povabite univerzitetne in raziskovalne zavode ter nevladne
organizacije, naj pripravijo oceno raziskav in programa za izboljšanje
sodelovanja otrok;  izdelajo, preiskusijo, ocenijo in razdelijo naj tudi
dokumente, ki ponazarjajo, kako naj bi razvili in izboljšali veščine
sodelovanja. 

23. Poskrbite za to, da bo imenovan varuh človekovih pravic za
otroke (ali drug podoben organ) za nadaljnje varovanje koristi otrok.

Evropsko sodelovanje

24. Izmenjujte informacije v državah članicah in med njimi o
modelih, veščinah in spoznanjih v zvezi s sodelovanjem otrok. Vladni
organi in nevladne organizacije naj bi vzpostavili vseevropsko omrežje in
programe izmenjav za otroke in odrasle s primeri dobre prakse.

25. Pospešujte in podpirajte pobude, ki otrokom omogočajo
sodelovanje na mednarodnih srečanjih in v drugih meddržavnih programih
skupaj z drugimi otroki in/ali skupaj z odraslimi. 
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Priporočilo št. 1066 (1987)1

o socialnem varstvu delavcev migrantov in
njihovih družin

Skupščina

1. glede na to, da dajejo Evropska socialna listina, Evropska
konvencija o socialni varnosti in Evropska konvencija o pravnem
položaju delavcev migrantov potrebno podlago za zagotavljanje pri-
mernega socialnega varstva za delavce migrante katerega koli porekla;

2. kljub temu zaskrbljena ob očitno neenakem socialnem
varstvu delavcev migrantov, ki živijo v državah članicah Sveta
Evrope, odvisno od njihove države porekla;

3. ker opaža, da je glede socialnega varstva najslabše obrav-
navana skupina delavcev migrantov iz držav, ki niso iz držav članic
Sveta Evrope, zlasti če niso zavarovani z dvostranskimi sporazumi;

4. ob sklicevanju na svoje Priporočilo št. 915 (1981) o
položaju delavcev migrantov v državah gostiteljicah, v katerem je
pozvala Odbor ministrov, da vlade držav članic povabi k ratifikaciji
Evropske socialne listine in Evropske konvencije o pravnem položaju
delavcev migrantov;

5. ker obžaluje, da kljub povabilu Belgija, Lihtenštajn,
Luksemburg, Malta, Portugalska, Švica in Turčija še vedno niso
pogodbenice Evropske socialne listine;

6. ker obžaluje tudi, da Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Zvezna
republika Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn,
Luksemburg, Malta, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo še niso
članice Evropske konvencije o pravnem položaju delavcev migrantov;
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7. ker poudarja, da so razlike med sistemi socialne varnosti v
državah članicah velika ovira pri zagotavljanju učinkovitega
socialnega varstva za različne skupine delavcev migrantov;

8. ker se zaveda demografskega pomena števila delavcev
migrantov iz neevropskih držav v nekaterih državah članicah;

9. ker opaža, da delavci migranti zelo pogosto niso dovolj
obveščeni o svojih pravicah in obveznostih iz socialnega varstva;

10. glede na to, da socialno varstvo za delavce migrante v
državah gostiteljicah ni omejeno le na socialnovarnostne dajatve, ki
so jim lahko na voljo, ampak vključuje tudi druge vidike, zlasti
pravne, ki so zelo pomembni za njihove življenjske in delovne
razmere;

11. zlasti zaskrbljena zaradi neustreznega varstva za migrante
invalide, ki so v večstranskih konvencijah in dvostranskih
sporazumih prepogosto zapostavljeni, kar ima škodljive posledice
za drugo generacijo migrantov pri njihovem poklicnem
usposabljanju in dostopu do zaposlitve;

12. ker se spominja, da programi vračanja v domovino, ki so
jih pripravile nekatere države gostiteljice, niso bili uspešni;

13. ker trdi, da morajo politike podprtega vračanja in
ponovne naselitve v državah porekla temeljiti na načelu, da delavci
migranti, ki se vračajo domov, ohranijo pravice, ki so jih pridobili ali
jih še pridobivajo po različnih sistemih socialne varnosti;

14. ob sklicevanju na to, da je v svojem Priporočilu št. 1007
(1985) o vračanju delavcev migrantov v njihove matične države
pozvala Odbor ministrov, naj povabi vlade držav gostiteljic in
matičnih držav, da ratificirajo Evropsko konvencijo o socialni
varnosti in sklenejo sporazume o socialni varnosti, potrebne za
njeno izvajanje, da bodo tako zajamčile ohranjanje pravic, ki so jih
delavci migranti na tem področju pridobili ali jih še pridobivajo,  in
izplačila dajatev v tujino;

15. priporoča, da Odbor ministrov:

i. začne izvajati dejavnosti za uskladitev sistemov socialne
varnosti v državah članicah in zlasti pospeši sprejetje
(spremenjenega) Evropskega kodeksa socialne varnosti, da bi se
zmanjšale sedanje razlike in bi bilo vsem delavcem migrantom

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI134



katerega koli porekla zagotovljeno določeno število minimalnih
ugodnosti;

ii. ob uvajanju dejavnosti v zvezi s socialnim varstvom delavcev
migrantov in njihovih družin zlasti upošteva posebne potrebe
migrantov invalidov;

iii. upošteva demografski pomen števila delavcev migrantov,
ki prihajajo iz neevropskih držav, ko bo proučeval sprejem
najprimernejših ukrepov za prilagoditev sistemov socialne varnosti
njihovim potrebam;

iv. spodbudi države članice, da si v okviru pravnega
sodelovanja v Svetu Evrope prizadevajo uskladiti različne
dvostranske sporazume o delavcih migrantih;  

v. povabi države, ki niso članice Sveta Evrope, imajo pa
številne svoje državljane naseljene v državah članicah, da pristopijo
k Evropski konvenciji o socialni varnosti, da bi tako zagotovili
ustrezno socialno varstvo za delavce migrante iz teh držav;

vi. v Svetu Evrope in državah članicah spodbudi vse ukrepe za
boljšo obveščenost delavcev migrantov in njihovih družin o
vprašanjih socialne varnosti;

vii. prouči možnost za pripravo okvirnega dokumenta, ki bi bil
na voljo državam nečlanicam in bi določal potrebne ukrepe za
zavarovanje pravic delavcev migrantov, potem ko se vrnejo v svojo
matično državo;

viii. povabi vlade držav gostiteljic in matičnih držav, ki so
vključene v vračanje delavcev migrantov v domovino in še niso
pristopile k Evropski konvenciji o socialni varnosti ali jih ne
zavezujejo dvostranski sporazumi, da sodelujejo pri prenašanju
prispevkov za socialno varnost, ki so jih delavci in njihovi delodajalci
vplačevali v državah gostiteljicah, pristojnim zavodom, ki so v
matični državi odgovorni za socialno varnost; 

ix. povabi matične države, ki nimajo ustreznih sporazumov o
socialni varnosti, da se enostransko odločijo, da sprejmejo
zavarovalna obdobja, ki so jih njihovi državljani dopolnili v tujini kot
enakovredna takim obdobjem v državi, s čimer bi bili prizadeti
delavci upravičeni do pravic iz socialnega zavarovanja;
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x. povabi vlade držav članic, ki tega še niso storile, da
podpišejo in ratif icirajo Evropsko socialno listino, Evropsko
konvencijo o socialni varnosti in Dopolnilni sporazum za njeno
uporabo ter Evropsko konvencijo o pravnem položaju delavcev
migrantov;

xi. povabi vlade držav članic, da čim prej ukrenejo vse
potrebno za začetek veljavnosti določb Priporočila Odbora
ministrov št. R (79) 7  o pospešitvi izplačila pokojnin iz mešanih
zaposlitev.
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Resolucija št. (74) 14
o položaju delavcev migrantov in njihovih družin
v Evropi

(Sprejel jo je Odbor ministrov 21. maja 1974 na 232. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina, in olajšati njihov gospodarski in
družbeni napredek;

ker ugotavlja, da je bilo v Svetu Evrope in drugih mednarodnih
organizacijah vloženega že veliko truda v vprašanja migracije;

glede na to, da je treba olajšati vključevanje delavcev
migrantov in njihovih družin v družbo držav gostiteljic; 

ker verjame, da bi za ublažitev ekonomskih vzrokov migra-
cijskih gibanj evropske države morale delovati v duhu solidarnosti in
storiti čim več za pospeševanje razvoja določenih regij, ki imajo
težave zaradi nepolne zaposlenosti ali brezposelnosti;

glede na obsežnost problematike neprijavljenih delavcev
migrantov in škodljivih učinkov tega pojava z vidika socialnega
standarda in človeškega dostojanstva delavcev migrantov;

ker se zaveda,  kako lahko recesija v celotnem gospodarstvu in
zlasti v nekaterih panogah prizadene delavce nasploh, delavce
migrante in njihove družine pa še posebej,  pri zaposlitvi in tudi v
zasebnem življenju;

ob upoštevanju mnenja, ki so ga evropski ministri za delo
izrazili na Rimski konferenci novembra 1972, da bi glede varstva
delavcev migrantov in njihovih družin lahko naredili veliko več v
državah izselitve in priselitve,
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vabi vlade držav članic,

a) da v celoti podprejo akcijo Sveta Evrope za obrambo
temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic delavcev, med katerimi so
tudi delavci migranti;

b) da zagotovijo delavcem migrantom, ki so v državi priselitve
zakonito zaposleni, glede delovnih in življenjskih razmer enak
položaj kot svojim delavcem;

c) da spodbujajo mednarodno sodelovanje in usklajeno
delovanje na evropski ravni, da bi dosegli najučinkovitejše varstvo za
delavce migrante in njihove družine;

d) da zagotovijo, da se z vsemi ustreznimi sredstvi prepreči
organizirane nezakonite migracije in neprijavljeno izkoriščanje tuje
delovne sile zlasti z učinkovitimi kaznimi za tiste, ki so za tako
ravnanje odgovorni;

e) da pospešujejo:

– sodelovanje delavcev migrantov in njihovih družin v življenju
lokalne skupnosti v državah priselitve in zlasti ukrenejo vse
potrebno, da za otroke delavcev migrantov zagotovijo najza-
dovoljivejše šolanje v državah gostiteljicah;

– reševanje stanovanjskega problema in tako omogočijo
ponovno združevanje družin, pri tem pa izkoristijo program
mednarodnega sodelovanja, ki upošteva tudi možnost za širšo
uporabo sklada Sveta Evrope za ponovno naselitev; 

f) da pospešujejo odpiranje novih delovnih mest v regijah s
presežkom delovne sile, in to zlasti s prenosom kapitala ali
industrije;

g) da za delavce migrante po potrebi zagotovijo možnosti za
poklicno in jezikovno pripravo pred njihovim odhodom iz
domovine;

h) da ukrenejo vse potrebno, da preprečijo, da bi posledice
gospodarskih kriz nasploh ali v posameznih panogah neupravičeno
in pretirano prizadele zakonito zaposlene delavce migrante in
njihove družine; in da zlasti med gospodarsko recesijo zakonito
zaposlenih delavcev migrantov v okviru svoje notranje zakonodaje
ne obravnavajo manj ugodno kot delavce, ki so njihovi državljani.



Resolucija št. (78) 4
o socialnih in ekonomskih posledicah gospodarskih 
recesij ali kriz na delavce migrante1,2,3,4

(Sprejel jo je Odbor ministrov 2. februarja 1978 na 282. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov

se zaveda ciljev Evropske socialne listine o učinkovitem
uresničevanju pravice do dela in pravice delavcev migrantov in
njihovih družin do varstva in pomoči;

upošteva različne sporazume Sveta Evrope za socialno
varnost, in sicer Začasni sporazum o socialni varnosti iz  leta 1953,
Konvencijo o socialni in zdravniški pomoči iz leta 1953 in Evropsko
konvencijo o socialni varnosti iz leta 1972;

glede na to, da večja stopnja brezposlenosti med delavci
migranti med gospodarsko recesijo lahko pripelje do množičnega
vračanja teh delavcev migrantov v njihove matične države in s tem
poslabša stanje brezposelnosti in z njim povezane težave v teh državah;

glede na to, da je uporaba določenih ukrepov, predlaganih v
Resoluciji št. (69) 7 o “vračanju delavcev migrantov v domovino”,
zlasti tistih o obveščanju, poklicnem usposabljanju, prenosu
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prihrankov, potovanju domov in izobraževanju otrok po vrnitvi v
njihovo matično državo, posebej dragocena v času gospodarskih
kriz in recesij;

se zaveda posebej težkega položaja, v katerega lahko splošne
gospodarske recesije potisnejo delavce migrante in njihove družine
pri zaposlitvi in v njihovem družinskem življenju; 

je uvidel, da je zaradi posebnega položaja delavcev migrantov
med gospodarsko recesijo zaželeno, da so v dvostranske ali
večstranske sporazume vključeni posebni ukrepi njim v korist;

ugotavlja, da je sicer zelo pomembno sprejeti ukrepe za
varstvo delavcev migrantov, ko nastopi gospodarska recesija ali
kriza, vendar bi bilo treba, da se čim bolj zmanjšajo težave, ki
izhajajo iz takih razmer, predvideti tudi druge, stalne ukrepe, kot sta
priprava na prostovoljno vračanje delavcev migrantov v domovino
in priprava načrtov za njihovo lažjo ponovno vključitev v
gospodarstvo njihove države;

ni pozabil, da priporočila, ki so jih sprejeli evropski ministri za
delo na konferenci novembra 1972 v Rimu, in priporočila v
Resoluciji št. (74) 14 pozivajo vlade držav članic, da ustrezno
ukrepajo in zagotovijo, da delavci migranti in njihove družine ne
občutijo posledic gospodarske krize še posebej boleče prav zaradi
svojega položaja; zato

predlaga vladam držav članic:

I.  splošne ukrepe

1. Zagotovijo naj tako migracijsko politiko, da posledice
gospodarske recesije delavcev migrantov pri zaposlovanju ne bodo
bolj prizadele kot druge delavce. Ciklična nihanja torej ne bi smela
spreminjati načel zaposlovalne politike glede tujih delavcev, ki
zakonito bivajo v državah, v katerih so upoštevani kot sestavni del
delovne sile v državi. 

2. Spodbujajo naj vse ukrepe, ki so usmerjeni v preprečevanje
diskriminacije med domačimi in tujimi delavci ob presežku delovne
sile, in če je to po notranji zakonodaji mogoče, tudi pri kasnejšem
ponovnem vključevanju v delo tistih delavcev migrantov, ki so
zakonito ostali v državi zaposlitve, in sicer ob upoštevanju določb
obstoječih dvostranskih ali mnogostranskih sporazumov.
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3. V okviru svoje notranje zakonodaje o zaposlovanju delavcev
migrantov in zlasti na področju poklicnega in dopolnilnega
usposabljanja ter prešolanja naj ukrenejo vse potrebno, da
povečajo poklicno in geografsko mobilnost delavcev migrantov, ki
so brez dela in jih tako usposobijo za lažje iskanje nove zaposlitve
bodisi v državi, ki jih je sprejela, ali pa v njihovih matičnih državah.

4. Sprejmejo naj potrebne ukrepe, da delavcem migrantom,
zlasti tistim, ki so izgubili delo, zagotovijo socialno in upravno
pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic.

5. Spodbujajo naj sodelovanje med državami imigracije in
emigracije s ciljem večjega uveljavljanja uporabe tu priporočenih
ukrepov. 

II.  ukrepe, ki jih je treba sprejeti ob presežku delovne sile

1. Zagotovijo naj enotno uporabo pojma brezposelnosti, kot
je opredeljena v notranji zakonodaji, za svoje državljane in delavce
migrante, tako da so ti glede pravic in dolžnosti, ki se nanašajo na
brezposelnost, v enakem položaju kot njihovi državljani.

2. Poskrbijo naj, da so delavci migranti enako kot delavci, ki
so njihovi državljani, upravičeni do vseh programov družbene
pomoči (kot so na primer pomoč za brezposelnost in vsi posebni
dodatki).

3. Zagotovijo naj uporabo načel IV. člena Resolucije št. (74)
15 o enakem obravnavanju svojih državljanov in delavcev migrantov.

4. Ukrenejo naj vse potrebno, da poskrbijo, da bodo imeli tuji
presežni delavci po notranjepravnih predpisih o bivanju in
zaposlovanju pravico ostati v državi zaposlitve najmanj še tako
dolgo, dokler so še upravičeni do nadomestila za brezposelnost.

5. Proučijo naj možnost, da se ob upoštevanju njihove
notranje zakonodaje brezposelnim delavcem migrantom, ki se
prostovoljno vrnejo domov, izplačujejo nadomestila ali dodatki za
brezposelnost v njihovi matični državi.    

6. Proučijo naj možnost, da z uporabo ustreznih ukrepov
zagotovijo, da se tujim delavcem, če se vrnejo v svoje matične
države, potem ko so bili kot presežna delovna sila odpuščeni za dela
zaradi gospodarske recesije, in pridejo kasneje spet nazaj v državo



zaposlitve, njihova začasna odsotnost iz te države ne šteje v njihovo
škodo, ko se po njeni zakonodaji presojajo njihove pridobljene
pravice ali pravice, ki jih še pridobivajo. 

7. V skladu s točko ii. šestega odstavka IV. dela Resolucije št.
(69) 7 in v duhu sedanje prakse nekaterih držav naj zagotovijo
pripravo študije o ukrepih za lažje vračanje delavcev migrantov, ki so
zaradi gospodarske recesije postali presežni delavci in se želijo vrniti
v svoje matične države, in njihovih družin v domovino. 

III.  ukrepe, ki naj jih matične države upoštevajo v korist
vračajočih se delavcev migrantov

Zagotovijo naj, da ustrezni organi in službe izboljšajo
programe za sprejem migrantov, ki se vračajo, in za njihovo
ponovno vključevanje v delo; sprejmejo naj tu navedene ukrepe:

1. Poklicno usposabljanje in prešolanje

a) Olajšajo naj priznavanje poklicnih kvalifikacij in spričeval,
da povratnikom omogočijo izkoristiti znanje in veščine, ki so jih
pridobili v tujini.

b) Uredijo naj vse potrebno – če je treba v sodelovanju z
državo prejšnje zaposlitve – da delavcem migrantom, ki so se vrnili
domov, ponudijo posebne tečaje za prilagoditev njihovih
usposobljenosti potrebam matične države.

2. Ponovna zaposlitev

Spodbujajo naj sodelovanje med zavodi za zaposlovanje v
državah, ki delavce sprejemajo, in državah, ki jih pošiljajo, da
olajšajo ponovno poklicno vključevanje delavcev migrantov, ki se
vračajo domov, v strokovno in poklicno življenje njihovih držav.

3. Socialne storitve

Poskrbijo naj, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi, da bodo
organi oblasti v državah, ki delavce migrante pošiljajo nazaj,
pripravljeni izpolnjevati zahteve za storitve in ugodnosti oziroma
dajatve, ki jih bodo verjetno postavljali vračajoči se delavci migranti
in njihove družine.
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4. Stanovanja

Upoštevajo naj prakso nekaterih držav, da so delavci
migranti, ki prebivajo v tujini, potem ko se vrnejo v svoje matične
države, enakopravno upravičeni do dodelitve stanovanj, ki so
zgrajena za delavce po programih za javno gradnjo socialnih
stanovanj, kot delavci, ki prebivajo v matični državi.

5. Vzgoja in izobraževanje otrok

a) Pospešujejo naj sodelovanje med ustreznimi organi v
državah, ki delavce sprejemajo, in državah, ki jih pošiljajo, da
izobraževalni zavodi v matičnih državah lahko poskrbijo za vzgojno-
izobraževalne potrebe otrok vračajočih se delavcev migrantov že čim
prej pred njihovo vrnitvijo.

b) Za otroke, ki so v tujini obiskovali šolo, naj uporabijo
poročila o napredovanju, vpeljana z Resolucijo št. (76) 12, tako da
otrokom, ki se vračajo, olajšajo ponovno vključevanje v šolski sistem
matične države.

6. Zdravstveno varstvo

Sprejmejo naj ukrepe, ki naj odpravijo ali skrajšajo
zavarovalno dobo, čas prebivanja v državi in čas zaposlitve ali
poklicne dejavnosti, ki jih predpisuje notranja zakonodaja za
upravičenje do brezplačne zdravniške oskrbe ali za vračilo stroškov
zdravljenja, če ta vprašanja niso urejena z dvostranskimi sporazumi
ali mnogostranskimi konvencijami.

IV. Vsakih pet let naj poročajo generalnemu sekretarju Sveta
Evrope o sprejetih ukrepih za učinkovito izvajanje te resolucije.
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Priporočilo št. R (84) 9
o drugi generaciji migrantov1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 20. marca 1984 na 368. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

1. glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost
med njegovimi članicami med drugim tudi zato, da pospeši njihov
gospodarski in družbeni napredek;

2. ker ugotavlja, da se po tem priporočilu za drugo generacijo
migrantov štejejo otroci, ki so se v državi gostiteljici rodili tujim
priseljencem, ki so spremljali starše ob priselitvi ali so se jim kasneje
pridružili na podlagi ponovnega združevanja družin in so v državi
gostiteljici končali del svojega izobraževanja ali poklicnega
usposabljanja; 
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1. Ko je bilo to priporočilo sprejeto, so predstavniki Lihtenštajna, Švice in Združenega kraljestva
na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena Poslovnika za sestanke namestnikov
ministrov svojim vladam pridržali pravico, da se po njem ravnajo ali pa tudi ne.
Predstavnik Avstrije je na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena Poslovnika za
sestanke namestnikov ministrov svoji vladi pridržal pravico, da njegove določbe uporablja
samo za mladoletne osebe tuje narodnosti, ki so bili rojeni v Avstriji ali so svoje starše
spremljali v Avstrijo ali so se jim tam kasneje pridružili in ki so pretežni del svojega obveznega
šolanja opravili v Avstriji in ga tam tudi končali. Za mladostnike, ki so svoje starše spremljali
v Avstrijo ali so se jim tam kasneje pridružili, velja, da bi morali vstopiti v Avstrijo pred 1.
septembrom leta 1982. Nadalje je svoji vladi pridržal pravico, da se ravna po odstavkih
a)–c) I. poglavja, po tretji alinei II. poglavja in po odstavku b) III. poglavja priporočila ali pa
tudi ne.
Predstavnik Zvezne republike Nemčije je na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena
Poslovnika za sestanke namestnikov ministrov svoji vladi pridržal pravico, da se ravna po
odstavkih a) in b) I. poglavja, po prvi in tretji alinei II. poglavja in po odstavku h) IV. poglavja
priporočila ali pa tudi ne.
Predstavnik Norveške je na podlagi točke c) drugega odstavka 10. člena Poslovnika za
sestanke namestnikov ministrov svoji vladi pridržal pravico, da se ravna po zadnjem stavku
odstavka b) I. poglavja ali pa tudi ne.



3. ker ugotavlja, da je druga generacija migrantov v državah
gostiteljicah v posebnem položaju, ki se razlikuje od položaja drugih
migrantov tujega porekla, in to zaradi številnih vezi, ki jih imajo z
njimi, verjetno daljšega obdobja, ki so ga tam preživeli, morda
dobrega poznavanja navad, običajev in kulture teh držav in stopnje,
do katere so se že lahko vključili v tamkajšnjo družbo;

4. ker ugotavlja, da so hkrati lahko zadržali tesne stike s svojo
matično državo;

5. ker ugotavlja, da je v nekaterih državah migrantov druge
generacije skoraj polovica vsega priseljenega prebivalstva;

6. glede na to, da jih med njimi veliko sodi v delavsko
prebivalstvo in da v nekaterih državah predstavljajo velik delež tistih
med tujim prebivalstvom,  ki iščejo zaposlitev, in velik delež v številu
tistih, ki obiskujejo zavode na ravni osnovnošolske izobrazbe.

7. ker poudarja pomen prispevka migrantov h gospodar-
skemu, družbenemu, kulturnemu in večinoma tudi prebivalstve-
nemu razvoju držav gostiteljic;

8. ker je treba še naprej ukrepati za spodbujanje spoštovanja
kulturne razpoznavnosti migrantov nasploh in druge generacije
migrantov še posebej in razvijati programe za boljšo ozaveščenost in
obveščenost javnosti o kulturi, gospodarstvu in družbi v matičnih
državah druge generacije migrantov;

9. ker se zaveda vrednosti postopnega poenotenja evropskih
upravnih standardov in predpisov o prebivanju in zaposlovanju
mladih tujcev in ker v tej zvezi upošteva določbe o prebivanju in
zaposlovanju v Evropski socialni listini in v Evropski konvenciji o
pravnem položaju delavcev migrantov;

10. ker se zaveda, da mladi migranti druge generacije
potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v poklicno in družbeno
življenje v matični državi,  če se odločijo za prostovoljno vrnitev;

11. glede na to, da bodo zaradi posebnega položaja druge
generacije migrantov morda potrebni posebni ukrepi za njihovo
izobraževanje in kulturni razvoj;

12. ker vidi potrebo in pomen tesnega sodelovanja med
državami gostiteljicami in matičnimi državami staršev druge
generacije migrantov v teh zadevah;

Migracije 145



OTROKOVE PRAVICE V EVROPI146

13. ob upoštevanju Priporočila Skupščine št. 841 o drugi
generaciji migrantov

priporoča, da vlade držav članic:

I. v zvezi s prebivanjem 

a) določijo pravila, ki bodo jamčila stalno prebivanje za drugo
generacijo migrantov in njihove zakonce, ki nimajo državljanstva
države gostiteljice;

b) zagotovijo, da se odredbe o izgonu za drugo generacijo
migrantov, ki že precej časa živijo v državi gostiteljici izdajo samo na
podlagi kaznivih dejanj, za katera je sodišče izreklo kazen, ali v
izjemnih primerih, ki se zlasti nanašajo na državno varnost in javno
politiko. V tej zvezi bi bilo treba upoštevati poklicni in družinski
položaj prizadete osebe ter dejstvo, da je bil tak migrant rojen v
državi gostiteljici in da njegova družina tu živi in dela. Migrant druge
generacije, zoper katerega je bil izdana odredba o izgonu, bi
načeloma moral imeti možnost, da pri sodnih oblasteh vloži
pritožbo z odložilnim učinkom;

c) v skladu z ustreznimi predpisi jamčijo, da delavci migranti
druge generacije ob začasni odsotnosti iz države gostiteljice, svoje
pravice, ki so jih pridobili ali jih pridobivajo z rojstvom, šolanjem ali
poklicno dejavnostjo, obdržijo, ko se vrnejo v to državo;

II. v zvezi z zaposlovanjem

– jamčijo migrantom druge generacije poklicno
usposabljanje, ki je vključeno v splošni sistem izobraževanja in
ponuja dejanski družbeni napredek;

– prizadevajo si v ta namen zagotoviti ustrezno ukrepanje
glede obveščanja, poklicnega usmerjanja, usposabljanja in
prešolanja kakor tudi meddržavno sodelovanje, kot je začrtano v
Resoluciji št. (76) 11 o delavcih migrantih;

– sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo enakopravno obravnava-
nje svojih mladih državljanov in mladih migrantov druge generacije
glede dostopa do zaposlitve in dejanskega družbenega in
poklicnega napredovanja, in po potrebi izdajajo delovna dovoljenja;



a) obveščanje

razvijejo in potrebam druge generacije migrantov prilagodijo
oblike obveščanja o možnostih za zaposlitev, poklicno
usposabljanje in izobraževanje;

b) usmerjanje

organizirajo, prilagodijo ali razvijejo obstoječe programe
poklicnega usmerjanja, sestavljene iz tečajev in razgovorov, ki
upoštevajo posebne sposobnosti in potrebe migrantov druge
generacije in jim omogočajo izkoristiti možnosti za zaposlitev, ki so
jim ponujene;

c) predpoklicno usposabljanje

razmislijo o primernosti zagotavljanja predpoklicnega
usposabljanja – če je le mogoče v jezikih matične države – po
končanem obveznem šolanju za skupine:

1. migrantov druge generacije z nezadostnim znanjem
govorjenega in pisanega jezika države gostiteljice, ki se ne morejo
vključiti v sistem poklicnega usposabljanja, čeprav obiskujejo tečaje
za začetnike ali dopolnilne tečaje, 

2. mladih, ki jim ni uspelo pridobiti nobene zaključne šolske
izobrazbe.

Tako predpoklicno usposabljanje naj bi prizadetim
omogočilo vključitev v primerno poklicno usposabljanje;

d) poklicno usposabljanje

pospešujejo dostop migrantov druge generacije do centrov in
zavodov poklicnega usposabljanja, ki pripravljajo na zaposlovanje,
glede na njihove zmožnosti in želje pod enakimi pogoji kot za svoje
državljane; v tej zvezi bi bilo treba zagotoviti ali izboljšati ureditev
poučevanja jezika države gostiteljice, ki je potreben za družbeno in
poklicno vključevanje teh migrantov;

e) enakovrednost kvalifikacij

skušajo zagotoviti, da matične države in države gostiteljice
priznavajo enakovrednost izobrazbe in poklicnih spričeval ter
kvalifikacij vsaj v okviru dvostranskih sporazumov;
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f) meddržavno sodelovanje

pospešujejo sodelovanje med matičnimi državami in
državami gostiteljicami, da migrantom druge generacije omogočajo
ohranjati stike z matičnimi državami njihovih staršev in najti
primerno zaposlitev, če se vrnejo tja;

predvidijo, kadar je to mogoče, da po sklenitvi dvostranskega
sporazuma organizirajo obiske ali tečaje v matičnih državah staršev,
tako da se lahko migranti druge generacije svobodno in dobro
obveščeni odločajo, ali se bodo vrnili v matično državo svojih
staršev ali bodo ostali v državi gostiteljici;

III. v zvezi s pridobitvijo državljanstva države gostiteljice ali
ponovnim prevzemom državljanstva po rodu:

a) priskrbijo vse informacije, ki jih potrebujejo starši in migranti
druge generacije o okoliščinah, v katerih je mogoče pridobiti in
izgubiti državljanstvo, in o posledicah, ki iz tega sledijo, kakor tudi o
obnovitvi prvotnega državljanstva in o postopku, ki ga je treba izvesti;

b) storijo vse, kar je potrebno in mogoče, da zagotovijo, da
sta postopka za pridobitev državljanstva ali obnovitev prvotnega
državljanstva čim preprostejša in čim hitrejša in da so stroški čim
bolj omejeni in ne presegajo upravnih stroškov;

c) zagotovijo v okviru meddržavnih sporazumov, da so mladi
migranti, ki imajo državljanstvo dveh ali več držav članic, vojaški
obvezniki in in odslužijo vojaški rok samo v eni državi;

IV.  priporočila o izobraževanju in kulturi:

a) pospešujejo, če je le mogoče, vzgojo in izobraževanje ter
kulturni razvoj migrantov druge generacije in pri tem, kadar je
primerno, dvostransko sodelujejo;

b) priznavajo pomen medkulturne vzgoje2 v izobraževanju;

c) pri ocenjevanju sposobnosti in znanja pripravijo ustrezne
ukrepe za učence z različnim kulturnim poreklom;
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2. Interkulturalizem zagovarja vključevanje migrantov v družbo države sprejema ter obrambo in
spoštovanje vrednosti njihovih jezikov in kultur kakor tudi zagotavljanje sredstev za dosego
teh ciljev.



d) spodbujajo usklajevanje ciljev vzgoje in izobraževanja, in če
je le mogoče, medsebojno priznavanje študija in usposabljanja v
drugih državah, da olajšajo mobilnost; 

e) pospešujejo razvoj skladnostnih usmeritev v izobraževanju,
družbi in kulturi v skladu s potrebami migrantov druge generacije,
pri čemer jih podpirajo skupnosti gostiteljice in sodelujejo z njimi;

f) pospešujejo vključevanje deklet in žensk migrantk v
izobraževanje in poklicno usposabljanje, da jim tako omogočijo
polno vključenost v življenje skupnosti;

v državi sprejema:

g) pospešujejo družbeno in poklicno vključevanje mladih
migrantov s pomočjo sistema vzgoje in izobraževanja; 

h) priznavajo polno vrednost kulturi matične države staršev in
po možnosti v sodelovanju z matično državo dovoljujejo poučevanje
jezika in kulture matične države v rednih šolskih učnih načrtih;

i) pospešujejo medkulturno usposabljanje domačih učiteljev,
učiteljev iz matičnih držav, strokovnih delavcev v izobraževanju in
izobraževalcev odraslih ter spodbujajo izdelavo primernih učnih
pripomočkov v sodelovanju z matično državo, kadar je to mogoče;

j) pospešujejo razvoj kulturnih dejavnosti, zlasti z društvi, da
migrantom druge generacije omogočijo izražanje njihove lastne
kulturne razpoznavnosti in navezovanje prijateljskih stikov s
krajevnim prebivalstvom ter sodelovanje v kulturnem življenju kraja;

v matični državi:

k) pospešujejo spoznavanje življenjskih razmer in kulture v
državi gostiteljici s ciljem usposabljanja učiteljev in obveščanja
prebivalstva;

l)proučijo sredstva in sprejmejo primerne ukrepe, da mladim
migrantom, ki se vračajo, ali njihovim družinam pomagajo pri
ponovnem vključevanju in sodelovanju v kulturnem življenju kraja
na tak način, da lahko čim bolje uporabijo kulturne, jezikovne in
družbene izkušnje, ki so jih pridobili v tujini.
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Vanesa Anderle, 6. r. - OŠ Žirovnica
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Priporočilo št. 989 (1984)1

o boju proti zlorabi in preprodajanju drog 

Skupščina

1. z grozo ugotavlja, da uporaba drog, to je narkotikov in
psihotropnih snovi, v večini držav članic še vedno narašča;

2. opaža, da se je v državah članicah Sveta Evrope v zadnjih
nekaj letih znatno povečala prodaja kokaina, da je širše na voljo
heroin, ki mu je cena padla, in da se je bolj kot kdaj koli prej
povečala uporaba marihuane, ki se je lažje razširila zaradi
popustljivosti javnega mnenja v nekaterih državah;

3. opaža tudi, da so se klasičnim narkotikom v zelo velikem
obsegu pridružile nove oblike zlorabe, kot je odvisnost od
mnogovrstnih zdravil in psihotropnih drog, ki se uporabljajo za
druge in ne za zdravstvene namene, ter inhaliranje lepil, etra in topil,
kot je na primer trikloretilen;

4. je vznemirjena ob dejstvu, da se povprečna starost upo-
rabnikov še naprej znižuje in je pogosto že v razponu od 13 do 16 let;

5. ugotavlja, da zelo veliko državnih teles in mednarodnih
organizacij proučuje načine nadziranja drog, da izvajajo poskuse in
skušajo učinkovito ukrepati, vendar so na žalost doseženi uspehi v
obliki kazenskih sankcij, ponovnega vključevanja v družbo ali
preprečevanja v primerjavi z vloženimi viri zelo omejeni;

6. glede na to, da je stanje glede usklajevanja na ravni
posamezne države (med različnimi resorji, kot so zdravstveni
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delavci, sodniki, socialne službe in policija) in tudi na evropski ravni
(raziskave, carinsko sodelovanje, izmenjava informacij, določanje
skupnih meril) vse prej kot zadovoljivo in da se na splošno
teoretične in praktične dejavnosti opravljajo v vsaki državi posebej,
kar povečuje podvajanje in zapravljanje virov;

7. opozarja, da si je Svet Evrope v zadnjih petnajstih letih na
tem področju močno prizadeval, tako da so bila sprejeta številna
priporočila Skupščine in Odbora ministrov; zadnja med njimi sta
Priporočilo št. R (82) 5 o preprečevanju zasvojenosti z drogo in
posebni vlogi zdravstvene vzgoje in Resolucija št. (73) 6 o
kaznovalnih vidikih zlorabe drog;

8. ugotavlja,

i. da je bilo, odkar so s tem delom začeli, mogoče začeti dialog
med državami članicami in dobiti nekatere praktične izide, da pa ni
bilo mogoče skupno presoditi učinkovitosti preventivnih ukrepov;

ii. da se je izkazalo, da je nemogoče pripraviti primerljive
podatke, ki bi olajšali izmenjavo izkušenj posameznih držav;

iii. da preventivni in vzgojni pristop vsaj v nekaterih državah ni
dovolj sodoben v primerjavi s klasičnimi načini nadzora;

iv. da so se pokazale nekatere osupljive razlike glede
kaznovalnega pristopa;

9. glede na to, da je bil z odločitvijo Odbora ministrov leta
1980 o vključitvi ,,Pompidoujeve skupine" (Skupina za sodelovanje
za boj proti zlorabi in nezakoniti preprodaji drog), ki je bila
ustanovljena leta 1971 in naj bi omogočila tesno multidisciplinarno
sodelovanje, v Svet Evrope, kot je to zahtevala Skupščina v
Priporočilu št. 843 (1978), storjen korak naprej;

10. pozdravlja sklepno izjavo 7. ministrske konference
ministrov Pompidoujeve skupine in njen pozitivni izid;

11. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je španska vlada nedavno
odločila, da se pridruži Pompidoujevi skupini, tako da se število
njenih članov poveča na štirinajst;

12. verjame, da so droge podobno kot nasilje povezane s
širšimi problemi sodobne družbe, kot so večji pritiski in napetosti,
brezposelnost, več prostega časa ali negotovost glede vrednot;
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13. se sklicuje na svoje Priporočilo št. 963 (1983) o kulturnih
in vzgojnih sredstvih za zmanjšanje nasilja;

14. priporoča, da Odbor ministrov kot del svojega
srednjeročnega načrta sestavi dosledno multidisciplinarno
strategijo za boj proti zlorabi in preprodaji drog ter pri tem uporabi
vse vire Sveta Evrope in posveti posebno pozornost tu navedenim
predlogom:

A. Ukrepanje proti preprodaji drog

i. Ponovno naj potrdi, da bi morala biti preprodaja ,,trdih” in
,,mehkih” drog kaznivo dejanje in ob tem uvideti, da prve sicer
gotovo učinkujejo bolj uničujoče, da pa druge, zato ker jih je laže
dobiti in uporabljati, znatno povečujejo število uporabnikov in
znižujejo njihovo povprečno starost ter s tem dodajajo problemu
količinsko razsežnost; zakonodaja vsake države bi morala razlikovati
med obema vrstama preprodajanja drog in v obeh primerih
poskrbeti za kaznovanje storilcev tega kaznivega dejanja.

ii. Okrepi naj ukrepe za boj proti velikopoteznemu
preprodajanju drog zlasti:

a)  s poudarjanjem mednarodne razsežnosti take preprodaje
in njene dokazane povezanosti z omrežji za preprodajo orožja in
terorizmom, in ker je izredno zaskrbljen ob dokazih, da se velike
vsote denarja, pridobljenega z nezakonito preprodajo drog,
uporabijo za financiranje mednarodnega terorizma, z ukrepi za
spodbujanje močnih mednarodnih prizadevanj, da se ustavijo
destabilizacijski učinki takega trgovanja;

b) z okrepitvijo mednarodnega sodelovanja med organi
oblasti posameznih držav, in sicer z boljšo izmenjavo informacij o
pretoku mednarodnega kapitala, povezanega z drogami in na
splošno z odkrivanjem, zamrzovanjem in zaplembo finančnih
sredstev preprodajalcev drog;

c)  v posebnih primerih s proučitvijo možnosti za ustavitev in
preiskavo ladij, osumljenih trgovanja z drogami, zunaj ozemeljskih
voda, ne da bi pri tem pozabili na določbo 108. člena Konvencije
Združenih narodov o pomorskem pravu, ki določa, da ,,morajo vse
države sodelovati pri zatiranju nezakonite trgovine z narkotičnimi
drogami in psihotropnimi snovmi, v katero se v nasprotju z
mednarodnimi konvencijami vključujejo ladje na odprtih morjih”;
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iii. Nujno naj obravnava načine, kako bi uspešno nasprotovali
valu vdihavanja lepil, topil in etra, na primer s prepovedjo prodaje
teh izdelkov mladoletnikom brez izrecnega dovoljenja njihovih
staršev, z obveščanjem trgovcev in spodbujanjem, naj trgovci
sodelujejo s starši in policijo.

B. Preprečevanje, zdravljenje in resocializacija

i. Uveljavi naj posebne ukrepe, da bo dosegel cilje Odbora
ministrov, zapisane v Priporočilu št. R (82) 5: začetno preprečevanje
kot prednostna usmeritev, da bi se izboljšala zdravstvena vzgoja,
tako da mladi ljudje sprejmejo zdrav način življenja.

ii. Usmeritve, kot so boj proti drogam ali nasilju, naj spremljajo
dolgoročne pozitivne strategije za pripravo mladih ljudi na to, da
bodo v demokratični družbi odigrali konstruktivno in ustvarjalno
vlogo, in za spodbujanje nenehnega kulturnega razvoja odraslih.

iii. V tej zvezi naj razmisli o vključevanju teh problemov v
programe in učne načrte izobraževalnih zavodov in ljubiteljskih
skupin, pri čemer naj bo obveščanje usmerjeno v ozaveščanje
mladih, da so sami odgovorni za svoje dobro počutje, da pa imajo
kršitve tudi kazenske posledice.

iv. Organizira naj programe usposabljanja za delavce v
izobraževanju, zdravstvu, socialnih službah in pravni stroki, tako da
se bodo ti pri svojem delu postopoma bolje dopolnjevali, saj še ni
takega sodelovanja med učitelji in družinami, sodniki in zdravniki,
policijo in socialnimi službami.

v. Posebno pozornost naj posveti informacijam, ki bi jih bilo
treba dati široki javnosti, da bi spremenili strpen odnos javnosti do
drog, ter staršem in otrokom za prepoznavanje prvih znakov
drogiranja.

vi. Bolj naj poudari koristno vlogo, ki bi jo v boju proti zlorabi
drog lahko imeli množični mediji.

vii. Prouči naj razvoj terapevtskih skupnosti, v katerih mladim
ljudem pomagajo skupine, dovolj usposobljene za vsestransko delo,
ki vključuje zdravstvene, psihološke in socialne zahteve, in  so
sposobne dejavno prisluhniti mladim ljudem v težavah, saj ti
pogosto zavračajo klasične zavode, kot so na primer psihiatrični
centri.
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viii. Poišče naj srednjo pot med skrajnimi rešitvami obveznega
zdravljenja za vsakega mladega odvisnika, ki še ni dopolnil 18 let, po
eni strani in načina zdravljenja, ki se naslanja izključno samo na
prostovoljno sodelovanje pri zdravljenju po drugi strani; tak nov
pristop bi morda lahko bil odlog ali oprostitev obsodbe, če se
odvisnik odloči za zdravljenje.

ix. Izboljša naj sodelovanje med različnimi organi držav, ki
proizvajajo in  uporabljajo droge, pri čemer naj se zaveda, da
pomembna količina psihotropnih in uspavalnih izdelkov, ki se
izvažajo v države v razvoju, ustvarja odvisnost od drog.

15. Priporoča, da Odbor ministrov povabi države članice, ki se
še niso vključile v Pompidoujevo skupino, da to storijo in s tem
pokažejo politično voljo za preoblikovanje te skupine v resnično
evropsko središče za usklajevanje, izbiranje in izvajanje metod za
presojo; tako središče bi lahko zagotovilo tudi sisteme za izmenjavo
informacij, za zvezo med raziskovalci in izvedenci ter za prenos
posebnega strokovnega gradiva in publikacij – v tej zvezi bi bilo
treba poskrbeti, da bi se vsem, ki delajo na tem področju, redno
pošiljal pregled stanja.

16. Priporoča, da Odbor ministrov povabi vlade držav članic,
da skupaj delujejo v mednarodnih organizacijah, ki pripravljajo
svetovne programe, da različni načrtovani ukrepi ustrezajo
splošnemu duhu dialoga sever-jug, kot na primer predlog, ki se
nanaša na uvajanje novih pridelkov in zamenjavo kmetijske
proizvodnje, iz katere se pridobivajo naravne droge.

17. Priporoča, da Odbor ministrov povabi vlade držav članic,
da v celoti izvajajo ustrezna priporočila, ki jih je sprejel Odbor
ministrov in so našteti v Prilogi I k temu priporočilu.

18.  Ponavlja svoje priporočilo Odboru ministrov, naj povabi
vlade držav članic, ki še niso podpisale in ratificirale konvencij,
naštetih v Prilogi II k temu priporočilu, naj to čim prej storijo.

19. Priporoča, da Odbor ministrov povabi vlade držav članic,
da spodbujajo multidisciplinarne epidemiološke študije z jasnim
namenom, da se skuša najti povezava, če je, med uživanjem različnih
vrst drog in psihotropov, ter sociološke študije o razširjanju drog,
odkrivanju epidemičnih območij, ki so posebej tvegana za
prebivalstvo, in dejavnikih tveganja v posebnih skupinah prebivalstva. 
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Priloga I k Priporočilu št. 989 (1984)

– Resolucija št. (78) 11 o odzivanju diplomatskih in konzularnih
služb držav članic na probleme njihovih državljanov v tujini, ki jih imajo
zaradi drogiranja; 

– Resolucija št. (78) 12 o ukrepih za obveščanje in izobraževanje, ki
bi jih države članice lahko sprejele in bi bili usmerjeni v probleme mladih,
ki potujejo na območja, na katerih so droge lahko dostopne;

– Priporočilo št. R (80)  10 o ukrepih proti prenosu in hrambi
sredstev kriminalnega izvora;

–  Priporočilo št. R (82) 5 o preprečevanju odvisnosti od drog in o
posebni vlogi vzgoje za zdravje;

– Priporočilo št. R (82) 6 o zdravljenju in resocializaciji odvisnikov.

Priloga II k Priporočilu št. 989 (1984)

a) Konvencije Združenih narodov:

i. Enotna konvencija o narkotičnih drogah iz leta 1961;
ii. Protokol iz leta 1972, ki spreminja to konvencijo;
iii. Konvencija o psihotropnih snoveh iz leta 1971;

b) Konvencije Sveta Evrope:

i. Evropska konvencija o izročitvi iz leta 1957 in njena protokola iz
leta 1975 in 1978;

ii. Evropska konvencija o vzajemni pomoči v kazenskih zadevah
(1959) in njen protokol iz leta 1978;

iii. Evropska konvencija iz leta 1970 o mednarodni veljavnosti
kazenskih sodb;

iv. Evropska konvencija iz leta 1972 o prenosu postopkov v
kazenskih zadevah.

c) Konvencija Sveta za carinsko sodelovanje o vzajemni upravni
pomoči za preprečevanje, preiskovanje in zatiranje carinskih kaznivih
dejanj, tako imenovana  Nairobijska konvencija, ki je začela veljati leta
1980, in zlasti njena 10. priloga o pomoči glede preprečevanja
tihotapljenja mamil in psihotropnih snovi.



Priporočilo št. 1153 (1991)1

o usklajeni evropski politiki za zdravje

1. Zdravje je predpogoj za kakovost življenja in je bistven
sestavni del družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja
posameznika. Promocija  zdravja je daljnosežen cilj, za katerega si je
treba prizadevati z odločanjem za skupno ukrepanje.

2. Pravica vseh ljudi do zdravstvenega varstva je priznana v
Socialni listini Sveta Evrope (11. člen) in mnoge druge določbe te
pogodbe so namenjene zdravju celotnega prebivalstva, kot na
primer tiste o delovnih razmerah (2. in 3. člen), dajatvah socialnega
varstva (12. člen), socialni in zdravstveni pomoči (13. člen) ali o
družbenem varstvu starejših oseb (4. člen Protokola k Socialni
listini).

3. Svet Evrope je v skladu s svojimi humanističnimi in etičnimi
načeli opravil že veliko dela pri higienski in zdravstveni vzgoji,
zdravstveni oskrbi in reševanju grozečih epidemij, novih
tehnologijah in življenjskih razmerah. 

4. V uvodu statuta Svetovne zdravstvene organizacije je
določeno, da ,,je uživanje najvišjega dosegljivega zdravstvenega
standarda ena od temeljnih pravic vsakega človeka”; Svet Evrope in
Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo si že
dalj časa vztrajno prizadevata usklajevati zadeve, ki so v skupno
korist, in povezano opravljata nekatere dejavnosti.

5. Še naprej je treba vzdrževati tesne stike in nadaljevati
usklajeno sodelovanje med Svetom Evrope in Svetovno zdravstveno
organizacijo, tako da se uveljavlja politika ,,zdravje za vse”, ki je bila
sprejeta na svetovnem vrhu WHO, in še posebej ,,evropska
strategija zdravja za vse do leta 2000”, sprejeta na evropski
regionalni ravni.

6. Skupščina odobrava zamisli, ki so podlaga tej strategiji, in
zato poziva vlade držav članic Sveta Evrope, da zagotovijo, da bodo
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pri pripravi in izvajanju njihove zdravstvene politike in zakonodaje
upoštevana načela in cilji omenjene strategije. Pri tem naj svoja
prizadevanja še posebej usmerijo na:

i.  pripravo in izboljšanje vseh in še posebej temeljnih ukrepov
za preprečevanje bolezni in znatno zmanjšanje nesreč, zlasti nesreč
pri delu, doma in na cestah;

ii.  promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo, ne nazadnje z
medijskimi kampanjami za ozaveščanje, ki naj poudarijo vpliv
načina življenja in vedenja na zdravje in telesno pripravljenost in pri
posameznikih razvijejo občutek odgovornosti za lastno zdravje in za
zdravje drugih;

iii.  medresorski pristop k zdravstvenemu varstvu in promociji
zdravja – na primer pri prehrani;

iv.  kakovost in učinkovitost zdravstvenega varstva;
v.  enak dostop vseh do zdravstvenega varstva, vključno z

novimi metodami, zdravljenjem in izdelki;
vi.  razvoj raziskav v zdravstvu.

7. Skupščina priporoča, da Odbor ministrov uporabi to
strategijo pri delu Sveta Evrope za skupno evropsko zdravstveno
politiko in svoje prihodne dejavnosti osredotoči na:

i.  tesne povezave med zdravjem in okoljem ter dolžnost vseh
družb, da se izogibajo raznih zdravstvenih tveganj, povezanih z
okoljem, in da svoje dejavnosti urejajo tako, da zrak, voda, hrana in
delovna mesta ne ogrožajo zdravja posameznika;

ii.  zdravstveno vzgojo in izobraževanje v šolah in v skupnosti
nasploh;

iii.  a) duševno zdravje, zlasti med mladimi;

b) potrebe po raziskavah posebnih zdravstvenih težav v
starosti, kot je na primer Alzheimerjeva bolezen;

c) izboljšanje varstva ljudi, ki so odvisni od pomoči drugih in
kronično bolehajo, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti
hudemu pomanjkanju negovalnega osebja; 

d) razvoj paliativne medicine in primernega varstva za
umirajoče;

e) dejavno sodelovanje pri skupnih prizadevanjih v boju proti
aidsu na evropski in mednarodni ravni;
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iv.  prednostno vlogo zdravja v  različnih sektorjih dejavnosti,
tako da bo mogoče usklajevati prizadevanja za uveljavljanje
pomembnosti zdravja;

v. problematiko zdravih stanovanjskih razmer v skladu s
prihodki in velikostjo družine ter možnost, da se pravica do
dostojnega prebivališča vključi med socialne pravice, ki so priznane
v Socialni listini Sveta Evrope in njenem protokolu;

vi. nenehna  prizadevanja  za  uspešen  boj  proti  zasvojenosti
in odvisnosti od drog, alkohola in tobaka (upoštevaje, da se kajenje
močnih cigaret povečuje med ženskami, kar pospešuje pljučnega
raka) pri uresničevanju različnih predlogov, ki jih je v zvezi s tem že
dala Parlamentarna skupščina;

vii. večjo skrb za cepljenje otrok tam, kjer je to potrebno;
viii. oblikovanje  ustrezne  strategije  za  predpisovanje  zdravil

in preprečevanje njihove pretirane uporabe ali zlorabe;
ix. spoštovanje načel Helsinške deklaracije (spremenjene) o

kliničnih preizkusih na ljudeh. 

8. Skupščina nadalje priporoča, da Odbor ministrov pri
sodelovanju z državami srednje in vzhodne Evrope poudarja
,,zdravstveno” razsežnost. V času, ko večina teh držav skuša
preoblikovati svoje zdravstvene službe, jih je nujno treba seznaniti s
strategijami, ki so jih sprejele države članice, ter s smernicami in
delom Sveta Evrope glede vprašanj, kot so nujna medicinska
pomoč, usposabljanje zdravstvenega osebja, preprečevanje infekcij
v bolnišnicah, transfuzija krvi in presajanje organov, in jih v njihovo
korist praktično in takoj seznaniti s temi dejavnostmi s pripravo
tečajev, seminarjev in izmenjavo strokovnjakov.
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Priporočilo št. 1169 (1991)1

o zdravstveni vzgoji in zlorabi drog v državah
članicah Sveta Evrope in Evropski skupnosti

1. Skupščino še naprej opozarjajo, da zloraba drog ostaja
velik problem za vse zahodnoevropske države in že prizadeva tudi
prebivalstvo Vzhodne Evrope: po ocenah se svetovna prodaja
nedovoljenih drog približuje vrednosti 1, 3 milijarde dolarjev (1
milijarda ekujev) letno.

2. Uživanje drog je bilo vrsto let omejeno na določene
občutljive skupine prebivalstva, zdaj pa se je razširilo na vse dele
prebivalstva in vedno bolj zajema različne starostne skupine ter
narašča celo med športniki. 

3. V svojem Priporočilu št. 1085 (1988) o boju proti drogam,
ki ga je podprl tudi Odbor ministrov, se je Skupščina zavzela za
,,štirismerni” pristop:

i. pripraviti boljše ukrepe za zmanjšanje proizvodnje drog;
ii. izboljšati mednarodno sodelovanje, da bi lažje reševali

problem nezakonitega trgovanja in omogočili zaseg premoženja
nezakonitih prekupčevalcev;   

iii. nujno več storiti in bolje ukrepati za zmanjšanje
povpraševanja;

iv. povečati število in kakovost zavodov za zdravljenje
odvisnosti in raziskati nove metode in načine zdravljenja.

4. Ker dobave ne bo nikoli mogoče učinkovito odpraviti, sta
pravilna vzgoja in izobraževanje od zgodnje starosti dalje najboljša
oblika za preprečevanje odvisnosti in zmanjšanje povpraševanja po
drogah.

5. Glede na to je Skupščina v tem letu že priporočila, naj
zdravstvena vzgoja dobi večjo vlogo pri preprečevanju odvisnosti od
drog; pozdravlja resolucijo Sveta ministrov Evropskih skupnosti za



izobraževanje o zdravstveni vzgoji v šolah (23. november 1988) in
sklepe Prvega ministrskega vrha za zmanjšanje povpraševanja po
drogah (9.–11. april 1990).

6. Čeprav vse države članice posvečajo vedno več pozornosti
preventivni vzgoji kot najboljšemu sredstvu za zmanjšanje
povpraševanja po nedovoljenih drogah, je treba zdravstveno vzgojo
– vključno z izobraževanjem o zlorabi drog – še vedno obravnavati
kot prednostno nalogo in jo kot del temeljnega učnega načrta
vključiti v splošni program šolskega dela.

7. Čeprav se je o temeljnih načelih zdravstvene vzgoje mogoče
dogovoriti na evropski ravni, mora biti v njih dovolj možnosti za
prilagoditve glede na civilizacijske in družbene okoliščine v
posamezni državi. Vendar pa lahko izmenjava informacij znotraj
države in med državami o uspešnih programih zdravstvene vzgoje
povsod pomaga razvijati najučinkovitejšo politiko izobraževanja o
drogah in uvajanje preventivnih programov.

8. Primeren način umestitve zdravstvene vzgoje je njena
vključitev v multidisciplinarni pristop do socialnih in zdravstvenih
problemov v družbi, pri čemer naj bi učence in dijake spodbujali, da
bi uvideli koristi na splošno zdravega načina življenja brez drog, v
kar naj bi vključevali tudi šport in druge oblike aktivne rekreacije. 

9. Vzgoja za zdravje je bistvena že na zgodnji starostni stopnji.
Zlasti v okoljih z visoko stopnjo tveganja morajo biti otroci deležni
preventivne zdravstvene vzgoje že v osnovni in srednji šoli, preden
postanejo navade uživanja drog skušnjava ali preden se ukoreninijo.

10. Vzgoja za zdravje se ne bi smela končati v šoli. Delodajalci
bi morali prevzeti odgovornost za obveščanje delojemalcev o
škodljivih učinkih uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog doma in
na delovnem mestu; poskrbeti bi morali za svetovanje tistim, ki
neustrezno uživajo droge, in to še posebej v poklicih, v katerih je
varnost ključni dejavnik.

11. Zagotovljene bi morale biti možnosti za ,,prevzgojo”,
usposabljanje ali prešolanje nekdanjih odvisnikov, kar bi jim
omogočilo zaposlitev in se tako ne bi ponovno vdali uživanju drog.

12. Več bi moralo biti obveščanja o možnem usposabljanju in
pobud  zdravstvene vzgoje  proti uporabi drog v športu in posebej bi
morali biti s tem seznanjeni trenerji in zdravniki, ki delajo s športniki.
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13. Zato Skupščina priporoča, da Odbor ministrov:

i. ponovno potrdi, da je vzgoja za zdravje najbistvenejši
element pri zmanjševanju povpraševanja po drogah;

ii. prizna, kako pomembno je namenjati več denarja in virov
programom zdravstvene vzgoje in preprečevanju zlorabe drog na
lokalni, državni in mednarodni ravni zlasti med mladimi in v svetu
športa;

iii. prizna pomembno vlogo prostovoljnih in nevladnih
organizacij pri uvajanju načinov in gradiva za zdravstveno vzgojo v
lokalnih skupnostih;

iv. ponovno pozove vlade vseh držav članic, da takoj povečajo
in izboljšajo svoje programe zdravstvene vzgoje, vsebino
preprečevanja zlorabe drog v teh programih in in finančno podporo
za take programe;

v.  čim hitreje napreduje s pripravo celovitega pregleda dobre
prakse in politike zdravstvene vzgoje v vseh državah članicah, tako
da bodo tudi drugi lahko prevzeli najboljše praktične izkušnje na
lokalni in regionalni ravni in delovali v skladu z njimi;

vi. pospeši nadaljnje evropske pilotne projekte za izobra-
ževanje o drogah v okviru programov zdravstvenega izobraževanja v
šolah, med starši in strokovnjaki, v prostovoljnih organizacijah in na
delovnem mestu;

vii. vzpostavi in podpira načine sistematične izmenjave
informacij med vsemi državami članicami in tistimi, ki imajo status
posebnega gosta,  ciljem sprejetja in ohranjanja najcelovitejših in
najučinkovitejših državnih in mednarodnih strategij za zdravstveno
izobraževanje; 

viii. spodbuja najvišjo možno raven usklajevanja med javnimi
in zasebnimi službami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in
prostovoljnimi skupinami;

ix. nujno poišče boljše načine financiranja evropskega naložbe-
nega sklada za programe izobraževanja o drogah pri usklajenem
sodelovanju s Svetom ministrov in Komisijo Evropskih skupnosti;

x.   zagotovi, da bodo vse države ukrepale v smislu izvajanja
Resolucije Sveta ministrov Evropskih skupnosti za vzgojo in
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izobraževanje o vlogi vzgoje in izobraževanja v boju proti drogam (3.
december 1990), Resolucije o zmanjšanju povpraševanja po
mamilih in psihotropnih snoveh Sveta ministrov Evropskih
skupnosti za zdravstvo (29. november 1990), drugih ustreznih
resolucij Evropske skupnosti in Sveta Evrope ter sklepov Prvega
ministrskega vrha za zmanjšanje povpraševanja po drogah (9.–11.
april 1990).

14. Nadalje Skupščina zahteva, da Odbor ministrov poroča o
sprejetih ukrepih za izvedbo teh priporočil med 44. zasedanjem
Skupščine leta 1992.
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Resolucija št. (76) 6
s priporočili vladam o preprečevanju nezgod
v otroštvu

(Sprejel jo je Odbor ministrov 18. februarja 1976 na 254. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je ta cilj med drugim mogoče doseči tudi
s skupnim delovanjem na področju socialnega varstva in javnega
zdravja;

zelo zaskrbljen, ker v državah članicah, odkar je bila leta 1970
izdelana študija v okviru usklajenega zdravstvenega raziskovalnega
programa, ni opaznih sprememb glede stanja nezgod v otroštvu;

glede na to, da so nezgode v otroštvu še vedno precejšen
problem javnega zdravja;

glede na to, da te nezgode pomenijo nepotrebno drago breme
za skupnost in pogosto tudi znatno telesno, socialno in psihološko
prizadetost za otroka in njegovo družino;

glede na to, da je treba nenehno ukrepati za preprečevanje
nezgod v otroštvu na lokalni, regionalni, državni in mednarodni
ravni,

I.priporoča vladam držav članic, da čim bolj uresničujejo
ukrepe, naštete v Prilogi A, in da pri uvajanju teh ukrepov uporabijo
model, predlagan v Prilogi B;

II. vabi vlade držav članic, da vsakih pet let obvestijo
generalnega sekretarja Sveta Evrope o ukrepih, ki so jih sprejele v
zvezi s to resolucijo.



Priloga A  k Resoluciji št. (76) 6

Za doseganje večje varnosti otroka v državah članicah Sveta Evrope
bi bilo treba sprejeti v nadaljevanju navedene ukrepe:

I. Organizacija

1. Proučiti bi bilo treba možnost za ustanovitev posebnega organa v
državi (vladnega ali nevladnega), ki bi lahko prevzel odgovornost na primer
za:

–  analizo problematike,
–  odločanje  o politiki,
–  oblikovanje smernic.

2. Tak nacionalni organ bi moral razviti uspešne načine
sporazumevanja z lokalnimi organizacijami (vladnimi ali nevladnimi), ki bi
lahko bile odgovorne na primer za:

–  zbiranje informacij,
–  pripravo programa,
–  usklajevanje izvajanja programa,
–  raziskave.

3. Če je bila nevladnemu organu zaupana naloga, da v ta namen
zastopa državo, mu morajo biti dana na voljo tudi ustrezna sredstva za
uspešno opravljanje te naloge.

II. Študije in raziskave

1. Raziskave v zvezi z varnostjo otroka bi morale biti usmerjene v
problematiko ali v ustrezne službe.

2. Ne bi se smele ukvarjati le s smrtnostjo, ampak še bolj tudi z
bolehnostjo otrok zaradi nezgod glede na:

–  različne starostne skupine,
–  različna okolja,
–  različne povzročitelje.

3. Pripravili naj bi jih tako, da bi ugotovili posledice poškodb v
smislu dolgoročne ali trajne nezmožnosti.

4. Izvedli naj bi jih zato, da bi ugotovili, kako uspešni so programi za
varnost otrok glede na vložena sredstva.
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5. Pri takih raziskavah naj bi uporabljali sodobne epidemološke
metode in na ta način zagotovili upoštevanje okoliščin okolja.

III. Izobraževanje in usposabljanje

1. Zdravstvena vzgoja bi morala poudariti pomen varnosti in naj bi
zato poudarila potrebo po vzgoji in izobraževanju otroka, staršev in
učitelja ter zagotovila tudi dejavno sodelovanje pri varnem vedenju otroka
v vseh starostnih obdobjih.

Taki vzgojno-izobraževalni programi bi morali vedno upoštevati
psihomotorni razvoj otroka zaradi različnih tveganj, ki jim je izpostavljena
vsaka starostna skupina.

2. Jasno priznane bi morale biti dolžnosti zdravnikov, sester in
drugega zdravstvenega osebja za večjo varnosti otrok in temu bi moralo
biti prilagojeno njihovo usposabljanje.

3. Šolski učni načrti bi morali biti zasnovani tako, da bi ves čas
šolanja vključevali ustrezna navodila in praktične izkušnje s področja
varnostnih ukrepov in postopkov za reševanje življenj.

4. Usposabljanje, ki je zasnovano za spodbujanje varstva otroka, bi
moralo upoštevati pomen dejavnega sodelovanja skupnosti pri izvajanju
programov za varnost otrok. 

IV. Zakonodaja in standardizacija

1. Predpise je treba nenehno pregledovati in jih izpopolnjevati.
Povezani bi morali biti s spreminjajočimi se življenjskimi vzorci in
informacijami, dobljenimi v študijah in raziskavah.

2. V vsaki državi bi morala biti imenovan urad za standardizacijo, ki
bi lahko ocenjeval obliko in varnostne vidike proizvedenih izdelkov ter
okolja v prostorih in na prostem; standarde bi moral skrbno pregledovati
in biti v tem pogledu tesno povezan z industrijo.

3. Kadar je le mogoče, bi morali biti taki standardi posamezne
države tudi mednarodno sprejemljivi.

V. Obveščanje

1. Vlade bi morale med vse, ki skrbijo za varnost otrok, čim bolj
razširiti poročilo, ki ga je leta 1970 pripravila usklajevalna skupina za
medicinske raziskave, kakor tudi to resolucijo.

2. Vlade naj bi poleg tega tudi nakazale, komu naj bi Svet Evrope
razposlal te publikacije. 
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Načrt za nacionalni program varnosti otrok

Model
Za večjo varnost otrok
Model programa za preprečevanje nezgod otrok

Statistični podatki

Nacionalni načrt za preprečevanje nezgod mora, če naj bo uspešen,
temeljiti na natančnih podatkih o vzrokih, primerih in izidih nezgod.
Statistični podatki o nezgodah otrok in z različnimi vzroki zanje morajo biti
stalno na voljo. Morda je na ravni države praktično upoštevati samo
podatke o smrtnosti, vendar bodo že samo ti podatki pokazali
pomembnost problema in če bodo objavljeni v razumljivi obliki, bodo
pritegnili zavest javnosti k tragedijam v otroštvu, ki se jim je mogoče
izogniti, in k nepotrebnim tveganjem, ki bi jih s pametjo in skrbnostjo
pogosto lahko preprečili. Zaželeno je načrtovati tudi preglede po
posameznih krajih ali območjih v različnih delih države, s čimer bi
podobno kot z že znanimi podatki o smrtnosti lahko dobili dragocene
informacije o občutljivosti otrok na nesreče in na različna tveganja, s
katerimi se srečujejo. Kombinacija podatkov o smrtnosti v državi bo v
povezavi s študijami o umrljivosti v določenem kraju ali območju dala
bogato gradivo, na podlagi katerega bo mogoče pripraviti uspešen načrt
za preprečevanje nezgod. Zdravniki bodo imeli pri natančni pripravi takih
podatkov pomembno vlogo, saj vidijo žrtve nezgod, in veljava informacij
bo v veliki meri odvisna od njihovega natančnega poročanja. Zato je treba
javnost o takih nezgodah obveščati po priljubljenih medijih, kot sta radio
in tisk, tako da ljudje ne bodo mogli trditi, da niso vedeli za obstoječe
nevarnosti, in bodo tudi z večjim razumevanjem sprejemali ukrepe za
zmanjšanje tveganj.

Organizacija

Vlada mora imeti seveda vodilno vlogo; vendar je pomembno, da je
vladna dejavnost pri preprečevanju nezgod usklajena. V nekaterih primerih
je morda primerno, da se z zadevo ukvarja samo en resor; v drugih pa bo
morda primernejši medresorski usklajevalni odbor. Odgovoren bi moral
biti za zbiranje in urejanje informacij ter njihovo razpošiljanje, za
uveljavljanje zakonodaje in za spodbujanje ukrepanja pri lokalnih in
regionalnih oblasteh ter prostovoljnih organizacijah. Zavedati bi se moral,
da bo sam lahko le malo dosegel, da pa bo posredno lahko pomembno
vplival na dogajanja po posredovanju lokalnih formalnopravnih in
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prostovoljnih organov ter s pomočjo vsedržavne propagande. Na ravni
države bo tak izid lahko najbolje dosegel z ustanovitvijo odbora, v katerem
bodo široko zastopane vse organizacije, ki pri tem lahko sodelujejo.

Usklajevanje

Lokalni ,,tedni”, namenjeni preprečevanju nezgod, z razstavami in
govori na javnih mestih, po šolah in ambulantah se lahko zelo dobro
obnesejo; domiselno pripravljena razstava s primernim številom preprostih
slikovitih informacij v povezavi s praktičnimi predavanji lahko zbudi več
zanimanja in odziva kot brezosebni plakat ali nacionalni radijski program.
Taki ,,tedni”, morda organizirani enkrat letno, so lahko namenjeni
različnim oblikam nezgod v otroštvu in njihovemu preprečevanju. 

Za tako nenehno dejavnost na lokalni ravni v korist večje varnosti
otrok bo potrebna dejavna podpora organizacij in posameznikov v kraju in
jo je najlaže začeti in ohranjati z ustanovitvijo predstavniškega odbora v
kraju, ki bo delal po navodilih lokalnih zdravstvenih oblasti in v
povezovanju z njimi. Ti se bodo za nasvet lahko obrnili na pristojne
strokovne delavce v zdravstvu, ki upravičeno obravnavajo varnost otroka
kot pomemben del otrokovega zdravja, prav tako pa lahko vključijo tudi
druge. Tudi arhitekt je odgovoren paziti, da so varna stanovanja
oblikovana tako, da so v njih stanovalci varni in se dobro počutijo. Nadalje
je tudi mestni urbanist dolžan zagotoviti, da so v okolju, ki ga ustvarja,
upoštevane potrebe po varnosti na cestah, da so predvidena lahko
dostopna igrišča, na katerih se sicer lahko veliko dogaja, vendar so kljub
temu varna. Tudi gospodarstvo mora upoštevati varnost otrok in vodstva
podjetij bi morala spoznati, da bodo njihovi delojemalci pri delu
uspešnejši in zadovoljnejši, če bodo vedeli, da so njihovi otroci med
njihovim delom v tovarni ali uradu varno preskrbljeni. 

Raziskave

Lokalne analize bolehnosti zaradi nezgod, pri katerih bodo morali
sodelovati zdravniki in bolnišnice, bodo pritegnile zanimanje v kraju in
oblikovale podlago, na kateri bo mogoče izvajati lokalne raziskave; ne le
raziskave o nezgodnih primerih in vzrokih zanje, ampak tudi o uspešnosti
različnih oblik preprečevanja nezgod, ki se v praksi uporabljajo. Zelo
pomembne so raziskave, ki omogočajo ovrednotenje načinov
preprečevanja nezgod; radi verjamemo, da bomo s stalnim propagiranjem
priznanih in klasičnih metod dosegli najboljše izide, vendar pa se kaj lahko
izkaže, da javnost za take ukrepe ni več dovzetna in da se bodo za nekaj
časa veliko bolj obnesli novi, še nepreizkušeni pristopi. Druga prednost
takih lokalnih študij in raziskav pa je, da bodo vanje vključeni ljudje v kraju
samem, za katere se kaj lahko pokaže, da so bolj vplivni in uspešni kot
oddaljena osrednja ministrstva ali vladne službe; študije so pokazale, da so
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lahko v kraju samem vsidrani vzgojno-izobraževalni programi za
preprečevanje nezgod, če jih vzdržujemo,  izredno uspešni. Vendar pa bi se
lokalnih analiz morali lotevati načrtovano in usklajeno, če hočemo, da
bodo njihovi izidi reprezentančni na državni ravni. 

Zakonodaja in standardi

Z napredkom v znanstvenih spoznanjih postaja življenje
posameznika in družine vedno bolj nenaravno in v nekaterih pogledih tudi
nevarnejše; oprema v gospodinjstvu je vedno bolj zapletena in
izpopolnjena in cestni promet je gostejši, ob tem pa pogosto tudi vedno
hitrejši. Tudi dobro ime proizvajalca in opozorila imajo le omejene
možnosti varstva in kadar postane gospodinjski strojček igrača v otroških
rokah, se lahko izkaže za tako nevaren aparat, da bo morda z zakonom
treba preprečiti nadaljnjo proizvodnjo ali zagotoviti njegovo varnost; na
podoben način bo morda treba z zakonom strožje omejevati hitrost vožnje
v gosto naseljenih območjih. V raznih državah je mogoče najti številne
primere potrebne zakonske ureditve, ki se je pokazala kot uspešna, tako na
primer nadzor nad strupi, vendar se je k takim rešitvam treba zatekati
samo takrat, kadar so neuspešni vsi drugi ukrepi. Pisanje ,,standardov” za
izdelke, aparate in gradbeni material je zdaj že ustaljena praksa v mnogih
državah in nekateri, na primer barve električnega ožičenja, so mednarodno
dogovorjeni. Če je potrebno, lahko zakonodaja včasih temelji na takih
standardih.

Izobraževanje in usposabljanje

In končno pridemo do verjetno najpomembnejše oblike
preprečevanja nezgod – to sta vzgoja in izobraževanje. Ne upoštevamo
vedno dovolj, da se majhen predšolski otrok redko zaveda nevarnosti, ki
mu grozijo doma in okrog hiše in pomembnost ustreznega nadzora ni
nikoli dovolj poudarjena. To je v glavnem odgovornost in naloga staršev, ki
se včasih morda sami ne zavedajo nekaterih tveganj; enako pomembno je,
da otroka poučijo o teh nevarnostih in da ga  zavarujejo, kolikor je to v
človeški moči, pred tistimi nevarnostmi, ki se jim brez pomoči ne more
izogniti.

Otrok opazuje odrasle in se skuša učiti iz take izkušnje, vendar
odrasli niso vedno najboljši učitelji. V šolski učni program bi morala biti
vključena navodila za preprečevanje nezgod in reševanje življenja, saj je to
najpomembnejši del procesa odraščanja v zrelost – kar pa ni vedno
priznano. Učitelje same je treba prepričati, kako zelo je to pomembno in
učitelji bi morali znati tudi samozavestno dati ustrezna navodila; zato
mora to postati del njihovega usposabljanja in biti vključeno tudi v njihov
učni načrt. Nobene prednosti ni v odlaganju tega vidika otrokove vzgoje in
izobraževanja do določene starosti, ker na splošno velja, da mlajši kot bo
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otrok začel sprejemati taka navodila, verjetneje mu bo to znanje ostalo v
spominu – in ta del izobraževalnega sistema bi se moral nadaljevati ves čas
otrokovega šolanja. Vendar pa se tudi potem izobraževanje ne konča, saj
bi moralo biti nenehno zdravstveno izobraževanje pomemben del vladnega
programa v vsaki državi in bi moralo biti tudi pomembna značilnost dela
zdravnikov, sester in vseh, ki obiskujejo bolnike na domu, bodisi pri delu s
posameznimi bolniki ali pa pri delu v ambulantah in bolnišnicah.
Pomembno vlogo ima tudi pristojni zdravstveni inšpektor. Vendar pa so
tudi tu učinki, ki jih lahko dosežejo, omejeni in pomagati bi si morali z
različnimi načini velikopoteznega razširjanja informacij, kot so časopisi,
radio in televizija. Vabljivo bi si bilo zamisliti, da javnosti v kaki državi lahko
koristi množica podrobnih navodil, predstavljenih v najkrajšem možnem
času, toda izkušnje nam povedo, da bo večina ljudi veliko verjetneje
razumela, spoznala in ohranila v spominu v določenem trenutku samo po
eno značilnost, povezano z enim vidikom otrokove varnosti, ki ji bo kar
najpreprosteje predstavljena. Da pa bo zdravstvena vzgoja res uspešna,
bodo potrebni nasveti in izkušnje zdravstvenega delavca, učitelja,
epidemiologa in strokovnjaka za načine sporazumevanja. 

Ob tem ko vedno uspešneje nadzorujemo bolezni in so kirurške
sposobnosti vedno bolj daljnosežne, ko so anestetiki vse bolj prefinjeni in
zdravila natančneje delujejo, se grozeče dviga število nesreč in postaja glavni
vzrok smrti in invalidnosti. Zato postaja življenjsko pomembno in nujno, da
razvijamo in uporabimo najučinkovitejša sredstva za njihovo preprečevanje.
Podobne vrste nesreč prizadevajo vse starostne skupine in zato so lahko
podobni načini varstva enako uspešni; toda prepogosto so otroci žrtve
zaradi pomanjkljivega nadzora ali usposobljenosti ali preprosto zato, ker se
ne zavedamo tveganj, ki so jim izpostavljeni. Odgovorni so pri tem vsi:
vlada, proizvajalci, starši, učitelji in zakonodajalec.



Resolucija št. AP (81) 4
o izobraževanju šolarjev, trgovcev z živili in
potrošnikov glede nevarnosti mikrobiološke
zastrupitve živil

(Sprejel jo je Odbor ministrov 11. februarja 1981 na 329. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Predstavniki Belgije, Francije, Zvezne republike Nemčije,
Italije, Luksemburga, Nizozemske in Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske v Odboru ministrov, to je držav, ki so
pogodbenice delnega sporazuma na področju sociale in javnega
zdravja, ter predstavniki Avstrije, Danske, Irske in Švice, to je držav,
ki pri dejavnostih za javno zdravje, izvajanih v okviru prej
omenjenega delnega sporazuma, sodelujejo od 1. oktobra 1974, 2.
aprila 1968, 23. septembra 1969 oziroma 5. maja 1964, 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je ta cilj med drugim mogoče doseči tudi
s skupnim delovanjem na področju sociale in javnega zdravja;

ob upoštevanju določb Bruseljske pogodbe, podpisane 17.
marca 1948, s katero so Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska
in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske izrazili svojo
odločenost, da utrjujejo medsebojne družbene vezi, ki so jih že
združevale;

ob upoštevanju Protokola, ki spreminja in dopolnjuje
Bruseljsko pogodbo in so ga 23. oktobra 1954 po eni strani
podpisale države podpisnice Beruseljske pogodbe, po drugi strani
pa Zvezna republika Nemčija in Italija;

glede na to, da ugotavljajo, da so si države pogodbenice
delnega sporazuma (vseh sedem), ki so v Svetu Evrope nadaljevale
socialno delo, ki ga je do takrat opravljala Organizacija Bruseljske
pogodbe in nato Zahodnoevropska zveza, ki je izšla iz bruseljske
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pogodbe, spremenjene s protokolom, omenjenim v četrtem
odstavku te resolucije, kakor tudi Avstrija, Danska Irska in Švica, ki
sodelujejo pri dejavnostih delnega sporazuma na področju javnega
zdravstva,   vedno prizadevale biti na čelu napredka v vseh socialnih
zadevah in tudi glede javnega zdravja, ki se nanje navezuje, in so
vrsto let sprejemale ukrepe za usklajevanje svoje zakonodaje; 

ob upoštevanju priporočila o izobraževanju šolarjev, trgovcev
z živili in porabnikov o nevarnosti mikrobiološke zastrupitve živil, ki
ga je 31. oktobra 1980 sprejel Odbor za javno zdravje v okviru
delnega sporazuma;

ker se zavedajo velike pogostosti primerov prehranskih
obolenj zaradi zastrupitve živil z določenimi mikroorganizmi;

ker menijo, da je treba izobraževanje o higieni prehrane
zagotoviti šolarjem, trgovcem z živili in porabnikom,

I. priporočajo vladam sedmih držav pogodbenic Delnega
sporazuma kakor tudi vladam Avstrije, Danske Irske in Švice, da
sprejmejo vse ustrezne ukrepe za nadaljnje izobraževanje o higieni
prehrane na podlagi tu navedenih načel:

1. Temeljna vzgoja iz splošne higiene bi morala biti
zagotovljena za mlade šolarje; starejši učenci pa naj bi dobili
nadaljnja navodila za domačo higieno in higieno prehrane.

Temeljna vzgoja za mlajše otroke bi morala biti najprej in
predvsem namenjena osebni higieni in higieni okolja. Osnovni
smoter te vzgoje bi moral biti, da se otroku zbudi zanimanje za
posebne težave, povezane z zdravstvenim varstvom.

Vzgoja in izobraževanje za starejšo starostno skupino pa bi
morala obravnavati zlasti tematiko v zvezi s higieno domačega
okolja in prehrane. Vključene bi morale biti tudi teme, povezane s
predelavo, pripravo, shranjevanjem in konzerviranjem živil.

2. Osebe, ki se poklicno ukvarjajo z živili, kar vključuje tudi
njihovo predelavo, ponujanje, pakiranje, skladiščenje, razpošiljanje,
prodajo in dostavo, bi morale imeti osnovno znanje iz higiene
prehrane. 

Vodstveno in nadzorno osebje bi moralo opraviti formalne
tečaje o higieni prehrane v priznanih zavodih za poklicno
usposabljanje, tako da bi lahko dajali ustrezna navodila svojim
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pomočnikom. Taka navodila so posebej pomembna za novo
zaposlene ob začetku njihovega dela.

Razširiti bi morali prakso, da se od delavcev v določenih
živilskih strokah zahteva obiskovanje posebnih izobraževalnih
tečajev zlasti za higieno prehrane in da morajo dobiti potrdilo o
primernem znanju s tega področja. 

3. Porabniki bi morali biti seznanjeni s splošnimi in posebnimi
vidiki higiene prehrane. 

Izobraževanje porabnikov bi bilo lahko zagotovljeno s tečaji
za izobraževanje odraslih, po množičnih medijih in prek združenj
potrošnikov. Proizvajalci bi morali odigrati pomembno vlogo pri
izobraževanju porabnikov s primernimi nalepkami na živilih in z
dajanjem ustreznih informacij o skladiščenju svojih izdelkov in
ravnanju z njimi.

Poudariti bi bilo treba nevarnosti, povezane z domačim
konzerviranjem hrane, zlasti živil brez kisline, in opozoriti na načine
prenašanja nevarnih organizmov ter njihov pomen pri zastrupitvah
s hrano. 

4. Izobraževanje o higieni bi morali prevzeti pristojni in
posebej za to usposobljeni strokovnjaki, kot so na primer učitelji
gospodinjstva, učitelji biologije, dietetiki in drugi strokovni
svetovalci za prehrano. Ustrezne organe bi bilo treba pozvati, da pri
načrtovanju učnih programov upoštevajo tudi higieno prehrane.
Učne metode in gradivo je treba načrtovati po posvetovanju z
zdravstvenimi organi oblasti.

Kadar je to le mogoče, bi morali uporabljati vizualno prikazno
gradivo in z njim ponazarjati in utrjevati formalno poučevanje in
neformalne napotke.

II. Prej imenovane vlade tudi vabijo, da vsakih pet let obvestijo
generalnega sekretarja Sveta Evrope o ukrepih, ki so jih sprejele za
izvajanje te resolucije.
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Priporočilo št. R (82) 4
o preprečevanju težav, povezanih z alkoholom,
zlasti med mladimi ljudmi

(Sprejel ga je Odbor ministrov 16. marca 1982 na 344. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je ta cilj med drugim mogoče doseči tudi
s sprejetjem skupnih predpisov v zdravstvu;

ob sklicevanju na svojo Resolucijo št. (78) 46 o načinih
zdravljenja alkoholizma;

glede na naraščanje težav, povezanih z alkoholom, v državah
članicah;

glede na neposredne škodljive učinke zlorabe alkohola na
človeški organizem med njegovim razvojem, na zmožnost učenja,
ustvarjalnost in zdravje kakor tudi glede na posredne učinke
problemov, povezanih z alkoholom, kot so zmanjšana uspešnost pri
delu, stroški zdravljenja in rehabilitacije takih ljudi ter njihovo
breme za družino in družbo;

zlasti glede na zniževanje starostne meje, pri kateri se začne
uživanje alkohola;

glede na to, da so ti pojavi posledica številnih dejavnikov
(družbenih, gospodarskih, pravnih, kulturnih itd.) in da je potrebna
celovita preprečevalna politika,

priporoča vladam držav članic, da

– sprejmejo celovito nacionalno politiko o proizvodnji,
distribuciji in prodaji pijač, ki vsebujejo alkohol,
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–  to politiko čim bolj usklajujejo s politikami drugih držav
članic,

–  pozitivno ukrepajo pri preprečevanju težav, povezanih z
alkoholom, 

–  čim bolj upoštevajo ukrepe, navedene v prilogi k temu
priporočilu.



Priloga k Priporočilu št. R (82) 4

I.  Uvod

1. V tem priporočilu pomeni izraz ,,mladi ljudje” starostno skupino
od spočetja do zgodnjih dvajsetih let, to je do starosti, pri kateri vstopajo
v svet odraslih.

2. Več preprečevalnih ukrepov, naštetih v nadaljevanju, se nanaša na
vse starostne skupine, saj so vzorci uživanja alkohola pri mladih ljudeh
pogosto vzorci odraslih, drugi pa so selektivno namenjeni samo mladim.

3. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, bi se morali nanašati na:

i. preprečevanje in zlasti vzgojo za zdravje, saj bo ta verjetno vlila
mladim ljudem zdrave življenjske navade, kar bo vplivalo na njihovo
celotno življenje;

ii. zdravstvene in družbene posledice ukrepanja, ki vpliva na porabo
alkohola;

4. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v celovito in vseobsežno, skladno
in verodostojno politiko.

II. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti na področju izobraževanja za zdravje

5. Na splošno naj bi bil cilj izobraževanja za zdravje:

i. ozavestiti vsakogar, kaj so njegove naloge za ohranjanje in
izboljšanje zdravja;

ii. razviti sposobnost posameznika, da se poučeno odloča o stvareh,
ki vplivajo na njegovo osebno, družinsko ali družbeno blaginjo;

iii. spodbujati pozitiven odnos do pobud posameznikov;
iv. pomagati vsakemu posamezniku, da se dobro vključi v delo in

družbo nasploh, tako da lahko ob tem izraža svoje mnenje, da svoj
prispevek in doseže zadoščenje.

6. V ta namen bi bilo treba razmisliti o načinih, kako:

6.1 Razgibati in usklajevati informacijsko politiko

Priporočeno je:

i. da se poleg stalnega obveščanja izvajajo živahne informativne
kampanje o težavah, povezanih z uživanjem alkohola (nesreče na cestah,
pri delu in doma, vplivi na družinsko življenje, stroški za družbo itd.);
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ii. da se te splošne informacije poglobijo v podrobnejše za
posamezne ciljne skupine in zlasti 

– da se obvestijo vsi, na katere se to nanaša, zlasti nosečnice, o
nevarnostih uživanja alkohola za zarodek (Lemoinov in Jonesov sindrom);

– da se obvestijo družine, zlasti matere, o izredni občutljivosti
mladih ljudi na alkohol;

–  da se poudari, kako zelo vpliva na vedenje otrok vedenje družine
in družinskega okolja, ki mlademu človeku vcepi določene norme,
stereotipe in vedenjske vzorce.

6.2 Določiti smernice za zdravstveno vzgojo o problemih, povezanih
z alkoholom

V tej zvezi bi bilo dobro svetovati, da:

i. v šolah taka vzgoja 

– poteka s pozitivnim pristopom in je v vseh pogledih vključena v
učni načrt ter zagotavljata objektivno obveščanje;

– upošteva vzorce uživanja alkohola v družbenokulturnem okolju, v
katero je usmerjena;

– uporablja metode dejavnega učenja in ukrepanja v skupini;
– oblikuje del splošnega razumevanja različnih oblik neustrezne

uporabe drog in je vključena tudi v pouk o zdravi prehrani;
– skuša doseči, če že ne zdržnosti, vsaj zmanjšanje uživanja

alkoholnih pijač;
– vključuje tudi program, ki je usmerjen v družino in skupnost

(poklicne skupine, ključne osebe, ustvarjalci javnega mnenja, posredniki,
nosilci odločanja, mediji);

– uživa zunanjo podporo s preprečevalno, spodbujevalno in
celostno politiko (zdravje, sprostitev);

ii. so v vojaškem okolju izvedeni informativni programi po
končanem usposabljanju na področju zdravstvene vzgoje;

iii. v okolju delovnega mesta:

– stalno razstavljeno informativno gradivo opozarja na probleme,
povezane z alkoholom, 

– redno krožijo ustne in pisne informacije o vprašanjih postopne
odvisnosti od alkohola, da take informacije pridejo do vodstvenih kadrov
in nadzornih služb ter se obravnavajo na tečajih za usposabljanje osebja,
podobno kot to poteka za varstvo pred poškodbami pri delu.

Zdravstvo 179



6.3 Določiti smernice za usposabljanje različnih strokovnih skupin
glede težav, povezanih z alkoholom (učitelji, socialni delavci, psihologi,
sociologi, medicinske sestre, zdravniki, posebej še zdravniki šolske
medicine in medicine dela, novinarji, pravniki in osebje kazenskih
poboljševalnih zavodov).

Priporočljivo bi bilo, da bi to osebje usposobili za odkrivanje stanj,
ki lahko povzročijo težave, povezane z alkoholom in v zvezi s tem naj bi:

– posvetili posebno pozornost mladim ljudem, ki imajo težave s
prilagajanjem, vključevanjem ali privajanjem drugačni kulturi, stanujejo v
internatih, imajo težave v družini ali v šoli, živijo v pasivnih krajih, v pijanskem
okolju ali v družinah z denarnimi težavami (primarno preprečevanje);

– čim prej odkrivali znake postopne odvisnosti od alkohola na
podlagi ambulantnih, biokemičnih ali socialnih kazalcev ali na podlagi
vprašalnikov (sekundarno preprečevanje);

– čim bolje opredelili tvegane skupine, ne da bi pri tem ožigosali
določeno skupino kot potencialno nagnjeno k težavam, povezanim z
alkoholom. Tako označevanje lahko ima nezaželene stranske učinke, da se
taka skupina potem sama identificira z oznako, ki jo je dobila,  in
posledično se lahko njeno nezaželeno vedenje še okrepi.

III.  Zdravstveni in družbeni ukrepi

7. Prizadevati bi si morali za spodbujanje

i. razvoja usklajene politike preživljanja prostega časa mladih ljudi
(vključno z vojsko), tako da bi jim ponudili zlasti kulturne in športne
dejavnosti in bi torej mladi ustvarjalno preživljali svoj prosti čas;
prostočasne dejavnosti in za to potrebni objekti bi morali biti vključeni v
družbenokulturni okvir kraja;

ii. uveljavljanja mladinskih klubov, zlasti v mestih, in raznih
dobrodelnih dejavnosti, ki naj jih vodi posebej usposobljeno osebje;

iii. finančne podpore prostovoljnim organizacijam, ki delujejo za
pospeševanje zdravja;

iv. razvoja svetovalnih služb za mladostnike, ki naj bi bile po
možnosti ločene od svetovalnih služb za pomoč družinam in organizirane
privlačno in neformalno, tako da mlade ljudi spodbujajo, da poiščejo
pomoč že na zgodnji stopnji; močno bi morali spodbujati dejavno
sodelovanje mladostnikov pri organizaciji in vodenju takih služb;

v. razvoja poklicnega usmerjanja, služb za zaposlovanje in
poklicnega usposabljanja, da se prepreči izključenost iz družbe;

vi. moralne in finančne podpore organizacijam, ki se borijo proti
težavam, povezanim z alkoholom, zlasti če dejavno sodelujejo v okviru
nalog nacionalnega programa; 
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vii. večje ozaveščenosti posameznikov, družine in skupnosti o
težavah, povezanih z alkoholom, in možnih oblik ukrepanja posameznika
in skupnosti za spodbujanje njihovega dejavnega sodelovanja pri
preprečevalnih ukrepih;

viii. večjega števila socialno-zdravstvenih služb, ki ponujajo
alkoholikom pomoč in zdravljenje, kot je priporočeno v Resoluciji Odbora
ministrov št. (78) 46 o načinih zdravljenja alkoholizma;

ix. materialne pomoči društvom, katerih namen je pomagati
nekdanjim alkoholikom.

IV.  Splošni ukrepi

8. Med takimi ukrepi bi lahko bili:

i. organizirati kampanje proti zlorabi alkohola in obravnavati
probleme, povezane z alkoholom, kot eno glavnih nalog zdravstvene
politike;

ii. zagotoviti, da so alkoholne pijače močno obdavčene in s tem
odvračati od uživanja alkohola;

iii. ne izdajati dovoljenj za prodajo alkoholnih pijač v rekreativnih ali
športnih klubih med prireditvami s številnimi gledalci, na tekmah itd. 

iv. s predpisi urejati prodajo alkoholnih pijač mladim ljudem, zlasti
v supermarketih;

v. prepovedati prodajo alkoholnih pijač iz avtomatov;
vi. prepovedati posebne ponudbe alkoholnih pijač;
vii. uveljaviti ukrepe, ki zelo strogo omejujejo količino alkohola, ki jo

je po osebi mogoče kupiti v brezcarinskih prodajalnah na letališčih, v
pristaniščih, na ladjah itd.

viii. prepovedati prodajo alkoholnih pijač na bencinskih črpalkah in
v restavracijah ob avtocestah;

ix. spodbujati proizvodnjo in uživanje brezalkoholnih pijač;
x. zniževati vsebnost alkohola v nekaterih pijačah in določiti največje

dovoljene stopnje alkohola za pivo in jabolčnik;
xi. obvezno dati na voljo brezplačno pitno vodo v restavracijah,

bifejih itd. in vključiti v ponudbo pijač tudi brezalkoholne pijače;
xii. s predpisi urediti dostopnost in prodajo alkoholnih pijač mladim

ljudem in v ta namen:

– prepovedati prodajo alkoholnih pijač in dostop v gostinske lokale
vsaj mladini pod 16 let;

– razširiti prepoved točenja alkoholnih pijač na dijake srednjih šol; po
zmernih cenah jim je treba ponuditi nadomestne pijače (mleko, sadni sok);
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– prepovedati prodajo alkoholnih pijač v bifejih na univerzah;
– poskrbeti za številne vodnjake s pitno vodo v izobraževalnih zavodih;
– s predpisi urediti prodajo alkoholnih pijač v trgovinah, zlasti v

tistih blizu izobraževalnih zavodov, ki jih pogosto obiskuje mladina;
– prepovedati zaposlovanje mladoletnikov v gostinskih lokalih;

xiii. v celoti izvajati priporočila resolucije Odbora ministrov št. (73)
7 o kaznovanju cestnoprometnih prekrškov, storjenih zaradi vožnje pod
vplivom alkohola; priporočeno je določiti čim nižjo stopnjo dovoljene
količine alkohola v krvi, nad katero velja kazenski pregon za voznike.

V. Posebni ukrepi, ki jih je treba sprejeti na delovnem mestu

9. Mad takimi ukrepi bi lahko bili:

i. prepoved alkoholnih pijač v delovnih prostorih ob hkratni
ponudbi brezalkoholnih pijač; za obratne menze in restavracije v podjetjih
taka prepoved ni nujna zunaj delovnega časa ali kadar je omejeno uživanje
alkohola za ljudi v njihovem delovnem okolju brez nevarnosti;

ii. prepoved vsakršnega plačila v naravi z alkoholnimi pijačami;
iii. seznanjanje nadzornega osebja z nevarnostmi, če dovolijo opitim

delojemalcem ostati na delovnem mestu.

VI.  Ukrepi, povezani z oglaševanjem

10. Prizadevati bi si bilo treba, da se:

i. s predpisi uredi oglaševanje tako, da ni namenjeno mladim
oziroma da ne poveličuje alkohola;

ii. ozavestijo mediji, zlasti novinarji in ljudje iz zabavno-razvedrilnih
programov o tem, kako lahko blagohoten odnos do pitja alkoholnih pijač
vpliva na mlade ljudi; 

iii. podpira oglaševanje brezalkoholnih pijač.

VII.  Ukrepi, ki jih je treba sprejeti na področju raziskav

11. Razmisliti bi bilo treba o tem, kako ponovno pregledati potrebe
po raziskavah v državi ter uskladiti strategije in razširiti pomembna
spoznanja že opravljenih raziskav.

12. Nadalje bi bilo priporočljivo: 

i. proučiti družbene in psihološke vzroke uživanja alkohola in
odvisnosti od alkohola, da bi te pojave lažje preprečevali in odkrivali težave
v zvezi z njimi že na zgodnji stopnji;
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ii. določiti v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo:

– enotne statistične standarde, da bi bila zagotovljena primerljivost
podatkov o uživanju alkohola in o delovni nezmožnosti odvisnikov;

–  načine za ovrednotenje preprečevalnih programov;

iii. pripraviti študije o brezalkoholnih pijačah.



Priporočilo št. R (82) 5
o preprečevanju odvisnosti od drog in posebni vlogi
zdravstvene vzgoje

(Sprejel ga je Odbor ministrov 16. marca 1982 na 344. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je ta cilj med drugim mogoče doseči tudi
s sprejetjem skupnega pristopa v zdravstvu in socialnem varstvu;

ob sklicevanju na Resolucijo št. (82) 6 o zdravljenju in
odvisnikov od drog in njihovem ponovnem vključevanju v družbo;

ob spoznanju, da v državah članicah po eni strani odvisnost
od drog ni nič manj razširjena, da ostaja kljub že sprejetim ukrepom
nespremenjena ali pa se celo povečuje in da po drugi strani na
splošno ostaja nerešen problem spreminjanja odnosa do drog; 

ker se zaveda tveganja, povezanega z nepriznavanjem številnih
škodljivih posledic eksperimentiranja z drogami in uživanja drug za
dozdevno sprostitev ali okrepitev;

ker sodi, da se je izkazalo, da je programe za preprečevanje in
zgodnje zdravljenje tistih, ki so na meji odvisnosti, težko izvajati
zaradi nezakonitosti in družbene ožigosanosti jemanja drog in da bi
bilo treba dati več poudarka primarnemu preprečevanju odvisnosti
od drog, ki bi veljalo za vse prebivalstvo, zlasti z vzgojo in
izobraževanjem po zdravstvenih programih, ki bi bili namenjeni
šolski mladini kot ciljni skupini, tako da se ta nauči, kako se lahko
varuje pred nevarnostmi družbe, v kateri so prisotne droge ali se
splošno uporabljajo druge škodljive snovi, in ker meni, da tudi
terciarni programi za preprečevanje odvisnosti od drog niso bili
dovolj razviti;
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ker se zaveda, da je treba uvesti celovito izobraževanje po
zdravstvenih programih, katerih cilj je pospeševati zdrav način
življenja in odnos do okolja v celoti, tako da se lahko posamezniki v
okviru družbenokulturnih danosti vsake države članice zavestno
odločajo za način življenja, ki najbolje ustreza njihovim potrebam;

ker ugotavlja, da klasični šolski sistem vzgoje in izobraževanja
morda ne spodbuja uvajanja celostne, neformalne in neavtoritarne
vzgoje in izobraževanja za zdravje, ki bi bila vključena v šolski učni
načrt in bi spodbujala dejavno udejstvovanje učencev in sodelovanje
staršev in drugih v skupnosti, 

priporoča vladam držav članic, naj

– se lotijo preprečevanja odvisnost od drog in pri tem
upoštevajo:

i. naj primarno preprečevanje poleg zakonodaje in nadzora za
zmanjšanje prekupčevanja z drogami in za urejanje oskrbe z
dovoljenimi zdravili zajema tudi celostno vzgojo in izobraževanje po
zdravstvenih programih z elementi preprečevanja zlorabe zdravil
oziroma drog;

ii. naj sekundarno preprečevanje poleg ukrepov za zgodnje
odkrivanje posameznikov ali skupin z visoko stopnjo tveganja
zlorabe drog vključuje tudi vzgojno-izobraževalne oblike
prepričevanja za zmanjšanje odkritega tveganja zlorabe;

iii. naj terciarno preprečevanje odvisnosti od drog ne vključuje
le zdravljenja odvisnikov, ampak tudi celostne ukrepe za pomoč tem
odvisnikom, da se ponovno vključijo v družbo in dosežejo svojo
osebno izpolnitev;

iv. da morajo posebne preprečevalne ukrepe spremljati
pobude splošnih družbenih usmeritev za obvladovanje težav, ki so
pogosto v ozadju odvisnosti od drog: razpad družine ali slabitev
njene vloge pri vzdrževanju občutka osebne prepoznavnosti,
brezposelnost med mladimi, vzgojno-izobraževalni sistem, ki je
slabo prilagojen novodobnemu svetu in potrebam mladih,
pomanjkanje ustreznih možnosti za prostočasne dejavnosti, zlasti za
mlade v manj razvitih mestnih območjih;

–  sprejmejo te ukrepe za preprečevanje odvisnosti od drog:



1.  Splošno

a) Zagotovijo naj, da bo na voljo ustrezna finančna podpora
za primarno preprečevanje odvisnosti od drog in še zlasti za
zagotavljanje celovite zdravstvene vzgoje za vsako starostno skupino
v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

b) Zagotovijo naj celovito zdravstveno vzgojo za vsako
območje ali občino v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih
zavodih ali zunaj njih.

c) Spodbujajo naj partnerstvo med vsemi skupinami in
posamezniki, ki se s tem ukvarjajo na regionalni, pokrajinski ali
občinski ravni z usklajevanjem in po potrebi tudi s preoblikovanjem
obstoječih zavodov in služb, tako da bodo povsod pritegnili vse
možne sodelavce (starše, vodje skupin itd.).

d) Organizirajo naj usposabljanje za zdravstvene vzgojitelje;
najprej naj ugotovijo, koga lahko usposabljajo, nato pa naj poščejo
in po potrebi usposobijo ključne sodelavce v vsaki občini ali na
vsakem območju, ki v sodelovanju z drugimi že lahko opravljajo
določene naloge v neavtoritarnem okolju; najverjetneje jih bo
mogoče najti med učitelji, v skupinah za osnovno zdravstveno
varstvo, med zdravstvenimi delavci šolske medicine ali na zavodih za
ljudsko zdravje, med psihiatri, mladimi delavci in socialnimi delavci.

e) V vse programe ali projekte zdravstvene vzgoje naj vključijo
poskusne preizkuševalne postopke, zlasti postopke za ovrednotenje
vpliva takih programov na odnos posameznikov do uživanja drog in
zlorabe zdravil in na njihovo kasnejše vedenje.

2.   Še posebej

a) naj uvedejo programe zdravstvene vzgoje, ki

i. so zlasti namenjeni šolski mladini in  mladostnikom in so
lahko del šolskega vzgojno-izobraževalnega procesa; začno se v
osnovni šoli in nadaljujejo v srednjih šolah. Zdravstvene vzgoje ne bi
smeli poučevati kot poseben učni predmet, ampak bi ga moral
usklajevati nadrejeni učitelj in ga vključevati v različne učne teme ter
v sklop splošnih vrednot, ki jih šola prenaša na učence in med
katerimi je pomembno tudi spodbujanje za športne in druge
prostočasne dejavnosti;
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ii. so na splošno namenjeni spodbujanju posameznikov, da
prevzemajo odgovornost za svoje zdravje, ko odraščajo, in da se
primerno zavedajo zdravstvenih tveganj in koristi ter se odločijo za
tak način življenja, ki bo najbolje ustrezal njihovi osebnosti;

iii. ustrezajo dejanskim potrebam poučevane skupine, so
celoviti, privlačni in pozitivni ter bolj ponazarjajo različne možnosti,
kot da bi prepovedovali določene načine vedenja; vzgojitelji in
učitelji bi morali biti objektivni v svojem pristopu in verodostojni pri
svojem podajanju ter bi si morali prizadevati doseči cilje, kot so:

– omogočiti posameznikom, da izboljšajo svoje splošno
duševno zdravje, sposobnosti komuniciranja in medsebojne
odnose,

– dvigniti njihovo samospoštovanje in zmanjšati občutek
odtujenosti,

– razjasniti vrednote vsakega posameznika, s tem da se
mladim prikaže, na kakšen način lahko pride do konflikta med
vrednotami posameznika in stvarnostjo,

– spodbujati odločanje, dejavno učenje in premišljeno izbiro
zdravega načina življenja;

iv.  ne izpostavljajo zlorabe drog kot poseben problem, ampak
jo preprosto vključijo v seznam dejavnosti, ki so nevarne (ali vsaj
jalove). Droge bi bilo treba prikazati kot vabljivo iluzijo v odnosu do
tega, kar si posamezniki želijo in kar potrebujejo, da razvijejo svoje
lastne osebnosti, ne pa kot prepovedane (pa morda zaželene) snovi.
Obravnavati bi bilo treba vse vrste zdravil in drog, dovoljene
(vključno s predpisanimi zdravili) in nedovoljene. Zanemariti ne bi
smeli tudi povezave med zlorabo zdravil oziroma drog in drugimi
zasvojenostmi (zlasti s pomirjevali, topili, alkoholom in tobakom);

v. jih sestavljajo projekti podrobnega poučevanja in dejavnega
učenja, vključeni v različne predmete šolskega učnega programa, in
če je le mogoče, neformalne debatne skupine v šolskih skupnostih,
pri katerih sodelujejo tudi nepedagoški delavci šole, starši, osebje
šolske zdravstvene službe itd. (nekak ,,zdravstveni zbor”).

b) Določijo naj usposabljanje in izberejo osebje za zdravstveno
vzgojo po načelu, da lahko tako osebje to nalogo opravlja dodatno
poleg svojih poklicnih dolžnosti, ali pa so posebni delavci,
strokovnjaki za zlorabo drog, ki so zaposleni s polnim delovnim
časom. Za obe vrsti osebja je potrebno  ustrezno usposabljanje:
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i. Učitelji, socialni delavci in drugi, ki prevzemajo posebne
naloge splošne zdravstvene vzgoje s posebnim poudarkom na
problemih zlorabe drog, potrebujejo:

– jasna navodila glede znanih tveganj za zdravje, ki so
posledica vedenjskih ali družbenih dejavnikov;

– zadovoljivo razumevanje psiholoških problemov otrok in
mladostnikov;

– nekaj temeljnega znanja o drogah in njihovih učinkih;
– dobre prijeme za usklajevanje programov zdravstvene vzgoje;

ii. Strokovnjaki za preprečevanje zlorabe drog (zlasti
sekundarno in terciarno preprečevanje) potrebujejo multidisci-
plinarno usposabljanje, ki vključuje:

– dobro razumevanje ciljev primarnega, sekundarnega in
terciarnega preprečevanja;

– temeljito poznavanje psihološkega razvoja in družbenega
medsebojnega učinkovanja zlasti v zvezi z odraščajočimi in mladimi;

– primerno znanstveno poznavanje drog;
– dobro razumevanje širših pritiskov družbe na mladino;
iii. Izbira osebja bi morala temeljiti na merilih, kot so:
– sposobnost za multidisciplinarno delo,
– obsežne izkušnje z različnimi vedenjskimi vzorci

posameznikov in skupin,
– posebno zanimanje in razumevanje za težave otrok in mladine,
– sposobnost vzpostavljanja odnosov z mladimi na neavtorita-

ren pa vendar jasno opredeljen način in dobrega sodelovanja z učitelji,
starši, šolskimi zdravstvenimi službami, občinskimi službami itd.

iv.  Kadar je preprečevanje zlorabe drog dodatna delovna
obremenitev določenega strokovnega delavca (npr. učitelja,
zdravstvenega delavca osnovnega zdravstvenega varstva, socialnega
delavca), bi morala biti posebna pozornost posvečena
uravnoteženosti med delovnimi obveznostmi posameznika.

c) Ocenijo naj programe zdravstvene vzgoje; pri merjenju
učinkov takih programov na zdravo vedenje v nadaljnjem življenju
otrok je treba upoštevati, da so programi še na poskusni stopnji in
jih je mogoče uporabiti pri velikem številu otrok v osnovnih in
srednjih šolah, kjer so del celovitega vzgojno-izobraževalnega

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI188



programa; ocenjevati bi jih bilo treba po zaporednem postopku in
pri tem upoštevati naslednje: 

i. pripraviti bi bilo treba začetno osnovno poročilo o
zdravstvenih potrebah lokalne skupnosti, ki bo podlaga in
usmeritev za ustrezen in sprejemljiv program zdravstvene vzgoje,
primeren za uporabo v manjšem merilu, tako da se preizkusi
njegova izvedljivost;

ii. glede na to, da se program zdravstvene vzgoje nujno
osredotoča na načine življenja, ki vplivajo na zdravje, naj bi bili v
učni program vključeni dejavniki tveganja, ki so povezani z
določenim načinom življenja, in odnos do skrbi za zdravje;
poudarjena naj bi bila tudi motivacija za spreminjanje škodljivih
navad; za preizkus učinkovitosti takega programa pa bi bil potreben
tudi mehanizem za dolgoročno spremljanje stanja;

iii. za dolgoročno spremljanje stanja bi bile potrebne študije
vzorčnih skupin prebivalstva, da bi lahko ocenili učinke programa in
ovrednotili učinke drugih spremenljivk, ki so vplivale na program;

iv.  vzporedno s študijami za dolgoročno spremljanje stanja bi
bilo treba omogočiti tudi prilagajanje programov zdravstvene vzgoje
spremembam zdravstvenih potreb v kraju; v takem primeru bi bilo
treba predvideti, da bi bili prikazana sprememba stanja in
sprememba programa izvedeni standardizirano.

d) (Drugi splošni ukrepi.) Zdravstveno vzgojo in druge ukrepe
primarnega preprečevanja naj dopolnijo z izvajanjem socialne
politike, ki je usmerjena v to, da:

i. odvrača od zatekanja k psihotropnim snovem kot odziv na
stres in druge osebne probleme zlasti tako, da s pomočjo množičnih
medijev  zmanjšuje vrednost alkohola in drog v očeh javnosti in da
spodbuja zdravnike, da predpisujejo manj zdravil in dajejo več
pozitivnih nasvetov za zdravo življenje;

ii. pomaga družinam, da si med seboj pomagajo zlasti ob
stresih in drugih težavah mladostnikov;

iii. spodbuja ustvarjanje ali obnavljanje celovitih skupnosti, v
katerih naj bi zlasti šole in zdravstvene in socialne službe izražale
kulturno soodvisnost take skupnosti in se nanjo odzivale,
pospeševale vključevanje v družbo, omogočale ljudem dejavno in
koristno življenje in zlasti pospeševale zaposlovanje mladih in
olajšale dostop do tečajev usposabljanja in možnosti za nabiranje
delovnih izkušenj vsem mladim, ki to potrebujejo.
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Priporočilo št. R (88) 7
o zdravstveni vzgoji v šoli ter o vlogi in usposabljanju 
učiteljev

(Sprejel ga je Odbor ministrov 18. aprila 1988 na 416. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je ta cilj med drugim mogoče doseči tudi
s sprejetjem skupnega pristopa v zdravstvu in socialnem varstvu;

ob sklicevanju na svoje Priporočilo št. R (82) 4 o
preprečevanju problemov, povezanih z alkoholom, zlasti med
mladimi ljudmi in na svoje Priporočilo št. R (82) 5 o preprečevanju
odvisnosti od drog in posebni vlogi zdravstvene vzgoje ter na
zaskrbljenost, zaradi katere je ti priporočili sprejel;

glede na to, da se kljub razvoju izpopolnjenih in
specializiranih zdravstvenih sistemov, ki povezujejo splošne
preventivne ukrepe in službe za zdravstveno varstvo, ki so na voljo,
še vedno pojavljajo številni zdravstveni problemi, ki se ne odzivajo
na klasične ukrepe preprečevanja in zdravljenja;

ker ugotavlja, da je večina teh problemov povezana z
nezdravim načinom življenja in da zdravstvena vzgoja z
uveljavljanjem zdravega odnosa do življenja in s promocijo zdravega
načina življenja lahko pripomore, da do takih problemov ne pride,

ker ugotavlja, da je ob osrednji vlogi družine šola
najpomembnejša ustanova za uvajanje zdravstvene vzgoje, ker
združuje v skupine mladino tiste starosti, v kateri mladi najlažje
osvojijo zdrave vedenjske vzorce, 

ker se zaveda, da je za vzpostavitev šolskih programov
zdravstvene vzgoje treba zagotoviti:
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– smernice za načrtovanje in pripravo učnega načrta
zdravstvene vzgoje;

–   jasno opredelitev vloge učitelja na tem področju;
–  temeljno izobraževanje na delovnem mestu in nadaljnje

usposabljanje vseh učiteljev, tako da bodo vsak na svojem področju
lahko prispevali svoj del k takim programom,

priporoča, da vlade držav članic sprejmejo celostno politiko
za zdravstveno vzgojo v šolah in pri tem upoštevajo vse, kar je
vsebovano v prilogi.
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Priloga k Priporočilu št. R (88) 7

1. Temeljne zasnove

1.1 Zdravje je več kot samo to, da človek ni slaboten ali bolan; to je
kakovost življenja, ki združuje v sebi socialne, duševne, moralne in čustvene
razsežnosti. To je silovito bogastvo, ki si ga je treba pridobiti in ga nato vse
življenje braniti in nenehno obnavljati.

1.2 Zdravstveno vzgojo v bistvu sestavljajo:

– zagotavljanje boljše obveščenosti o dejavnikih, ki vplivajo na
zdravje;

– pojasnjevanje odnosa in razmerja med zdravjem ter fizičnim in
psihosocialnim okoljem;

–  ozaveščanje posameznika in družine in razvijanje skupne zavesti in
smisla odgovornosti v odnosu do zdravja;

–  pospeševanje odgovornega odnosa do zdravja in zdravega načina
življenja;

1.3 Pri zdravstveni vzgoji v šoli otroci in mladostniki spoznavajo
pravilno in nepravilno ravnanje, kar jim omogoča oblikovati njihov odnos
do zdravja in vedenjske vzorce, ki pozitivno učinkujejo na njihovo zdravje;
pridobijo pa tudi potrebne informacije in sposobnosti, da se lahko sami
odločajo. V primerjavi z drugimi "poučevanih" šolskimi predmeti je to
interdisciplinarna dejavnost, ki mora prevevati vse šolsko življenje in se širiti
v skupnost zunaj šole in ki terja osebno zavzetost  vseh, ki so vanjo
vključeni.

2. Naloge zdravstvene vzgoje v šoli

Zdravstvena vzgoja v šoli naj bi:

i. na predšolski stopnji pospeševala duševni, socialni in čustveni
razvoj otrok v predšolskem okolju in spodbujala otroke, da se zavedajo
svojega telesa v odnosu do drugih in do okolja; spodbujala naj bi tudi
izkušnje v procesu odločanja in dejavno vključevanje vanj;

ii. na osnovnošolski stopnji omogočila učencem postopno
spoznavanje človekove rasti in razvoja in oblikovanje zavesti o temeljnih
vprašanjih odnosa med zdravjem in okoljem;

iii. na srednješolski stopnji omogočila mladim ljudem, da razvijejo
svoje znanje o človekovi rasti in o njegovem fizičnem, psihičnem in
družbenem razvoju ter o dejavnikih, ki pozitivno ali negativno vplivajo na
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zdravje; omogočila naj bi jim, da samozavestno pozitivno vrednotijo to
obdobje f izičnih in psihičnih sprememb in pridobijo pravo mero
samospoštovanja in da se naučijo analizirati ravnanja in vedenje, ki
vplivajo na zdravje, in se tako lažje dejavno usposobijo za odločanje.

3. Smernice za načrtovanje in razvoj programa zdravstvene vzgoje

3.1 Programi zdravstvene vzgoje bi morali upoštevati socialno in
kulturno okolje šolske mladine.

3.2 Načrtovalci programa bi morali upoštevati:

i. zdravstvene potrebe in z zdravjem povezano vedenje, kot jih vidijo
otroci in mladina sami ter njihovi starši; 

ii. zdravstvene potrebe, kot jih ugotavljajo zdravniki, zdravstveni
delavci in inšpektorji;

iii. zdravstvene potrebe in vzorce z zdravjem povezanega vedenja, kot
jih vidi skupnost, v kateri otroci in mladina živijo, in skupnost, v kateri
bodo morda kasneje živeli. 

3.3 V procesu dejavnega sodelovanja vseh naj bi načrtovalci
pripravili program zdravstvene vzgoje v šoli, ki bo upošteval ugotovljene
potrebe in prednostne naloge. Program šolske zdravstvene vzgoje bi moral
biti izdelan na treh ravneh:

3.3.1 učni načrt za krepitev zdravja, v katerega so vključeni
premišljeni "poučevani" elementi in različni odnosi z vseh vidikov učnega
načrta;

3.3.2 ustaljene šolske navade ali zdravje v šoli. Treba je zagotoviti,
da je življenje v šoli skladno s cilji programa zdravstvene vzgoje; zagotavlja
naj fizično in duševno zdravje in dobre medsebojne odnose;

3.3.3 različne oblike zagotavljanja zdravstvenih in socialnih storitev
v šoli. Dobro sodelovanje med šolo in zdravstvenimi in socialnimi službami
je potrebno tako za zagotavljanje vključevanja teh služb v pripravo
programov šolske zdravstvene vzgoje kot tudi za njihovo izvajanje. 

3.4 Učni načrt za krepitev zdravja bi moral upoštevati spreminjanje
in razvoj šolske mladine in njenega okolja.

3.5 Tematiko zdravstvene vzgoje bi morali nenehno znova
obravnavati na različnih stopnjah zahtevnosti v skladu z doseženo stopnjo
dojemanja otrok in mladine, tako da so povezana z njihovimi zanimanji in
potrebami (spiralni razvoj učnega načrta).



3.6 Ker je razpon nalog velik, od prenašanja znanja do spreminjanja
vedenja, bi lahko upoštevali vse učne metode od najtradicionalnejših do
najsodobnejših: klasične učne ure, razprave, skupinsko delo, družbe-
novzgojne dejavnosti, tehnike komuniciranja itd. Vendar za vse sprejete
metode velja, da na njihovo učinkovitost vpliva vključevanje učitelja in
njegova zavzetost za program.

4. Raziskave in ovrednotenje

4.1 Z raziskavami bi lahko prišli do boljšega razumevanja, kako
učenci, učitelji, starši, socialne službe in zdravstveno osebje in predstavniki
skupnosti dojemajo zdravje, kar bi ob upoštevanju najnovejših znanstvenih
podatkov lahko pomagalo pri pripravi učnega gradiva za izboljšanje
delovnih razmer v razredu.

4.2 Vse sestavine učnega načrta bi morale biti ovrednotene,
doseganje ciljev pa bi bilo treba oceniti posamično in zbirno; v ta proces bi
morali biti vključeni učitelji, učenci, starši, osebje socialnih in zdravstvenih
dejavnosti in predstavniki skupnosti.

5. Usposabljanje učiteljev

5.1 Ker se ta vzgoja razlikuje od drugih "poučevanih" predmetov, je
treba vse učitelje pripraviti za delo v zdravstveni vzgoji ne glede na to, ali
bodo imeli v njej večjo ali manjšo vlogo. 

5.2 Usposabljanje učiteljev bi moralo biti za osnovnošolske učitelje
po možnosti organizirano na ravni začetnega usposabljanja in na ravni
usposabljanja ob delu. Srednješolske učitelje pa naj bi uvedli v zdravstveno
vzgojo med njihovim osnovnim poklicnim usposabljanjem, nato pa naj bi
imeli možnost razširiti svoje znanje ob rednem delu.

6. Strokovna priprava učiteljev

6.1 Na splošno bi morali učitelji:

i. poznati sedanje teotetične osnove zdravstvene vzgoje;
ii. poznati razvoj dogodkov v svoji državi tako v sistemu

izobraževanja kot v skupnosti nasploh.

6.2 Med usposabljanjem bi bilo treba poudariti:

i. možnosti šole kot mesta za pospeševanje zdravja posameznih
otrok in "kolektivno" zdravje šolske skupnosti;

ii. zdravstvena vzgoja se ne ukvarja le z obveščanjem, ampak sodi
vanjo tudi pojasnjevanje vrednot, vedenjskih norm in prepričanj z
možnostjo različne izbire ter obravnavanje etičnih vprašanj;
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iii. na zdravje je mogoče gledati z več različnih vidikov in nanj
vplivajo sprejete odločitve in začrtane usmetitve zelo različnih vladnih
resorjev (na primer zdravstva, sociale in gospodarskih zadev);

iv. zdravstveno vzgojo je treba razumeti kot demokratični proces, v
katerem spodbujamo učence, da poiščejo in uporabijo pomembne
informacije, ki jih vodijo do pravilnega odločanja v danih okoliščinah. 

6.3 Med cilji, ki jih je treba zasledovati pri pripravi učiteljev za
zdravstveno vzgojo bi morali biti:

i. boljše poznavanje zdravja; to naj vključuje socialne, čustvene,
moralne in duševne pa tudi fizične sestavine;

ii. boljše razumevanje odnosa med zdravjem in drugimi sestavinami
učnega načrta;

iii. pomagati učiteljem in učencem, da uvidijo, da je zdravstvena
vzgoja bistvena sestavina v razvoju osebnih sposobnosti in osebnosti;

iv.  pokazati, da je vprašanja zdravstvene vzgoje mogoče vključiti v
druge vidike učnega načrta;

v.pokazati, kako pomembna je raznolikost  neformalnih pristopov,
ki pa morajo biti usklajeni s formalnim učnim načrtom zdravstvene vzgoje;

vi. pomagati učiteljem in dijakom, da se naučijo uporabljati
metode, ki so primerne za zdravstveno vzgojo;

vii. pomagati učiteljem, da priznajo tudi vlogo drugih pri vzgoji za
zdravje in pomembno vlogo, ki jo ima svetovanje učencem; spodbujati bi
jih bilo treba, da se naslonijo na znanje in izkušnje svojih učiteljskih
kolegov, osebja šolske zdravstvene službe, raznih skupin v okolju, staršev
itd.

6.4 Po vsebini bi usposabljanje moralo zagotoviti, da med svojo
strokovno pripravo za poklic vsi učitelji:

i. pridobijo temeljno znanje o zdravem šolskem okolju in občutek
odgovornosti za ustvarjanje takega okolja;

ii. postanejo občutljivi za zdravstvene potrebe otrok;
iii. dobijo vpogled v osnovne procese rasti in razvoja otrok;
iv. pridobijo znanje o tem, kaj je treba vedeti za samostojne

odločitve o svojem lastnem zdravju;
v. spoznajo metodologijo, ki naj uporabijo pri poznavalnih in

čustvenih elementih priprave učnega načrta;
vi. pridobijo sposobnosti za multidisciplinarno delo s kolegi pri

skupnih usmeritvah poučevanja;
vii. pridobijo sposobnost sodelovanja z drugimi pomembnimi

posamezniki, sistemi in službami. 
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6.5 Učitelji, ki so določeni za posebne vloge v programih šolske
zdravstvene vzgoje, kot so na primer koordinatorji, učitelji za posebne dele
učnega načrta ali za posebne skupine otrok, morajo imeti poleg splošne
usposobljenosti, ki velja za vse učitelje, še posebna znanja in sposobnosti.
Dobro morajo poznati vse vidike učnega načrta v zvezi z zdravljem. Še zlasti
pa naj bi:

i. imeli posebno znanje o tem, kako pripraviti celostne programe in
ugotoviti, kje so morebitne vrzeli;

ii. odigrali ustrezne vloge pri izvajanju programa;
iii. bili sposobni svetovati drugim učiteljem in
iv. ocenjevali doseganje ciljev, ovrednotili primernost uporabljenih

metod dela in učinkovitost učnega načrta, ki naj bi prispeval k boljšemu
zdravju otrok.

7. Organizacija usposabljanja učiteljev

7.1 Učiteljišča in drugi ustrezni izobraževalni zavodi bi se postopoma
morali organizirati tako, da bi bilo poskrbljeno za tovrstno usposabljanje
učiteljev v multidisciplinarnih skupinah; če primanjkuje strokovnjakov, bi
taki izobraževalni zavodi morali imenovati koordinatorja, ki bi pritegnil
strokovnjake za različna področja od zunaj in tako zagotovil, da se pri
pouku kaže strokovna izbranost zdravstvene vzgoje.

7.2 Organizirano bi moralo biti tudi usposabljanje na delovnem
mestu, po možnosti kar v šoli in s pomočjo koordinatorjev iz prej
omenjenih zavodov.

7.3 Izobraževalni zavodi, ki so odgovorni za usposabljanje učiteljev
pred zaposlitvijo in med delom, bi morali imeti na voljo smernice v obliki
izobraževalnega gradiva, ki bi ga bilo treba pripraviti na ravni države s
sodelovanjem med zdravstvenim resorjem in resorjem vzgoje in
izobraževanja. Tako gradivo naj bi vsebovalo:

i. navodilo za usposabljanje z vsebino in metodami dela;
ii. vse potrebno gradivo za učitelje, ki se udeležijo tečaja.

7.4 V usposabljanje na delovnem mestu naj bi bil vključen tudi izpit
o aktualnih temah.

8. Priprava usmeritev zdravstvene vzgoje

8.1 Da bi zagotovili vpliv zdravstvene vzgoje na celotni šolski sistem,
je treba pripraviti ustrezne usmeritve. S temi usmeritvami naj bi:
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i. zagotovili usklajeno delovanje med zdravstvenim resorjem in
resorjem vzgoje in izobraževanja na osrednji, regionalni in lokalni ravni s
pomočjo koordinacijskih odborov, ki podpirajo uvajanje zdravstvene
vzgoje v vse šolske učne načrte;

ii. poskrbeli za imenovanje ljudi, ki bodo na regionalni ravni
odgovorni za pripravo strategij v šolah in pri tem tesno sodelovali z
ravnatelji šol in po potrebi tudi s šolskim koordinacijskim odborom;

iii. zagotovili, da bodo vsi, ki so vključeni v ta program, imeli na voljo
za to potreben čas in gradivo. 



Priporočilo št. R (90) 22
o varstvu duševnega zdravja določenih občutljivih 
skupin v družbi

(Sprejel ga je Odbor ministrov 18. oktobra 1990 na 445. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami zlasti zato, da olajša njihov gospodarski in
družbeni napredek;

glede na to, da je ta cilj med drugim mogoče doseči s
sprejetjem skupnih pravil v zdravstvu;

ker ugotavlja, da je v statutu Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) zdravje opredeljeno kot ,”stanje popolnega
telesnega, duševnega in družbenega ugodja”;

ker ugotavlja, da so evropski ministri za zdravstvo na svoji kon-
ferenci v Stockholmu leta 1985 poudarili večjo skrb za duševno zdravje;

ker nadalje ugotavlja, da so tudi za evropsko območje
pomembni cilji Svetovne zdravstvene organizacije z geslom “Zdravje
za vse” in njene usmeritve v novejših dokumentih o preprečevanju
duševnih, živčnih in psihosocialnih motenj;

ker se zaveda predlogov, vsebovanih v poročilu Sveta Evrope
“Učinki dolgotrajne brezposelnosti na zdravje” (1987);

glede na to, da je pogostost duševnih bolezni velika in vedno
pomembnejša težava javnega zdravja ter hudo in drago breme za
posameznika, družino in skupnost;

glede na to, da lahko ukrepi za pospeševanje duševnega
zdravja med občutljivimi skupinami znatno zmanjšajo pojavnost
duševnih bolezni in nadaljnjo obolelost;
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ker se zaveda, da so naloge pospeševanja duševnega zdravja
med drugim:

– povečanje psihosocialnih spretnosti in mehanizmov
obvladovanja na ravni posameznika;

– ustanavljanje omrežij za pomoč in podporo na medosebni
in družbeni ravni;

– podpiranje ustreznih psihosocialnih služb za pokrivanje
potreb;

– pospeševanje primernejših življenjskih razmer glede
stanovanjske oskrbe, izobraževanja itd. za občutljive skupine;

ker se zaveda, da so ukrepi za zmanjšanje pojavnosti težav v
duševnem zdravju na primarni ravni v veliki meri odvisni od razmer
zunaj običajnih dejavnosti zdravstvenih in socialnih služb; 

ker se zaradi dolgotrajnosti duševnih bolezni zaveda tudi
pomembnosti programov za zgodnje odkrivanje in zdravljenje v
okviru sekundarne in terciarne zdravstvene oskrbe

priporoča vladam držav članic Sveta Evrope, da se ravnajo po
smernicah, navedenih v prilogi k temu priporočilu. 
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Priloga k priporočilu št. R (90) 22

I. SPLOŠNO

1. Strategije in smernice za preprečevanje duševnih bolezni, posebej
namenjene za reševanje potreb določenih občutljivih skupin, bi morale biti
izoblikovane in uvedene na državni, regionalni in lokalni ravni z jasno
določenimi cilji in viri sredstev; morale bi

– ponuditi neprekinjeno oskrbo,
– biti usmerjene v skupnost,
– biti prožne,
– zagotoviti dostop do storitev in ponuditi širok obseg strokovnih

znanj.

Povezane bi morale biti s stanovanjsko oskrbo, zagotavljanjem
zdravstvenih in socialnih storitev, namestitvijo in politiko socialnega
varstva, ki so bistveni za skupnostno oskrbo in izvajanje politike duševnega
zdravja. 

2. Razviti in krepiti bi bilo treba povezave med različnimi
strokovnimi skupinami, ki delajo na psihosocialnem področju v
bolnišnicah, v skupinah za osnovno zdravstveno varstvo, socialnih službah
in prostovoljnih organizacijah.

3. Razviti bi bilo treba sisteme za zagotavljanje kakovosti in
spremljanje stanja skupaj z metodami za sodelovanje javnosti in s
posebnim poudarkom na storitvah za občutljive skupine.

II. MLADINA

4. Posebno prednost je treba dati pospeševanju pozitivnega razvoja
duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Za to naj bi ustanovili
multidisciplinarne skupine, ki bi svetovale o oblikovanju politike. Zlasti bi
morali

i. psihiatri, osnovno zdravstveno varstvo in socialne službe priznati
pomembnost skrbno usklajene psihosocialne pomoči občutljivim
materam. Tako pomoč naj bi ob prvi možni priložnosti zagotovili zlasti
ženskam s hudimi duševnimi motnjami ali hudimi težavami zaradi
odvisnosti od alkohola ali drog. 

ii. ob razpadu družine ali smrti enega od staršev poskrbeti za
programe prostovoljne pomoči in skupine za svetovanje samskemu
roditelju, ki naj bi delovale kot osrednje mesto za praktično svetovanje in
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pomoč, ki sta pogosto bistvena za nadaljevanje družinskega življenja in
varstvo otrok in mladostnikov v obdobju, ko so najbolj občutljivi.

iii. razvijanje psihosocialnih sposobnosti in ustreznih mehanizmov
obvladovanja težav rutinsko vključiti v zdravstveno vgojo, ki jo zagotavljajo
šole s ciljem razvijanja zdravega načina življenja in preprečevanja
psiholoških motenj, zavračanja šole, nezaželjenih nosečnosti in drugih
izraznih oblik nezmožnosti obvladovanja stresov odraščanja;

iv. razviti ustrezen obseg storitev za pokrivanje potreb starejših otrok
in mladostnikov po psihoterapevtskem obravnavanju, ki je namenjeno
obvladovanju kriznih stanj;

v. v zdravstvenih in socialnih službah razviti učinkovita socialna
omrežja s posebnimi programi stanovanjske oskrbe, sistemi pomoči in
namestitvami pri družinah, da bi v ustreznih primerih olajšali ločitev iz
družinskega okolja in omogočili primerno urejanje take ločitve.

III.  ETNIČNE MANJŠINE

5. Politiko duševnega zdravja za etnične manjšine bi morali
oblikovati tako, da bi upoštevali potrebe priseljencev, delavcev migrantov
in beguncev in zagotavljati bi morali vključevanje ciljne skupine. Ta politika
bi morala zlasti:

i. priznati dejstvo in ukrepati tako, da se reševala težave zaradi
osamitve in težave pri kulturnem prilagajanju in učenju jezika, ki vplivajo na
te skupine, zlasti na ženske, in zaradi česar ne poiščejo ustrezne
zdravstvene pomoči v osnovni zdravstveni službi in tudi ne sodelujejo pri
zdravljenju, to pa pomeni pri duševni bolezni in čustvenih motnjah še
posebno težavo;

ii. zagotoviti ustrezen obseg po kulturi prilagojenih služb za
psihoterapevtsko pomoč za mlade, saj je treba vedeti, da so odraščajoča
dekleta, ki so morda v središču nasilnih medkulturnih sporov, še posebej
občutljiva za težave z duševnim zdravjem;

iii. upoštevati dejstvo, da se težave z duševnim zdravjem zaradi
različnih kulturnih ozadij lahko kažejo na različne načine, in zato poskrbeti
za izobraževanje zdravstvenih delavcev dušenega zdravja o drugih kulturah
in o psihopatologiji ljudi iz etničnih manjšin;

iv. vključiti v zdravstveno oskrbo in socialne službe na vseh ravneh
tudi osebje iz različnih kulturnih okolij, ki posameznikom lahko ponudijo
posebno pomoč in drugim omogočijo vpogled v kulturne dejavnike, ki so
pomembni za potrebe njihovih pacientov.



IV. ŽRTVE HUDIH NESREČ IN REŠEVALCI

6. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti psihosocialnim vidikom
hudih nesreč in treba bi bilo določiti tudi smernice za reševanje psiholoških
posledic za udeležence velikih nesreč, kot je priporočila Svetovna
zdravstvena organizacija. Zdravstvene oblasti posameznih držav bi morale
zlasti:

i. določiti skupino na državni ali regionalni ravni, odgovorno za
pripravo smernic za politiko duševnega zdravja v zvezi s hudimi nesrečami;

ii. razviti na regionalni in lokalni ravni pristojno omrežje, odgovorno
za reševanje psiholoških posledic hudih nesreč;

iii. pospeševati sodelovanje na evropski ravni in s tem zagotoviti
izmenjavo informacij in ustrezno spremljanje praktičnih izkušenj,
pridobljenih v drugih državah, v zvezi s psihološkimi posledicami
obvladovanja hudih nesreč. 

V. STAREJŠI

7. Razviti bi bilo treba celostno politiko duševnega zdravja za
starejše, ki je naravnana na življenje v skupnosti in multidisciplinarna na
primarni, sekundarni in terciarni ravni. Vsebovala naj bi:

i. večjo ozaveščenost o usmeritvi v zgodnejše upokojevanje in
njegove vplive na duševno zdravje glede potreb po načrtovanju novega
načina življenja, oblikovanju novih povezav in načrtovanju dejavnosti za
prosti čas;

ii. spoznanje, da je treba zagotavljati pomoč in svetovanje
sorodnikom neozdravljivo bolnih in tistim, ki so nedavno izgubili svoje
bližnje in ki so priznano sorazmerno rizična skupina v odnosu na
psihiatrične motnje; 

iii. celoten spekter zdravstvenih in psihosocioloških storitev, ki so na
voljo, vključno z multidisciplinarnimi presojami in poudarkom na razvoju
oskrbnih paketov, namenjenih za pomoč starejšim na njihovih domovih in
tistim, ki zanje skrbijo;

iv. zagotavljanje primernega obveščanja javnosti glede obsega
oskrbnih storitev, ki so na voljo pri organizacijah, ki ponujajo take storitve.

v.spoštovanje pravic ljudi in njihovih želja glede storitev, ki jih
zahtevajo:

vi. zagotavljanje ustreznega osebja in pozitivnih programov oskrbe
in obravnavanja v domovih za starejše ali bolnišničnih oddelkih, ki skrbijo
za to skupino ljudi, skupaj z rednimi pregledi zunanjih institucij, tako da so
zagotovljeni zadovoljivi standardi. 
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VI.  RAZISKAVE

8. Opraviti bi bilo treba pregled obstoječih raziskav o dejavnikih, ki
vplivajo na duševno zdravje teh skupin, in pospeševati nadaljnje raziskave
na  področjih, kot so:

i. razvoj zdravih mehanizmov za obvladovanje težav med
občutljivimi skupinami;

ii. dejavniki, ki bi morda olajšali psihosocialni razvoj ogroženih otrok
in mladih ljudi, vključno s tistimi, ki so izpostavljeni zlorabi;

iii. samski roditelji in njihovi otroci ob upoštevanju spremenjenih
vzorcev družinskega življenja;

iv. spreminjajoči se vzorci samomorov in poskusov samomorov, da
bi ugotovili učinkovite načine preprečevanja, zlasti pri mladih odraslih
ljudeh;

v.dejavniki, ki bi lahko vplivali na duševno zdravje etničnih skupin,
vključno s priseljenci, delavci migranti in begunci;

vi. vpliv zgodnjega upokojevanja na duševno zdravje starejših ljudi in
dejavniki tveganja za demenco, slabše zaznavanje in zmedenost;

vii. načini zagotavljanja pomoči družinam duševno ali telesno
prizadetih ljudi in bolnikov s hudimi ali dolgotrajnimi duševnimi motnjami
ter načini seznanjanja javnosti z njihovimi potrebami. 

VII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

9. Boljše izobraževanje in usposabljanje bi bilo treba zagotoviti na
teh področjih:

i. terapevtske spretnosti za strokovnjake zdravstvenih in socialnih
služb:

a) v dodiplomskem  učnem programu za osebje zdravstvenih,
izobraževalnih in socialnih služb v zvezi z uporabo pristopov za reševanje
problemov za različne skupine, kulture in socialne sisteme;

b) na podiplomski ravni: multidisciplinarno usposabljanje s
poudarkom na oblikovanju skupin za samopomoč,  pomembnosti
komuniciranja in potrebni ozaveščenosti o potrebah lokalne skupnosti;

ii. za strokovnjake zdravstvenih in socialnih služb: uporaba metod za
zgodnje odkrivanje:

a) v zvezi s samomori in poskusi samomorov: povečevanje spretnosti
za zgodnjo postavljanje diagnoze, zlasti v zvezi z depresijo;

b) v zvezi z najstnicami z nezaželeno nosečnostjo: poudarek na
ugotavljanju možnih težav z duševnim zdravjem;
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c) v zvezi z neuspehi v šoli in pobegi: usposabljanje pedagoškega in
zdravstvenega osebja za zgodnje odkrivanje težav v šoli, pri
multidisciplinarnem pristopu pa upoštevanje vzgojno-izobraževalnih,
psiholoških in družbenih vidikov; 

d) razlike med normalnimi in bolezenskimi odzivanji na izgubo
ljubljene osebe;

iii. spretnosti obvladovanja težav za ljudi iz občutljivih skupin:

a) v zvezi s samskimi roditelji, ki nimajo ustrezne finančne ali
socialne podpore: povečevanje ozaveščenosti o možnih težavah z duševnim
zdravjem, če ni ustrezne podpore;

b) za družine s tveganjem zlorabe otroka: usposabljanje v primernih
vzorcih starševstva in pomoč pri vzpostavljanju boljših odnosov njihovimi
otroki;

c) za priseljence: usposabljanje za ustanavljanje skupin za
samopomoč, z izobraževalnimi brošurami, ki naj bodo na voljo v ustreznih
jezikih in/ali narečjih;

d) za tiste, ki se približujejo starosti: usposabljanje s pripravami na
upokojitev;

e) za družine z neozdravljivimi bolniki: usposabljanje v obvladovanju
težav med umiranjem in kasneje po izgubi ljubljene osebe. 
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Priporočilo št. R (93) 2
o zdravstveno-družbenih vidikih zlorabe otroka

(Sprejel ga je Odbor ministrov 22. marca 1993 na 490. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami zlasti s sprejetjem skupnih pravil o zadevah
skupnega interesa;

ker priznava pravico vseh otrok, da živijo v ugodnih razmerah
za svoj pravilen razvoj in odraščajo v okolju, kjer ni fizičnega,
spolnega in čustvenega zlorabljanja, zanemarjanja in drugih oblik
zlorabe otroka;

ker ugotavlja, da je zloraba otroka pojav, ki je v državah
članicah zbudil veliko zaskrbljenost;

ob upoštevanju Priporočila št. R (79) 17 glede varstva otrok
pred trpinčenjem, Priporočila št. R (85) 4 o nasilju v družini in
Priporočila št. R (90) 2 o družbenih ukrepih v zvezi z nasiljem v
družini;

zavedajoč se Konvencije Združenih narodov o pravicah otroka;

ker priznava potrebo po politikah za  preprečevanje zlorabe
otroka in ob tem upošteva tudi potrebo po varstvu zasebnosti vseh
prizadetih oseb in spoštovanju zaupnosti,

priporoča vladam držav članic:

1. da sprejmejo tako politiko, katere cilj bo zavarovati dobro
počutje otroka v njegovi družini;

2. da vzpostavijo sistem za učinkovito preprečevanje,
ugotavljanje, sporočanje, preiskovanje, presojo, reševanje in
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spremljanje primerov zlorabe otroka z multidisciplinarnim
pristopom, ki jasno določa vloge in odgovornosti različnih organov
in služb, ki se vključujejo v reševanje takih primerov;

3. da v ta namen sprejmejo ukrepe, navedene v prilogi k temu
priporočilu.



Priloga k Priporočilu št. R (93) 2

1. Preprečevanje

1.1 Pripraviti, izvajati, spremljati in ovrednotiti program preventivne
politike v zvezi z zlorabo otrok na primarni, sekundarni in terciarni ravni za
vso državo in lokalno.

1.2 Na primarni ravni:

a) z raznovrstnimi akcijami po sredstvih javnega obveščanja (npr.
TV, radio, tisk, letaki, plakati) in z drugimi ukrepi utrjevati družbeno
ozaveščenost o pravicah otrok do življenja brez zanemarjanja in brez
fizičnega, čustvenega in/ali spolnega zlorabljanja, o škodljivih posledicah
zlorabe otrok in o pozitivnih načinih vzgoje otrok brez zlorabe;

b) vzpostavljati družbeno-gospodarske razmere in ustanavljati
službe socialnega varstva, ki bodo krepile sposobnost družin, da preživljajo
svoje otroke in zanje skrbijo;

c) poudarjati pravice vseh otrok in mladih do življenja brez zlorab in
potrebo po spreminjanju vzgojnih in vedenjskih vzorcev, ki tako življenje
ogrožajo;

d) čim bolj zmanjšati nasilje v družbi in zatekanje k nasilju pri vzgoji
otrok.

1.3 Na sekundarni in terciarni ravni: pripraviti, izvajati, spremljati, in
kjer je to primerno, dopolniti preventivne programe za preprečevanje
zlorabe otroka ob upoštevanju krajevnih razmer in organiziranih oblik
zagotavljanja storitev. Sem lahko sodijo:

a) preventivni ukrepi, opredeljeni v Priporočilu št. R (79) 17 glede
varstva otrok pred trpinčenjem in Priporočilu št. R (90) 2 o družbenih
ukrepih v zvezi z nasiljem v družini;

b) zagotavljanje igrišč, otroških jasli in vrtcev, zdravstvenega varstva
otrok in drugih služb socialnega varstva, ki zadovoljujejo materialne,
psihosocialne in zdravstvene potrebe otrok in krepijo pravilen razvoj otrok;

c) zagotavljanje lahko dostopnih služb, ki ne stigmatizirajo
uporabnikov njihovih storitev, za pomoč in podporo staršem, ki imajo
težave z vzgojo in preživljanjem otrok;

d) izvajanje izobraževalnih programov za otroke o njihovi pravici do
življenja brez zlorab s poudarkom na telesni ozaveščenosti, navajanju na
samozavestnost in na njihovo pravico, da rečejo ne;

e) javno objavljanje virov pomoči (kot so na primer telefonske linije
za pomoč v sili, zatočišča za otroke, ki imajo težave zaradi zanemarjanja ali
zlorabe).
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2. Odkrivanje in obveščanje

2.1 Določite službo (ali službe) ali posameznika na primerni ravni, ki
bo štiriindvajset ur dnevno dosegljiv za sprejemanje obvestil o zlorabi.

2.2 Spodbujajte strokovnjake (na primer učitelje, zdravnike,
socialne delavce, medicinske sestre in negovalke in druge, ki so v stikih z
otroki), da pooblaščeno službo obvestijo, če iz utemeljenih razlogov
menijo, da je bil otrok zlorabljen ali da ga zlorabljajo, ali če resno sumijo,
da gre za zlorabo, ali imajo očitne razloge za prepričanje, da bi lahko prišlo
do zlorabe.

2.3 Svetujte strokovnjakom, da bi ob spoštovanju etičnih kodeksov
in zakonskih predpisov o zaupnosti morali upoštevati dejstvo, da bi v takih
okoliščinah vendarle morali obvestiti pooblaščeno službo.

2.4 Razmislite o zavarovanju oseb, ki so pozvane na sodišče kot
priče ter v dobri veri in skrbi prijavijo zlorabo ali utemeljen sum zlorabe
otroka. 

2.5 Ukrepajte tako, da po sredstvih javnega obveščanja in z
razdeljevanjem letakov na primer v zdravstvenih domovih, knjižnicah in
podobno obveščate člane skupnosti o obstoju in znakih zlorabe otroka in
o tem, da so na voljo službe, ki pomagajo otrokom in družinam. 

2.6 Ukrepajte tako, da spodbujate odgovorno laično prijavljanje, da
je neki otrok morda žrtev zlorabe, in pri tem po potrebi zagotovite
anonimnost tistih, ki take primere prijavljajo.

2.7 Zagotovite, da bo oseba, ki je primer zlorabe prijavila,
obveščena o ustreznem ukrepanju, če to dopuščajo pravni in etični kodeksi
o zaupnosti.

2.8 Vzpostavite službe (kot je na primer telefonska linija za pomoč)
za žrtve zlorabe in druge, ki želijo prijaviti svojo zaskrbljenost v tej zvezi.

3. Preiskava in presoja

3.1 Na ustrezni ravni ustanovite službe, ki bodo na voljo
štiriindvajset ur na dan in bodo imele pooblastila ter sredstva in kadre, da
bodo v primernem roku lahko poskrbele za:

a) vsestransko preiskavo ob prijavi o zlorabi otroka;
b) psihosocialno presojo potreb otrok in njihovih družin za

praktično pomoč in podporo, terapijo, zakonske varstvene ukrepe itd.;
c) zdravstveno psihosomatsko in fizično oceno otroka glede na

naravo izražene zaskrbljenosti in vrsto zlorabe;
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d) začasne ali dolgoročne zakonske ukrepe za varstvo otroka, če je
to potrebno;

e) sprejetje nujnih ukrepov v vsakem trenutku, vključno z
namestitvijo otroka v zatočišče. 

3.2 Zagotovite, da bodo ob intervencijah v vseh primerih zlorabe
otroka prva skrb največje koristi otroka in da službe, če so že na voljo
zlorabljenim otrokom in njihovim družinam, ravnajo z občutkom za
starost otroka, njegove želje, njegovo razumevanje dogodkov, spol,
etnično, kulturno, versko in jezikovno poreklo in za njegove posebne
potrebe, na primer zaradi invalidnosti. 

3.3 Izvajajte politike, katerih cilj je, če je to le mogoče, partnersko
sodelovanje z otrokovimi starši in zagotavljanje dobrega počutja otroka v
njegovi lastni družini ob zagotavljanju ustrezne pomoči in podpore.

3.4 Poskrbite, da bodo otroci obveščeni o tem, kako je zanje
poskrbljeno, kakšne so njihove pravice in kaj bo storjeno, da se raziščejo
razlogi za njihove težave. 

3.5 Zagotovite, da bodo starši, če to le ni v škodo otroka, obveščeni
o skrbi   za njihovega otroka in o tem, kakšne so njihove pravice do
soodločanja in pritožbe.

3.6 Zagotovite, da si bodo v primerih, kadar so otroci ločeni od
staršev, vsi resno prizadevali vzdrževati zveze med otrokom in njegovimi
starši, kolikor je to le mogoče in skladno z dobrim počutjem otroka.

3.7 Poskrbite za to, da imajo otroci ustreznega zastopnika, da so
vprašani za mnenje in da se njihovo mnenje tudi upošteva, vendar glede na
njihovo starost in razumevanje. 

3.8 Kadar je to primerno, uredite vse potrebno za zdravniški pregled
otroka, ki ga mora v primernih prostorih opraviti izkušeno in strokovno
usposobljeno osebje, ki zna ugotoviti zlorabo otroka in delati z otroki.
Vsak zdravniški pregled bi moral biti opravljen v času, ki je za določen
primer ustrezen. V nekaterih okoliščinah je treba takoj ukrepati. 

3.9 Omejite vse zdravniške preglede na najmanjše možno število in
na najmanj moteč poseg, ki je potreben, da se lahko ugotovi, ali je bil otrok
res zlorabljen, da se zagotovi nujno zdravljenje in po potrebi dokumentira
klinični dokaz, ki je lahko uporabljen v sodnem postopku za varstvo otroka
ali za kazenski pregon tistega, ki je otroka zlorabil. 

3.10 Zagotovite, da bodo pri vsaki policijski preiskavi in kasnejšem
kazenskem postopku najpomembnejši dobro počutje in koristi otroka. To
vključuje tudi občutljivost za otrokove potrebe med razgovori in na
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sodiščih, kadar so otroci poklicani kot priče. Treba je tudi zagotoviti, da se
postopki ne zavlačujejo na škodo otrokove pravice, da dobi pomoč. 

3.11 Uveljavite v praksi take ustaljene postopke, ki spodbujajo
medsebojno obveščanje med strokovnjaki, ki sodelujejo v preiskavi, in pri
oceni stanja in ki priznavajo, da je treba spoštovati zaupnost tako
pridobljenih informacij. To lahko dosežete z organiziranjem
multidisciplinarnih posvetov za obravnano primerov, ki jih sklicujete v
dogovorjenih časovnih razdobjih; na njih predstavijo svoja poročila vsi, ki
so bili vključeni v preiskavo in presojo, nato pa se izdela načrt za ustrezno
skrb in varstvo otrok, za njihove družine, in kadar je to primerno, tudi za
storilce, ki so zlorabo otrok zagrešili. 

4. Nadaljnje posredovanje, reševanje in pregled

4.1 Po opravljeni preiskavi in presoji pomagajte, posredujte in
nadalje urejajte zadeve za zlorabljene otroke po pisnem načrtu, ki je
zasnovan tako, da kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno zagotovi, da
je zadoščeno potrebam otroka in njegove družine, vključno z brati in
sestrami. Načrt lahko med drugim vsebuje določbe o f inančni in
materialni pomoči ter o storitvah, kot so dnevno varstvo, začasno varstvo
ali namestitev v drugo stanovanje, zdravljenje, svetovanje ali podpora za
otroka in za njegovo družino; oceniti je treba potrebne storitve za otroka
in njegovo družino in odločiti, ali otrok lahko ostane doma ali pa je morda
potrebna ločitev od družine. 

4.2 Za vsak primer posebej imenujte ključnega delavca, ki se bo
posvetoval z vsemi službami ali zavodi, ki se vključujejo v pomoč otroku in
družini, ter usklajeval njihovo delo in zagotavljal izvajanje načrta za dobro
počutje in varstvo otroka in njegove družine.

4.3 Določite usmeritve, ki jamčijo zagotavljanje ustrezne pomoči in
podpore, da so sprejete sodne in upravne odločbe v korist otroka in
njegovega razvoja in da so sprejete tudi dovolj hitro v roku, ki je v skladu z
otrokovimi potrebami in njegovim dojemanjem.

4.4 Določite na ustrezni ravni postopke za redne preglede in
poročila o poteku primerov zlorabe ter za spremljanje izvajanja načrtov za
dobro počutje in varstvo otroka in njegove družine. Pri takih postopkih je
osrednjega pomena vključitev osebe (ki je lahko eden od ključnih
sodelavcev ali samostojni odvetnik), katere naloga je zastopati otrokove
koristi in delovati kot odvetnik in skrbnik za otrokovo dobro počutje, pri
čemer upošteva otrokove potrebe, želje in čustva.

4.5 Uredite vse potrebno za lažje zapiranje primerov na podlagi
multidisciplinarnega pregleda stanja in okrevanja žrtve in storilcev zlorabe



ter v okoliščinah, ko storitve za dobro počutje in varstvo otroka in družine
niso več potrebne. 

4.6 Izvajajte ukrepe tudi za tiste, ki zlorabijo otroke, pa naj bo to s
kazenskim pregonom, zdravljenjem ali kombiniranimi programi zdravljenja
in kazenskih sankcij. Kako se odzivamo na storilce kaznivega dejanja
zlorabe otroka, je med drugim odvisno od potreb prizadetih otrok, same
narave zlorabe, presoje storilcev, njihovega odzivanja in odnosa do
zlorabe, od možnosti za uspeh zdravljenja in rehabilitacije kakor tudi od
zahtev kazenskega sodnega sistema. 

5. Usposabljanje

5.1 Zagotovite ustrezno usposabljanje za osebje različnih strokovnih
skupin, ki se vključujejo v preprečevanje zlorabe otrok in varstvo otrok pred
zlorabo in zlasti:

a) zahtevajte, da bodo organi, ki so odgovorni za osnovne tečaje
izobraževanja za zdravnike, sestre in negovalke, socialne delavce, učitelje,
policiste, otroške psihologe, pravnike in vse druge, ki pri svojem delu lahko
naletijo na primere zlorabe otrok, vključili v redni učni načrt  tudi temo
zlorabe otroka in varstva otroka;

b) seznanite vse osebje, ki dela z otroki, z njihovimi nalogami in
dolžnostmi kakor tudi z nalogami in dolžnostmi drugih strokovnih
delavcev v zvezi z javljanjem sumljivih primerov in nadaljnjim ukrepanjem
ter zagotovite, da se bo vse osebje zavedalo, kakšne so potrebe otrok in
kakšni so zakonski predpisi, usmeritve in postopki za zagotavljanje
dobrega počutja in varstva zlorabljenih otrok in njihovih družin in kako je
treba spoštovati zaupnost  na zdravstvenem in drugih področjih;

c) zagotovite, da bodo strokovnjaki, ki se vključujejo v preiskavo in
presojo zlorabe otroka, v posredovanje in delo z zlorabljenimi otroki, njihovi-
mi družinami ali storilci in sodelujejo v civilnopravnih in kazenskih sodnih po-
stopkih v zvezi z zlorabo otrok, popolnoma usposobljeni in ustrezno izkušeni;

d) zahtevajte, da se tisti, ki so tesno povezani s primeri zlorabe otrok
še dodatno strokovno usposabljajo v veščinah občevanja z otroki, ki so ali
so morda bili zlorabljeni; in da imajo potrebno strokovno izobrazbo ter da
so se voljni vključevati, da so lahko dosegljivi in da so stalno na voljo
(družinam ni mogoče pomagati samo delno in po koščkih);

e) zagotovite možnosti za usposabljanje na delovnem mestu in za
dopolnilno izobraževanje, tako da bodo strokovnjaki na tekočem z
razvojem in usmeritvami pri delu z zlorabljenimi otroki, njihovimi
družinami in storilci. 

f)zagotovite možnosti za multidisciplinarno usposabljanje, da tako
povečate medsebojno razumevanje in sodelovanje med različnimi
strokami, ki so vključene v reševanje takih primerov;
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g) tistim, ki so tesno povezani s primeri zlorabe otrok, zagotovite
možnosti, da proučujejo svoje lastno odzivanje na te probleme in
raziskujejo posebne izzive dela z zlorabljenimi otroki, njihovimi družinami
in storilci;

h) spremljajte in ocenjujte programe usposabljanja na področju
zlorabe otrok, da dosežete boljše poznavanje ustrezne vsebine, študijskega
gradiva in metod dela.

6. Raziskave

6.1 Spodbujati primerjalne raziskave med državami članicami zaradi
analize različnih sistemov za zadovoljevanje potreb otrok in njihovih družin
in za odzivanje na zlorabe otrok in zaradi primerjave njihove učinkovitosti
v korist prizadetih otrok in družin.

6.2 Razvijati raziskovalne programe na temo zlorabe otroka s
posebnim poudarkom na:

a) ovrednotenju različnih pristopov za preprečevanje zlorabe
otroka;

b) ovrednotenju različnih sistemov za vključevanje otrok in staršev v
procese odločanja in za varstvo njihovih pravic;

c) ovrednotenju različnih pristopov do reševanja primerov zlorabe
otroka  in poseganju v neposredno delo z otroki, družinami in storilci; 

d) prepoznavanju vzorcev in usmeritev pri zlorabi otrok, kar naj
pomaga pri ciljnem usmerjanju preprečevanja in posredovanja.

7. Finančne posledice

7.1 Ustrezno ukrepati na državni, regionalni in lokalni ravni, da se
zagotovi ustrezno financiranje programov in ukrepov, ki jih je treba izvajati
v okviru tega priporočila.
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Pravne zadeve





Priporočilo št. 1065 (1987)1

o trgovanju z otroki in drugih oblikah
izkoriščanja otrok

Skupščina

1. glede na to, da imajo otroci pravico do varne in humane
vzgoje in da jih je družba dolžna varovati in paziti na njihove koristi;

2. osupla nad mednarodno trgovino z otroki za take namene,
kot so prostitucija, pornografija, suženjstvo, nezakonita posvojitev
itd.;

3. sklicujoč se na svoje Priporočilo št. 1044 (1986) o
mednarodnem kriminalu, v katerem priporoča, da Odbor ministrov
povabi vlade držav članic, da sodelujejo pri študiji o trgovini z otroki
in pri ukrepanju proti njej;

4. glede na to, da imajo otroci enako kot vsi ljudje pravico
uživati okolje, ki jim daje varnost, zdravje in telesno nedotakljivost
in da je z njimi treba človeško ravnati ter da jim je družba dolžna
zagotoviti varstvo, spremljati spoštovanje njihovih pravic in jim
zagotavljati enake možnosti;

5. zavedajoč se svojega Priporočila št. 874 (1979) v zvezi z
Evropsko listino o pravicah otroka, ki obravnava več vidikov, od
pravnega položaja do zdravstvenega in socialnega varstva;

6. glede na to, da je bistveno, da države članice nujno
ukrepajo, kot sledi:

a) podpišejo in ratif icirajo naj v nadaljevanju naštete
konvencije, če tega še niso storile:
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i. Konvencijo o zatiranju trgovanja z ljudmi in izkoriščanja
prostitucije drugih (Zbirka pogodb Združenih narodov št. 1342,
dana na voljo za podpis v Lake Successu, New York, 21. marca
1950);

ii. Evropsko konvencijo o posvojitvi otrok (1967);
iii. Haaško konvencijo o sodni pristojnosti, uporabnem pravu

in priznavanju stopenj v zvezi s posvojitvijo;
iv. Konvencijo št. 138 Mednarodne organizacije dela o najnižji

starosti za zaposlitev; 
v.Evropsko socialno listino s posebnim sklicevanjem na njen 7.

člen o pravici otrok in mladostnikov do varstva;

b) na generalni skupščini Združenih narodov naj podprejo
osnutek deklaracije o socialnih in pravnih načelih za varstvo in
blaginjo otrok s posebnim poudarkom na pospeševanju rejništva in
posvojitev v državi in na mednarodni ravni;

c) iščejo naj varovalne ukrepe in izboljšajo vse običajne
postopke pri mednarodnih posvojitvah, med drugim:

i. s pripravo kodeksa vedenja in smernic za ravnanje
posameznikov in služb s predlogom, da bodo urejale meddržavno
prehajanje mladoletnikov brez spremstva;

ii. s tako ureditvijo, da pri mednarodnih posvojitvah otroke
namestijo s posredovanjem prostojnih organov ali služb ob uporabi
varovalnih ukrepov in standardov, ki so enakovredni standardom za
posvojitve v državi;

iii. s tako ureditvijo, da namestitev otroka v nobenem primeru
nikomur od sodelujočih ne bi smela prinesti nedopustnega
finančnega dobička;

d) pospešujejo in spodbujajo naj obsežne akcije obveščanja
javnosti o prodaji otrok in trgovanju z njimi ter o izkoriščanju
otroškega dela;

e) obveščajo naj vzgojitelje in mladino o pravicah otroka in
vključijo izobraževanje o človekovih pravicah v učne načrte šol na
vseh stopnjah;

f) podpirajo naj izvajanje razumnih raziskovalnih programov
na državni in mednarodni ravni za analiziranje oblik, pogojev in
organiziranosti prodaje otrok in trgovanja z njimi;
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g) uzakonijo naj stroge zakone in predpise za boj proti otroški
pornografiji in uskladijo ustrezno zakonodajo držav članic;

h) pospešujejo in dosledno naj izvajajo politiko, ki je
usmerjena v zadovoljevanje potreb zapuščenih otrok in otrok s
ceste;

i)obsodijo naj vsako politiko trgovinskega ali industrijskega
konkuriranja na podlagi izkoriščanja otroške delovne sile in
zagotovijo, da so dejavnosti razvojnih služb v državi in mednarodnih
agencij zasnovane tako, da pozitivno učinkujejo na pravice in koristi
otrok po vsem svetu;

j)sprejmejo naj take ukrepe, da otrokom, ki delajo v skladu s
7. členom Evropske socialne listine, jamčijo spodobno življenje in
delovne razmere;

k) okrepijo naj nadziranje javnosti nad takimi otroki, na primer
z izboljšanjem inšpektorata za delo, imenovanjem ombudsmana za
varovanje njihovih pravic, zagotavljanjem izobraževanja in
usposabljanjem na delovnem mestu ter z uvajanjem dodatnih
skrbstvenih ukrepov za njihovo zdravje in prehrano;

7. priporoča, da Odbor ministrov naloži Evropskemu odboru
za kazensko problematiko (CDPC), da kot prednostno nalogo
prouči trgovanje z otroki in druge oblike izkoriščanja otrok v skladu
z navedenimi predlogi.
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Priporočilo št. 1121 (1990)1

o pravicah otrok

Skupščina

1. opozarja, da je vitalnost družbe odvisna od možnosti, ki jih
daje svoji mlajši generaciji za rast in razvoj v okolju varnosti,
samouresničevanja, solidarnosti in miru; 

2. glede na to, da so otroci, torej človeška bitja, ki še niso
dosegla zrelosti, potrebni posebne pomoči, skrbi in varstva in glede
na to, da je treba ponovno potrditi temeljno odgovornost staršev in
o njej ne more biti nobenega dvoma;

3. glede na to, da bi otroci za poln in skladen razvoj svoje
osebnosti morali odraščati v vzdušju sreče, ljubezni in razumevanja;

4. glede na to, da pravica otrok do posebnega varstva nalaga
obveznosti družbi in odraslim, ki se z njimi običajno ukvarjajo, torej
staršem, učiteljem, socialnim delavcem, zdravnikom in drugim;

5. glede na to, da imajo otroci poleg pravice do varstva tudi
pravico, da se lahko neodvisno uresničujejo – celo proti volji odraslih;

6. glede na to, da starševsko polnomočje in pooblastila
drugih odraslih nad otroki izhajajo iz njihove dolžnosti, da otroke
varujejo, in bi smeli veljati le tako dolgo, dokler so potrebni za
varstvo otrokove osebe ali njegovega premoženja;

7. glede na to, da se ta pooblastila zmanjšujejo, ko otrok
dozoreva, in da je otrok kasneje sposoben uresničevati vedno večje
število pravic;
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8. glede na to, da je veliko negotovosti glede pravic, ki jih
nepolnoletni otroci lahko imajo ali uživajo, in da je zelo zaželeno, da
vse države članice priznavajo mladim polno pravno sposobnost pri
enaki starosti;

9. glede na to, da mladi vedno pogosteje potujejo, študirajo
in delajo v tujini in da sta iz tega razloga v državah članicah Sveta
Evrope glede otrokovih pravic zaželena skladno ukrepanje in
usklajena zakonodaja;

10. pozdravlja dejstvo, da je Generalna skupščina Združenih
narodov novembra 1989 sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah;

11. opozarja na Priporočilo št. R (88) 16 Odbora ministrov
državam članicam o ratifikaciji in boljšem izvajanju konvencij in
sporazumov, sklenjenih v Svetu Evrope za področje zasebnega
prava, zlasti konvencij, ki varujejo koristi otrok, in zato

13.  priporoča, da Odbor ministrov

A)  povabi države članice,

i. da podpišejo in ratificirajo, če tega še niso storile:

a) Evropsko socialno listino (1961, Zbirka evropskih pogodb
št. 35) in zlasti sprejmejo njen 7. člen o varstvu otrok in mladine, 17.
člen o varstvu mater in otrok in šesti odstavek 19. člena o ponovnem
združevanju družin ter zagotovijo, da bodo v njih vsebovani
standardi polno uveljavljeni;

b) Evropsko konvencijo o posvojitvi otrok (1962, Zbirka
evropskih pogodb št. 58);

c) Evropsko konvencijo o pravnem položaju otrok
nezakonskih otrok (1975, Zbirka evropskih pogodb št. 85);

d) Evropsko konvencijo o priznanju in izvršitvi sklepov o vzgoji
in varstvu otrok in vrnitvi vzgoje in varstva otrok (1980, Zbirka
evropskih pogodb št. 105);

e) Konvencijo št. 138 Mednarodne organizacije dela o
minimalni starosti za sprejem v delovno razmerje (1973);

ii. da predvidijo, če tega še niso storile, imenovanje posebnega
varuha človekovih pravic za otroke, ki bi jih lahko obveščal o
njihovih pravicah, jim svetoval, posredoval zanje in morda celo vložil
tožbo v njihovem imenu;
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iii. da storijo vse, kar lahko, za hitro ratifikacijo in izvajanje
Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah;

B) naloži pristojnim usmerjevalnim odborom, naj proučijo
možnost za pripravo primernega pravnega dokumenta Sveta
Evrope, s katerim bi dopolnili Konvencijo Združenih narodov o
otrokovih pravicah, in še zlasti svetuje Usmerjevalnemu odboru za
človekove pravice (CDDH), da prouči možnost izdelave dodatnega
protokola k Evropski konvencijio človekovih pravicah, ki bi se
nanašal na otrokove pravice;

C) poskrbi, da prej omenjeni evropski pravni dokument ne bo
vseboval samo državljanskih in političnih pravic otrok, ampak tudi
njihove ekonomske in socialne pravice ter Usmerjevalnemu odboru
za človekove pravice temu ustrezno naroči, naj sodeluje z drugimi
odbori in raznimi sektorji, na katere se to nanaša, kot sta na primer
socialni sektor in sektor zaposlovanja;

D) naloži Evropskemu odboru za pravno sodelovanje (CDCJ)
ali drugemu primernemu meddržavnemu  odboru izvedencev, da s
ciljem izoblikovanja skupnih evropskih stališč pripravi popolno
študijo o položaju otrok na sodiščih in o dejanjih, ki jih je
mladoletnik upravičen opraviti, preden doseže predpisano starost
za polno pravno sposobnost;

E) zbere majhno skupino zelo podkovanih neodvisnih
izvedencev, da proučijo, kako lahko otroci uresničujejo temeljne
pravice, ki so jim bile podeljene s takimi mednarodnimi dokumenti,
kot sta Evropska konvencija o človekovih pravicah in Evropska
socialna listina;

F) bolje obvešča otroke o pravicah, ki jih imajo;

G) vzpostavi usklajevanje, da zagotovi sistematično pro-
učevanje otrokovih pravic in sodelovanje z drugimi mednarodnimi
organizacijami, kot so Evropska skupnost, Mednarodna
organizacija dela, Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem
pravu in nevladne organizacije.
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Priporočilo št. R (84) 4
o odgovornosti staršev1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 28. februarja 1984 na 367. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami med drugim tudi s pospeševanjem sprejemanja
skupnih pravil v pravnih zadevah;

glede na to, da je mogoče izboljšati pravne sisteme glede
pristojnosti staršev, da bi s tem podprli razvoj otrokove osebnosti in
zavarovali njegovo osebo in njegove moralne in materialne koristi,
ob tem pa zagotovili pravno enakopravnost obeh staršev

priporoča vladam držav članic, da po potrebi prilagodijo
svojo zakonodajo, da bo skladna z načeli o odgovornosti staršev,
določenih v prilogi k temu priporočilu.
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Priloga k Priporočilu št. R (84) 4

1. načelo

V tem priporočilu

a) so odgovornosti staršev zbir dolžnosti in pooblastil, katerih cilj je
zagotoviti otroku  moralno in materialno blaginjo zlasti s skrbjo za osebo
otroka, z vzdrževanjem osebnih stikov  z njim in s tem, da poskrbijo za
njegovo vzgojo in izobraževanje, ga vzdržujejo, pravno zastopajo in
upravljajo njegovo premoženje;

b) izrazi “oče”, “mati”, “starši” se nanašajo na osebe, ki so z
otrokom v zakoniti sorodstveni zvezi.

2. načelo

Vsaka odločitev pristojnega organa o dodelitvi izvrševanja starševske
odgovornosti ali o načinu uresničevanja teh pristojnosti bi morala
prvenstveno temeljiti na koristih otroka . Vendar pa je treba spoštovati tudi
enakopravnost staršev in med njima ne bi smelo biti nobenega
pristranskega razlikovanja, zlasti ne na podlagi spora, rase, barve, jezika,
vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnostnega ali socialnega
porekla, povezanosti z narodno manjšino, gmotnega stanja, rojstva ali
drugega položaja.

3. načelo

Kadar se mora pristojni organ odločiti glede dodelitve ali
uresničevanja starševske odgovornosti in s tem vplivati na bistvene koristi
otrok, bi se  morali z njimi posvetovati, če to dopušča stopnja njihove
zrelosti v zvezi s tako odločitvijo.

4. načelo

Kadar osebe, ki imajo starševske odgovornosti, te uresničujejo na
način, ki škoduje bistvenim koristim otroka, bi moral pristojni organ na
lastno podudo ali na zahtevo sprejeti ustrezne ukrepe.

5. načelo

Starševske odgovornosti za otroka iz lastnega zakona bi morale
pripadati obema roditeljema skupaj.

6. načelo

Ob razvezi zakona ali ločitvi staršev naj bi pristojni organ, ki  mora
posredovati,  odločil  o uresničevanju starševskih odgovornosti. V  skladu

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI222



s tem  naj bi sprejel vse ustrezne ukrepe, na primer z delitvijo uresničevanja
pristojnosti med oba roditelja ali zagotovil,  če roditelja s tem soglašata,
da bosta pristojnosti uresničevala skupaj. Pri odločanju naj bi pristojni
organ upošteval vse dogovore, sklenjene med roditeljema, če le niso v
nasprotju s koristmi otroka.

7. načelo

1. Če je otrok nezakonski in je zakonita sorodstvena zveza
ugotovljena le z enim roditeljem, pripadajo starševske odgovornosti temu
roditelju.

2. Če je otrok nezakonski in je zakonita sorodstvena zveza
ugotovljena za oba roditelja, lahko notranje pravo določi,  da starševske
odgovornosti

a) po določbah 8. načela:

i. uresničuje samo mati;
ii. uresničuje samo oče, kadar je tako odločil pristojni organ ali

kadar sta se oba roditelja tako dogovorila;

a) uresničujeta oba roditelja ločeno v skladu z delitvijo pristojnosti
med njima, kot jo je določil pristojni organ;

b) uresničujeta oba roditelja skupaj, če skupaj živita ali če sta se
med seboj tako dogovorila.

8. načelo

V vseh primerih pa sta oba starša dolžna vzdrževati otroka . Roditelj,
s katerim otrok ne živi, bi moral imeti vsaj možnost vzdrževanja osebnih
odnosov z otrokom, razen če bi tako razmerje hudo škodovalo koristim
otroka.

9. načelo

1. Kadar oba roditelja skupaj uresničujeta starševske odgovornosti
in eden od njiju umre, bi morale te pristojnosti pripadati preživelemu
roditelju.

2. Kadar umre roditelj, ki sam uresničuje starševske  odgovornosti,
bi moral njegove pristojnosti uresničevati preživeli roditelj, razen če so
zaradi koristi otroka potrebni drugi ukrepi.

3. Kadar ne živi več nobeden od roditeljev, bi moral pristojni organ
odločiti o dodelitvi starševskih odgovornosti .  Notranja zakonodaja lahko
določa, da se te pristojnosti prenesejo na člana družine ali na osebo, ki jo
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je določil roditelj, ki je zadnji umrl, razen če so zaradi koristi otroka
potrebni drugi ukrepi.

10. načelo

1. Kadar oba roditelja skupaj uresničujeta starševske odgovornosti,
bi morala vsako odločitev, ki vpliva na koristi otroka,  sprejeti s soglasjem
obeh.

2. Kadar roditelja o kaki zadevi ne soglašata in jo eden od njiju
predloži pristojnemu organu, naj bi ta organ skušal roditelja spraviti med
seboj, če je to v korist otroka, če pa to ne uspe, bi moral sprejeti ustrezno
odločitev.

3. V odnosu do tretjih bi morala  obveljati domneva o soglasju med
roditeljema, razen v primerih, ko notranje pravo glede na pomembnost
koristi, o katerih se je treba sporazumeti, zahteva izrecno soglasje
roditeljev.

11. načelo

Praviloma bi moral biti vsak roditelj obveščen o uresničevanju
odgovornosti, ki  mu niso bile dodeljene, če si to želi, vendar pa vedno,
kadar so prizadete bistvene koristi otroka.
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Priporočilo št. R (85) 4
o nasilju v družini1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 26. marca 1985 na 382. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je družina osnovna organizacijska enota
demokratičnih družb;

glede na to, da je v obrambo družine vključeno tudi varstvo
vseh njenih članov pred vsako obliko nasilja, ki se vse prepogosto
pojavlja med njimi;

glede na to, da je nasilje vsako dejanje ali opustitev, ki škoduje
življenju, fizični ali psihični nedotakljivosti ali svobodi osebe ali
resno škoduje razvoju njene osebnosti;

glede na to, da tako nasilje zlasti prizadene otroke na eni in
ženske na drugi strani, čeprav na različne načine;

glede na to, da so otroci upravičeni do posebnega varstva
družbe pred vsemi oblikami razlikovanja ali zatiranja in pred vsako
zlorabo avtoritete v družini in drugih institucijah;

glede na to, da isto velja za ženske, če trpijo zaradi določenih
dejanskih neenakopravnosti, ki jih ovira pri prijavljanju kakršnega
koli nasilja, katerega žrtve so;

ob upoštevanju svoje Resolucije št. (78) 37 o neenako-
pravnosti zakoncev v civilnem pravu v zvezi s tem;
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tudi ob upoštevanju svojega Priporočila št. R (79) 17 glede
varstva otrok pred trpinčenjem;

ob upoštevanju referatov 4. posvetovanja kriminologov v
okviru Sveta Evrope o trpinčenju otrok v družini;

ob upoštevanju Priporočila št. 561 (1969) posvetovalne
skupščine Sveta Evrope o varstvu mladoletnikov pred trpinčenjem

priporoča vladam držav članic, da

I.glede preprečevanja nasilja v družini:

1. opozorijo javno mnenje na obsežnost, resnost in posebne
značilnosti nasilja v družini, tako da si pridobijo njegovo podporo
za ukrepe, usmerjene v boj proti temu pojavu;

2. pospešujejo razširjanje znanja in obveščenosti med družinami
o družbenih in družinskih odnosih, zgodnje odkrivanje morebitnih
konfliktnih situacij in urejanje medosebnih in meddružinskih sporov;

3. zagotovijo primerno strokovno usposabljanje za vse tiste, ki
so odgovorni za posredovanje ob nasilju v družini, in zaradi njihovih
nalog zlasti za tiste, ki take primere lahko odkrijejo ali imajo opraviti
z žrtvami nasilja;

4. uredijo vse potrebno in spodbujajo ustanavljanje agencij,
združenj ali fundacij, katerih cilj je ob primernem spoštovanju
zasebnosti drugih pomagati žrtvam družinskih razmer, povezanih z
nasiljem, ter podpirajo njihovo delovanje;

5. ustanovijo upravne oddelke ali multidisciplinarne odbore,
katerih  naloga je, da pazijo na žrtve nasilja v družini, in imajo
pooblastila za urejanje takih primerov.

Med drugim bi lahko bili pooblaščeni, da

–  prejemajo prijave o nasilnih dejanjih v družini,
–  uredijo vse potrebno za zdravniški pregled na zahtevo žrtve,
–  pomagajo in svetujejo različnim strankam, vključenim v

nasilje v družini, ter zanje skrbijo in v ta namen opravljajo socialne
poizvedbe;

–   dajejo sodiščem za družinske in otroške zadeve ali organom
pregona informacije, za katere tak oddelek ali odbor meni, da bi jih
bilo treba predložiti enemu ali drugemu od teh organov;
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6. za te oddelke ali odbore določijo stroga pravila glede
razširjanja ali objavljanja informacij, ki so jim dostopne pri izvajanju
njihovih pooblastil;

II. glede prijavljanja nasilnih dejanj v družini:

7. razširjajo posebne informacije o tem, kako priporočljivo in
lahko izvedljivo je, da osebe, ki zvedo za nasilje v družini ali ga
opazijo, to prijavijo pristojnim organom, zlasti tistim, ki so
omenjeni v četrtem in petem odstavku prejšnjega člena, in kako
lahko neposredno posežejo v dogajanje, da pomagajo osebi v
nevarnosti;

8. razmislijo o možnosti, da bi odpravili obvezo varovanja
tajnosti za izvajalce nekaterih poklicev, tako da bi organom iz
petega odstavka prejšnjega člena lahko odkrivali vse informacije, ki
se nanašajo na nasilje v družini;

III. glede posredovanja države po nasilnih dejanjih v družini:

9. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je ob nasilju v
družini mogoče hitro ustrezno ukrepati, pa čeprav samo začasno,
da se zavaruje žrtev in prepreči ponovitev podobnih dogodkov;

10. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so za vsak
primer, ki izhaja iz spora med partnerjema, na voljo ukrepi za
zavarovanje otrok pred nasiljem, ki so mu zaradi spora izpostavljeni,
in lahko resno škoduje razvoju njihove osebnosti;

11. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da z navzkrižjem
med civilnopravnimi, upravnimi in kazenskimi ukrepi niso prizadeti
interesi žrtve, pri čemer pa se razume, naj bi kazensko ukrepali le v
skrajni sili;

12. pregledajo zakonodajo v zvezi s pooblastili za kaznovanje
otrok, da bi omejili oziroma dejansko prepovedali telesno
kaznovanje, pa čeprav kršitev take prepovedi še ne pomeni nujno
kazni za kaznivo dejanje;

13. proučijo možnost, da bi nasilje v družini lahko obravnavali
samo posebej usposobljeni člani tožilstva, preiskovalnih organov ali
sodišč;

14. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so v takih
primerih praviloma opravljene psiho-socialne poizvedbe in da lahko
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tožilstvo ali sodišče zlasti na podlagi ugotovitev teh poizvedb in v
skladu z merili, ki upoštevajo interese žrtve in otrok v družini,
namesto kazenskih sankcij predlaga ali sprejme drugačne ukrepe,
zlasti kadar osumljenec ali obdolženec soglaša, da se bo podredil
nadzoru ustreznih socialnih ali zdravstveno-socialnih služb ali
organov za pogojno kaznovane;

15. ne uvedejo sodnega postopka ob nasilju v družini, če tega
ne zahteva žrtev ali če to ni nujno v javnem interesu;

16. sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo varstvo pred vsemi
zunanjimi pritiski na dužinske člane, ki so pričali ob nasilju v družini.
Zlasti mladoletnim bi moral pomagati primeren svetovalec. Razen
tega teža tako zbranih dokazov ne bi smela biti manjša zaradi pravil
glede prisege;

17. razmislijo, ali ne bi bilo priporočljivo sprejeti posebne
zakonske določbe za kazniva dejanja, storjena v družini.
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Priporočilo št. R (85) 7
o poučevanju in učenju o človekovih pravicah v šolah

(Sprejel ga je Odbor ministrov 14. maja 1985 na 385. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina;

ker ponovno potrjuje prizadevanja za človekove pravice,
vsebovane v Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih
pravicah, Konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in Evropski socialni listini;

ob upoštevanju obveznosti glede izobraževanja o človekovih
pravicah, ki so jih države članice v zadnjih desetih letih prevzele na
mednarodnih in evropskih konferencah, 

sklicujoč se na:

– svojo lastno Resolucijo št. (78) 41 o “poučevanju človekovih
pravic”;

– svojo Deklaracijo o “nestrpnosti: grožnji demokracije” od
14. maja 1981,

– svoje priporočilo št.  R (83) 13 o “vlogi srednje šole pri
pripravi mladih ljudi za življenje";

ob upoštevanju Priporočila št. 963 (1983) posvetovalne
skupščine Sveta Evrope o “kulturnih in vzgojnih sredstvih za
zmanjševanje nasilja”;

ker se zaveda, da je treba ponovno potrditi demokratične
vrednote, da bi se postavili po robu:
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– nestrpnosti, nasilnim dejanjem in terorizmu,
– ponovnim pojavom izražanja rasističnih nazorov in so-

vraštva do  tujcev;
–  razočaranju mladih v Evropi, ki jih je prizadela gospodarska

recesija in se zavedajo nenehne revščine in neenakosti v svetu;

ker zato verjame, da bi se morali vsi mladi ves čas svojega
šolanja učiti o človekovih pravicah, saj je to del njihove priprave na
življenje v pluralistični demokraciji;

prepričan, da so šole skupnosti, ki so lahko in bi morale biti
vzor spoštovanja dostojanstva vsakega posameznika in razlik med
njimi, strpnosti ter enakih možnosti,

I.priporoča, da vlade držav članic ob upoštevanju svojih
sistemov vzgoje in izobraževanja in zakonske podlage zanje

a) spodbujajo poučevanje in učenje o človekovih pravicah v
šolah v skladu s sugestijami, vsebovanimi v prilogi k temu
priporočilu;

b) opozorijo osebe in organe, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem v šolah, na besedilo tega priporočila;

II. nalaga generalnemu sekretarju, da prenese to priporočilo
vladam tistih držav članic Evropske kulturne konvencije, ki niso
članice Sveta Evrope.
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Priloga k Priporočilu št. R (85) 7

Sugestije za poučevanje in učenje o človekovih pravicah v šolah

1. Človekove pravice v šolskem učnem načrtu

1.1 Razumevanje človekovih pravic in izkušnje z njimi so pomembna
sestavina priprave vseh mladih ljudi za življenje v demokratični in
pluralistični družbi. To je del družbene in politične vzgoje in vključuje tudi
medkulturno in mednarodno razumevanje.

1.2 Z zamislimi, povezanimi s človekovimi pravicami, bi se lahko in
bi se tudi morali seznanjati že od zgodnje stopnje dalje. Nenasilno
reševanje sporov na primer in spoštovanje do drugih ljudi bi lahko
privzgajali otrokom že v predšolskem obdobju ali v mali šoli. 

1.3 Za seznanjanje mladih z abstraktnejšimi pojmi človekovih pravic,
kot so na primer razumevanje filozofskih, političnih in pravnih zasnov, je v
srednji šoli veliko možnosti zlasti pri predmetih, kot so zgodovina,
geografija, družboslovje, moralna in verska vzgoja, jezik in literatura,
aktualne teme in ekonomija.

1.4 Človekove pravice neizogibno vključujejo tudi področje politike. Pri
poučevanju o človekovih pravicah naj bi se zato vedno opirali in sklicevali na
mednarodne sporazume in pakte in učitelji bi morali paziti, da svojim učen-
cem ne vsiljujejo svojih osebnih prepričanj in jih ne vpletajo v ideološke boje. 

2. Veščine

Med veščine, povezane z razumevanjem in podpiranjem človekovih
pravic, sodijo:

i. intelektualne veščine, zlasti:

– veščine, povezane s pisnim in ustnim izražanjem, vključno s
sposobnostmi poslušanja in razpravljanja ter obrambe svojih stališč;

–  veščine, ki vključujejo presojo, kot so:
– zbiranje in proučevanje gradiva iz različnih virov, vključno z

množičnimi mediji, in sposobnost taka gradiva analizirati in priti do
poštenih in uravnovešenih sklepov;

– prepoznavanje pristranosti, predsodkov, stereotipov in diskriminacije;

ii. družboslovne veščine, zlasti:

– prepoznavanje in sprejemanje razlik,
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– vzpostavljanje pozitivnih in nezatiralnih osebnih razmerij,
– nenasilno reševanje sporov,
– prevzemanje odgovornosti,
– sodelovanje pri odločanju,
– razumevanje uporabe mehanizmov za varstvo človekovih pravic na

lokalni, regionalni, evropski in svetovni ravni.

3. Znanje, ki ga je treba pridobiti pri pouku človekovih pravic

3.1 Za pouk človekovih pravic v šolah bodo uporabljeni različni
pristopi v skladu s starostjo in razmerami učencev in posebnim položajem
šol ali izobraževalnih sistemov. Teme, ki jih je treba obdelati pri učenju o
človekovih pravicah, bi lahko bile med drugim:

i. glavne vrste človekovih pravic, dolžnosti, obveznosti in
odgovornosti;

ii. različne oblike krivice, neenakopravnosti in diskriminacije,
vključno s seksizmom in rasizmom;

iii. narodi, gibanja in ključni dogodki, uspehi in neuspehi v
dosedanjem in nenehnem boju za človekove pravice;

iv. glavne mednarodne deklaracije in konvencije o človekovih
pravicah, kot sta Splošna deklaracija človekovih pravic in Konvencija za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

3.2 Poudarek pri poučevanju in učenju o človekovih pravicah bi
moral biti pozitiven. Otroci lahko dobijo občutek nemoči in malodušja, če
se srečujejo s preveč primeri kršitev in oporekanja človekovih pravic.
Uporabiti bi bilo treba primere, ki ponazarjajo napredek in uspeh. 

3.3 Pouk človekovih pravic v šolah bi moral pripeljati do
razumevanja idej pravičnosti, enakopravnosti, svobode, miru, pravic in
demokracije in do zavzemanja zanje. Razumevanje bi moralo temeljiti na
spoznanjih, po tudi na izkušnjah in čustvih. Šole bi zato morale dati
učencem priložnost, da občutijo čustveno prizadetost za človekove pravice
in svoja čustva izrazijo v igri, umetnosti, glasbi, ustvarjalnem pisanju in na
avdiovizualnih medijih.

4. Vzdušje šole

4.1 Demokracije se je mogoče najbolje naučiti v demokratičnem
okolju, v katerem spodbujajo sodelovanje, kjer je mogoče odkrito izraziti
svoje poglede in o njih razpravljati, kjer velja svoboda izražanja za učence
in učitelje in kjer vladata poštenost in pravičnost. Ustrezno vzdušje je zato
bistveno dopolnilo k učinkovitemu učenju o človekovih pravicah.

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI232



4.2 Šole bi morale spodbujati starše in druge člane skupnosti, da
sodelujejo pri njenih dejavnostih. Za šole utegne biti zelo primerno tudi
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki lahko priskrbijo informacije,
študije primerov in neposredne izkušnje o uspešnih kampanjah za
človekove pravice in dostojanstvo.

4.3 Šole in učitelji skušajo pozitivno delovati na svoje učence in
priznavajo, da so pomembni vsi dosežki – pa naj bodo znanstveni,
umetniški, glasbeni, športni ali praktični.

5. Usposabljanje učiteljev

5.1 Začetno usposabljanje naj bi učitelje pripravilo za njihov
prihodnji prispevek k poučevanju o človekovih pravicah na njihovih šolah.
Bodoči učitelji naj bi na primer:

i. dobili spodbude, da bi se začeli zanimati za dogajanja doma in po
svetu;

ii. imeli možnost študirati ali delati v drugi državi ali v drugačnem
okolju;

iii. pridobili znanje, da bi lahko odkrivali vse oblike diskriminacije v
šolah in družbi in se proti njim borili ter da bi spoznali in premagali tudi
svoje lastne predsodke.

5.2 Bodoče učitelje in tiste, ki že učijo, bi bilo treba spodbuditi, da
se na primer na ekskurzijah ali študijskih potovanjih seznanijo z

i. glavnimi mednarodnimi deklaracijami in konvencijami o
človekovih pravicah;

ii. delovanjem in dosežki mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z
varstvom in uveljavljanjem človekovih pravic, 

5.3 Vsi učitelji potrebujejo možnost, da dopolnijo svoje znanje z
novimi spoznanji in se naučijo tudi novih metod dela, in to možnost bi
morali dobiti z usposabljanjem na delovnem mestu. To lahko vključuje
proučevanje dobre prakse pri poučevanju o človekovih pravicah kakor tudi
pripravo primernih metod dela in gradiva.

6. Mednarodni dan človekovih pravic

Šole in izobraževalne zavode za usposabljanje učiteljev bi morali
spodbuditi, da spoštujejo mednarodni dan človekovih pravic (10.
december).
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Priporočilo št. R (87) 20
o odzivanju družbe na mladoletniško prestopništvo

(Sprejel ga je Odbor ministrov 17. septembra 1987 na 410. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da se mladi ljudje šele razvijajo in bi zato morali
biti vzgojni vsi ukrepi, ki se nanje nanašajo;

glede na to, da bi družbeno odzivanje na mladoletniško
prestopništvo moralo upoštevati osebnost in posebne potrebe
mladoletnikov in da so zanje potrebni posebni strokovni posegi, in
kadar je to primerno, tudi posebno obravnavanje zlasti na podlagi
načel, ki so vsebovana v Deklaraciji Združenih narodov o otrokovih
pravicah;

prepričan, da bi morala naloga vzgajanja in vključevanja v
družbo še naprej ostati značilnost kaznovalnega sistema za
mladoletnike in da bi morali, če je le mogoče, odpraviti zaporno
kazen za mladoletnike;

glede na to, da naj bi ukrepe za mladoletnike po možnosti
izvajali v njihovem naravnem okolju in da bi se vanje zlasti na lokalni
ravni morala vključevati tudi skupnost;

prepričan, da morajo biti mladoletnikom zagotovljena enaka
jamstva kazenskega postopka kot odraslim;

ob upoštevanju dosedanjega dela Sveta Evrope na področju
mladoletniškega prestopništva in zlasti Resolucije št. (78) 62 o
mladoletniškem prestopništvu in družbenih spremembah ter
sklepov 14. konference kriminoloških raziskav na temo”,
preprečevanje mladoletniškega prestopništva: vloga institucij
socializacije v spreminjajoči se družbi”;
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ob upoštevanju Standardnih minimalnih pravil Združenih
narodov za mladoletniško sodstvo (Pekinška pravila)

priporoča vladam držav članic, da po potrebi pregledajo in
popravijo svojo zakonodajo in prakso s ciljem,

I. Preprečevanje

1. da si znova ali še naprej posebej prizadevajo za
preprečevanje mladoledniške neprilagojenosti in prestopništva, zlasti

a) z izvajanjem celovite politike za pospeševanje vključevanja
mladih ljudi v družbo;

b) z zagotavljanjem posebne pomoči in poskusnim uvajanjem
v šole ali v mladinske ali športne organizacije posebnih strokovnih
programov za boljše vključevanje mladih, ki imajo na tem področju
hude težave;

c) s tehničnimi in okoliščinam primernimi ukrepi za zmanjšanje
priložnosti, ki mlade ljudi lahko zavajajo v kazniva dejanja;

II. Odvrnitev – posredovanje

2. da spodbujajo razvoj postopkov za odvrnitev pregona in
posredovanje na ravni javnega tožilca (ustavitev postopkov) ali na ravni
policije v državah, v katerih je policija pristojna za kazenski pregon, da
se tako prepreči, da bi mladoletniki  vstopili v sistem kazenskega
sodstva, in se odvrnejo posledice, ki bi jih zaradi tega imeli; in da z
uporabo takih postopkov seznanijo odbore ali službe za varstvo otroka;

3. da s sprejemom potrebnih ukrepov zagotovijo, da je pri
takih postopkih:

– zagotovljeno, da se mladoletnik strinja z ukrepi, s katerimi je
pogojena odvrnitev od kazenskega pregona, in da je po potrebi
zagotovljeno tudi sodelovanje njegove družine;

– posebna pozornost posvečena pravicam in koristim
mladoletnika kakor tudi pravicam in koristim žrtve;

III. Postopki proti mladoletnikom

4. da zagotovijo hitrejše sojenje za mladoletnike in preprečijo
neutemeljeno odlaganje, tako da zagotovijo uspešno vzgojno
ukrepanje;
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5. da preprečijo sojenje mladoletnikom pred sodišči za
odrasle, če obstajajo posebna sodišča za mladoletnike;

6. da preprečijo, če je to le mogoče, da bi bili mladoletniki
pridržani pod policijskim nadzorom in da v vsakem primeru
spodbujajo organe pregona, da nadzorujejo razmere v takem zaporu;

7. da izključijo preiskovalni pripor za mladoletnike, razen v
izjemnih primerih zelo hudih kaznivih dejanj, ki so jih storili starejši
mladoletniki; v takih primerih je treba omejiti dolžino
preiskovalnega pripora in zagotoviti, da bodo mladoletniki ločeni
od odraslih; tovrstne odločitve naj bi bile načeloma odrejene šele po
posvetovanju s socialno službo o drugih možnih predlogih;

8. da ojačajo pravni položaj mladoletnikov med celotnim
postopkom, vključno s policijsko preiskavo, s tem da med drugim
priznavajo:

– domnevo nedolžnosti,
– pravico do pomoči zagovornika, ki je po potrebi lahko

uradno imenovan in plačan od države,
– pravico do navzočnosti staršev ali drugega zakonitega

zastopnika, ki bi moral biti o zadevi obveščen od začetka postopka,
– pravico mladoletnikov, da pokličejo priče, jih zaslišijo in se z

njimi soočijo,
– možnost, da mladoletniki zaprosijo za drugo izvedensko

mnenje ali drug ustrezen preiskovalni ukrep,
– pravico mladoletnikov, da izpovejo in da po potrebi povedo

svoje mnenje o zanje predvidenih ukrepih,
– pravico do pritožbe,
– pravico zaprositi za preiskus odrejenih ukrepov,
– pravico mladoletnikov do spoštovanja njihovega zasebnega

življenja;

9. da spodbujajo organizacijo posebnega strokovnega
usposabljanja s področja prava za mladoletnike in mladoletniško
prestopništvo za vse, ki se na različnih stopnjah vključujejo v
postopek (policija, zagovorniki, tožilci, sodniki, socialni delavci);

10. da zagotovijo, da se vpisi odločb, ki se nanašajo na
mladoletnike, v policijske evidence obravnavajo kot zaupne in se
sporočijo samo sodnim ali tem enakovrednim organom in da se taki
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vpisi ne uporabijo, potem ko je prizadeta oseba postala polnoletna,
razen iz res nujnih razlogov, ki jih določa notranje pravo;

IV. Vzgojni ukrepi

11. da zagotovijo, da so vzgojni ukrepi za mladoletne
prestopnike po možnosti poiskani v naravnem okolju
mladoletnikov, upoštevajo njihovo pravico do izobraževanja ter
njihovo osebnost in pospešujejo njihov osebni razvoj;

12. da poskrbijo, da imajo vzgojni ukrepi določen rok
trajanja, ki ga lahko določijo samo sodni ali njim enakovredni
upravni organi in da isti organi vzgojni ukrep lahko ustavijo tudi
prej, kot je bilo prvotno predvideno;

13. kadar je bistvena nastanitvena oskrba:

– da najdejo različne oblike nastanitvene oskrbe, tako da
zagotovijo najprimernejšo glede na starost mladoletnika, njegove
težave in dotedanje življenjsko okolje (družine gostiteljice, domovi);

– da ustanovijo manjše vzgojne zavode, vključene v njihovo
družbeno, gospodarsko in kulturno okolje;

– da poskrbijo, da je osebna svoboda mladoletnikov čim manj
omejena in da se o načinu njenega omejevanja odloča pod
sodniškim nadzorom;

– da pri vseh oblikah zavodske vzgoje, če je le mogoče,
pospešujejo odnose mladoletnika z njegovo družino tako:

- da se izogibajo zavodov v krajih, ki so preveč oddaljeni ali
težko dostopni;

- da vzdržujejo stik med zavodom in družino;

14. da s ciljem postopnega opuščanja zapornih kazni in
večjega števila drugih možnih ukrepov dajejo prednost tistim, ki
omogočajo več možnosti za vključevanje v družbo s pomočjo
izobraževanja in poklicnega usposabljanja kakor tudi z dejavnostmi
za razvedrilo in prosti čas ali drugimi aktivnostmi;

15. da med takimi ukrepi posvečajo posebno pozornost
tistim, ki:

– vključujejo nadzor in pomoč pri pogojnem odpustu;
– so namenjeni obvladovanju trdovratnega prestopniškega

vedenja mladostnika z izboljšanjem njegovih zmožnosti družbenega
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prilagajanja s pomočjo intenzivnega vzgojnega delovanja (vključno
z ,”intenzivnim posredniškim obravnavanjem”);

– ki posledično vključujejo povračilo škode, povzročene s
kaznivim dejanjem mladoletnika;

– ki posledično vključujejo delo v skupnosti, primerno starosti
in vzgojno-izobraževalnim potrebam mladoletnika;

16. kadar se po notranji zakonodaji izreku kazni zapora ni
mogoče izogniti,

– da določijo razpon kazni, ki so primerne za razmere
mladoletnikov in da za prestajanje teh kazni uvedejo ugodnejše
pogoje, kot jih zakon določa za odrasle, zlasti glede pridobitve
omejeno svobodnega gibanja in zgodnjega odpusta kakor tudi
glede izreka in preklica pogojne kazni;

– da zahtevajo od sodišč navedbo razlogov za zaporne kazni;
– da ločijo mladoletnike od odraslih ali da zavarujejo

mladoletnike pred škodljivim vplivom odraslih, kadar je v izjemnih
primerih skupni zapor primernejši zaradi samega obravnavanja;

– da mladim zapornikom po možnosti v povezavi s krajevno
skupnostjo zagotovijo izobraževalno in poklicno usposabljanje ali
kak drug ukrep, ki jim lahko pomaga pri ponovni vključitvi v družbo;

– da po odpustu mladim zagotovijo pomoč pri izobraževanju
in vso možno pomoč za socialno rehabilitacijo mladoletnikov;

17. da po potrebi ponovno pregledajo in popravijo svojo
zakonodajo o mladih odraslih prestopnikih, tako da imajo pristojna
sodišča možnost izrekati tudi sodbe vzgojnih ukrepov in pospeševati
vključevanje v družbo, pri čemer pa je treba upoštevati osebnosti
prestopnikov;

V. Raziskovanje

18. da pospešujejo in spodbujajo primerjalne raziskave na
področju mladoletniškega prestopništva, tako da priskrbijo podlago za
politiko na tem področju; poseben poudarek je namenjen proučevanju:

– preprečevalnih ukrepov,
– odnosa med policijo in mladimi,
– vpliva nove kazenske politike na delovanje pravnih sistemov,

ki se ukvarjajo z mladoletniki, 
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– posebnega usposabljanja za vsakogar, ki dela na tem
področju,

– primerjalnih značilnosti mladoletniškega prestopništva
mladih odraslih oseb ter ukrepov za prešolanje in ponovno
vključevanje v družbo, primernih za te starostne skupine,

– drugih možnih rešitev namesto odvzema prostosti,
– vključevanja skupnosti v skrb za mlade prestopnike,
– razmerja med demografskimi dejavniki in trgom delovne sile

na eni in mladoletniškim prestopništvom na drugi strani, 
– vloge množičnih medijev pri prestopništvu in odzivanja na

prestopništvo,
– institucij za varstvo pravic mladih, kot je mladinski varuh

človekovih pravic ali odbor za pritožbe, 
– spravnih ukrepov in postopkov med mladimi storilci

kaznivih dejanj in njihovimi žrtvami.
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Priporočilo št. R (91) 9
o nujnih ukrepih v družinskih zadevah

(Sprejel ga je Odbor ministrov 9. septembra 1991 na 461. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na veliko število družinskih primerov, v katerih je treba
takoj ukrepati, da se preprečijo škodljive ali celo nepopravljive
posledice;

ker ugotavlja, da v mnogih primerih sodišča in drugi pristojni
organi, ki se ukvarjajo z družinskimi zadevami, ne uspejo zagotoviti
hitrih rešitev, kadar so hudo ogrožene koristi otrok in drugih oseb,
ki potrebujejo posebno varstvo in pomoč;

ker priznava, da obstoječi ukrepi za nujne primere ne
omogočajo vedno, da bi sodišča in drugi pristojni organi lahko
zadovoljivo obravnavali določene nujne primere in zlasti primere, ko
so bili otroci nedopustno odstranjeni ali pa je resno ogrožena
njihova blaginja;

glede na to, da bi države morale posebej prednostno
obravnavati ukrepe za nujne primere v družinskih zadevah in
zagotoviti zadostna sredstva za zavarovanje koristi družine;

ker se strinja, da bi morali biti učinkoviti ukrepi za nujne
primere vsem na voljo;

ker ugotavlja, da bi bilo treba nekaj storiti tudi za spodbudo
prizadetim osebam in tistim, ki nastopajo v njihovem imenu, da bi
hitro delovali in izkoristili razpoložljive ukrepe za nujne primere,

priporoča vladam držav članic, da ukrenejo vse potrebno za
izvajanje v nadaljevanju naštetih načel in zagotovijo, da so sodiščem
in drugim pristojnim  organom, ki se ukvarjajo z družinskimi
zadevami, na voljo učinkoviti ukrepi za nujne primere za varstvo
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otrok in drugih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo in pomoč in so
njihove koristi hudo ogrožene. 

1. načelo

Sodišča in drugi pristojni  organi, ki se ukvarjajo z družinskimi
zadevami, bi morali imeti dovolj pooblastil, sredstev in kadrov za
nujne primere, da bi lahko zavarovali otroke in druge osebe, ki
potrebujejo posebno varstvo in pomoč in so njihove koristi hudo
ogrožene.

Posebno varstvo bi moral dobiti otrok, katerega blaginja je
resno ogrožena zaradi zanemarjanja ali drugega f izičnega ali
duševnega trpinčenja, ali pa otrok, ki je bil ali utegne biti nepravilno
odstranjen od osebe, ki je upravičena do skrbništva.

2. načelo

Ta sodišča ali pristojni organi bi morali biti pripravljeni, da v
izredno nujnih zadevah ukrepajo v vsakem trenutku.

3. načelo

1. Na voljo bi morali biti enostavni in hitri postopki, da bi
zagotavljali zelo hitro sprejemanje odločitev. V ta namen bi lahko
uporabili ukrepe, kot so:

– vlaganje zahtevka s preprosto vlogo, 
– dovoljenje sodišču ali pristojnemu organu, da ukrepa na

lastno pobudo;
– začasni ukrepi, sprejeti brez obravnave;
– uporaba vse sodobne komunikacijske tehnologije, kar olajša

začetek in vodenje vsakega postopka, prenos zaprosil in izmenjavo
informacij med sodišči in drugimi pristojnimi organi in različnimi
strankami v postopku;

– dopuščanje sodišču ali pristojnemu organu, da ima dejavno
vlogo pri vodenju primera in pri zahtevanju ter zbiranju dokazov;

– preprečevanje, da bi katera koli stranka neprimerno
zavlačevala ukrepe za nujne primere.

2. Državni organi bi morali zagotoviti, da so informacije o
ukrepih za nujne primere dane javnosti in tistim, na katere se bo
oseba, ki take ukrepe potrebuje, verjetno obrnila po pomoč. 
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3. Kadar sta zahtevana pravna pomoč in svetovanje, ju je
treba hitro zagotoviti. 

4. Sodišča in drugi pristojni organi bi morali imeti pooblastilo
za izdajanje odločb, ki so takoj izvršljive.

5. Sodišča in drugi pristojni organi bi morali imeti dovolj
pooblastil, ki bi zagotavljala, da bodo njihove odločbe hitro izvršene. 

4. načelo

V družinskih zadevah obstoj mednarodnega elementa ne bi
smel povzročati zamud pri izdajanju odločb. V ta namen naj bi
države zagotovile, da so na voljo enostavni in hitri postopki. 

Kadar je zahtevano mednarodno sodelovanje med sodišči ali
drugimi pristojnimi organi, bi bilo treba poleg ukrepov, navedenih v
1. do 3. načelu, uporabiti še zlasti te ukrepe:

1. Osebam, ki živijo v tujini, bi bilo treba dati vso potrebno
podporo pri iskanju pravne pomoči ali nasveta in pri zagotovitvi
prevoda, če je to primerno;

2. Ti primeri bi morali takoj priti pred sodišča ali druge
pristojne organe in biti hitro obravnavani.

3. Hitro bi bilo treba dobiti vse potrebne dodatne informacije
iz tujine o dejstvih ali pravnih vparšanjih.

4. S ciljem lažjega mednarodnega sodelovanje v družinskih
zadevah, bi države morale postati pogodbenice mednarodnih
dokumentov, ki tako sodelovanje zagotavljajo, in jih tudi uspešno
uporabljati; če je to le mogoče, bi morale razmisliti o umiku svojih
pridržkov k tem dokumentom.

5. Kadar je to potrebno, bi bilo treba poskrbeti za druge
oblike sodelovanja med državami, da bi zagotovili hitro sprejemanje
ukrepov za nujne primere. 

6. Pri zahtevkih za vrnitev otroka sodišča in drugi pristojni
organi:

– uporabijo ustrezne ukrepe za izsleditev otroka,
– če je le mogoče, izda zaprošeni organ odločbo v šestih

tednih po prejemu popolne vloge; sklep, da se otrok vrne, bi moral
biti izvršljiv. 
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Priporočilo št. R (99) 7
o uporabi Evropske konvencije o priznavanju in
izvršitvi odločb o vzgoji in varstvu otrok in 
o povrnitvi vzgoje in varstva otrok1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 23. februarja 1999 na 660. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

ob upoštevanju Evropske konvencije o priznanju in izvršitvi
odločb o vzgoji in varstvu otrok in povrnitvi vzgoje in varstva otrok,
sestavljene v Luksemburgu 20. maja 1980 (“Evropska konvencija”)
in Haaške konvencije o civilnih vidikih mednarodne ugrabitve
otroka, sestavljene v Haagu 25. oktobra 1980 (“Haaška
konvencija”);

ker priznava pravico do poštene obravnave, kot je zajamčena v
prvem odstavku 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah;

ker se strinja, da je v zadevah o običajnem prebivališču otroka
ali o stiku z otrokom morda treba priskrbeti pravno pomoč, da se
zagotovi ta pravica do poštene obravnave;

ker ugotavlja, da poleg pravne pomoči v takih primerih od
vlagateljev zahtevka, ki so se obrnili na osrednji organ po Evropski
konvenciji, ni treba zahtevati plačila nobenih stroškov v zvezi z
ukrepi, ki jih osrednji organi sprejmejo na podlagi prvega odstavka
5. člena te konvencije,

priporoča, da vlade držav članic:
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a) čim prej podpišejo in ratificirajo Evropsko konvencijo in
Haaško konvencijo, če tega še niso storile;

b) podpišejo in ratificirajo ti konvenciji brez vsakega pridržka
ali da umaknejo vse pridržke, zlasti pridržke k 8. in 9. členu Evropske
konvencije in 26. členu Haaške konvencije;

c) če je le mogoče, sprejmejo odločitev o priznanju in izvršitvi v
šestih tehnih od dneva, ko je začel teči postopek pred sodno oblastjo;

d) zagotovijo, da v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
Evropske konvencije vse stroške in zlasti stroške pritožbe, z edino
izjemo stroškov, ki so neposredno povezani z vračanjem otroka v
domovino, nosi država, na katero je vloga naslovljena.

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI244



Izobraževanje





Priporočilo št. 928 (1981)1

o problemih pri izobraževanju in kulturi
v jezikih manjšin in narečjih v Evropi

Skupščina

1. meni, da so spoštovanje vseh evropskih kultur in njihov
uravnotežen razvoj, še posebej pa jezikovna identiteta, zelo
pomembni za razvoj Evrope in idejo o Evropi;

2. meni, da je zaradi bistvenih razlik v prebivalstvu,
sociološkem položaju, standardizaciji jezika, njegovi rabi v privatne
ali uradne namene in možnostih za izobraževanje ter dostopnosti
javnih občil treba obravnavati vsak primer posebej in da posplošene
rešitve niso mogoče;

3. meni, da bi moralo znanstveno, človeško in kulturno
obravnavanje vsakega jezika temeljiti na:

- spoštovanju znanstvene verodostojnosti,
-  pravici otrok do njihovega jezika,
- pravici skupnosti, da razvijejo svoj jezik in kulturo;

4. priporoča, da Odbor ministrov prouči, ali vlade držav
članic lahko sprejmejo naslednje ukrepe v obliki, ki je zanje
najprimernejša:

a. z znanstvenega stališča, kadar je to primerno, poleg
sprejetih imen postopoma uvedejo tudi njihove pravilne krajevne
oblike, ki temeljijo na izvirnem jeziku posameznih ozemelj, tudi če so
še tako majhna;

1. Skupščinska razprava 7. oktobra 1981 (18. zasedanje) (Glej Listimo št. 4745, Poročilo
Odbora za kulturo in izobraževanje)
Besedilo ja Skupščina sprejela 7. oktobra 1981 (18. zasedanje).
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b. s človeškega stališča postopoma uvedejo izobraževanje
otrok v njihovem maternem jeziku (uporabo narečij kot govorjenega
jezika v predšolski vzgoji in uporabo knjižnih oblik materinega jezika
v osnovnih šolah, večinski jezik države pa nato uvajajo postopoma
skupaj z maternim);

c. s kulturnega stališča pokažejo spoštovanje in uradno
podprejo lokalno uporabo knjižnih jezikov manjšin, njihovo
uporabo v visokem šolstvu ter v lokalnih javnih občilih, če
skupnosti, ki jih govorijo, to podpirajo;

d. s političnega stališča omogočijo, da upravni organi na vseh
območjih, ki imajo svoj jezik in vsaj delno stopnjo upravne
organizacije v sklopu države, katere del so, sprejmejo tak jezik kot
uradni ali dodatni uradni jezik.

1. V zvezi z izvajanjem predlogov, navedenih v zgornjih
odstavkih 4.a, b, c in d, v evropskem okviru, priporoča, da Odbor
ministrov prouči možnost za sprejem dejavnosti, s katerimi bi zbirali
in razširjali informacije o napredku na tem področju.
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Resolucija št. 874 (1987)1

o kakovosti in učinkovitosti učenja v šolah

Skupščina

1. se je seznanila s poročilom svojega Odbora za kulturo in
izobraževanje (Listina 5670) in njegovo razpravo o "Učiteljih pod
vprašajem" v Vaduzu maja 1986;

2. je prepričana o pomenu kakovosti, ustreznosti in
učinkovitosti izobraževanja v šolah kot priprave posameznikov na
življenje v konkurenčni družbi in kot temeljnega pogoja za to, da bi
naše države šle v korak z gospodarsko rastjo;

3. meni, da je izobraževanje še zlasti učinkovit način za
izboljševanje odnosov med kulturami in pripravo mladih
priseljenskega rodu na to, da bodo odigrali svojo vlogo v družbi
skupnosti gostiteljice;

4. ob odkritih zunajšolskih pritiskih na mlade in čedalje
manjši izobraževalni vlogi družine potrjuje vse večji pomen
izobraževanja v šolah;

5. verjame, da je zaradi družbenih sprememb, tehnološkega
razvoja in naraščanja brezposelnosti potrebno stalno vnovično
ocenjevanje izobraževanja v šolah (osnovnih in srednjih) glede
optimalne porabe virov in pravilne priprave tistih, ki sodelujejo v
izobraževalnem procesu; 

6. ugotavlja, da se izobraževalni standardi ne znižujejo,
ampak spreminjajo, in opozarja na strokovne sposobnosti, ki jih
morajo imeti učitelji, da lahko te spremembe upoštevajo;
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7. verjame, da so za pridobivanje novih učiteljev in za to, da bi
obdržali stare, ki bodo motivirani, posebej talentirani in ustrezno
usposobljeni, potrebne precejšnje izboljšave v zvezi z:

i. učiteljskimi plačami, statusom in pogoji za zaposlovanje;
ii. delovnimi razmerami za učitelje (kot so manjši razredi in

razpon sposobnosti);
iii. študijem in stalnim strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev;
iv. vključevanje učiteljev v razprave o politiki, ki vpliva na šole

ali izobraževalne programe;
v. uvajanjem novih metod poučevanja na osnovi raziskav s

področja izobraževanja;

8. verjame, da bi bilo treba pri načrtovanju učnih programov
za posamezne predmete upoštevati dejstvo, da je lahko v razredih
veliko, včasih pa celo večina mladih priseljenskega rodu;

9. poudarja potrebo po konstruktivnem partnerstvu učiteljev,
staršev in učencev, sodelovanju med šolami, gospodarstvom in sindi-
kati ter razvoju interaktivnega razmerja med šolami in skupnostmi;

10. je zainteresirana za možnost, da se storilnost učiteljev še
naprej vzpodbuja z ocenjevanjem, plačilom po zaslugah in na druge
razlikovalne načine, vendar meni, da se je zanje mogoče dogovoriti
šele potem, ko bodo izpolnjeni bolj temeljni pogoji;

11. verjame, da bi bilo treba bolje izkoristiti celoto
usposobljenih učiteljskih talentov (zlasti ker je toliko brezposelnih),
da bi na primer izboljšali razmerje med učitelji in učenci in
omogočili učiteljem stalno strokovno izpopolnjevanje, ne da bi
prekinjali izobraževalni program;

12.  ugotavlja, da si je Stalna konferenca evropskih ministrov
za izobraževanje za glavno temo 15. zasedanja v Helsinkih maja
1987 izbrala "Nove izzive za učitelje in njihovo izobraževanje", ter
pozdravlja obsežne pripravljalne razprave, ki so se zato začele v
nevladnih in medvladnih telesih, še zlasti 4. vseevropski konferenci
direktorjev nacionalnih raziskovalnih ustanov (Eger na Madžarskem
oktobra 1986);

13. se sklicuje na svojo Resolucijo št. 807 (1983) o evropskem
sodelovanju na področju izobraževanja in št. 866 (1986) o odnosih
med vzhodom in zahodom ter
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14. poziva Stalno konferenco evropskih ministrov za
izobraževanje, da:

a. odigra svojo vlogo, ki jo ima kot telo za nadzor nad
evropskim sodelovanjem v izobraževanju, ter še naprej ocenjuje in
vrednoti dejavnosti ustreznih mednarodnih organizacij, da bi
vladam omogočili bolj učinkovito in koristno koordiniranje tega
dela;

b. v okviru stalnega evropskega sodelovanja predlaga posa-
mezne dejavnosti, ki naj bi jih Svet Evrope izvajal na področjih, kot
so:

i. študij in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev;
ii. ocenjevanje učinkovitosti poučevanja in usposabljanja;
iii. medkulturno izobraževanje v okviru spodbujanja boljših

odnosov med otroki  priseljenskega rodu in skupnostjo gostiteljico;
iv. usposabljanje izobraževalcev, ki izobražujejo učitelje,

ravnateljev in upravnih delavcev v izobraževanju;
v. razvoj učiteljskih izmenjav v Evropi.    
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Priporočilo 1111 (1989)1

o evropski razsežnosti v izobraževanju

Skupščina, 

1. upošteva Evropsko kulturno konvencijo (1954), v kateri je
poudarjena potreba po izobraževanju zaradi razvoja vzajemnega
razumevanja med evropskimi narodi, zlasti z učenjem jezikov,
zgodovine in civilizacije;

2. izraža svoj interes za to, da bi z izobraževanjem pripravljali ljudi
na življenje v demokratični družbi tako, da bi jih usposabljali za oprav-
ljanje njihovih državljanskih dolžnosti in odgovornosti, jih uvajali v
politiko ter jih seznanjali s temeljnimi načeli in vrednotami v naši družbi,
kot so spoštovanje človekovih pravic in demokracije ter strpnost in soli-
darnost, ki jih je omogočilo boljše razumevanje in poznavanje drugih;

3. se sklicuje na Priporočilo št. R (83) 4 Odbora ministrov, ki
se nanaša na krepitev evropske zavesti v srednjih šolah, ter
Resolucijo (85) 6 o evropski kulturni identiteti;

4. se je seznanila z Resolucijo Sveta in ministrov za
izobraževanje Evropske skupnosti z dne 24. maja 1988 o evropski
razsežnosti v izobraževanju;

5. v zvezi z evropsko razsežnostjo v izobraževanju meni, da se
Evropa razteza po vsej celini, in je nikakor ne istoveti s članstvom v
eni od evropskih organizacij;

6. je prepričana, da hitro razvijajoči se odnosi z vzhodno-
evropskimi državami dajejo odločilno priložnost za razvoj tega
pojma v izobraževanju po vsej celini in za tesnejše sodelovanje med
Svetom Evrope,  Evropsko skupnostjo in Unescom;
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7. pozdravlja delo Sveta za kulturno sodelovanje v zvezi z
učenjem zgodovine, zemljepisa in modernih jezikov ter njegov
prispevek k razvoju resnične evropske zavesti, vendar meni, da bi
bilo treba ta pristop razširiti na druge predmete, kot so ekonomija,
okolje, likovna umetnost, glasba in naravoslovje;

8. ugotavlja, da je to zamisel kljub poudarku, ki jo Svet Evrope
daje evropski razsežnosti v izobraževanju, treba bolj učinkovito
uveljavljati pri poučevanju v praksi;

9. poudarja potrebo po tem, da poznavanje drugih evropskih
držav postane sestavni del izobraževanja učiteljev in obžaluje
pomanjkanje sredstev, s katerimi bi omogočili izmenjave učencev
med vsemi deli Evrope;

10. verjame, da bi morali za razvoj projektov in mednarodnih
povezav med šolami bolj uporabljati nove informacijske tehnologije
in da bi bilo treba bolje izrabiti dejavnosti, kot je tekmovanje
"Evropski šolski dnevi";

11. opozarja na možnost, da bi k zavesti o evropski razsežnosti
lahko pripomogli tudi dejavniki, ki niso del formalne šolske
strukture (kot so javna občila in potovanja), ter si želi povezati
odgovorne zlasti s teh področij (pisanih ali radia in televizije) in
turizma z razvojem te razsežnosti;

12. priporoča, da Odbor ministrov v tesnem soglasju z Evropsko
skupnostjo in Unescom še naprej razvija evropsko dimenzijo v
izobraževanju ter k temu pritegne Vzhodno Evropo, kadar je le
mogoče, zlasti pa še:

a. zagotavlja bolj učinkovito razširjanje informacij o pote-
kajočih in končanih dejavnostih organizacij, vključenih v evropsko
sodelovanje v izobraževanju, še zlasti Sveta Evrope;

b. vzpodbuja evropsko razsežnost v izobraževanju in stalnem
strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, na primer z vzpodbujanjem
izmenjav med učitelji z vse večjim številom štipendij Sveta Evrope in
z ustanovitvijo evropskega središča za učitelje v Strasbourgu po
vzoru Evropskega mladinskega središča;

c. da mnogo večji poudarek stalnemu delu pri poučevanju
zgodovine in modernih jezikov ter uvajanju programov iz zemljepisa
in državljanske vzgoje;
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d. uvede raziskave o evropski razsežnosti pri novih predmetih
(kot so ekonomija, izobraževanje o okolju, likovna umetnost, glasba
in naravoslovje) ter vzpodbuja sodelovanje med ustanovami za
pedagoške raziskave in izobraževanje učiteljev v Evropi;

e. vzpodbuja mednarodne mreže šolskih povezav, pri katerih
bodo na široko uporabljali nove informacijske tehnologije in
tradicionalne metode;

f. išče poti za povezovanje odgovornih za turizem, informi-
ranje in javna občila z razvojem strategij, s katerimi bi razširjali
zavest o evropski razsežnosti, na primer z vzpodbujanjem evropskih
izdajateljskih hiš za tiskanje učnih gradiv.    
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Priporočilo št. 1202 (1993)1

o verski strpnosti v demokratični družbi

1. Skupščina je že sprejela številna besedila o sorodnih temah
in se sklicuje zlasti na Priporočilo št. 963 (1983) o kulturnih in
izobraževalnih načinih zmanjševanja nasilja, Resolucijo št. 885
(1987) o židovskem prispevku k evropski kulturi, Priporočilo št.
1086 (1988) o položaju cerkve in svobodi do veroizpovedi v Vzhodni
Evropi, Priporočilo št. 1162 (1991) o prispevku islamskih civilizacij k
evropski kulturi ter Priporočilo 1178 (1992) o sektah in novih
verskih gibanjih.

2. Prav tako je treba posvetiti pozornost razpravi o verski
strpnosti, ki je potekala v Odboru za kulturo in izobraževanje v
Jeruzalemu 17. in 18. marca 1992, in kolokviju, s katerim so
zaznamovali 500. obletnico prihoda židovskih beguncev v Turčijo in
ki je potekal 17. septembra 1992 v Istambulu.

3. Vera bogati posameznikov odnos do samega sebe in
njegovega boga ter do zunanjega sveta in družbe, v kateri živi.

4. Preseljevanja v Evropi in priseljevanje v Evropo je vedno
povzročalo srečevanje različnih svetovnih nazorov, verskih
prepričanj in predstav o človeškem bivanju.

5. To srečevanje različnih verskih prepričanj lahko vodi do
boljšega medsebojnega razumevanja in obogatitve, lahko pa bi
vplivalo tudi na krepitev separatističnih teženj in vzpodbujanje
fundamentalizma. 

6. Zahodna Evropa je oblikovala model laične demokracije, v
okviru katere - teoretično - dopuščajo raznolikost verskih
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prepričanj. Zgodovina pa je pokazala, da je takšna strpnost mogoča
tudi pod versko vlado (na primer Arabci v Španiji pod Otomanskim
cesarstvom).

7. Zaskrbljujoče je, da se v mnogih državah ponovno pojavlja
ksenofobija, rasizem in verska nestrpnost.

8. Vera mnogokrat krepi mednarodne in družbene spore ter
spore med manjšinami ali pa jo uporabljajo kot sredstvo za njihovo
krepitev.

9. V današnji Evropi je opazna kriza vrednost (ali bolje,
njihovo pomanjkanje). Pokazalo se je, da je čista tržna družba za
blaginjo in družbeno odgovornost enako neustrezna kot komu-
nizem. Zatekanje v vero kot drugo možnost pa je treba uskladiti z
načeli demokracije in človekovih pravic.

10. V okviru sedanjih in prihodnjih družbenih teženj in
naraščajočih pritiskov večkulturnih skupnosti vzpodbujanju verske
strpnosti doslej ni bilo posvečene dovolj pozornosti.

11. V vseh treh glavnih monoteističnih verah lahko najdemo
temelj za strpnost in vzajemno spoštovanje oseb z drugačnim
prepričanjem ali do nevernikov. Na vsako človeško bitje gledajo kot
na stvaritev enega boga in zato vsem pripada enako dostojanstvo in
iste pravice ne glede na njihovo prepričanje.

12. Vprašanje strpnosti med verstvi je treba še naprej razvijati.
Tri monoteistične vere je treba vzpodbujati, da bi bolj poudarjale
tiste temeljne moralne vrednote, ki so v bistvu enake in podobne. 

13. Evropska zgodovina kaže, da je sožitje židovske, krščanske
in islamske kulture pripomoglo k blaginji narodov, kadar je temeljilo
na medsebojnem spoštovanju in strpnosti.

14. Ponovno je treba potrditi univerzalen pomen verske
svobode, ki je trdno vgrajena v 18. člen Splošne deklaracije
človekovih pravic in jo zagotavlja 9. člen Evropske konvencije o
človekovih pravicah. Ta svoboda je zakoreninjena v dostojanstvu
ljudi, njeno uresničevanje pa pomeni udejanjenje svobodne,
demokratične družbe.

15. Laična država svojim državljanom ne bi smela nalagati
nobenih verskih obveznosti. Poleg tega bi morala vzpodbujati
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spoštovanje do vseh priznanih verskih skupnosti in njihove odnose z
družbo kot celoto.

16. Skupščina priporoča Odboru ministrov, naj pozove vlade
držav članic, Evropsko skupnost ter odgovorne oblasti in organizacije:

Pravna zagotovila in njihovo upoštevanje

i. da v zvezi s pravicami, navedenimi v 10. odstavku
Priporočila Skupščine št. 1086 (1988), zagotovijo versko svobodo,
pravico do ugovora vesti ter svobodno opravljanje verskih obredov;

ii. da so prožne pri omogočanju različnih verskih običajev (na
primer v zvezi z oblačenjem, prehrano in praznovanjem verskih
praznikov);

Izobraževanje in izmenjave

iii. da zagotovijo, da bo učenje o verstvih in etiki del splošnega
izobraževalnega programa ter si prizadevajo za raznoliko in skrbno
prikazovanje verstev v šolskih knjigah (tudi zgodovinskih) in pri
poučevanju v razredu, zato da bi razumevanje različnih ver izboljšali
in poglobili;

iv. da poudarijo, da je poznavanje svojih verskih ali etičnih
načel prvi pogoj za resnično strpnost in da lahko deluje tudi kot
varovalo pred brezbrižnostjo ali predsodki;

v. da uvedejo "konferenco učbenikov o zgodovini verstev", ki
jo bo sestavljala reprezentativna skupina izbranih teologov in
filozofov, zato da bi zbrali temeljna besedila, dokumente in
komentarje za učenje v šolah;

vi. da omogočijo seznanitev mladih z idejami in dejanji še živih
posameznikov različnih verskih prepričanj, kar bi služilo kot primer
verske strpnosti in prakse;

vii. da v okviru programov za izmenjavo dijakov srednjih šol,
študentov univerz in druge mladine omogočijo srečanja in razprave
z izobraženimi osebami različnih prepričanj;

viii. da vzpodbujajo srečanja pripadnikov različnih ver in
organizacije, ki se ukvarjajo z vzpodbujanjem vzajemnega razumevanja
med verami in s tem miru in spoštovanja človekovih pravic;
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ix. da razmislijo, kako verskim šolam vseh priznanih ver
zagotoviti podobne razmere za delo;

Informiranje in "senzibilizacija"

x. da zagotovijo prevod temeljnih verskih besedil in sorodne
literature in poskrbijo, da bodo na voljo v javnih knjižnicah;

xi. da v sklopu programov za pospeševanje kulture organi-
zirajo kulturne projekte o verskih temah;

Raziskave

xii. da v Evropi omogočijo oblikovanje mreže raziskovalnih
ustanov, ki bodo:

- zbirale, analizirale in ocenjevale literaturo o verski strpnosti;
- zagotovile informacijsko službo z bogato izbiro te literature;
- organizirale delavnice in raziskovalne konference o verski

strpnosti,
- služile kot usposobljen in avtoritativen vir javnega

informiranja;

xiii. da na evropskih univerzah vzpodbujajo akademsko delo
(seminarje, izobraževalne programe, doktorske disertacije) na teme
v zvezi z versko strpnostjo.
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Priporočilo št. 1222 (1993)1

o boju proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti

1. Skupščino močno skrbi ponovno oživljanje rasizma,
ksenofobije in nestrpnosti po Evropi.

2. Hudo obsoja posledična nasilna dejanja, do katerih je
prišlo v raznih državah, članicah Sveta Evrope.

3. Skupščino je ohrabril množičen odziv javnosti v mnogih
državah članicah, ki je naklonjen sprejemanju in spoštovanju
različnih kultur v Evropi.

4. Skupščina poudarja, kako pomembno je, da se lotimo kore-
nin rasizma, ksenofobije in nestrpnosti ter v boju proti tem pojavom
uporabimo veljavna nacionalna in mednarodna pravne sredstva.

5. Med dejanji nacionalnih, pokrajinskih in lokalnih vlad ter
nevladnih organizacij bi morala biti preventivna izobraževalna
dejavnost, podpora žrtvam ter varovanje in vzpodbujanje kulturne
raznolikosti (kot je že zapisano v Priporočilu št. 1206 (1993) o
vključevanju migrantov v odnose v skupnostih).

6. Skupščina poudarja vlogo, ki bi jo morali odigrati mladi, in
zato pozdravlja okroglo mizo o strategiji boja proti ksenofobiji, ki jo
je organiziral njen Odbor za kulturo in izobraževanje julija 1993 in
na kateri so sodelovali člani parlamenta ter predstavniki mladine.

7. Skupščina prav tako poudarja osrednjo vlogo, ki bi jo pri
predstavljanju odprte in strpne družbe ter v boju proti predsodkom in
sovraštvu lahko imela javna občila. Zato  jih poziva, da javnost nepri-
stransko obveščajo o nevarnosti rasizma, ksenofobije in nestrpnosti.
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8. Reklamno industrijo poziva, naj ne objavlja reklam v filmih
in/ali televizijskih oddajah, ki vzpodbujajo nasilje, brutalnost in
rasizem.

9. Zdi se, da v nekaterih državah članicah prevladuje mnenje,
da breme, ki ga je povzročila Ženevska konvencija iz leta 1951 o
statusu beguncev, ni pravično porazdeljeno med vse evropske
države. Takšno prepričanje prispeva k širjenju ksenofobije in
rasističnih čustev.

10. Skupščina pozdravlja predlog Odbora ministrov, naj na
prihodnjem srečanju vrha predsednikov držav in vlad, ki bo 8. in 9.
oktobra 1993 na Dunaju, sprejmejo akcijski načrt Sveta Evrope za
boj proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti.

11. Skupščina priporoča Odboru ministrov, naj osnutek akcij-
skega načrta, o katerem bodo razpravljali na sestanku na vrhu,
vsebuje:

i. evropsko mladinsko kampanjo, ki bo evropski mladini
omogočila, da se združi v prizadevanjih za evropske vrednote;

ii. interdisciplinarno primerjalno študijo o koreninah rasizma,
ksenofobije in drugih pojavov nestrpnosti, izključenosti ter
nacionalnih ukrepov, v kateri bodo zajete vse države članice Sveta
Evrope, zato da bi opredelili smernice in splošna načela za
vseevropsko strategijo;

iii. ustanovitev neodvisne skupine strokovnjakov; ti bodo:

a. spremljali izvajanje mednarodnih pravnih obveznosti v
državah članicah;

b. izmenjavali informacije in vzpodbujali dejavnosti na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

c. proučevali sporočila, ki jih bodo nanje naslovile nevladne
organizacije;

d. redno poročali Odboru ministrov, ta pa jih mora
posredovati Skupščini;

i. ustanovitev - v tesnem sodelovanju z Uradom Visokega
komisariata Združenih narodov za begunce - evropske begunske
komisije ali foruma, ki bo vzpodbujal politike in ukrepe, usmerjene v
krepitev solidarnosti med državami članicami v zvezi s posledicami,
ki jih povzroča sprejemanje beguncev in prosilcev za azil;

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI260



ii. sklep, da je nujno treba ponovno proučiti vprašanje možnih
ovir pri pridobivanju državljanstva, zato da bi olajšali vključevanje
migrantov, če ti izpolnjujejo pogoje za pridobitev državljanstva po
nacionalni zakonodaji države gostiteljice;

iii. posebne ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovito sporazu-
mevanje ter uresničevanje načrta in njegovih ciljev.

1. Skupščina prav tako priporoča, da Odbor ministrov pozove
države članice Sveta Evrope, naj:

i. imajo za nujno nalogo uvesti ali okrepiti aktivno izobra-
ževanje in mladinsko politiko, ki poudarja boj proti nestrpnemu,
rasističnemu in ksenofobičnemu odnosu; posebno pozornost je
treba posvečati izobraževanju o človekovih pravicah in učenju
jezikov;

ii. podprejo in financirajo dejavnosti nevladnih organizacij, ki
so usmerjene v krepitev strpnosti, in, kadar je primerno, uvede
dejavnosti, kot so ustanavljanje večkulturnih centrov in organizacija
jezikovnih tečajev za priseljence, usposabljanje za mladinske
voditelje, narodnostno mešana potovanja ter druge oblike kulturnih
izmenjav;

iii. na nacionalni ravni ustanovijo organizacije za krepitev
strpnosti, ki bodo odgovorne za vzpodbujanje dialoga med mladimi
iz priseljeniških in domačih skupnosti ter za svetovanje vladam o
usmeritvah njihove politike za krepitev strpnosti;

iv. ratificirajo Mednarodno konvencijo Združenih narodov o
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in sprejmejo postopke
peticij, ki jih določa 14. člen konvencije;

v. ratif icirajo Mednarodni dogovor o državljanskih in
političnih pravicah skupaj z neobveznim protokolom, s katerim se
ustanavlja odbor s pravico proučevanja posameznih pritožb;

vi. poskrbijo, da bodo zainteresirani pravniki in organizacije
za podporo priseljencem poznali določila Konvencije Združenih
narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Mednarodnega
dogovora o državljanskih in političnih pravicah in Konvencijo Sveta
Evrope za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

vii. v skladu z načeli in smernicami, ki jih bo pripravil Svet
Evrope, sprejmejo zakonodajo o kaznovanju oseb, ki dajejo rasistične,
ksenofobične ali protisemitske izjave ali začenjajo takšna dejanja,
zaradi kakršnihkoli diskriminacijskih dejanj pa tudi oblastne organe;
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1. Skupščina priporoča, da Odbor ministrov pozove države
članice, da v sredstvih javnega obveščanja vodijo aktivno kampanjo
proti rasističnim in ksenofobičnim stališčem.

2. Skupščina prav tako priporoča, da Odbor ministrov pozove
države članice Sveta Evrope ter regionalne in lokalne oblasti, naj
dajo prednost sredstvom za boj proti rasizmu in ksenofobiji.  
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Priporočilo št. 1248 (1994)1

o izobraževanju nadarjenih otrok

1. Skupščina ponovno potrjuje, da je izobraževanje človekova
pravica, in je prepričana, da bi moralo biti kar najbolj prilagojeno
vsakemu posamezniku.

2. Iz praktičnih razlogov morajo biti izobraževalni sistemi
organizirani tako, da zagotavljajo izobraževanje, ki ustreza večini
otrok, vendar pa bodo vedno tudi otroci s posebnimi potrebami, za
katere je treba zagotoviti posebno ureditev. Ena od takšnih skupin
so zelo nadarjeni otroci.

3. Nadarjeni otroci bi morali imeti možnost, da jim v njihovo
korist in v korist družbe kot celote z ustreznim načinom izobraževanja
omogočimo poln razvoj njihovih sposobnosti. Prav nobena država si
ne more privoščiti, da bi zavrgla talente. Če ne bi pravočasno zaznali
intelektualnih in drugih zmožnosti, bi to pomenilo izgubo človeških
virov. Za to pa potrebujemo ustrezna orodja.

4. Posebne oblike izobraževanja pa nikakor ne smejo dajati
privilegijev eni skupini otrok v škodo drugih.

5. Skupščina zatorej priporoča, da Odbor ministrov pozove
pristojne oblasti držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, da v
svoji izobraževalni politiki upoštevajo naslednje:

i. zakonodaja mora priznavati in spoštovati individualne
razlike; zelo nadarjeni otroci prav tako kot druge skupine
potrebujejo ustrezne oblike izobraževanja, da bi lahko popolnoma
razvili svoje sposobnosti;
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ii. temeljne raziskave o nadarjenosti in talentih ter uporabne
raziskave, s katerimi bi na primer izboljšali identif ikacijske
postopke, je treba razvijati hkrati; raziskave o mehanizmih uspeha
nam lahko pomagajo pri reševanju problema neuspeha v šoli;

iii. medtem pa morajo programi stalnega strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev vsebovati strategije za prepoznavanje zelo
sposobnih otrok ali otrok s posebnimi talenti. Informacije o
nadarjenih otrocih bi morale biti na voljo vsem, ki se ukvarjajo z
otroki (učiteljem, staršem, zdravnikom, socialnim delavcem,
ministrstvom za izobraževanje itd.);

iv. ukrepe za posebej nadarjene otroke na posameznih
predmetnih področjih bi morali po možnosti zagotoviti v rednem
šolskem sistemu, od predšolske vzgoje naprej. Prilagodljivi
izobraževalni programi, večje možnosti za mobilnost, bogatitvena
dodatna gradiva, audio-vizualni pripomočki in projektno učenje so
načini in tehnike, s katerimi pospešujemo razvoj vseh otrok, ne glede
na to, ali so zelo nadarjeni ali ne, ter omogočamo kar najzgodnejše
zaznavanje posebnih potreb;

v. redni šolski sistem bi moral biti toliko prilagodljiv, da bi
omogočal izpolnjevanje potreb zelo uspešnih ali talentiranih
učencev;

vi. vse posebne ukrepe za zelo nadarjene ali talentirane učence
je treba izvajati diskretno, da se izognemo inherentni nevarnosti
ožigosanja in vsem njegovim nezaželenim posledicam za družbo.

6. Pojem "nadarjenosti" je treba pojasniti z delovno defi-
nicijo, ki bo sprejemljiva in razumljiva v različnih jezikih. Zato
Skupščina nadalje priporoča, da Odbor ministrov prouči
ustanovitev ad hoc odbora s to nalogo; sestavljajo naj ga psihologi,
sociologi in izobraževalci vseh ustreznih specializacij.
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Priporočilo št. 1281 (1995)1

o enakopravnosti med spoloma v izobraževanju

1. Skupščina meni, da je izobraževanje vseh deklet in fantov
temeljna človekova pravica ne glede na spol, raso, nacionalno
pripadnost, rodovino ali osebno bogastvo.

2. V skladu s Priporočilom št. 1229 (1994) o enakopravnosti
moških in žensk, Skupščina potrjuje pomen enakopravnosti med
spoloma v izobraževanju in je prepričana, da bi jo morali
zagotavljati v izobraževalnih sistemih vseh držav podpisnic Evropske
kulturne konvencije.

3. Pozdravlja delovanje, ki ga je v zvezi z enakopravnostjo med
spoloma že začel Svet Evrope, in zlasti tisto, ki ga je v zvezi z
enakopravnostjo med spoloma v izobraževanju začela Stalna
konferenca evropskih ministrov za izobraževanje (11. zasedanje leta
1979 in 14. zasedanje leta 1985) ter Upravni odbor za
enakopravnost med ženskami in moškimi pri sodelovanju žensk v
javnem in političnem življenju.

4. Skupščina pa je kljub temu zaskrbljena, ker:

i. je izobraževanje v mešanih razredih sicer pripomoglo k
enakopravnosti, vendar se v mnogih državah še naprej ohranjajo
institucionalizirane in neinstitucionalizirane oblike diskriminacije
deklet in žena;

ii. tradicionalne vloge spolov v izobraževanju za pripadnike
obeh spolov še vedno močno usmerjajo in zmanjšujejo možnosti pri
izbiri izobrazbe, poklica in načina življenja ter tako utrjujejo moška
pravila pri delitvi družinskih odgovornosti, na trgu dela, pa tudi
njihovo nadvlado pri odločanju;
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iii. v družbi in izobraževanju še vedno prihaja do spolnega
nadlegovanja in nasilja nad dekleti in ženami.

1. Skupščina je zato prepričana, da je treba oblikovati strategije,
ki bodo dekletom in fantom ter ženskam in moškim de iure in de facto
zagotovile prost dostop do izobraževanja in njegovo svobodno izbiro,
in sicer izobraževanje za prvi poklic, nadaljnje izobraževanje, poklicno
usposabljanje ter izobraževanje odraslih. Izobraževanjem bi jim
moralo pomagati, da razvijejo vse svoje zmožnosti, ohranijo svojo
osebno integriteto, si prizadevajo za ekonomsko neodvisnost ter polno
sodelujejo v družbi in političnem življenju.

2. Dekletom in fantom bi bilo treba prikazati pozitivne vzore
žensk iz preteklosti in sedanjosti kot tehtno izobraževalno zamisel za
odpravljanje stereotipov. Ženske ravnateljice in ženske, ki odločajo,
so med zaposlenimi v izobraževanju, če je razmerje spolov
uravnoteženo, prav tako lahko pomembni vzori. 

3. Rojevanje otrok in materinstvo močno vplivajo na
dejavnosti žensk. Zavest o tem ter delitev odgovornosti doma in pri
vzgoji otrok bi moral biti temeljni del šolskih izobraževalnih
programov za fante in dekleta.

4. Enakopravnost med spoloma v izobraževanju lahko
dosežemo samo, če izpolnimo potrebe zaposlenih žensk, zlasti
tistih, ki delajo v izobraževanju, ter z ukrepi proti sedanji
diskriminaciji. Izobraževalni organi držav članic bi morali storiti vse,
kar je v njihovi moči, da bi uvedli stalne in redne šolske urnike ter
zagotovili materam pomoč, npr. sestavljanje urnikov po meri otrok
ter osebno izbiro otroškega varstva.

5. Enakopravnost med spoloma v izobraževanju mora biti del
splošne strategije za enakopravnejšo in bolj demokratično družbo,
pri čemer je treba upoštevati izjemen pretekli in sedanji prispevek
žensk k evropski kulturi in družbi, v izobraževanje pa vnesti znanje,
ki so ga o tem prispevku zbrali feministi.    

6. Skupščina priznava pomemben prispevek ženskega gibanja
ter feminističnih raziskovalk in aktivistk k človekovim pravicam in
enakopravnosti med spoloma na področju izobraževanja ter na
političnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem področju ter
ceni strokovno znanje, zbrano pri analiziranju in boju proti seksizmu
in rasizmu.
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7. Verjame, da lahko demokracijo v šolah privzgajamo samo v
demokratičnem okolju, ki spoštuje kulturno raznolikost v Evropi in
ki poudarja temeljna načela enakopravnosti med dekleti in fanti,
ženskami in moškimi ne glede na kakršnekoli razlike med njimi,
njihovimi stališči in izkušnjami.

8. Skupščina zato priporoča, da Odbor ministrov pozove
pristojne oblasti držav članic, da podprejo izobraževanje o človekovih
pravicah s stališča enakopravnosti spolov in sprejmejo ukrepe za
pospeševanje de iure in de facto enakopravnosti v izobraževanju tako,
da dejavno in z občutkom za enakopravnost med spoloma
vzpodbujajo enakopravnost, enake možnosti ter enako obravnavanje
deklet in fantov, žensk in moških, ne glede na to, ali so udeleženci
izobraževanja ali zaposleni v izobraževanju, zlasti pa naj:

i. oblikujejo strategije za prost dostop do izobraževanja in
njegovo svobodno izbiro za dekleta in fante, moške in ženske, tako
pri izobraževanju za prvi poklic, nadaljnjem izobraževanju,
poklicnem usposabljanju ter izobraževanju odraslih;

ii. poiščejo zgledne primere v izobraževanju z občutkom za
enakopravnost med spoloma in jih razširjajo na primer tako, da:

a. pregledajo učna gradiva in metode, zato da bi utrdili
nediskriminacijski jezik in neseksistično učenje ter dali večji
poudarek enakopravnosti in nenasilju;

b. pregledajo stereotipe ter vzornike za dekleta in fante,
izboljšajo njihovo dojemanje samega sebe, jim priskrbijo pozitivne
vzornike ter se pri tem upirajo konceptom neenakopravnosti in
moškega nasilja;

c. bolje prikažejo pomen žensk za evropsko zgodovino in
kulturo;

d. bolj upoštevajo potrebe deklet in žena ter fantov in moških
po izobraževanju na področju zdravstvene vzgoje, spolnosti,
načrtovanja družine in starševstva;

e. v medijskem izobraževanju usmerjajo pozornost na
neseksistične, nerasistične in nenasilne prizore, ki se izogibajo
besednemu in vidnemu nasilju nad dekleti in ženskami;

i. vključijo občutek za enoakopravnost med spoloma in
uveljavljanje enakopravnosti v vsakršno izobraževanje in stalno
strokovno izpopolnjevanje učiteljev ter v usposabljanje poklicnih
svetovalcev;
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ii. uvedejo raziskave o enakopravnosti med spoloma, v katerih
bodo sodelovali tudi raziskovalci feminizma in migracij;

iii. izboljšajo razmerje med spoloma med učitelji ter
administrativnimi in vodstvenimi delavci v šolah;

iv. se zavedo strateške vloge in podpore, ki jo imajo učitelji in
starši pri odpravi diskriminacije ter, na primer, izboljšajo stike med
šolami in starši še zlasti za priseljena dekleta ter zagotovijo pomoč
zaposlenim staršem.

1. Skupščina nadalje priporoča, da Odbor ministrov:

i. posebej poudari dejavnosti za spremljanje enakopravnosti
med spoloma v izobraževanju ter pravočasno zagotovi informacije
o položaju na območju Evropske kulturne konvencije;

ii. razširi mednarodna posvetovanja in izmenjavo izkušenj o
zakonodaji, izobraževalnih programih, študijah in razpravah o
aktualnih problemih enakopravnosti med spoloma v izobraževanju;

iii. uvede programe izmenjav za učitelje, udeležence
izobraževanja in raziskovalce ter poveča možnosti za usposabljanje
in raziskave o izobraževanju z občutkom za enakopravnost med
spoloma;

iv. Evropski komisiji za boj proti rasizmu in nestrpnosti naloži,
da pri svojem delu prouči razsežnost enakopravnosti med spoloma
v izobraževanju;

v. ponovno ustanovi nekdanjo skupno delovno skupino
Upravnih odborov za enakopravnost med ženskami in moškimi ter
Sveta Evrope za kulturno sodelovanje, da bo proučila učinke
mešanega izobraževanja ter nato organizirala mednarodno
konferenco za načrtovalce politike.       
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Resolucija (64) 11
Državljanska vzgoja in evropsko izobraževanje

(Sprejeli so jo ministrski namestniki 6. oktobra 1964.)

Odbor ministrov

se je seznanil s sklepi poročila "Državljanska vzgoja in
evropsko izobraževanje v osnovnem in srednjem šolstvu", objavlje-
nega v zbirki Izobraževanje v Evropi, ter

glede na to, da je namen državljanske vzoje zagotoviti
usposabljanje za demokratično državljanstvo in morajo torej njeni
ternutni cilji upoštevati, da dandanes posamezniki niso več samo
državljani svojih držav, ampak tudi Evrope in sveta;

glede na to, da ima srednješolsko izobraževanje medtem, ko
Evropa postaja resničnost, neizogibno obveznost, da svojim
dijakom vtisne v zavest evropska dejstva in probleme;

glede na to, da učinkovito poučevanje državljanske vzgoje v
evropskih državah sedaj ovirajo neprivlačni šolski predmeti in
pomanjkljive priprave učiteljev;

glede na to, da je treba sedanje učbenike in osnovna gradiva
prilagoditi času;

in končno glede na to, da je izobraževanje za demokratično
državljanstvo stalen proces, ki ga ne bi smeli omejiti na en sam
predmet v izobraževalnem programu, ampak bi moral prevevati
celotno izobraževanje v šoli in zunaj nje;

sklenil:

A. priporočiti vladam, ki so podpisnice ali pristopajo k
Evropski kulturni konvenciji, da

1. ob upoštevanju prej omenjenih premislekov sestavijo
predmetnik, ki bi bil vzorec za možne šolske programe;
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2. ukrenejo vse, kar je v njihovi moči, in zagotovijo, da bodo
take discipline, kot so na primer zgodovina, zemljepis, književnost,
moderni jeziki, pripomogle k oblikovanju evropske zavesti;

3. učitelje vzpodbujajo, naj evropskih ustanov ne opisujejo
samo statično, temveč naj pojasnijo njihovo vlogo v luči življenjske
soodvisnosti evropskih narodov, položaja Evrope v svetu ter
poskusijo prikazati dinamične vidike evropskega integriranja in
popuščanja, pravzaprav tudi zahtevanih žrtev, ter politične in
kulturne težave, celo trenja, ki bi jih lahko povzročila, zato da bi
naredili evropski vidik državljanske vzgoje zanimivejši in tako tudi
učinkovitejši;   

4. podpirajo metode, s katerimi bi vzpodbujali starejše učence
k aktivni vlogi pri proučevanju sedanjih dogodkov in problemov;

5. pripravijo ali vzpodbujajo pripravljanje sodobne
dokumentacije, narejene posebej za izobraževalne namene, ki bo na
voljo učiteljem in učencem;

6. v splošne programe strokovnega usposabljanja dodajo
pripravo za poučevanje državljanske vzgoje v evropskem okolju;

7. imajo v mislih, da so tečaji za obnavljanje znanja odlični za
to, da se zagotovi posodobitev učnih metod in gradiv;

8. vzpodbujajo sodelovanje med družino in šolo, da bi
zagotovili usklajeno oblikovanje državljanske zavesti pri mladini;

9. vzpodbujajo kar najširšo uporabo radia, televizije in drugih
avdio-vizualnih pripomočkov pri državljanski vzgoji;

B. toplo priporočiti evropskim in drugim mednarodnim
organizacijam, da prevzamejo del odgovornosti za želene izboljšave,
na primer tako, da bodo zagotovile posebne programe
usposabljanja, evropska priročna gradiva, avdio-vizualne in druge
pripomočke, navedene v prej omenjenem poročilu. 

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI270



Resolucija (64) 12
Izobraževanje iz varnosti na cesti

(Sprejeli so jo ministrski namestniki 6. oktobra 1964)

Odbor ministrov

meni, da bi moralo biti izobraževanje iz varnosti na cesti
obvezno v vseh šolah in razredih med obveznim šolanjem in po
njem;

hkrati meni, da ni zaželeno, da bi bilo izobraževanje iz
varnosti na cesti poseben predmet, ampak ga je treba poučevati,
kadarkoli se pokaže priložnost;

zato je sklenil vladam priporočiti:

- da mora biti to izobraževanje sistematično ter
- da je treba zanj določiti minimalno število ur. 
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Resolucija (69) 2
o intenzivnem programu poučevanja modernih 
jezikov za Evropo

(Sprejeli so jo ministrski namestniki 25. januarja 1969.)

Odbor ministrov,

glede na Priporočilo št. 40 (1968) Sveta za kulturno
sodelovanje v zvezi z učenjem modernih jezikov;

glede na Priporočilo št. 535 Posvetovalne skupščine;

ob upoštevanju vloge, ki jo imajo moderni jeziki v Evropski
kulturni konvenciji;

ob upoštevanju pomena učenja modernih jezikov, ki so ga
poudarili evropski ministri za izobraževanje na svoji 2. in 3.
konferenci (v Hamburgu aprila 1961 in Rimu oktobra 1962);

ob upoštevanju Resolucije št. 35 (1968) Sveta za kulturno
sodelovanje, v kateri poziva k nadaljnjim naporom na tem
področju, pri čemer so upoštevana priporočila njegove Skupine
koordinatorjev ter predlogi, navedeni v publikaciji "Moderni jeziki in
svet danes";    

v prepričanju:

- da je treba za popolno razumevanje med evropskimi
državami odpraviti jezikovne ovire med njimi;

- da je jezikovna raznolikost del evropske kulturne dediščine in
bi morala s študijem modernih jezikov postati vir intelektualne
obogatitve, ne pa ovira za skupnost;

- da bo popolno vzajemno razumevanje in sodelovanje v
Evropi mogoče samo, če bo študij modernih evropskih jezikov
postal splošno razširjen;
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- da bo boljše poznavanje modernih evropskih jezikov privedlo
do krepitve stikov in širitve mednarodnih izmenjav, od katerih je
čedalje bolj odvisen gospodarski in družbeni napredek v Evropi;

- da znanja modernih jezikov ne bi smeli več imeti za razkošje,
namenjeno eliti, ampak kot vsem dosegljivo orodje za informiranje
in kulturo;

izraža svoje zadovoljstvo z doseženim napredkom po uvedbi
"Glavnega projekta modernih jezikov";

priporoča vladam držav članic, da uvedejo intenziven
program:

1. v osnovnih in srednjih šolah:

- uvedbo učenja vsaj enega razširjenega evropskega jezika za
učence od približno 10. leta naprej v največjem možnem obsegu, ki
ga dopuščajo domače razmere, zato da bi ga čimprej razširili na vse
fante in dekleta približno od te starosti dalje;

- pripravo modernih učnih gradiv za uporabo v jezikovnih
tečajih, v katerih se bodo na široko in sistematično uporabljala
avdio-vizualna sredstva;

- razvoj jezikovnih tečajev, v katerih bodo sistematično
uporabljali televizijo, radio in druga avdio-vizualna sredstva v
kombinaciji z modernimi učnimi gradivi;

- namestitev posebnih pripomočkov za učenje modernih
jezikov, skupaj z dobro založenimi knjižnicami in opremo, ki bo
šolam omogočala, da izrabijo ustrezne radijske in televizijske
programe itd.;

- pregled metod za preverjanje znanja (testov, izpitov ...), da
bi slušne in govorne spretnosti dobile pravi pomen;

- sistematično eksperimentiranje z možnostjo, da bi vsaj en
razširjen tuj jezik uvedli v izobraževalni program za vse evropske
šolarje na najnižji možni stopnji pred 10. letom starosti;

2. v visokošolskih ustanovah in drugih oblikah posekundar-
nega izobraževanja:

- modernizacijo študijskih programov za študente, ki se
specializirajo za moderne jezike, da bi jim zagotovili poznavanje
njihove sodobne rabe in dobro poznavanje civilizacije v teh državah;



- namestitev opreme, ki bo tem študentom omogočala vaje iz
njihovih jezikov v čimboljših razmerah;

- uvedbo ali razširitev programov študijskih obiskov (prek
izmenjav ali zamenjav, če je to ustrezno) v tujih državah, katerih
materine jezike študirajo;

- zagotovitev pripomočkov (na primer jezikovnih centrov), ki
bodo na voljo splošnim in strokovnim potrebam študentov, ki ne
študirajo jezikov, a bi se radi naučili ali izboljšali svoje znanje
modernih jezikov;

3. v izobraževanju odraslih:

- ustanovitev ustreznih ustanov za "permanentno izobraže-
vanje" iz modernih jezikov, ki bi vsem odraslim Evropejcem omogočile
čimbolj učinkovito učenje jezika ali jezikov, ki si jih izberejo;

4. v izobraževanju učiteljev modernih jezikov in njihovem
stalnem strokovnem izpopolnjevanju:

- za vse prihodnje in zaposlene učitelje modernih jezikov
organiziranje tečajev o zadnjih razvojnih dosežkih na področju
učnih metod, o ugotovitvah jezikoslovne vede, pomembnih za
učenje jezikov, ter o načinih za učinkovito rabo modernih učnih
aparatov;

- vzpodbujanje ukrepov za izmenjave ali študijske obiske v
tujini v enakomernih presledkih (na primer programov, ki učiteljem
omogočajo, da učijo ali študirajo v državah, katerih jezike
poučujejo);

- organizacijo posebnih programov usposabljanja za učitelje
modernih jezikov, ki poučujejo razrede odraslih slušateljev. 

5. v raziskovanju:

(cf. 1. alinei 5 in 2 zgoraj)

- raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na pridobivanje znanja
jezikov, učenje in poučevanje v vseh starostih in vseh kategorij
slušateljev;

- raziskovanje načrtovanja najustreznejših učnih načrtov,
gradiv in metod za poučevanje vseh skupin učencev in študentov;

- opredelitev standardov znanja jezikov, ki bodo omogočili
pripravo testov za ocenjevanje uspeha pri učenju jezikov;
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- pripravo osnovnih seznamov besed in struktur v evropskih
jezikih (govorjenih in pisanih), da bi omogočili sestavo učnih gradiv,
ustreznih za moderne cilje in metode poučevanja jezikov, ter
proučitev možnosti za vzpodbujanje študija manj znanih evropskih
jezikov;

- analizo posebne rabe jezikov v znanosti in tehniki, ekonomiji
itd.;

poziva vse vlade držav članic, da čimprej:

- imenujejo ali ustanovijo centre, ki se bodo specializirali za
področja, kot so:

(i) sistematično zbiranje in razpošiljanje informacij učiteljem
jezikov in drugim o raziskovalnih ugotovitvah, ki vplivajo na učenje
modernih jezikov;

(ii) dokumentacija o rabi jezikov za posebne namene, zlasti v
znanosti in tehniki;

(iii) tehnike preverjanja znanja modernih jezikov;
(iv) uporaba moderne tehnične opreme za učenje jezikov:

- proučijo, ali bi lahko kateri od inštitutov ali centrov za
moderne jezike prednostno prevzel nekatere naloge v skupno
evropsko korist;

- imenujejo "korespondenta za moderne jezike" (osebo ali
ustanovo ali vladno službo, ki se že ukvarja s Svetom za kulturno
sodelovanje), ki bo imel za nalogo podpirati cilje Sveta za kulturno
sodelovanje in uresničevati njegov intenzivni evropski program
poučevanja modernih jezikov;

- podprejo sodelovanje z nevladnimi organizacijami, zlasti
učiteljskimi združenji, ki se ukvarjajo z učenjem modernih jezikov, ter
pospešujejo ustanavljanje takšnih organizacij, kjer je to potrebno;

- poziva druge mednarodne vladne in nevladne organizacije,
izdajatelje in proizvajalce opreme v zvezi z učenjem modernih
jezikov, da pomagajo pri izvajanju intenzivnega evropskega
programa poučevanja modernih jezikov.  
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Resolucija (70) 35
Šolanje otrok delavcev migrantov

(Sprejeli so jo ministrski namestniki 27. novembra 1970.)

Odbor ministrov,

I. ob upoštevanju priporočil, ki mu jih je predložil posebni
predstavnik Sveta Evrope za nacionalne begunce in prenaseljenost
na osnovi opravljenih študij ter v skladu z mnenjem, ki ga je izrazil
njegov Svetovalni odbor za šolanje otrok delavcev migrantov;

II. glede na to, da je poučevanje in izobraževanje otrok
neodtujljiva pravica, do katere so upravičeni celo v težkih razmerah,
kot so tiste, ki jih povzroča mednarodno preseljevanje;

III. ker se zaveda, da mora v svojem interesu poskrbeti, da
otroci delavcev  migrantov ne bodo izgubili svoje kulturne in
jezikovne dediščine in da bodo imeli korist od kulture države, ki jih
je sprejela;

IV. glede na to, da bodo napori, ki jih države, iz katerih se
izseljujejo, in države, v katere se priseljujejo, vlagajo v vzpodbujanje
šolanja otrok delavcev migrantov, pripomogli k prilagoditvi ali
vključitvi teh otrok in s tem tudi njihovih staršev;

V. glede na to, da je pri tej zadevi tesno sodelovanje med
ustreznimi oddelki evropskih držav članic pri vzpodbujanju
izobraževalne in kulturne integracije v skladu s cilji, določenimi v I.
členu Statuta Sveta Evrope;

priporoča, da vlade držav članic:

A - z zakonodajo ali pravno ureditvijo zagotovijo
uresničevanje pravice otrok delavcev migrantov do šolanja;

B - sprejmejo ustrezne ukrepe za doseganje naslednjih ciljev:
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1. izboljšati informacije, ki jih dajo družinam pred njihovim
odhodom, o izobraževalnih možnostih in zahtevah v državi, kamor
odhajajo, ter ob prihodu zagotoviti svetovanje in pomoč v zvezi z
vpisom v šole za šoloobvezne otroke;

2. omogočiti otrokom delavcev migrantov, ki se ne odselijo s
skrbnikom svoje družine, da začnejo in dokončajo obvezno
izobraževanje v svoji domači državi in jim po možnosti omogočiti
brezplačno šolanje in šolske potrebščine, na primer v državno
financiranih ali državnih šolah;

3. zagotoviti, da odgovorne emigracijske službe in šolske
oblasti svetujejo družinam delavcev migrantov, da si pred otrokovim
odhodom priskrbijo standardna spričevala z informacijami o
otrokovem šolanju in zdravju, kar pomaga pri ocenjevanju ravni
njegovih šolskih dosežkov;

4. zagotoviti, da bodo ustrezne lokalne službe in, kadar je
primerno, delodajalci delavcev migrantov, prizadete šolske oblasti
nemudoma obvestili o prihodu šoloobveznih otrok;

5. če se pokaže potreba, v sodelovanju z oblastmi prizadetih
držav po možnosti uvesti na območjih, kjer živi dovolj veliko število
družin delavcev migrantov, posebne razrede za predmete, ki naj
pomagajo pri postopnem vključevanju otrok v normalne razrede v
državi priselitve, zlasti pa pomoč pri učenju jezika te države; otroci
delavcev migrantov bi morali obiskovati posebne razrede ali poslušati
posebne predmete samo toliko časa, kolikor je to res nujno potrebno;

6. po obdobju prilagoditve, primerne za posameznega
otroka, vzpodbujati njegovo popolno vključitev v normalne razrede,
da bi razvili vzajemno razumevanje; s tem namenom je treba čimbolj
vzpodbujati njihovo takojšnjo integracijo v šoli pri nekaterih
predmetih, kot so risanje, telesna vzgoja, ročna dela itd.;   

7. kadar je mogoče (razen v posebnih razredih ali pri posebnih
predmetih), poskrbeti, da obveznih razredov ne sestavlja  tolikšno
število neenakih skupin učencev, ki bi lahko škodilo poučevanju
otrok delavcev migrantov ali domačih otrok;

8. ob pomoči javnih in privatnih teles v državi gostiteljici
vzpodbujati organizacijo vodenih in nadzorovanih ur po pouku, da
bi otrokom, ki doma ne dobijo potrebne pomoči pri izobraževanju,
to pomoč ponudili v šoli;
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9. otroke delavcev migrantov enakopravno z drugimi otroki
sprejemati v počitniške tabore in ustanove za predšolske otroke ter
jim zagotoviti štipendije, olajšave in drugo pomoč;

10. vzpodbujati delavce migrante, da sodelujejo v življenju
šole njihovih otrok;

11. vzpodbujati učitelje v državi gostiteljici, ki skrbijo za otroke
delavcev migrantov, da si pridobijo ustrezno znanje o učnih
programih v državah, od koder prihajajo ti otroci;

12. vzpodbujati učitelje v matičnih državah in jim pomagati,
da bodo lahko obiskovali tečaje v državah gostiteljicah ter obratno,
da bi pospeševali razumevanje kulturnih in izobraževalnih sistemov
teh držav;

13. če ustrezni upravni organi soglašajo, v državah izseljevanja
in tudi v državah gostiteljicah podpirati usposabljanje posebnih
učiteljev, ki bodo učili otroke delavcev migrantov v tujini o civilizaciji
njihove domače države ter njihov jezik;

14. vzpodbujati sodelovanje med upravnimi organi za
izobraževanje v državah odseljevanja in priseljevanja, da bi podpirali
takšen pouk in otrokom, ki ga obiskujejo, podelili spričevala ali
diplome v njihovem maternem jeziku, ki bi dokazovala doseženo
stopnjo;

15. podpirati ponovno vključitev otrok delavcev migrantov v
šolanje po vrnitvi v domačo državo;

16. vzpodbujati liberalen odnos do priznavanja spričeval in
diplom, s katerimi se dokazuje dovolj visoka raven izobrazbe za
sprejem v izobraževalne ustanove; zagotoviti, da so otrokom
delavcev migrantov, ki so si pridobili takšna spričevala ali diplome,
po vrnitvi v domačo državo odprte vse možnosti za šolanje na enaki
osnovi kot drugim otrokom, ki so se izobraževali v tujini;

C - Svetu Evrope vsaka štiri leta poročajo o ukrepih, ki so jih
sprejeli za uresničevanje te resolucije.
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Resolucija (71) 29
o vzgoji porabnikov v šolah 

(Sprejeli so jo ministrski namestniki 15. oktobra 1971.)

Odbor ministrov

1. ob upoštevanju 1(b) člena Statuta Sveta Evrope, v katerem
je določeno uresničevanje ciljev Sveta

"s sporazumi in skupnim delovanjem v gospodarskih,
socialnih, kulturnih, znanstvenih, pravnih in upravnih zadevah";

2. glede na to, da so problemi porabnikov v Evropi sedaj
dejansko enaki, ne nazadnje zaradi vse višje stopnje gospodarske
integracije;

3. glede na to, da je primarni cilj sodobne šole zagotavljanje
splošnega izobraževanja za celotno prebivalstvo, pri čemer
pripravlja posameznike na aktivno in ozaveščeno vlogo v družbi ter
jih poleg tega usposablja, da se spoprimejo z resničnimi problemi, s
katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, ne nazadnje kot
odgovorni porabniki;

4. glede na to, da imajo porabniki enako kot proizvajalci in
distributerji pomembno vlogo v gospodarstvu in s tem tudi v družbi
ter da lahko z uveljavljanjem svobodne izbire, ki temelji na
poznavanju dejstev, svoja sredstva - denar, čas, znanje in
sposobnost - najbolje izrabijo in tako pripomorejo k pravilnemu
delovanju gospodarstva, še zlasti z vzpodbujanjem učinkovite in
pravične konkurence, in s tem na podoben način prispevajo k
družbenemu in gospodarskemu napredku;

5. glede na to, da sedanji položaj za porabnike ni zadovoljiv,
ker jim primanjkuje znanja in informacij, zaradi čedalje večje
kompleksnosti vpletenih tehničnih, gospodarskih, pravnih,
družbenih in kulturnih problemov in zaradi vse večjih pritiskov
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proizvajalcev in distributerjev, zlasti prek oglaševanja, pa tudi druge
podpore;

6. glede na to, da je treba začeti z varovanjem porabnikov v
šoli, če hočemo ta položaj popraviti in vsem prebivalcem omogočiti,
da imajo korist od informacij in varstva, ki jim ga zagotavljajo
zakoni, ter pomoči in možnosti za ukrepanje, ki jih ponuja javna
uprava, združenja porabnikov in druga privatna telesa ali se
ponujajo hkrati z drugimi privatnimi iniciativami;

7. glede na to da šolarji niso samo prihodnji porabniki, ampak
so to že sedaj, bodisi sami ali z vplivanjem na odločitve svojih staršev;

8. glede na to, da vse države članice čutijo potrebo po uvedbi
vzgoje porabnikov v šole ter da so splošna načela takšnega
izobraževanja vsem skupna in se povsem ujemajo s splošno
sprejetimi cilji modernega šolanja, čeprav imajo morda nacionalne
metode izvajanja zaradi različnih mišljenjskih navad in razlik v
gospodarskih, izobraževalnih in drugih razmerah različne oblike;

9. ob upoštevanju podrobnih predlogov, ki so opredeljeni v
poročilu o vzgoji porabnikov v šolah, ki je dodano tej resoluciji; 

I. vladam držav članic priporoča:

a. da sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo vzpodbujali uvedbo
take vzgoje šolarjev porabnikov in jim omogočili, da bodo vse svoje
življenje ravnali kot dobro obveščeni porabniki;

b. da pri ukrepanju za takšno vzgojo porabnikov v celoti
upoštevajo naslednja posebna priporočila:

i. da porabniške teme, kadarkoli je to mogoče, vključijo v
predmete, ki se že poučujejo, in pri tem poseben pomen pripisujejo
razvoju kritičnega odnosa učencev do teh problemov,  in ne
izključijo niti možnosti uvedbe posebnega premeta, kadar se to zdi
primerno;

ii. da se vzgoja porabnikov uvede prav v prvih letih šolanja
enako za vse učence, fante in dekleta, in da vsekakor traja ves čas
obveznega šolanja ter se po možnosti nadaljuje še po njem; 

iii. da te teme postanejo sestavni del programov
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, pa tudi v
izpitnih gradiv, če je to primerno, in tako izobraževanje učiteljev
usmerijo v probleme porabnikov;
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iv. da po potrebi pregledajo učbenike, razvijejo posebno
opremo za učenje na tem področju, učiteljem zagotovijo potrebno
dokumentacijo in jih seznanijo z drugimi ustreznimi viri
informiranja porabnikov;

v. da vzpodbujajo in uvedejo tesno sodelovanje med
učiteljskimi nacionalnimi izobraževalnimi organi, združenji
porabnikov ter drugimi javnimi ali privatnimi telesi, pristojnimi za
varstvo porabnikov;

vi. da pri vzgoji porabnikov vzpodbujajo čim širšo uporabo
avdio-vizualnih pripomočkov, metod, ki zahtevajo aktivno
sodelovanje učencev, in javna občila, kot sta radio in televizija;

I. poziva vlade držav članic, da ga vsaka tri leta obveščajo o
dejavnostih, ki so jih opravile v zvezi s to resolucijo.



Priporočilo št. R (81) 3
o varstvu in vzgoji otrok od rojstva do osmega leta1

(Sprejel ga je Odbor ministrov 23. januarja 1981 na 328. zasedanju 
ministrskih namestnikov.)

Odbor ministrov po določilih 15.b člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope večja enotnost med
njegovimi članicami in da si je treba zanj prizadevati zlasti s
skupnimi družbenimi in kulturnimi dejanji; 

ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o pravicah
otrok (1959);

ob upoštevanju Priporočila št. 874 (1979) Skupščine o
Evropski listini o pravicah otrok;

ob upoštevanju Deklaracije o varstvu in vzgoji otrok od rojstva
do osmega leta, ki so jo sprejeli na konferenci o temi "Od rojstva do
osmega leta: majhni otroci v evropski družbi v 1980. letih",
organiziral jo je Svet za kulturno sodelovanje v Strasbourgu od 17.
do 20. decembra 1979;

z mislijo, da je bila ta konferenca eden od prispevkov Sveta
Evrope k Mednarodnemu letu otroka (1979);

glede na pomen, ki ga imata varstvo in vzgoja za otroke od
rojstva do osmega leta;

vladam držav članic priporoča, da:

a. v svojih politikah v zvezi z varstvom in vzgojo majhnih otrok
upoštevajo načela, navedena v razdelku I priloge k temu priporočilu, ter
sprejmejo ukrepe za njihovo izvajanje, navedene v razdelku II priloge;

b. poskrbijo, da bodo to priporočilo razdelili med čim več
zainteresiranih oseb in teles.
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Priloga k Priporočilu št. R (81) 3

I. Načela v zvezi z varstvom in vzgojo otrok od rojstva do osmega leta

A. Pravice otrok

Otrokom morajo biti zagotovljene temeljne pravice, ki jih določa
Deklaracija Združenih narodov o pravicah otrok, in pravice do celovitega
razvoja njihovih telesnih, čustvenih, intelektualnih, socialnih in duhovnih
sposobnosti ter pravica, da so spoštovani kot samostojne osebnosti.

Ponavadi se otroci zanašajo predvsem na to, da jim bodo njihove
pravice priznale in zagotovile njihove družine. Družine delujejo v širšem
družbenem okviru, ki bi jim moral dajati podporo, potrebno za
izpolnjevanje njihovih obveznosti. Pri zagotavljanju takšne podpore je
treba paziti, da ne bi oslabili starševske odgovornosti do otrok.

Vse službe, ki imajo opravka z razvojem majhnih otrok, zlasti
zdravstvene, izobraževalne in socialne, bi morale sodelovati z družinami in
delovati prek njih, da se otrokom zagotovi nepretrgano pridobivanje izkušenj.  

B. Varstvo in vzgoja majhnih otrok

Varstvo in vzgoja majhnih otrok morata potekati po naslednjih
merilih. Morata:

- izpolnjevati otrokovo potrebo po varnosti, ljubezni in družbenem
življenju z drugimi otroki in odraslimi, tudi v prostem času;

- zagotoviti razmere za dobro telesno in duševno zdravje;
- vzpodbujati otrokov ustvarjalni in intelektualni razvoj ter njegovo

sposobnost izražanja;
- pomagati otroku pri vključitvi v okolje in pri obvladovanju življenja

ter vzpodbujati njegovo neodvisnost, iniciativnost in igro;
- spoštovati otrokovo kulturno in psihološko identiteto ter

priznavati njegovo enkratnost in individualnost;
- odpreti družino in predšolske kroge v širšo družbo, da se lahko

otrok sreča z drugimi ljudmi vseh starosti.

Vsaj dve leti pred začetkom osnovne šole bi moralo biti
izobraževanje zagotovljeno vsem otrokom, katerih starši to želijo.
Pomanjkanje finančnih sredstev ne bi smelo biti ovira za otroke, ki
potrebujejo takšno izobraževanje.

Podporne službe, tudi zdravstvene in socialne ter izobraževanje,
imajo pri razvoju otrok pomembno vlogo, vendar pa bi oblika storitev
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morala upoštevati posebne otrokove potrebe, ki se razlikujejo glede na
stopnjo njegovega razvoja, osebne sposobnosti in kulturno okolje:

i. otroci, ki živijo v urbanih območjih, zaradi življenskih razmer v
mestih, kot so pomanjkanje prostora, razne vrste onesnaženja, nevarnosti
na ulicah, odsotnost staršev (čas, ki ga ti preživijo na delu in poti na delo
in domov), bolj potrebujejo varstvo in vzgojo;

ii. za otroke, ki živijo na kmetijskih in redko naseljenih območjih, je
teže poskrbeti, zato je treba najti netradicionalne in prilagodljive možnosti,
da tem otrokom zagotovimo predšolsko vzgojo;

iii. otroci, ki živijo v izjemno težkih družbenih in ekonomskih
razmerah, imajo posebne potrebe;

iv. otrokom kulturnih manjšin, ne glede na to, ali so domače ali
manjšine priseljencev, bi morali zagotoviti vzgojo, ki bi jim pomagala pri
vključevanju v regionalne in nacionalne skupnosti  in bi bila temelj za
vzajemno obogatitev;

v. kadar je potrebno, bi morale biti za prizadete otroke na voljo
ustanove, sposobne ustreči njihovim posebnim potrebam.

V predšolskih vzgojno-varstvenih ustanovah bi morale delovati
zdravstvene službe v povezavi s službami za varstvo otrok in otroškimi
psihologi, da bi odkrile, ocenile in zdravile oblike prizadetosti.   

C. Osebe in agencije, ki sodelujejo pri varstvu in vzgoji majhnih
otrok

Vsi, ki sodelujejo pri varstvu in vzgoji majhnih otrok (tudi družina v
najširšem pomenu besede, skupnosti in skupine za samopomoč,
prostovoljci ter učitelji), bi morali biti seznanjeni z ugotovitvami iz
sodobnih raziskav in spoznanji o razvoju konceptov vzgoje majhnih otrok
ter sodelovati v takšnih raziskavah, kadarkoli je to primerno.

Poklicni vzgojitelji si morajo pridobiti izobrazbo in se stalno
strokovno izpopolnjevati. Obe vrsti izobraževanja morata biti čimbolj
kakovostni.

II. Vloga držav članic

Države članice bi morale upoštevati pomembnost varstva in vzgoje
za otroke od rojstva do osmega leta v evropski družbi v 1980. letih in bi
morale:

1. v tesnem sodelovanju s starši organizirati varstvo in vzgojo za
majhne otroke kot dopolnitev družinske vzgoje in kot prvo stopnjo v
vseživljenskem učenju. V ta namen je treba:
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- zagotoviti ustrezna sredstva;
- izboljšati družinsko, socialno in delovno zakonodajo;
- načrtovati izobraževalne sisteme tako, da ohranimo kontinuiteto

in da otroke vzgojimo v kreativne in inovativne odrasle;

2. pripraviti starše in prihodnje starše na odgovornosti, ki so
povezane z vzgojo majhnih otrok;

3. prevzeti odgovornost za organizacije in ustanove, ki skrbijo za
majhne otroke, zlasti tiste z najbolj opaznimi potrebami, ali jim zagotoviti
podporo;

4. podpirati in vzpodbujati raziskave in usposabljanje delavcev, da
za otroke zagotovimo varstvo in vzgojo pod najboljšimi pogoji in pod
nadzorom visoko usposobljenega osebja, ki bi moralo biti, če je le mogoče,
sestavljeno iz multidisciplinarnih skupin;

5. poskrbeti, da bodo razni nacionalni, regionalni in lokalni upravni
organi usklajevali storitve za družine in otroke in tako zagotovili otrokom
nepretrgano pridobivanje izkušenj.
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Priporočilo št. R (91) 8
o načrtovanju okoljske vzgoje v šolskih sistemih

(Sprejel ga je Odbor ministrov 17. junija 1991 na 460. zasedanju ministrskih
namestnikov.)

Odbor ministrov po določilih 15.b člena Statuta Sveta Evrope

ob upoštevanju Štokholmske deklaracije o človekovem okolju
in Svetovne listine o naravi;

ob upoštevanju sklepov Medvladne konference Unesco/UNEP
v Tbilisiju (1977), Moskovskega mednarodnega kongresa (1987) in
raznih drugih mednarodnih prireditev in programov okoljske vzgoje;

ob upoštevanju Konvencije o varovanju evropske divje narave
in naravnih biotopov (Bernska konvencija);

ob upoštevanju Resolucije št. (71) 14 o uvajanju načel varovanja
narave v izobraževanje in zato, ker jo bo treba posodobiti, da bi:

- upoštevali poslabšanje nekaterih pojavov, kot je eksplozija
prebivalstva, in nastanek novih problemov, kot so podnebne
spremembe in tanjšanje ozonske plasti;

- zagotovili, da bodo izobraževalni programi širše obravnavali
probleme v zvezi z okoljem in tveganja, ki grozijo okolju in družbi;

- zmanjšali razkorak med novimi spoznanji v znanosti in
tehnologiji ter njihovim obravnavanjem v šolah;

- v izobraževalne programe vnesli vse številnejše vire
informacij, ki  so na voljo učencem;

ob upoštevanju revidiranih predlogov, ki so jih pripravili
udeleženci 38. seminarja Sveta Evrope za učitelje (Donaueschingen,
november 1987);

v podporo k sklepom v poročilu z naslovom "Naša skupna
prihodnost" Svetovne komisije za okolje in razvoj (Brundtlandsko
poročilo); 
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ker se zaveda, da je stanje okolja doseglo kritično raven;

v prepričanju, da sta sedanji položaj drug poleg drugega
povzročila dva pojava, izredno povečanje števila prebivalstva in
globalizacija industrijske družbe;

zaradi planetarnih razsežnosti okoljskih problemov in potrebe
po uveljavljanju takega modela upravljanja z viri, v katerem bo bolj
upoštevana soodvisnost posameznikov in narodov;

ker ugotavlja, da silen razvoj znanosti in povečanje tehnološke
moči od posameznikov zahtevata večji občutek odgovornosti do
okolja, skupne dediščine človeštva;

ker priznava, da imajo ljudje pravico do zdravega in ekološko
uravnoteženega okolja, od kakovosti katerega sta odvisna njihovo
dostojanstvo in blaginja;

v prepričanju, da je okoljska vzgoja eden od najboljših načinov
za ponovno vzpostavitev ravnotežja med posameznikom in naravo
ter zagotovitev racionalnega in razumnega upravljanja z zemeljskimi
viri v okviru trajnostnega razvoja;

glede na to, da je treba pozornost, ki jo v izobraževalnih
programih namenjajo varovanju okolja, povečati, kot temeljno
načelo pri poučevanju vseh predmetov pa bi moralo veljati
upoštevanje in spoštovanje okolja;

v prepričanju, da pri izobraževanju ni zadostno le razvijanje
znanja ter razumevanje ekologije in biologije, temveč je treba
vzpodbujati tudi bolj pozitiven osebni pogled na naravo in okolje;

z željo, da bi izobraževanje temeljilo na etičnega načina dela,
ki je bistvenega pomena za razsodno uporabo znanja;

zavedajoč se čustvenega in občutljivega odnosa do narave in
okolja; 

ker poudarja, da okoljska vzgoja v šolah ne bi smela biti ločena
od tiste doma, v mladinskih organizacijah in zunajšolskih dejavnostih;

priporoča, da vlade držav članic:

- pri sestavljanju ali pregledovanju svojih politik v zvezi z
okoljsko vzgojo upoštevajo smernice, naštete v prilogi k temu
priporočilu;



- poskrbijo, da bodo učitelji imeli možnost poživiti in
popestriti dejavnosti v razredu in pri osnovnem pouku, zato pa jim
je treba priskrbeti sredstva, ki jim bodo omogočala:

- da uporabljajo in razvijejo učne metode, usmerjene v
odkrivanje in izboljšanje okolja; 

- da pri okoljski vzgoji uporabljajo nešolske pripomočke;
- da za nazorno predstavitev ustreznih pojmov uporabljajo

nove tehnologije (na primer avdio-vizualna sredstva, računalnike in
telematiko);

- da si pridobijo učna gradiva in se izobražujejo v modulih,
namenjenih tem izobraževalnim ciljem;

- podpirajo delovne stike z raziskovalnimi inštituti na
področju naravoslovja, družbenih ved in izobraževanja;

- oblikujejo aktivno in stimulativno politiko izobraževanja in
stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, tako da:

- v njihove programe usposabljanja uvedejo ustrezne
elemente;

- v šolah in okoli njih ustvarijo izobraževalna območja, ki
bodo v učencih vzbujala tenkočutnost in voljo do praktičnih
dejavnosti;

- ustvarijo infrastrukturo, ki bo pomagala učiteljem in drugim
osebam, pritegnjenim k okoljski vzgoji, in sicer tako, da jim bo
zagotavljala svetovalce, diferencirane izobraževalne programe,
usposabljanje in dokumentacijo;

- poskrbijo za široko razširjanje tega priporočila med vse
zainteresirane, zlasti načrtovalce izobraževalnih programov, šolske
svetovalce, izobraževalce učiteljev in učitelje;

nalaga generalnemu sekretarju, da to priporočilo posreduje
vladam tistih držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, ki niso
članice Sveta Evrope.

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI288



Priloga k Priporočilu št. R (91) 8

Temeljna načela za vzpodbujanje okoljske vzgoje

I. Vsebina

Izobraževalni programi bi morali učencem omogočati:

- da si pridobijo temeljno znanje iz ekologije v najširšem pomenu in
obravnavajo teme, povezane z varstvom okolja; poučevanje na tem
področju bi moralo upoštevati intelektualni in psihološki razvoj učencev;

- da se naučijo sistemsko razmišljati;
- da dojamejo gospodarsko, politično in ekološko soodvisnost;

Priporočljivo je:

- v izobraževalnih programih na vseh ravneh izobraževanja razširiti
različne predmete, pri katerih se obravnavajo vprašanja o varstvu okolja in
ekologiji; biologija in zemljepis sta pri tem najpomembnejša predmeta,
vendar lahko vse druge discipline pomagajo vzpodbujati poučevanje
ekologije in varstva okolja (državljanska vzgoja, upodabljajoča umetnost,
verska vzgoja itd.);

- spodbujati multidisciplinarne programe, pri katerih nam vsaka
disciplina pomaga prikazati interakcijo različnih elementov in pripomore k
celovitemu zaznavanju realnosti;

- pritegniti vse učitelje k tematiki okolja.

I. Metode

Okoljskih tem ne moremo podajati samo kot znanje. Treba jih je
povezati s svetom, v katerem učenci živijo, in z okoliščinami iz dejanskega
življenja. Izkustvo narave je najboljši način za vzpodbujanje naklonjenega
odnosa do okolja.

II. Inštrumenti

Uporaba izvenšolskih učnih orodij in pripomočkov pri okoljski vzgoji
učiteljem omogoča, da popestrijo svoje učne metode ter stimulirajo šolske
dejavnosti in osnovno učenje.

Ti inštrumenti tudi pomembno pomagajo pri oblikovanju zavesti o
okoljskih zahtevah in bi jih zato morali v celoti uvesti  v izobraževalni
proces.
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III. Izobraževanje učiteljev

Izobraževanje učiteljev in njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje
sta ključ do uvajanja okoljskih vidikov v izobraževalne programe.

Uspeh okoljske vzgoje je zelo odvisen od znanja, spretnosti in
učiteljevih pogledov.



Mediji





Priporočilo št. 963 (1983)1

o kulturnih in vzgojnih sredstvih za zmanjšanje 
nasilja

Skupščina 

A)  Uvod

1. se je seznanila s poročilom Odbora za kulturo in izobra-
ževanje (dokument št. 5013);

2. upošteva javno razpravo o nasilju, ki jo je ta odbor ob 800-
letnici rojstva sv. Frančiška organiziral od 1. do 3. septembra 1982
v kraju Assisi;

3. je hudo zaskrbljena zaradi nasilja v sodobni družbi, zlasti
terorizma, pa tudi prestopništva, vandalizma in posilstev;

4. načeloma dvomi o upravičenosti nekaterih utemeljitev za
neposredno fizično nasilje, čeprav priznava, da morajo tisti, ki
imajo oblast, v določenih okoliščinah uporabljati silo v različnih
sprejemljivih stopnjah za zavarovanje družbe, življenj in
premoženja;

5. verjame, da je nasilje v sodobni družbi povezano s stresi, s
katerimi zunanji družbeni, gospodarski in kulturni dejavniki
obremenjujejo človeka;

6. se sklicuje na poročilo Odbora za kulturo in izobraževanje
o vojnih igračah (dokument št. 4742) in na resolucijo, ki jo je 13.
septembra 1982 o tem sprejel Evropski parlament;
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B)   v zvezi s terorizmom

7. se sklicuje na svoji priporočili št. 916 (1981) in št. 941
(1982) o obrambi demokracije v Evropi pred terorizmom;

8. glede na to, da je terorizem nenehen izziv temeljnim
demokratičnim vrednotam in kaj lahko pripravi države do tega, da
sprejmejo zakonske, pravosodne ali upravne ukrepe (kot so vodenje
kartotek o posameznikih zaradi preprečevanja, omejitve osebne
svobode itd.), ki so v nasprotju s samo naravo demokracije; 

9. se zaveda, da lahko zaradi vse večjega števila politično
motiviranih zločinov in kaznivih dejanj boj proti terorizmu ustvari
neravnovesja v kaznovalni politiki in poruši sistem zapornih kazni;

10. prepričana, da simbolna, spektakularna ali uporniška
narava terorizma in včasih pretirano odzivanje medijev na taka
dejanja pomagata terorizmu veliko bolj učinkovati na družbo, kot bi
bilo normalno glede na uporabljena sredstva in celo njegov končni
cilj, torej tisto, po čemer se razlikuje od običajnega nasilja;  

11. ugotavlja, da terorizem posnema metode, sredstva in jezik
vojnega delovanja, ne da bi ob tem sprožil običajne mehanizme
združene obrambe;

12. se zaveda, da je terorizem poleg vsega tudi dejavnik
pomembe kulturne destabilizacije in lahko omaje zaupanje
posameznika v vrednote, pravice in institucije, ki jih napada, in

13. glede na to, da morajo ukrepi za zatiranje terorizma
temeljiti na analizi njegovih vzrokov;

14. priporoča, da Odbor ministrov povabi vlade držav članic:

a) da ukrenejo vse potrebno, da skupnosti, v katerih se goji
terorizem, opozorijo na resnost grožnje, ki jo terorizem pomeni za
demokracijo in svoboščine;

b) da dajo v vseh državah članicah ljudem na voljo belo knjigo
o demokraciji in terorizmu, ki bi jo pripravil Svet Evrope in bi
temeljila na Evropski konvenciji o človekovih pravicah, meddržavnih
sporazumih in ustavah držav članic, njen namen pa bi bil pokazati,
da je terorizem velik evropski problem, ki ogroža demokracijo, in
razglasiti odločenost Evrope, da se bo borila proti političnemu
nasilju;
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c) da pospešujejo študije o kulturnih in socialnih vzrokih za
naraščanje terorizma in ob tem razmislijo o ustanovitvi neodvisne
evropske fundacije za proučevanje terorizma;

C)   v zvezi z mediji

15. je zaskrbljena zaradi vse večje težnje po poudarjanju
nasilja v medijih in zlasti zaradi prikazovanja nasilja v vizualnih
medijih (televizija, video, film, oglaševanje, stripi ali fotografije);

16. se zaveda, da daljša izpostavljenost takemu nasilju v medijih
lahko neposredno kumulativno učinkuje na otroke in na manjši del
odraslih in vedno bolj vpliva tudi na sprejete vrednote družbe;

17. pozdravlja nedavno Deklaracijo Odbora ministrov o
svobodi izražanja (1982) in se sklicuje na 10. člen Evropske
konvencije o človekovih pravicah in na Konvencijo Združenih
narodov za zatiranje nespodobnega tiska (1947); 

18. je zaskrbljena, da ne bi izrabljali umetniške svobode kot
alibi za čisto komercialne koristi;

19. verjame, da postajajo notranje zakonodaje držav ali
prostovoljne omejitve ob neposrednih televizijskih prenosih po
satelitu in drugem tehnološkem razvoju vedno bolj neizvedljive, in
opozarja, da so proizvodnja, distribucija in prodaja medijske
programske opreme že tako napredovale, da jih posamezne države
ne morejo več nadzorovati;

20. poudarja nujnost usklajene akcije, pri kateri bi sodelovale
vse evropske države, vsi izdajatelji radijskih in televizijskih
programov in vse komercialne avdiovizualne družbe, in zato

21. priporoča, da Odbor ministrov:

a) zahteva, da vse radiodifuzne organizacije sodelujejo pri
izdelavi kodeksov vedenja ali smernic za prikazovanje nasilja,
vključno s terorizmom, ki se lahko uporabljajo na čim širšem
območju v Evropi, in če je potrebno, poskrbijo tudi za samostojne
dopolnilne oblike organiziranosti, da tako omogočijo uspešno
pripravo takih kodeksov;

b) spodbuja pripravo podobnih smernic za druge medije, kot
so filmi, pisno gradivo, videoposnetki in nove oblike vizualnih
medijev, ki se utegnejo še razviti;
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c) spodbuja, da v vsaki državi članici vzpostavijo a) neodvisno
spremljanje in nadziranje televizijskih oddaj in drugih vizualnih
medijev po združenjih gledalcev in drugih organih; b) tesnejša
posvetovanja med javnostjo in sestavljavci programov in c) javno
odgovornost za medijsko vsebino bodisi parlamentu, sodiščem ali
javnemu mnenju ter na naslednji stopnji predvidi tesnejše
sodelovanje med državami članicami pri teh zadevah;

d) poskrbi za redno objavo pregleda po zadnjih podatkih
obstoječih smernic, zakonodaje in upravne organiziranosti za
medije v vseh državah članicah;

e) zaprosi vlade držav članic:

i. da sponzorirajo nadaljnje neodvisne raziskave o učinkih
medijev;

ii. da razmislijo o sprejetju zakonodaje, s katero bi zagotovili
obsodbo medijskega nasilja, ki vključuje posameznike, in
spodbujanja rasnega sovraštva ali nespodobnosti;

iii. da s sprejetjem ustreznih ukrepov zagotovijo, da televizijske
družbe posvečajo posebno pozornost načinom varstva občutljivih
ljudi, zlasti otrok, pred predolgo izpostavljenostjo nasilju v medijih;

iv. da jasno povedo tisku in avdiovizualnim medijem, kakšna
je njihova posebna odgovornost pri razširjanju modelov političnega
nasilja, in dosežejo, da je pravilno razumevanje vpliva medijev nujen
del usposabljanja vsega osebja, zaposlenega pri medijih;

D)  v zvezi s športom

22. je zaskrbljena zaradi nenehne prisotnosti nasilja v športu
in zaradi naraščanja nasilja, povezanega s športom na krajevni,
državni in mednarodni ravni;

23. pozdravlja dosedanje ukrepe športnih zvez za zmanjšanje
nasilja v športu s spreminjanjem pravil individualnih športov in
skupinskih športnih iger posebej glede nasilnih športov, kot je na
primer boks, in z večjimi pooblastili pri sojenju;

24. vendar dvomi o učinkovitosti obstoječih sankcij zlasti v
vrhunskem profesionalnem športu in je prepričana, da so za to
odgovorni trenerji in voditelji, pa tudi posamezni igralci;

25. verjame, da je za obvladovanje nasilja, povezanega s
športom, potrebna usklajena skupna akcija javnih oblasti in

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI296



športnih organizacij in da bi mediji pri taki akciji lahko pomagali ter
poudarja pozitivno vlogo, ki bi jo pri tem morali odigrati klubi
navijačev;

26. pozdravlja dejavnost Mednarodne zveze za nenasilni šport
in pošteno igro in se je seznanila z izidi simpozija, ki ga je ta zveza
organizirala 16 in 17. novembra 1982 v Monte Carlu;

27. opozarja na Evropsko listino Šport za vse Sveta Evrope in
ponovno potrjuje svojo vero v ideale in vrednote športa, zlasti
olimpijskega športa,  izraženo v njeni Resoluciji št. 738 (1980) o
olimpijskih igrah in izgledih za njihovo prihodnost;

28. verjame, da je treba ponovno potrditi in ponovno
vzpostaviti te pozitivne vrednote športa in poštene igre kot
neposrednega prispevka k reševanju problematike nasilja v sodobni
družbi;

29. opozarja na resolucijo o nasilju, povezanem s športom, ki
jo je leta 1978 v Londonu sprejela Konferenca evropskih ministrov
za šport, in upa, da bodo pristojni ministri nujno ponovno
obravnavali vprašanje nasilja in športa, ter zato

30. priporoča, da Odbor ministrov

a) zaprosi Usmerjevalni odbor za razvoj športa, da razmisli o
učinkovitem evropskem meddržavnem sodelovanju na temo nasilja
in športa in o pripravi evropske konvencije ali druge oblike
evropskega sporazuma o uvedbi temu namenjene posebne
zakonodaje v državah članicah;

b) uskladi to aktivnost z drugimi sektorji, in sicer s
posredovanjem usmerjevalnih odborov, pristojnih za množične
medije, kulturo in izobraževanje ter kazenske zadeve; 

c) podpira kampanjo Mednarodne zveze za nenasilni šport in
pošteno igro;

E) v zvezi s pozitivnimi pristopi in zlasti z vzgojo in
izobraževanjem

31. poudarja moč dobrega zgleda staršev, učiteljev ali države
in opozarja tudi na vlogo, ki jo imajo cerkve, mladinske organizacije
in druge nesebične ustanove pri spodbujanju mladih, da sodelujejo
pri uresničevanju družbenih ciljev;
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32. poudarja potrebo, da se šole nenehno prilagajajo spreminja-
jočim se vedenjskim vzorcem sodobne družbe in opozarja na ugoto-
vitve projekta Sveta za kulturno sodelovanje ,,Priprava za življenje”;

33. vztrajno trdi, da se je pomembno primerno pripraviti za
to, da razumejo sporočila, ki prihajajo do njih po medijih, in
upošteva pozitiven prispevek medijev pri predstavljanju družbe, ki
obsoja in zavrača nasilje;

34. v želji, da zagotovi, da postane sistematično navajanje na
nenasilno vedenje bistven sestavni del vsega obveznega izobraževanja
in pozdravlja predlog Kvekerskega sveta za evropske zadeve, da
pripravi študijo o obstoječih modelih takega izobraževanja v Evropi;

35. upa, da bo Stalni odbor evropskih ministrov za šolstvo
posebno pozornost namenil prispevku šole in izobraževanja k
spodbujanju konstruktivnega in nenasilnega vedenja, in zato

36. priporoča, da Odbor ministrov:

a) vključi Svet za kulturno sodelovanje v študijo modelov
vzgoje in izobraževanja za nenasilno vedenje in sodelovanje;

b) povabi vlade držav članic ali prek njih lokalne ali regionalne
organe, pristojne za vzgojo in izobraževanje:

i. da pregledajo vsebino obstoječih šolskih in univerzitetnih
učnih programov, da bi se izognili nepremišljenemu poveličevanju
sporov in nasilja in uvedli v šole sistematično navajanje na nenasilno
vedenje;

ii. da spodbudijo uvajanje študija terorizma na nekatere
evropske univerze;

iii. da za uporabo v šolah, na primer pri urah zgodovine, dajo
na voljo gradivo, ki osvetljuje osovraženost in nazadnjaštvo
političnega nasilja in obtožuje ideologije, ki tako nasilje izzovejo in z
njim manipulirajo;

iv. da omogočijo mladim prosto odločitev, da ne sodelujejo
pri poskusih, ki vključujejo nasilje nad živimi živalmi, če temu
nasprotujejo zaradi ugovora vesti, ne da bi to škodovalo njihovi
nadaljnji poklicni poti;

v. da zagotovijo, da šole dosledno uporabljajo nenasilne
metode  pri reševanju svojih notranjih težav in da se izogibajo
vsakega nasilnega kaznovanja;
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vi. da spodbujajo dejansko sodelovanje pri življenju v šoli, s
tem da omogočajo postopen razvoj odgovornosti učencev in
nenehno vključevanje staršev in s tem da dovoljujejo šoli in njeni
skupnosti izpolnjevati njeno neogibno potrebno vzgojno in
izobraževalno vlogo;

vii. da vnesejo v šolski učni načrt kritično razumevanje medijev
in poskrbijo za potrebno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje
učiteljev;

viii. da v šolah zagotovijo primerno mesto (individualnemu in
skupinskemu) športu s posebnim poudarkom na načelih poštene
igre.
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Priporočilo št. 1067 (1987)1

o kulturni razsežnosti radia in televizije v Evropi

Skupščina 

1. je proučila poročilo svojega Odbora za kulturo in
izobraževanje (listina št. 5782) in mnenje svojega Odbora za pravne
zadeve (listina št. 5800);

2. se sklicuje na svoje Priporočilo št. 926 (1981) o vprašanjih, ki
so se odprla ob kabelski televiziji in neposrednih prenosih po satelitu,
in Priporočilo št. 996 (1984) o delu Sveta Evrope v zvezi z mediji;

3. se sklicuje na Deklaracijo o svobodi izražanja in obveščanja,
ki jo je leta 1982 sprejel Odbor ministrov;

4. opozarja na korenite spremembe pri množičnih medijih in
zlasti   televiziji, ki so posledica nove tehnike prenašanja po satelitu
in kablu v povezavi s hitro naraščajočo komercializacijo v javni
radijski in televizijski mreži in ob privatizaciji;

5. ugotavlja, da utegne imeti tak razvoj morebitne pozitivne
učinke zaradi

a) večjih možnosti in odpiranja novih področij za kulturno
ustvarjanje in izražanje;

b) širšega obsega programov;
c) dviganja zavesti o drugih evropskih jezikih in kulturah;

6. vendar meni, da prinašajo take spremembe tudi huda
kulturna tveganja, zlasti ker:

a) spodbujajo pasivno sprejemanje radijskega in televizijskega
gradiva;
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b) zmanjšujejo raznovrstnost programov in rušijo družbeno
sprejete standarde vedenja;

c) spodkopavajo kulturno prepoznavnost manjših držav in
manjših jezikovnih skupin ter kulturne raznovrstnosti Evrope kot
celote;

d) se ne spoštujejo avtorske in njim sorodne pravice;
e) prinašajo gospodarsko in s tem tudi kulturno odvisnost od

zunanjih (zlasti komercialnih) dejavnikov;

7. priznava, da ponuja oglaševanje pomembno priložnost za
umetniško ustvarjanje in je pogosto zelo kakovostno, vendar želi
hkrati tudi preprečiti, da bi oglaševanje na primer z neustreznim
umeščanjem ali prekinjanjem uničevalo kulturno vrednost
programa, ki ga spremlja;

8. vztraja, da morajo vlade ponovno uspešno zagotoviti
javnost radia in televizije (ne glede na to, ali sta v javni ali zasebni
lasti) ter politično, vzgojno in kulturno vlogo javnih medijev, in je
prepričana, da je treba bolj poudarjati javne medije kot sredstvo
ustvarjalnega izražanja, kulturne raznovrstnosti in sporazumevanja
po vsej Evropi;

9. je prepričana, da morajo načeloma veljati enaka pravila za
javne in zasebne radijske in televizijske organizacije;

10. poudarja, da je za države članice zelo pomembno, da
uskladijo politiko, in če je potrebno, poenotijo pravne ureditve, ki se
nanašajo na množične medije, vendar na način, ki bo spoštoval
razlike med državami in neodvisnost strokovnih radijskih in
televizijskih subjektov;

11. ponavlja zaskrbljenost, ki jo je izrazila že v svojem
Priporočilu št. 963 (1983) o kulturnih in vzgojnih sredstvih za
zmanjšanje nasilja, da ne bi umetniške svobode izrabili kot alibi za
čisto komercialne koristi;

12. opozarja na svoje Priporočilo št. 862 (1979) o
kinematografih in državi ter poudarja potrebo po tesnejšem
usklajevanju politik množičnih medijev s politikami drugih načinov
kulturnega izražanja;

13. opozarja tudi na svoje Priporočilo št. 928 (1981) o izobra-
ževalnih in kulturnih težavah  manjšinskih jezikov in narečij v Evropi
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in Priporočilo št. 1043 (1986) o evropski jezikovni in literarni
dediščini ter poudarja vlogo, ki jo lahko imajo kinomatografi in
množični mediji pri uveljavljanju jezikovne raznovrstnosti in širšem
spoznavanju kulture;

14. opozarja na svoje Priporočilo št. 1018 (1985) o zasebnem
sponzoriranju umetnosti in Priporočilo št. 1059 (1987) o ekonomiki
kulture ter je prepričana, da bi bilo treba iz ogromnih dobičkov, ki
jih ustvarjajo množični mediji, veliko več sredstev usmerjati v
neposredno spodbujanje izvirne produkcije in razvijanje novih in
bolj raznovrstnih talentov;

15. je tudi prepričana, da bi morale vlade držav članic
pregledati in prilagoditi davčne spodbude, ki so na voljo za
pospeševanje vlaganja ustvarjenih dobičkov nazaj v množične
medije, in sicer v izvirno domačo produkcijo in razvijanje novih in
bolj raznovrstnih talentov;

16. opozarja na dolgoletno skrb Sveta za kulturno
sodelovanje in Konference evropskih ministrov, pristojnih za
kulturo, za medsebojno učinkovanje med kulturno politiko in
sporočilnimi mediji ter pozdravlja predlog ministrov iz Sintre
(september 1987) za pripravo praktičnih ukrepov za pospeševanje
evropske kulturne raznovrstnosti ob upoštevanju razvoja
komunikacijske tehnologije;

17. se je seznanila z besedili, ki jih je sprejela 1. evropska
ministrska konferenca o politiki množičnih medijev (Dunaj, december
1986), in zlasti pozdravlja neposredno zahtevo, ki jo je Dunajska
konferenca naslovila na Odbor ministrov, da namreč v okviru Sveta
Evrope pripravijo zavezujoče pravne dokumente o določenih bistvenih
vidikih čezmejnega radijskega in televizijskega oddajanja;

18. poudarja potrebo, da pri tej pobudi sodelujejo telesa
Evropske skupnosti;

19. poudarja potrebo po hitrem urejanju zadev na tem
področju, tako da bi sledili tehnološkemu napredku in preprečili, da
bi ta napredek narekoval kulturno politiko, in zato

20. predlaga Odboru ministrov, da

a) dokonča in da v začetku leta 1988 na voljo za podpis
zavezujoč pravni dokument o osnovnih standardih za čezmejno
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radijsko in televizijsko oddajanje javnih in zasebnih organizacij s
ciljem, da bi lahko začel veljati pred 2. evropsko ministrsko
konferenco o politiki množičnih medijev v Stockholmu novembra
1988, in da vzpostavi učinkovit mehanizem (v katerega bodo
vključeni tudi zastopniki radijskih in televizijskih organizacij) za
spremljanje in nadziranje izvajanja tega dokumenta;

b) zagotovi, da bodo v ta dokument kasneje vključeni
zavezujoči sporazumi ali dodatni protokoli za druga področja,
omenjena v naslednjih odstavkih;

c) sprejme deklaracijo o javni odgovornosti za množične
medije in o naravi javne službe radia in televizije s posebnim
poudarkom na vlogi, ki jo ima televizija pri spodbujanju zavesti o
različnih kulturah in razvijanju raznovrstnosti v kulturni in jezikovni
prepoznavnosti;

d) pripravi predloge za ohranjanje in spodbujanje jezikovne
raznovrstnosti množičnih medijev, na primer 

i. s skladom za skupno produkcijo, iz katerega lahko črpajo
sredstva tudi narodi z manj razširjenimi jeziki;

ii. z vključevanjem pogovorov v manj razširjenih jezikih v
aktualnoinformativne oddaje;

iii. z razvijanjem boljših tehnik za podnaslavljanje in
zagotavljanje optimalne sinhronizacije;

iv. z zagotavljanjem pravice, da se jeziki posameznih narodov,
in kadar je to primerno, tudi manj razširjeni krajevni in regionalni
jeziki prenašajo po nacionalnih, regionalnih in lokalnih omrežjih;

e) prizna oglaševanje kot področje ustvarjalnega izražanja, ki
ima svojo vrednost, razmisli pa o sredstvih, s katerimi bo zagotovil,
da oglaševanje ne pretrese ali prizadene kulturne celovitosti
programov, ki jih spremlja;

f) pospeši in ob podpori notranje zakonodaje poglobi svoje
delo na smernicah za zmanjšanje nasilja, brutalnosti in pornografije
ne le na videogramih, ampak tudi v radijskih in televizijskih oddajah
nasploh;

g) spodbuja večje sodelovanje žensk pri radiu in televiziji
(zlasti v produkciji in pri sestavljanju programa);

h) spodbuja medijsko izobraževanje na primer z:

i. uvajanjem šolskih programov o kritičnem ocenjevanju
medijske in avdiovizualne produkcije;
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ii. obveščanjem odraslih (in ne samo staršev) o razvojnih
dosežkih množičnih medijev;

i)pospešuje uporabo množičnih medijev v izobraževanju in
zlasti v skladu s cilji Sveta Evrope na področjih, kot so človekove
pravice, strpnost in enakopravnost med spoloma;

j)spodbuja razvoj mednarodno usklajenega sodelovanja pri
pospeševanju produkcije in distribucije avdiovizualnih del v Evropi v
okviru splošnih kulturnih politik, kar vključuje:

i. izobraževalne programe, na primer ustanovitev
izobraževalnih središč za vse, ki se poklicno ukvarjajo z oddajanjem
po radiu in televiziji, in programi študijske izmenjave pripravnikov;

ii. varstvo avtorskih in sorodnih pravic;
iii. boljše usklajevanje medijskih usmeritev in zlasti odnosa

med kinematografom in televizijo;
iv. mehanizme za neposredno in posredno podporo

avdiovizualni ustvarjalnosti;
v. poseben poudarek na koprodukciji pri sestavljanju

glasbenih in negovornih programov;

k) vzdržuje in spodbuja neprekinjen dialog med vsemi
partnerji (državni mediji, javnost in nevladne organizacije, ki jih to
zanima), da z vrsto primernih instrumentov pripravijo podlago za
prosto izmenjavo gradiva množičnih medijev in strokovnih izkušenj
med državami članicami Sveta Evrope, med zahodno in vzhodno
Evropo ter med Evropo in drugimi deli sveta;

l) redno pregleduje mednarodno sodelovanje in opravlja
raziskave v zvezi z radijskim in televizijskim oddajanjem.
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Priporočilo št. R (84) 3
o načelih televizijskega oglaševanja

(Sprejel ga je Odbor ministrov 23. februarja 1984 na 367. zasedanju
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina;

ob upoštevanju Konvencije za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin;

ker ne pozablja na svojo zavezanost svobodi izražanja in
prostemu pretoku informacij in idej, ki je med drugim vsebovana
tudi v njegovi Deklaraciji od 29. aprila 1982;

ker se zaveda, da elektronski mediji omogočajo, da postajata
sporazumevanje in boljše razumevanje med posamezniki in narodi
vedno pomembnejša;

ker je spoznal, da je zaradi razvoja novih tehnologij in zlasti ob
uporabi satelitov še nujneje oblikovati skupna evropska načela za
televizijsko oglaševanje;  

ker ugotavlja, da države članice zavzemajo različna stališča do
oglaševanja po televiziji;

ker se zaveda pomena, ki ga lahko ima oglaševanje za
financiranje medijev;

glede na pomembnost medijskega prikazovanja moških in
žensk, in to zlasti v televizijskih oglasih;

ker ne pozablja, kako pomembno je zavarovati interese
javnosti v zvezi z oglaševanjem;
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ker pozdravlja dejstvo, da so oglaševalske organizacije in
strokovnjaki v posameznih državah in na mednarodni ravni sprejeli
kodekse etike in dobre oglaševalske prakse;

ob upoštevanju neodvisnosti radijskih in televizijskih
organizacij pri sestavljanju programov

priporoča vladam držav članic,

a) da se prepričajo, da so spoštovana v nadaljevanju
navedena načela oglaševanja po televiziji, in

b) zato zagotovijo, da so s temi načeli seznanjeni najširši krogi
pristojnih organov in predstavnikov javnosti.

Načela

Ta načela se uporabljajo pri televizijskem oglaševanju, še zlasti
kadar se taki oglasi prenašajo po satelitu:

I.Splošno načelo

1. Oglasi bi morali biti pripravljeni s čutom odgovornosti do
družbe in posvečati posebno pozornost moralnim vrednotam, ki so
podlaga vsake demokratične družbe in so skupne vsem državam
članicam; take vrednote so na primer svoboda vsakega posameznika,
strpnost in spoštovanje dostojanstva in enakopravnosti vseh ljudi.

II. Vsebina

2. Vsi oglasi bi morali biti primerni, pošteni, verodostojni in
spodobni.

3. Oglasi bi morali biti skladni z veljavnim pravom v državi
prenosa in glede na sorazmerni delež gledalcev v drugi državi
upoštevati tudi zakonodajo te države.

4. Skrajno pozornost bi bilo treba nameniti morebitnim
škodljivim posledicam, ki bi lahko izhajale iz oglaševanja tobačnih
izdelkov, alkohola, farmacevtskih izdelkov in zdravljenja, in
možnosti, da se oglasi za take izdelke in storitve omejijo ali celo
prepovedo.

5. V oglasih, namenjenih otrokom ali v katere so vključeni
otroci, bi se bilo treba izogibati vsemu, kar bi lahko škodovalo
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njihovim koristim, in oglasi bi morali spoštovati otrokovo fizično,
duševno in moralno osebnost.

III. Oblika in predstavitev

6. Oglasi v kakršni koli obliki bi morali biti vedno jasno
prepoznavni.

7. Oglaševanje bi moralo biti jasno ločeno od programov;
oglasi in interesi oglaševalcev ne bi smeli kakor koli vplivati na
program.

8. Oglasi naj bi bili po možnosti združeni v skupine in
vključeni v program tako, da ne škodujejo celovitosti in vrednosti
programov ali njihovemu naravnemu poteku.

9. Čas, dovoljen za oglaševanje, ne bi smel biti predolg in ne
odmerjen na škodo opravljanja nalog, ki jih ima televizija kot medij
za obveščanje, izobraževanje, družbeni in kulturni razvoj ter
razvedrilo. 

10. Oglasi, ki vplivajo na podzavest, ne bi smeli biti dovoljeni.
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Priporočilo št. R (86) 14
o oblikovanju strategij za boj proti odvisnosti od 
kajenja, alkohola in drog v sodelovanju z oblikovalci 
javnega mnenja in mediji

(Sprejel ga je Odbor ministrov 16. oktobra 1986 na 400. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami in da je za doseganje tega cilja med drugim
mogoče delovati tudi s sprejemanjem skupnih usmeritev in predpisov
v zdravstvu;

glede na to, da je odvisnost od alkohola, tobaka in drog huda
zdravstvena težava, ki vsebuje tudi socialne, duševne in patološke vidike;

ob sklicevanju na Priporočilo št. R (82) 4 o preprečevanju težav,
povezanih z alkoholom, zlasti med mladimi, Priporočilo št. R (82) 5 o
preprečevanju odvisnosti od drog in posebni vlogi zdravstvene vzgoje
in Priporočilo št. R (84) 3 o načelih televizijskega oglaševanja;

glede na potrebno prožno politiko obveščanja in izobraževanja,
povezano z zakonodajnimi, ureditvenimi in gospodarskimi ukrepi za
spodbujanje zdravega načina življenja in zmanjšanje dejavnikov
tveganja, in glede na ključno vlogo, ki jo lahko imajo mediji in drugi
oblikovalci javnega mnenja pri ponovnem utrjevanju javne zavesti in
sprejemanju politike zdravstvene vzgoje ter drugih ukrepih,

priporoča vladam držav članic, da pri pospeševanju priprave
strategij za boj proti kajenju, pretiranemu uživanju alkohola in
odvisnosti od drog v sodelovanju z oblikovalci javnega mnenja in
mediji ter pri poudarjanju njihove odgovornosti za oblikovanje
odnosa javnosti do zdravja upoštevajo smernice, navedene v
dodatku k temu poročilu

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI308



Dodatek k Priporočilu št. R (86) 14

Smernice za pripravo strategij

Cilji

1. Glavni cilji strategij zdravstvenega obveščanja in zdravstvene
vzgoje naj bi bili spodbujati zdrav način življenja, pospeševati zdravo okolje
in zmanjšati dejavnike tveganja.

Politike

2. Politiko zdravstvenega obveščanja iz izobraževanja naj bi izvajali v
okviru usklajenega in celovitega sistema zdravstvenega varstva, ki naj bi bil
skupaj z zakonodajnimi, gospodarskimi in drugimi ukrepi del širšega
političnega programa, ki daje prednost socialnim skupinam z nižjim
življenjskim standardom.

3. Te politike bi morale biti prožne in izvedljive na lokalni ravni, tako
da bi povečali odgovornost skupnosti in posameznika. Upoštevale naj bi
tudi razlike med socialnimi skupinami in potrebo po takem obveščanju, ki
bo pritegnilo revnejše sloje prebivalstva.

Usklajevanje

4. S strategijo usklajevanja naj bi si prizadevali pritegniti različne
institucije, kot so šole, javni in zasebni zdravstveni zavodi in službe
socialnega skrbstva, družina, prostovoljne organizacije, športna društva in
rekreacijska združenja, pa tudi mediji.

5. Usklajevanje naj bi potekalo:

– vodoravno med institucijami, službami in posamezniki na isti
ravni;

– navpično med institucijami, službami in posamezniki, ki delujejo
na lokalni, regionalni in vsedržavni ravni;

– v času, tako da bi pokrilo celo življenjsko obdobje posameznika.

Možna vloga medijev

6. V prizadevanjih za sodelovanje z mediji je treba spoštovati
temeljna načela neodvisnosti in svobode izražanja, ki so skupna vsem
državam članicam, in upoštevati politično, gospodarsko in finančno
okolje, v katerem mediji delujejo in ki je v vsaki državi drugačno. Cilj naj bi
bil, da se mediji vključijo v spodbujanje sodelovanja skupnosti in
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posameznikov pri pospeševanju njihovega lastnega zdravja in v krepitev
vpliva izobraževalnih kampanj, namenjenih najširši javnosti. Sodelovanje bi
se moralo razširiti tudi na vključevanje medijev v opredelitev in pripravo
strategij.

7.Če je le mogoče, je pomembno čim bolj zmanjšati nasprotja med
informacijami, ki jih razširjajo mediji, in usmeritvami zdravstvenih organov,
in zlasti bi bilo treba paziti in zagotoviti, da te informacije ne učinkujejo kot
pobuda, da bi bilo treba kadilce ali uživalce alkohola ali nedovoljenih drog
bolj občudovati ali posnemati kot tiste, ki to niso.

8. Javni organi in zlasti zdravstvene službe bi morali medijem
priskrbeti potrebne podatke, da bodo lahko izpolnjevali svojo nalogo kot
vir informacij. Informacije jim je treba dostaviti v primerni obliki in
skrajšane na bistvene podatke, tako da je sporočilo jasno in ga ljudje lahko
razumejo.

9. Razmisliti bi bilo treba, kako posameznim novinarjem zagotoviti
potrebno znanje in izkušnje, na primer s seminarji ali tečaji ali pa s pripravo
smernic in referenčnega gradiva (na primer izrazje). Spodbujati je treba
ustanavljanje društev novinarjev, ki se posebej ukvarjajo v zdravjem.

Posebne strategije

Tobak

10. Strategije za odvračanje od uživanja tobaka naj bi skušale zlasti:

– odvračati ljudi, zlasti mladino, od tega, da bi začeli kaditi;
– prepričati kadilce, da nehajo kaditi ali vsaj zmanjšajo porabo.
Med koristnimi ukrepi so:
– prepoved kajenja na javnih krajih, v šolah in bolnišnicah, na

sredstvih za javni prevoz itd.
– odvračanje od kajenja v podjetjih, uradih itd.;
– opozorila na tobačnih izdelkih.

Alkohol

11. Strategije za zmanjšanje uživanja alkohola bi morale upoštevati
dejstva, kot so gospodarski in trgovski interesi, ki zelo verjetno ovirajo
doseganje zastavljenih ciljev. Ti cilji so med drugim:

– pospeševati zmeren in odgovoren odnos do alkohola, zlasti v
delovnem okolju, šoli, vojski in športu;

– obsežno obveščati javnost o tveganjih, povezanih s pretiranim
uživanjem alkohola, zlasti med nosečnicami in mladino;

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI310



– opozarjati medije na to, kakšne učinke ima lahko način njihovega
prikazovanja uživanja alkohola.

Zasvojenost z drogami

12. Strategije za boj proti zasvojenosti z drogami bi morale
upoštevati zapletenost in celovitost tega pojava ter hudo družbeno osamo
in neprilagojenost mnogih odvisnikov, ki so žrtve in potrebujejo zaščito, ne
pa radovednosti javnosti. Na lokalni ravni je treba obveščati in poučiti
mlade in njihove družine, učitelje in zdravstveno osebje. Med drugimi
ukrepi so lahko še omejitve glede razširjanja avdiovizualnega in drugega
gradiva, ki spodbuja k uporabi mamil, med mladino.

Ovrednotenje

13. Pri zdravstvenih izobraževalnih akcijah in programih obveščanja,
ki so organizirani v prej zarisanih okvirih, bi morali predvideti tudi
postopke ovrednotenja učinkov in z njimi seznaniti medije ter se tako vsaj
prepričati, da je široka javnost sprejela vsebino akcije. Pri takih ocenah bi
morali upoštevati tudi tveganja, povezana z različnimi načini dojemanja in
sprejemanja izobraževalnih sporočil ali informacij med različnimi
socialnimi skupinami. Izide vrednotenja bi morali uporabiti za načrtovanje
nadaljnjih akcij. 

Posredniki 

14. Strokovni zdravstveni delavci, učitelji in družbenovzgojni delavci
imajo odločilno vlogo pri razširjanju zdravstvenih informacij in bi jih zato
morali prednostno usposabljati  in obveščati o metodah in najnovejših
dosežkih v zdravstveni vzgoji otrok in odraslih.

15. Na voljo morajo biti primerna sredstva za spodbujanje in
olajšanje sodelovanja med tistimi, ki dajejo informacije in združenji
porabnikov, sindikati, mladinskimi gibanji in drugimi nevladnimi
organizacijami, ki se zanimajo za probleme zdravja in okolja, in zagotoviti
dejavno sodelovanje vseh prizadetih. Sodelovanje lahko poteka v obliki
skupnih projektnih skupin za načrtovanje, izvedbo in ovrednotenje
različnih akcij. Nosilcem javnega mnenja in predstavnikom teh skupin bi
bilo treba po potrebi ponuditi ustrezno usposabljanje.

16. Razmisliti bi kazalo o uvedbi državne nagrade kot spodbude in
priznanje posameznikom ali institucijam, ki so pomembno prispevali k
pripravi in izvajanju strategij za boj proti odvisnosti od tobaka, alkohola in
drog v skladu z načeli, ki so vsebovana v tem priporočilu.
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Ureditev trženja in pospeševanja prodaje s predpisi

17. Izvajati bi bilo treba odgovorno politiko v zvezi s pravili in
predpisi za oglaševanje in prodajo tobaka, alkohola in farmacevtskih
izdelkov; če je le mogoče, naj bi bilo prostovoljno sodelovanje s proizvajalci
del te politike.

18. Razmisliti bi bilo treba o politikah, ki strogo omejujejo vse oblike
oglaševanja tobaka in alkohola, pri čemer ne bi smeli izključiti niti
možnosti popolne prepovedi v nekaterih primerih,  in o ukrepih, ki
preprečujejo neprimerno pospeševanje prodaje drog.  
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Priporočilo št. R (89) 7
o načelih glede razširjanja videogramov z nasilno,
brutalno ali pornografsko vsebino

(Sprejel ga je Odbor ministrov 27. aprila 1989 na 425. zasedanju ministrskih
namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina;

ob upoštevanju Konvencije za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, zlasti njenega 8. in 10. člena;

ker se zaveda svoje zavezanosti svobodi izražanja in prostemu
pretoku informacij in idej, kar je še posebej izrazil v svoji deklaraciji
od 29. aprila 1982;

ob upoštevanju Priporočila Parlamentarne skupščine  št. 963
(1983) o kulturnih in vzgojnih sredstvih za zmanjšanje nasilja;

ker se zaveda Priporočila Parlamentarne skupščine  št. 996
(1984) o delu Sveta Evrope v zvezi z mediji, ki poudarja, da si je
zlasti treba prizadevati za boljšo kakovost programske vsebine in
ukreniti vse potrebno, da se s predpisi uredi razširjanje videokaset s
posnetki nasilja in brutalnosti, ki lahko škodljivo vplivajo na otroke
in mladostnike;

ker upošteva tudi končno besedilo 1. konference evropskih
ministrov, pristojnih za mladino (Strasbourg, 17.–19. decembra
1985), Priporočilo Parlamentarne skupščine št. 1067 (1987) o
kulturni razsežnosti radia in televizije v Evropi ter sklepe in resolucije
16. konference evropskih ministrov za pravosodje (Lizbona, 21.–22.
junij 1988);
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ker se zaveda, kako pomembno je zlasti z vidika varstva
mladoletnikov odločneje delovati proti razširjanju videogramov z
nasilno, brutalno ali pornografsko vsebino in videogramov, ki
spodbujajo k zlorabi drog;

1. priporoča vladam držav članic, da

a)  sprejmejo konkretne ukrepe za izvajanje načel, navedenih v
nadaljevanju;

b) z vsemi ustreznimi sredstvi zagotovijo, da so s temi načeli
seznanjene vse osebe in institucije, ki jih to zadeva, in

c) začnejo v rednih časovnih presledkih ocenjevati, kako
učinkovito so ta načela uporabljena v njihovem notranjem pravnem
redu;

2. naroča generalnemu sekretarju Sveta Evrope, da to
priporočilo pošlje  državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije, ki niso članice Sveta Evrope.

Načela

Področje 

Ta načela so namenjena v pomoč državam članicam pri
odločnejšem delovanju proti videlogramom z nasilno, brutalno ali
pornografsko vsebino – in proti videogramom, ki spodbujajo k
zlorabi drog – zlasti zaradi varstva mladostnikov. Upoštevati jih je
treba kot dopolnilo k drugim obstoječim pravnim instrumentom
Sveta Evrope.

Ta načela se zlasti nanašajo na razširjanje videogramov.

1. Države članice naj bi:

– spodbujale vzpostavitev sistemov samourejanja ali
– vzpostavile sisteme za razvrščanje in nadzor videogramov po

prizadetih strokovnih sektorjih ali javnih organih oblasti ali
– vzpostavile sisteme, ki povezujejo sisteme samourejanja s

sistemi za razvrščanje in nadzor ali drugimi sistemi, ki bi bili
primerljivi z državno zakonodajo.

V vseh primerih pa države članice lahko še naprej prosto
uporabljajo svoje kazensko pravo ter odvračilne finančne in davčne
ukrepe. 
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2. Sistemi samourejanja

Države članice naj bi s primernimi sredstvi spodbujale
razpečevalce videogramov, da sami sestavijo kodekse strokovnega
vedenja in prostovoljne ureditvene sisteme, ki bi seveda lahko
vključevali tudi sisteme za razvrščanje in nadzor na podlagi 3. in 4.
načela tega priporočila.

3. Sistemi za razvrščanje in nadzor 

3.1 Države članice naj bi spodbujale strokovne sektorje, ki jih
to zadeva, ali javne organe, da vzpostavijo sisteme za razvrščanje in
nadzor videogramov v okviru samoureditvenih sistemov. Take
sisteme bi lahko izvajali še pred razširjanjem videogramov ali pa
kasneje. 

3.3 Sistemi za razvrščanje in nadzor naj bi vključevali izdajo
potrdila o prostem razširjanju videogramov, dovoljenje za njihovo
omejeno razširjanje, v katerem so določeni pogoji za razširjanje
videogramov, ali po možnosti celo popolno prepoved.

3.4 V sistemu za razvrščanje in nadzor bi morala biti po
merilih, ki veljajo za vso državo, določena starost pripadnikov
javnosti, med katere je mogoče razširjati videograme.

3.5 Vsi ustrezno razvrščeni videogrami bi morali biti prijavljeni
in na njihovih nosilcih (videokasete, videodiskete itd.) bi morala biti
jasno vidna in obstojna oznaka razvrstitve videograma in tistega
dela javnosti, ki mu je namenjen. Če je na nosilcu več videogramov,
bi morale države članice ukrepati tako, da se na njem označi
razvrstitev tistega videograma, katerega razširjanje je med vsemi
najbolj omejeno. 

3.6 Kadar je postopek razvrščanja videoprodukcije ločen od
razvrščanja kinematografskih filmov, bi si morale države članice
prizadevati za njihovo čim bolj enakovredno obravnavanje, pri tem
pa seveda upoštevati razlike med obema medijema.

3.7 V sistemu za razvrščanje in nadzor bi morali biti dovoljeni
tudi poenostavljeni postopki ali predvidene celo oprostitve
postopka za določene vrste programov, kot je na primer gradivo za
izobraževalne, verske ali informativne namene. Te izjeme pa ne bi
smele veljati za programe z neprimerno pornografsko ali nasilno
vsebino.
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3.8 Nadzor nad razširjanjem videogramov velja za razširjanje
v državi izdelanih in uvoženih videogramov. 

3.9 Države članice bi lahko razmislile tudi o sistemu
določanja, za katere ponudbe so producenti kazensko odgovorni na
podlagi sistema za razvrščanje in nadzor videogramov. 

4. Omejitve pri razširjanju

4.1 Dovoljenja za omejeno razširjanje, omenjena v odstavku
3.3 lahko vsebujejo zlasti:

– prepoved trgovinskih dobav ali prepoved ponudb za dobavo
mladoletnim;

– prepoved trgovinskih dobav ali prepoved izdajanja ponudb
za dobavo razen v prodajalnah ali izposojevalnicah, ki so namenjene
samo  odraslim;

– prepoved oglaševanja;
– prepoved kataloške prodaje oziroma prodaje po pošti.

4.2 Razvrstitev vsakega videograma bi morala biti navedena
na embalaži materialnega nosilca videograma, pa tudi v
videokatalogih, oglasih itd. 

5. Ukrepi proti kršitvam sistemov za razvrščanje in nadzor

5.1 Države članice, ki imajo sisteme za razvrščanje in nadzor,
morajo sprejeti ustrezne ukrepe za kaznovanje vseh kršitev teh
sistemov z odvračilnimi sankcijami, kot so na primer hude denarne
kazni, kazen zapora, zaplemba videogramov in prihodkov od
njihovega nezakonitega razširanja. 

5.2 V državah članicah, kjer imajo sistem obratovalnih
dovoljenj, bi organi oblasti lahko predvideli kazen začasnega ali
trajnega odvzema takega dovoljenja.

6. Uporaba kazenskega prava

V povezavi s sistemom za razvrščanje in nadzor, vzporedno z
njim ali neodvisno od uporabe takega sistema ali kot možno
nadomestno rešitev bi morale države članice proučiti, ali lahko
uporaba njihovega kazenskega prava za videograme uspešno rešuje
problematiko videogramov z nasilno, brutalno ali pornografsko
vsebino in videogramov, ki spodbujajo k zlorabi drog.
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7. Odvračilni finančni in davčni ukrepi

Države članice naj bi proučile možnost sprejemanja finančnih
in davčnih ukrepov, ki bi odvračali od izdelovanja in razširjanja
videogramov z nasilno, brutalno ali pornografsko vsebino in
videogramov, ki spodbujajo k zlorabi drog.

Mediji 317



Priporočilo št. R (90) 10
o kinematografiji za otroke in odrasle

(Sprejel ga je Odbor ministrov 19. aprila 1990 na 438. zasedanju ministrskih
namestnikov)

1. Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta
Evrope in ob upoštevanju Evropske kulturne konvencije

2. glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost
med njegovimi članicami, in da je ta cilj mogoče doseči s skupnim
delovanjem v kulturi;

3. glede na to, da je film ena od prevladujočih oblik umetnosti
dvajsetega stoletja, da ima daljnosežno in pomembno vlogo pri
nazornem izražanju kulturnih vprašanj in njihovem prenašanju po
vsem svetu;

4. glede na to, da je kinematograf vedno veljal za
najprimernejši kraj ogleda f ilmov in da služi pomembnemu
družbenemu namenu kot privlačno zbirališče v kraju;

5. glede na to, da je dokazano veliko takih obiskovalcev
kinematografov, ki radi gledajo filme, ki imajo kulturno vrednost;

6. glede na to, da imajo otroci in mladostniki kot obiskovalci
kinematografov poseben položaj zaradi svojih značilnih razvojnih
potreb;

7. glede na to, da se komercialni sektor v sedanjem sistemu
produkcije, distribucije in prikazovanja filmov na te potrebe le redko
odziva;

8. glede na to, da je vsakršno zagotavljanje pomoči javnih
organov še vedno nezadostno;

9. ne glede na to, da nekatere evropske države sprejemajo
posebne ukrepe, vključno z zagotavljanjem sredstev za produkcijo
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filmov mladih in za mlade in vključno s pospeševanjem vzporednih
distribucijskih poti in posrednih ukrepov za spodbujanje filmskega
predvajanja;

10. tudi glede na razvoj usmeritev, ki so v vzgojno-
izobraževalnih sistemih namenjene seznanjanju mladih ljudi s
filmom;

11. glede na to, da sta kinematografija in televizija dokaj
medsebojno odvisna in da je današnja raven domače filmske
proizvodnje v Evropi neprimerna za pokrivanje televizijskih zahtev
po filmih za mlade;

12. glede na to, da je na splošno koristno zagotoviti zadostne
kinematografske izkušnje za mlade,  zlasti ker bodo prav oni zelo
verjetno tudi odrasli gledalci v prihodnosti;

13. glede na to, da bi z nadaljnjimi študijami lahko ugotovili,
če bi z združevanjem sredstev ali kakimi podobnimi dogovori v
filmski industriji lahko zagotovili neko obliko kritja finančnega
tveganja za komercialne producente in distributerje;

14. v želji, da določi ustrezne ukrepe, zlasti ob upoštevanju
posebne odgovornosti Sveta Evrope za koristi in razvoj otrok in
mladostnikov, 

15. priporoča, da vlade držav članic

a) spodbujajo sklenitev ustreznih dogovorov o sodelovanju
med filmom in televizijo za koprodukcijo mladinskih filmov;

b) pospešujejo tesno sodelovanje med filmsko industrijo in
izobraževalnimi zavodi;

c) proučijo in uvedejo vse praktične ukrepe za pospeševanje
podnaslavljanja in sinhroniziranja filmov s posebnim upoštevanjem
potreb mladih;

d) zagotovijo primerne dvorane in program za prikazovanje
mladinskih filmov;

e) spodbujajo f ilmske predstave za mlade s tem, da
zagotavljajo finančno podporo in/ali davčne olajšave in tako čim
bolj zmanjšajo finančno neprivlačnost take oblike predvajanja;

f) proučijo in spodbujajo sprejetje najboljših načinov za
zagotavljanje najširšega možnega medijskega pokrivanja na tem
področju;
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g) ob upoštevanju že uveljavljenih modelov v nekaterih
državah uvedejo sistematično filmsko in medijsko vzgojo v šole in
druge zavode za izobraževanje mladih;

h) uvedejo ukrepe za spodbujanje sodelovanja med filmskimi
šolami, centri za usposabljanje v izražanju s sliko in zvokom, in
drugimi izobraževalnimi zavodi za mlade;

i) spodbujajo raziskave za določitev filmskih zvrsti, ki bi bile za
mlade zanimive in bi hkrati zadovoljevale njihove razvojne potrebe;

j)dajo pobude za študije o vseh vidikih kinematografije, da bi
lahko vzpostavili uspešne sisteme za produkcijo, distribucijo in
financiranje mladinskih filmov;

k) spodbujajo vzgojno-izobraževalno delo na posebnih
področjih mladinske kinematografije, vključno s filmskimi klubi,
videotekami, festivali, posvetovanji in seminarji, in posebne projekte
za filmsko produkcijo s sodelovanjem in ustvarjalnimi prispevki
mladih;

l)spodbudijo izoblikovanje kataloga ali podatkovne baze
obstoječih mladinskih filmov, tako da bi mladim omogočili boljši
pregled nad filmi, ki so jim na voljo;

16. naroča generalnemu sekretarju Sveta Evrope, da to
priporočilo pošlje  državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije, ki niso članice Sveta Evrope.
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Priporočilo št. R (92) 19
o videoigrah z rasistično vsebino

(Sprejel ga je Odbor ministrov 19. oktobra 1992 na 482. zasedanju 
ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov po določilih 15.b) člena Statuta Sveta Evrope

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njegovimi članicami, da se varujejo in uresničujejo ideali in načela,
ki so njihova skupna dediščina;

ker se zaveda, da videoigre z rasistično vsebino, ki v državah
članicah na žalost nedvomno obstajajo, prenašajo sporočilo
napadalnega nacionalizma, etnocentrizma, sovraštva do tujcev,
antiseminizma ali nestrpnosti nasploh, ki se skriva za nasiljem ali
norčevanjem ali pa je z njima povezano;

ker zato takih iger ni mogoče dopuščati v demokratični
družbi, ki med drugim spoštuje pravico biti drugačen, pa najsi bo ta
drugačnost rasna, verska ali kaka druga;

prepričan, da je zato, ker take igre v glavnem uporabljajo
mladi, še toliko bolj potrebno sprejeti ukrepe za prenehanje
njihovega izdelovanja in razširjanja;

ob sklicevanju na določila svoje Resolucije št. (68) 30 o ukrepih,
ki jih je treba sprejeti proti razpihovanju rasnega, nacionalističnega in
verskega sovraštva in na svojo Resolucijo št. (72) 22 o zatiranju
neopravičljive diskriminacije in zagotavljanju njenega preprečevanja;

ker pomni Deklaracijo o nestrpnosti – grožnji za demokracijo,
ki je bila sprejeta 14. maja 1981;

ob upoštevanju  Priporočila št. R (89) 7 o načelih glede
razširjanja videogramov z nasilno, brutalno ali pornografsko
vsebino in Evropske konvencije o čezmejni televiziji (Evropska zbirka
pogodb, št. 132)
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priporoča, da vlade držav članic 

a) pregledajo obseg in vsebino svoje zakonodaje na področju
rasne diskriminacije in sovraštva, nasilja in varstva mladih ter tako
zagotovijo, da jo bodo brez omejitev uporabili proti izdelovanju in
razširjanju videoiger z rasistično vsebino;

b) obravnavajo videoigre kot množične medije, med drugim
tudi glede uporabe Priporočila št. R (89) 7 o načelih glede razšir-
janja videogramov z nasilno, brutalno ali pornografsko vsebino in
Evropske konvencije o čezmejni televiziji (Evropska zbirka pogodb,
št. 132). 
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Konvencije in listine
Sveta Evrope





Konvencija o varstvu
otrok in sodelovanju pri 
meddržavnih posvojitvah





Konvencija o varstvu otrok in
sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah

Sprejela jo je Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem
pravu 29. maja 1993. Državni zbor RS jo je ratificiral 20. maja
1999. Objavljena je bila v Uradnem listu RS - MP št. 14/99
(Uradni list RS, štev. 45/1999)

Države podpisnice te konvencije so se:

s priznanjem, naj bi otrok za skladen osebnostni razvoj
odraščal v srečnem, ljubečem in razumevajočem družinskem
okolju,

ob spoznanju, da bi morala vsaka država kot prednostno
nalogo sprejeti ustrezne ukrepe, ki omogočajo otroku varstvo in
vzgojo v njegovi matični družini,

s priznanjem, da je lahko prednost meddržavne posvojitve
omogočiti, da otrok, ki mu ni mogoče najti ustrezne družine v
matični državi, živi v stalni družini,

v prepričanju, da so potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da
so meddržavne posvojitve v otrokovo korist, in da se spoštuje
njegove temeljne pravice ter da se preprečijo ugrabitve, prodaja ali
trgovina z otroki,

v želji, da bi v ta namen pripravili skupne določbe ob
upoštevanju načel  mednarodnih instrumentov, posebej  Konvencije
Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989
ter Deklaracije Združenih narodov o družbenih in pravnih načelih
varstva in blaginje otrok s posebnim poudarkom na rejništvu in
posvojitvi na državni in mednarodni ravni (Resolucija Generalne
skupščine  št. 41/85 z dne 3. decembra 1986),

dogovorile:
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I. POGLAVJE - OBSEG KONVENCIJE

1. člen

Cilji te konvencije so:

a) določiti zaščitne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da so
meddržavne posvojitve v otrokovo korist in da se spoštujejo njegove
temeljne pravice, priznane v mednarodnem pravu,

b) vzpostaviti tak sistem sodelovanja med državami
pogodbenicami, ki bo zagotavljal spoštovanje zaščitnih ukrepov, in
s tem preprečiti ugrabitve, prodajo ali trgovino z otroki;

c) zagotoviti, da bodo države pogodbenice priznavale
posvojitve, izvedene v skladu s to konvencijo.

2. člen

1. Konvencija se uporablja za otroka, ki prebiva v eni državi
pogodbenici ('matična država') in je bil, je ali bo preseljen v drugo
državo pogodbenico ('država sprejema'), ker sta ga v matični državi
posvojila zakonca ali oseba, ki prebiva v državi sprejema, ali pa z
namenom, da bo posvojen v državi sprejema ali v matični državi.

2. Konvencija vključuje posvojitve, pri katerih nastane trajno
razmerje starši - otrok.

3. člen

Konvencija se preneha uporabljati,  če soglasja, navedena v
pododstavku c) 17. člena, niso bila dana do dne, ko otrok dopolni
osemnajst let.

II. POGLAVJE - ZAHTEVE ZA MEDDRŽAVNE POSVOJITVE

4. člen

Posvojitev se po tej konvenciji izvede, le če so pristojni organi
matične države:

a) ugotovili, da se otrok lahko posvoji;
b) ugotovili, potem ko so ustrezno preučili možnosti za name-

stitev otroka v matični državi, da je meddržavna posvojitev v korist
otroka;

c) se prepričali,
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1. da so bile osebe, institucije in organi, katerih soglasje je
potrebno za posvojitev, deležni posvetovanja, če je to potrebno,
ter da so bili ustrezno obveščeni o posledicah njihovega soglasja,
še posebej o tem, ali bo posvojitev povzročila prenehanje
pravnega razmerja med otrokom in njegovo matično družino ali
ne;

2. da so te osebe, institucije in organi dali to soglasje
prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo ali
potrjeno;

3. da soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli
nadomestilom ter da ni bilo umaknjeno in

4. da je mati, če se to zahteva, dala svoje soglasje šele po
rojstvu otroka, ter

d) se prepričali, upoštevaje starost in stopnjo zrelosti otroka, 

1. da je bil otrok deležen svetovanja in ustreznih informacij o
posledicah posvojitve in njegovega soglasja za posvojitev, če se tako
soglasje zahteva,

2. da so bile upoštevane otrokove želje in mnenja,

3. da je bilo otrokovo soglasje za posvojitev, če se to zahteva,
dano prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo ali
potrjeno ter

4. da soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli
nadomestilom.

5. člen

Posvojitev po tej konvenciji se izvede, če so pristojni organi
države sprejema:

a) ugotovili, da so predvideni posvojitelji ustrezni  in
izpolnjujejo pogoje za posvojitev;

b) se prepričali, da so bili predvideni posvojitelji deležni
ustreznega svetovanja, ter

c)  ugotovili, da otrok ima ali bo dobil dovoljenje za vstop v to
državo in  stalno prebivališče v njej.
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III. POGLAVJE - OSREDNJI IN POOBLAŠČENI ORGANI 

6. člen

1. Država pogodbenica določi osrednji organ za opravljanje
dolžnosti, ki jih organom nalaga konvencija.

2. Zvezne države, države z več pravnimi sistemi ali države z
avtonomnimi ozemlji smejo določiti več osrednjih  organov in določiti
ozemeljski obseg njihovih nalog. Če je država določila več kot en osred-
nji organ, določi tisti osrednji organ, na katerega se naslavljajo vsa
sporočila, da jih prenese pristojnemu osrednjemu organu v tej državi.

7. člen

1.  Osrednji organi sodelujejo in spodbujajo sodelovanje med
pristojnimi organi v svojih državah za varstvo otrok in doseganje
drugih ciljev konvencije.

2. Neposredno ukrenejo vse, da

a) zagotavljajo informacije o posvojitveni zakonodaji svoje
države in druge splošne informacije, kot so statistični podatki in
standardni obrazci;

b) se medsebojno obveščajo o izvajanju te konvencije, in če je
to mogoče, odstranjujejo ovire za njeno izvajanje.

8. člen

Osrednji organi izvajajo neposredno ali preko organov z
javnimi pooblastili ustrezne ukrepe za preprečitev nezakonitih
finančnih ali drugih  koristi v zvezi s posvojitvijo ter zatirajo vse
dejavnosti, ki so v nasprotju s cilji te konvencije.

9. člen

Osrednji organi izvajajo neposredno ali preko organov z
javnimi pooblastili  ali drugih organizacij v svoji državi vse ustrezne
ukrepe, še posebej:

a) zbirajo, hranijo in izmenjujejo informacije o razmerah
otroka in predvidenih posvojiteljih v takem obsegu, kot je potreben
za izvedbo posvojitve;

b) olajšujejo, spremljajo in pospešujejo postopke za
posvojitve;
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c) spodbujajo razvoj svetovalnih služb za posvojitev in
spremljanje posvojitev v državi;

d) izmenjujejo splošna poročila z ocenami izkušenj pri med-
državnih posvojitvah;

e) v obsegu, ki ga dovoljuje njihova notranja zakonodaja,
ugodijo upravičenim zahtevam drugim osrednjih ali javnih organov
za informacije o posameznih posvojitvenih primerih.

10. člen

Pooblastilo lahko dobijo in ohranijo le organi, ki dokažejo, da
so sposobni ustrezno opravljati naloge, ki so jim bile zaupane.

11. člen

Pooblaščeni organ:

a) deluje nepridobitno v skladu s pogoji in  omejitvami, ki jih
določijo pristojni organi države, ki je izdala pooblastilo;

b) ima tako vodstveno in drugo osebje, ki je po etičnih
standardih, izobrazbi ali delovnih izkušnjah usposobljeno za delo
pri meddržavnih posvojitvah,  ter

c) je pod nadzorom pristojnih državnih organov glede sestave,
delovanja in finančnega stanja.

12. člen

Pooblaščeni organ iz ene države pogodbenice sme delovati v
drugi državi pogodbenici, le če sta ga za to pooblastila pristojna
organa obeh držav.

13. člen

Vsaka država pogodbenica obvesti Stalni urad Haaške konfe-
rence o zasebnem mednarodnem pravu o določitvi osrednjih organov
ter obsegu njihovih nalog, nazivih in naslovih pooblaščenih organov.

IV. POGLAVJE - ZAHTEVE POSTOPKA PRI MEDDRŽAVNI
POSVOJITVI 

14. člen

Osebe, ki prebivajo v državi pogodbenici in želijo posvojiti
otroka s prebivališčem v drugi državi pogodbenici, vložijo prošnjo
pri osrednjem organu države, v kateri prebivajo.
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15. člen

1. Če se osrednji organ države sprejema prepriča, da so
prosilci ustrezni  in izpolnjujejo pogoje za posvojitev, pripravi
poročilo s podatki o njihovi identiteti, izpolnjevanju pogojev za
posvojitev, poreklu, družinski in zdravstveni anamnezi, družbenem
okolju, razlogih za posvojitev, možnosti za izvedbo meddržavne
posvojitve ter z značilnostmi otrok, za katere bi bili primerni skrbeti.

2. To poročilo je treba poslati osrednjemu organu matične
države.

16. člen

1. Če se osrednji organ matične države prepriča, da se otrok
lahko posvoji:

a) pripravi poročilo s podatki o otrokovi identiteti,
primernosti za posvojitev, poreklu, družbenem okolju, družinski in
zdravstveni anamnezi otroka in njegove družine, ter o vseh posebnih
potrebah otroka;

b) ustrezno upošteva otrokovo vzgojo in etnično, versko ali
kulturno poreklo;

c) zagotovi, da so bila vsa soglasja pridobljena v skladu s 4.
členom,  ter

d) odloči, predvsem na podlagi poročil o otroku in o pred-
videnih posvojiteljih, da je predvidena namestitev v korist otroka.

2. Osrednjemu organu države sprejema pošlje svoje poročilo o
otroku, dokazila, da so bila potrebna soglasja pridobljena, ter
utemeljitev svoje odločitve o namestitvi, paziti pa mora, da identitete
matere in očeta ne razkrije, če se v matični državi ti podatki ne smejo
razkriti.

17. člen

Odločitev o tem, ali naj se otrok zaupa predvidenim
posvojiteljem, sme matična država sprejeti le:

a) če je osrednji organ te države zagotovil soglasje predvidenih
posvojiteljev;

b) če je osrednji organ države sprejema tako odločitev
odobril, kadar tako odobritev zahteva zakonodaja te države ali
osrednji organ matične države;
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c) če se osrednja organa obeh držav strinjata, da se posvojitev
lahko izvede, ter

d) je bilo v skladu s 5. členom ugotovljeno, da so predvideni
posvojitelji ustrezni in izpolnjujejo pogoje za posvojitev in da otrok
ima ali da bo dobil dovoljenje za vstop in stalno prebivališče v državi
sprejema.

18. člen

Osrednja organa obeh držav morata ukreniti vse potrebno,
da pridobita za otroka dovoljenje, da zapusti matično državo, in
dovoljenje za vstop in stalno prebivališče v državi sprejema.

19. člen

1. Otrok se sme premestiti v državo sprejema, le če so bili
izpolnjeni vsi pogoji iz 17. člena.

2. Osrednja organa obeh držav zagotovita, da se ta
premestitev izvede v varnih in primernih okoliščinah in po možnosti
v spremstvu posvojiteljev ali predvidenih posvojiteljev.

3.  Če otrok ni premeščen, je treba poročila, omenjena v 15.
in 16. členu, vrniti organom, ki so jih poslali.

20. člen

Osrednja organa se medsebojno obveščata o poteku
posvojitve in ukrepih za njeno izvedbo, in o tem, kako napreduje
namestitev, če se zahteva poskusna doba.

21. člen

1. Če naj bi bil otrok posvojen po premestitivi otroka v državo
sprejema in osrednji organ te države meni, da ni v otrokovo korist,
da ostane pri predvidenih posvojiteljih, mora ta osrednji organ
ukreniti vse potrebno, da zaščiti otroka, natančneje pa:

a)  poskrbeti, da se otrok odvzame predvidenim posvojiteljem
in se zanj uredita začasna vzgoja in varstvo;

b) v posvetovanju z osrednjim organom matične države brez
odlašanja poskrbeti za novo nastanitev otroka z namenom
posvojitve ali če to ni ustrezno, poskrbeti za drugo dolgoročno
vzgojo in varstvo; posvojitev ne sme biti izvedena, dokler osrednji
organ matične države ni ustrezno obveščen o novih predvidenih
posvojiteljih;
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c) poskrbeti za otrokovo vrnitev, če je to v njegovo korist, kot
zadnjo možnost.

2. Z otrokom se je treba, upoštevaje njegovo starost in zrelost,
posvetovati, in če je to primerno, pridobiti njegovo soglasje glede
ukrepov, ki jih je treba sprejeti po tem členu.

22. člen

1. Naloge osrednjega organa lahko v skladu s tem poglavjem
opravljajo organi z javnimi pooblastili ali pooblaščeni organi  v skladu
s III. poglavjem v mejah, ki jih dovoljuje zakon posamezne države.

2. Vsaka država pogodbenica lahko depozitarju konvencije da
izjavo, da se v tej državi lahko opravljajo naloge osrednjega organa
iz 15. do 21. člena  v mejah, ki jih dovoljuje zakon, in pod nadzorom
pristojnih organov te države tudi organov ali osebam,  ki: 

a) izpolnjujejo zahteve po poštenosti, strokovnosti,
izkušenosti in odgovornosti, ki veljajo v tej državi, ter

b) so po svojih etičnih normah, izobrazbi ali izkušnjah
usposobljeni za delo pri  meddržavnih posvojitvah.

3. Država pogodbenica, ki da izjavo, predvideno v drugem
odstavku, Stalni urad Haaške konference o zasebnem mednarodnem
pravu stalno obvešča o nazivih in naslovih teh organov in oseb.

4. Vsaka država pogodbenica lahko depozitarju konvencije da
izjavo, da se lahko posvojijo otroci s prebivališčem na njenem
ozemlju, le če se naloge  osrednjega organa opravljajo v skladu s
prvim odstavkom.

5. Ne glede na izjavo, dano po drugem odstavku,
odgovornost za pripravo poročil, predvidenih v 15. in 16. členu, v
vseh primerih prevzame osrednji organ ali drugi organi v skladu s
prvim odstavkom.

V. POGLAVJE - PRIZNANJE IN VELJAVNOST POSVOJITVE

23. člen

1. Posvojitev, za katero pristojni organi države, v kateri je bila
posvojitev opravljena, potrdijo, da je bila izvedena v skladu s
konvencijo, se polnopravno prizna v drugih državah pogodbenicah.
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V potrdilu mora biti navedeno, kdaj in kdo je dal soglasja,
predvidena v pododstavku c) 17. člena.

2. Vsaka država pogodbenica ob podpisu, ratif ikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu obvesti depozitarja konvencije o
identiteti in nalogah organa ali organov, ki so v tej državi pristojni
za izdajo teh potrditev. Depozitarja prav tako obvesti o vseh
spremembah o določitvah teh organov.

24. člen

Država pogodbenica sme odkloniti priznanje posvojitve, le če
je posvojitev v očitnem nasprotju z njenim javnim redom,
upoštevaje pri tem korist otroka.

25. člen

Vsaka država pogodbenica lahko da depozitarju konvencije
izjavo, da je ta konvencija ne obvezuje priznavati posvojitev v skladu
s sporazumom, sklenjenim po drugem odstavku 39. člena.

26. člen

1. Priznanje posvojitve obsega priznanje:

a) pravnega razmerja starši  otrok med otrokom in
posvojitelji;

b) starševske odgovornosti posvojiteljev do otroka;
c) prekinitev predhodnega pravnega razmerja med otrokom

in njegovo materjo in očetom, če ima posvojitev tak učinek v državi
pogodbenici, v kateri je bila izvedena.

2. Pri posvojitvi, s katero se prekine predhodno pravno
razmerje med otrokom in njegovo materjo in očetom, otrok uživa v
državi sprejema ter v vseh drugih državah pogodbenicah, v katerih
je posvojitev priznana, enake pravice, kot nastanejo pri posvojitvah,
ki imajo tak učinek v vsaki od teh držav.

3. Prejšnji odstavki ne vplivajo na uporabo za otroka ugodnejših
določb, ki veljajo v državi pogodbenici, ki prizna posvojitev.

27. člen

1. Če posvojitev, odobrena v matični državi, ne prekine
predhodnega pravnega razmerja med otrokom in starši, se ta lahko
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v državi sprejema, ki priznava posvojitev po tej konvenciji, spremeni
v posvojitev s takim učinkom: 

a) če je to dovoljeno po zakonu države sprejema ter
b) če so bila soglasja iz pododstavkov c) in d) 4. člena dana

za tako posvojitev.

2. Za odločitev o spremembi narave posvojitve se uporablja
23. člen.

VI. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE

28. člen

Konvencija ne vpliva na zakon matične države, ki zahteva, da
se otrok s prebivališčem v tej državi posvoji v tej državi, ali ki
prepoveduje otrokovo namestitev ali premestitev v državo sprejema
pred posvojitvijo.

29. člen

Med predvidenimi posvojitelji in otrokovimi naravnimi starši
ali drugo osebo, ki skrbi za otroka, ne sme priti do stika, dokler
zahteve iz pododstavkov a) do c) 4. člena in iz pododstavka a) 5.
člena niso izpolnjene, razen če se posvojitev izvede znotraj družine
ali če je tak stik v skladu s pogoji, ki jih postavi pristojni organ
matične države.

30. člen

1. Pristojni organi države pogodbenice zagotovijo, da se hranijo
pri njih zbrani podatki o otrokovem poreklu, posebej podatki o
identiteti njegovih staršev ter o njegovi zdravstveni anamnezi.

2. Zagotoviti morajo, da ima otrok ali njegov predstavnik
dostop do teh podatkov, če je to dovoljeno po zakonu te države,
vendar ob ustreznem svetovanju.

31. člen

Ne glede na določbe 30. člena se osebni podatki, zbrani ali
poslani v skladu s to konvencijo, posebej podatki, omenjeni v 15. in
16. členu, uporabijo izključno za namen, za katerega so bili zbrani
ali poslani.
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32. člen

1. Z meddržavno posvojitvijo ne sme nihče pridobiti
nepoštene finančne ali druge koristi.

2. Zaračunajo ali plačajo se lahko samo dejanski stroški in
izdatki, ki vključujejo plačilo za delo oseb, ki sodelujejo pri
posvojitvi.

3. Direktorji, upravniki in uslužbenci organov, ki se ukvarjajo s
posvojitvami, ne smejo dobivati plačil, ki bi bila glede na opravljene
storitve nerazumno visoka.

33. člen

Pristojni organ, ki ugotovi, da katera od določb konvencije ni
bila spoštovana ali da je resna nevarnost, da bo kršena, o tem
nemudoma obvesti osrednji organ v svoji državi. Osrednji organ
zagotovi, da se izvedejo ustrezni ukrepi.

34. člen

Če pristojni organ države, v katero je namenjen dokument, to
zahteva, mora biti dostavljen overjen prevod dokumenta, skladen z
izvirnikom. Če ni drugače določeno, stroške za prevod krijejo
predvideni posvojitelji.

35. člen

Pristojni organi držav pogodbenic v postopku posvojitve
ukrepajo hitro.

36. člen

V državi, ki ima dva ali več pravnih sistemov glede posvojitev,
ki se uporabljajo v različnih ozemeljskih enotah:

a) se vsaka navedba prebivališča v tej državi nanaša na
prebivališče v ozemeljski enoti te države;

b) vsako sklicevanje na zakon te države se nanaša na zakon, ki
velja v ustrezni ozemeljski enoti;

c) vsako sklicevanje na pristojne organe ali organe z javnimi
pooblastili te države se nanaša na tiste organe, ki so pooblaščeni za
delovanje v določeni ozemeljski enoti;
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d) vsako sklicevanje na pooblaščene organe te države  se
nanaša na organe, ki so pooblaščeni v tej ozemeljski enoti.

37. člen

V državi, ki ima za posvojitev dva ali več pravnih sistemov, ki
se uporabljajo za različne kategorije oseb, se vsako sklicevanje na
zakon te države razlaga kot sklicevanje na pravni sistem, določen z
zakonom te države. 

38. člen

Država, v kateri imajo različne ozemeljske enote za posvojitev
svoja pravna pravila, ni zavezana uporabljati te konvencije, če
država z enotnim pravnim sistemom ni zavezana uporabljati te
konvencije.   

39. člen

1. Konvencija ne vpliva na mednarodne instrumente, katerih
članice so države pogodbenice in ki vsebujejo določbe o zadevah, ki
jih ureja konvencija, razen če države pogodbenice dajo v zvezi s
takim instrumentom nasprotno izjavo.

2. Država pogodbenica lahko sklepa sporazume z eno ali več
drugimi pogodbenicami, da se izboljšajo izvajanje konvencije in
njihovi medsebojni odnosi. Ti sporazumi lahko odstopajo le  od
določb 14. do 16. člena in 18. do 21. člena.  Države, ki so sklenile
tak sporazum, pošljejo eno kopijo sporazuma depozitarju
konvencije.

40. člen

K tej konvenciji niso dovoljeni pridržki.

41. člen

Ta konvencija se uporablja v vseh primerih prejema prošnje v
skladu s 14. členom, potem ko je konvencija začela veljati v državi
sprejema in v matični državi.

42. člen

Generalni sekretar Haaške konference o zasebnem
mednarodnem pravu v rednih časovnih presledkih  sklicuje Posebno
komisijo, ki preverja praktično izvajanje konvencije.
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VII. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE

43. člen

1. Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam, ki so bile
v času sedemnajstega zasedanja Haaške konference o zasebnem
mednarodnem pravu njene članice in vsem drugim državam, ki so
sodelovale na tem zasedanju.

2. To konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti in listine
o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Ministrstvu za
zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske, ki je depozitar konvencije.

44. člen

1. Vsaka druga država lahko pristopi h konvencij potem, ko je
začela veljati v skladu s prvim odstavkom 46. člena.

2. Pristopna listina se deponira pri depozitarju.

3. Tak pristop velja le za odnose med državo, ki je pristopila,
in tistimi državami pogodbenicami, ki k temu pristopu niso dale
ugovora v šestih mesecih od prejema uradnega obvestila,
omenjenega v pododstavku b) 48. člena. Ugovor lahko dajo tudi
države po pristopu, ob ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi konvencije.
O vsakem ugovoru je treba obvestiti depozitarja.

45. člen

1. Če ima država dve ali več ozemeljskih enot z različnimi pravnimi
sistemi glede zadev, ki jih obravnava konvencija, lahko ob podpisu,
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu da izjavo, da se konvencija
razširi na vse ozemeljske enote ali samo na eno ali več ozemeljskih enot
ter sme to izjavo kadar koli spremeniti tako, da da drugo izjavo.

2. O vsaki taki izjavi je treba depozitarja uradno obvestiti in v
njej morajo biti izrecno navedene ozemeljske enote, za katere se
uporablja konvencija.

3. Če država v skladu s tem členom ne da izjave, se  konvencija
razširi na vse ozemeljske enote te države.

46. člen

1. Konvencija začne veljati prvi dan meseca, po izteku
trimesečnega obdobja po deponiranju tretje listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi v skladu s 43. členom.

Konvencija o varstvu otrok in sodelovanje pri meddržavnih posvojitvah 339



2. Nadalje začne konvencija veljati:

a) za države, ki jo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo kasneje
ali k njej pristopijo prvi dan meseca, po izteku trimesečnega
obdobja po deponiranju njihove listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu;

b) za ozemeljsko enoto, na katero se je konvencija razširila v
skladu s 45. členom, prvi dan meseca, po izteku trimesečnega
obdobja po uradnem obvestilu, navedenem v omenjenem členu.

47. člen

1. Država pogodbenica konvencije jo lahko odpove  z uradnim
pisnim obvestilom depozitarju.

2. Odpoved začne veljati prvi dan meseca, po izteku
dvanajstmesečnega obdobja, potem ko je depozitar prejel uradno
obvestilo. Če je v uradnem obvestilu naveden daljši rok za veljavnost
odpovedi, začne odpoved veljati ob izteku tega obdobja od
datuma, ko je depozitar prejel uradno obvestilo.

48. člen

Depozitar obvesti vse države članice Haaške konference o
zasebnem mednarodnem pravu, druge države, ki so sodelovale na
sedemnajstem zasedanju, in države, ki so pristopile v skladu s 44.
členom, o:

a) podpisih, ratifikacijah, sprejetih in odobritvah v skladu s
43. členom;

b) pristopih in ugovorih k pristopom v skladu s 44. členom;
c) datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu s 46.

členom;
d) izjavah in imenovanjih v skladu z 22., 23., 25. in 45.

členom;
e) sporazumih v skladu z 39. členom;
f)  odpovedih v skladu s 47. členom.

Da bi to potrdili, so pravilno pooblaščeni podpisniki
podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Haagu dne 29. maja 1993 v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem
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izvodu, ki se hrani v arhivu vlade Kraljevine Nizozemske, ena
overjena kopija pa se po diplomatski poti pošlje vsaki državi, ki je
bila v času  sedemnajstega zasedanja Haaške konference o
zasebnem mednarodnem pravu njena članica, ter vsaki drugi državi,
ki je sodelovala na tem zasedanju.
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Evropska konvencija o priznanju in
izvršitvi odločb o vzgoji in varstvu otrok
in o povrnitvi vzgoje in varstva otrok

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije1, so se

v spoznanju, da so v državah članicah Svete Evrope koristi
otroka najpomembnejše pri odločanju o njegovi vzgoji in varstvu,

glede na to, da bo z dogovorjeno ureditvijo, ki zagotavlja širše
priznavanje in izvrševanje odločb o vzgoji in varstvu otroka,
poskrbljeno za boljše varstvo otrokovih koristi,

ker menijo, da bi bilo glede na tak cilj zaželeno poudariti, da
je starševska pravica do osebnega stika z otrokom običajna
posledica pravice do vzgoje in varstva,

ker ugotavljajo, da je vedno več primerov, ko so bili otroci
neupravičeno preseljeni čez meddržavno mejo, in da so težave pri
ustreznem reševanju problemov, ki jih taki primeri povzročajo,

v želji, da bi sprejele ustrezne določbe, ki bodo omogočile
povrnitev vzgoje in varstva otrok, kadar sta bila vzgoja in varstvo
samovoljno prekinjena,

v prepričanju, da se je v ta namen zaželeno dogovoriti in se
tako odzvati na različne potrebe in različne okoliščine,

v želji, da vzpostavijo pravno sodelovanje med svojimi organi,

dogovorile, kot sledi:
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1. člen

V tej konvenciji:

a. otrok pomeni osebo katerega koli državljanstva, ki še ni
stara 16 let in po pravu kraja svojega običajnega prebivališča, po
pravu svojega državljanstva ali po notranjem pravu zaprošene
države nima pravice sama odločati o svojem prebivališču;

b. organ pomeni kateri koli pravosodni ali upravni organ
oblasti;

c. odločba o vzgoji in varstvu otroka pomeni sklep organa, če se
ta nanaša na skrb za otrokovo osebnost, vključno s pravico odločanja
o njegovem prebivališču ali s pravico do osebnega stika z otrokom;

d. neupravičena preselitev pomeni preselitev otroka čez
meddržavno mejo, pri kateri je bila kršena odločba o njegovi vzgoji
in varstvu, sprejeta v državi pogodbenici in izvršljiva v tej državi; za
neupravičeno preselitev se štejeta tudi:

I.nevračanje otroka čez meddržavno mejo po poteku dobe
uresničevanja pravice do osebnega stika s tem otrokom ali po
poteku kakršnega koli drugega začasnega bivanja na ozemlju, ki ni
ozemlje, na katerem se uresničujeta vzgoja in varstvo;

II. preselitev, ki je kasneje razglašena za nezakonito v smislu
12. člena.

I.  del - Osrednji organi

2. člen

1. Država pogodbenica imenuje osrednji organ za
uresničevanje nalog, določenih po tej konvenciji.

2. Zvezne države in države z več kot enim pravnim sistemom
lahko imenujejo več  osrednjih organov in jim določijo obseg
pristojnosti.

3. Generalnega sekretarja Sveta Evrope je treba pisno
obvestiti  o vsakem imenovanju po tem členu.

3. člen

1. Osrednji organi držav pogodbenic sodelujejo med seboj in
spodbujajo sodelovanje med pristojnimi organi svojih držav.
Delovati morajo primerno hitro.
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2. Zaradi lažjega izvajanja te konvencije bodo osrednji organi
držav pogodbenic:

a) zagotavljali prenos zaprosil pristojnih organov za
informacije, ki se nanašajo na pravna vprašanja ali dejstva v zvezi s
postopki, ki že tečejo;

b) eden drugemu po zaprosilu dostavljali informacije o
svojem pravu glede    vzgoje in varstva otrok ter vse spremembe v
tem pravu;

c) obveščali eden drugega o težavah, ki lahko nastopijo ob
uporabi te konvencije, in po najboljših močeh odstranjevali ovire za
njeno uporabo.

4. člen

1. Oseba, ki je v eni državi pogodbenici prejela odločbo v zvezi
z vzgojo in varstvom otroka in želi, da se ta odločba prizna in izvrši
v kateri koli drugi državi pogodbenici, lahko v ta namen vloži
prošnjo pri osrednjem organu katere koli države pogodbenice.

2. Prošnji  morajo biti priložene listine, navedene v 13. členu.

3. Če osrednji organ, ki prejme prošnjo, ni osrednji organ v
zaprošeni državi, pošlje listine nemudoma in neposredno temu
osrednjemu organu.

4. Osrednji organ, ki prejme prošnjo, lahko odkloni
posredovanje, kadar je očitno, da niso izpolnjeni pogoji, določeni s
to konvencijo.

5. Osrednji organ, ki prejme prošnjo, prosilca nemudoma
obvesti o nadaljnjem reševanju njegove prošnje.

5. člen

1. Osrednji organ zaprošene države bo v najkrajšem času
storil vse ali poskrbel, da bo storjeno vse,  kar je po njegovem
mnenju primerno, če je potrebno tudi z uvedbo postopka pri svojih
pristojnih organih, da bo:

a) odkril, kje je otrok;
b) preprečil škodo za koristi otroka ali prosilca, in to zlasti s

potrebnimi začasnimi ukrepi;
c) zagotovil priznanje ali izvršitev odločbe;
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d) zagotovil predajo otroka prosilcu, če je izvršitev odločbe
odobrena; 

e) obvestil organ države prosilke o sprejetih ukrepih in o izidih
teh ukrepov.

2. Če osrednji organ zaprošene države utemeljeno meni, da je
otrok na ozemlju druge države pogodbenice, pošlje listine
neposredno in nemudoma osrednjemu organu te države.

3. Država pogodbenica se zavezuje, da razen za stroške
vračanja v domovino od prosilca ne bo zahtevala nikakršnega
plačila za kar koli, kar je osrednji organ te države ukrenil v imenu
prosilca na podlagi prvega odstavka tega člena, vključno s stroški
sodnih postopkov in stroški za pomoč odvetnika, če je bila
potrebna.

4. Če je priznanje ali izvršitev odločbe zavrnjena in če osrednji
organ zaprošene države meni, da bi moral ugoditi zahtevi prosilca,
da v tej državi začne postopek za vsebinsko reševanje zadeve, ta
organ po svojih najboljših močeh zagotovi zastopanje prosilca v
tem postopku po pogojih, ki niso manj ugodni od tistih, ki veljajo
za osebo s stalnim prebivališčem v tej državi in za državljana te
države, in zlasti lahko začne tak postopek pri svojih pristojnih
organih.

6. člen

1. Ob upoštevanju vsakega posebnega dogovora, sklenjenega
med osrednjimi organi, na katere se to nanaša, in določb tretjega
odstavka tega člena:

a) morajo biti sporočila, naslovljena na osrednji organ
zaprošene države,  napisana v uradnem jeziku ali v enem od uradnih
jezikov te države ali jim mora biti priložen prevod v tak jezik;

b) osrednji organ zaprošene države pa ne glede na to sprejme
sporočila, sestavljena v angleškem ali francoskem jeziku, ali
sporočila s priloženim prevodom v enega od teh jezikov.

2. Sporočila, ki jih pošilja osrednji organ zaprošene države,
vključno z izidi opravljenih preiskav, so lahko sestavljena v uradnem
jeziku ali v enem od uradnih jezikov te države ali pa v francoskem ali
angleškem jeziku
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3. Država pogodbenica lahko v celoti ali delno izključi
določbe točke b) prvega odstavka tega člena. Če je neka država
pogodbenica dala tak pridržek, lahko tudi katera koli druga država
pogodbenica uporabi tak pridržek v odnosu do te države.

II. del - Priznanje in izvršitev odločb ter povrnitev vzgoje in
varstva otrok

7. člen

Odločba o vzgoji in varstvu otrok, izdana v državi
pogodbenici, se prizna in postane izvršljiva v vsaki drugi državi
pogodbenici, če je izvršljiva v matični državi.

8.člen

1. Pri neupravičeni preselitvi otroka osrednji organ zaprošene
države nemudoma ukrene vse za povrnitev vzgoje in varstva otroka,

a) če so imeli otrok in njegovi starši ob začetku postopka v
državi, v kateri je bila izdana odločba, ali ob neupravičeni preselitvi
otroka, če se je ta zgodila prej, samo državljanstvo te države in je
bilo otrokovo stalno prebivališče na ozemlju te države in

b) če je bil v šestih mesecih po neupravičeni preselitvi pri
osrednjem organu vložen zahtevek za povrnitev vzgoje in varstva
otroka.

2. Če v skladu z zakonodajo zaprošene države zahtevam iz
prvega odstavka tega člena ni mogoče ugoditi brez vključitve
pravosodnega organa,  ne bo glede  sodnega postopka uporabljen
nobeden od razlogov za odklonitev, ki jih predvideva ta konvencija.

3. Če je bil med osebo, ki vzgaja in varuje otroka, in drugo
osebo sklenjen dogovor, ki ga je uradno potrdil pristojni organ, s
katerim je tej drugi osebi dodeljena pravica do osebnega stika z
otrokom, in če po preteku dogovorjenega obdobja otrok, ki je bil
odpeljan v tujino, ni bil vrnjen osebi, ki otroka vzgaja in varuje, se ji
vzgoja in varstvo otroka povrneta v skladu s točko b) prvega
odstavka in v skladu z drugim odstavkom tega člena.

9. člen

1. Pri neupravičenih preselitvah otroka, ki so drugačne od
obravnavanih v 8. členu in je bila v zvezi z njimi v šestih mesecih po

Evropska konvencija o priznanju in izvršitvi odločb ... 349



preselitvi vložena prošnja pri osrednjem organu, je priznanje in
uresničitev pravice mogoče odkloniti le,

a) če tožencu listina, s katero je bil sprožen sodni postopek,
ali enakovredna listina ni bila pravočasno pravilno vročena, da bi
lahko uredil vse potrebno za svojo obrambo, kadar je bila odločba
izdana v odsotnosti toženca ali njegovega pravnega zastopnika;
vendar pa nevročitev dokumentov ne more biti razlog za zavrnitev
priznanja ali izvršitve, kadar vročitev ni bila opravljena zato, ker je
toženec osebi, ki je sprožila sodni postopek v matični državi, prikril
kraj svojega bivanja;

b) če – kadar je bila odločba izdana v odsotnosti toženca ali
njegovega zakonitega zastopnika – pristojnost organa, ki je odločbo
izdal, ni temeljila na:

i. običajnem prebivališču toženca ali
ii. zadnjem običajnem skupnem prebivališču otrokovih

staršev, če vsaj  eden od staršev tam še vedno običajno prebiva, ali
iii. običajnem prebivališču otroka;

c) če je odločba nezdružljiva z odločbo o vzgoji in varstvu
otroka, ki je v zaprošeni državi postala izvršljiva pred preselitvijo
otroka, razen če je otrok že eno leto pred preselitvijo običajno
prebival na ozemlju države prosilke.

2. Določbe prvega odstavka tega člena veljajo enako, tudi če
prošnja ni bila predložena osrednjemu organu, kadar sta priznanje
in izvršitev zahtevana v šestih mesecih po neupravičeni preselitvi.

3. V nobenih okoliščinah pa se tuja odločba ne sme vsebinsko
preizkušati.

10. člen

1. V drugih primerih, ki niso zajeti v 8. in 9. členu, je priznanje
in izvršitev mogoče odkloniti ne samo zaradi razlogov, navedenih v
9. členu, ampak tudi zaradi enega od naslednjih razlogov:

a) če je ugotovljeno, da so učinki odločbe očitno nezdružljivi
s temeljnimi načeli prava, ki urejujejo vprašanja družine in otrok v
zaprošeni državi;

b) če je ugotovljeno, da zaradi spremembe okoliščin, kar
vključuje tudi pretečeni čas, ne pa tudi same spremembe prebi-

OTROKOVE PRAVICE V EVROPI350



vališča otroka po neupravičeni preselitvi, učinki prvotne odločbe
očitno niso več v skladu z otrokovo koristjo;

c) če je  bil ob začetku sodnega postopka v matični državi:

i. otrok državljan zaprošene države ali če je v njej običajno
prebival,  ni pa imel nobene take povezave z matično državo;

ii. otrok hkrati državljan matične in zaprošene države in je
običajno prebival v zaprošeni državi;

d) če je odločba nezdružljiva z odločbo, ki je bila izdana v
zaprošeni državi ali pa je bila izdana v tretji državi in je bila v
zaprošeni državi izvršljiva na podlagi postopka, ki se je začel pred
vložitvijo zahtevka za priznanje ali izvršitev, in če je odklonitev v
skladu s koristmi otroka.

2. V enakih primerih se postopek za priznanje ali izvršitev
lahko odloži zaradi enega od teh razlogov:

a) če se je začel redni preizkus prvotne odločbe;
b) če v zaprošeni državi še vedno traja postopek za dodelitev

vzgoje in varstva otroka, ki je bil začet že pred uvedbo postopka v
matični državi;

c) če je v postopku za izvršitev ali v kakršnih koli drugih
postopkih za priznanje odločbe kaka druga odločba v zvezi z vzgojo
in varstvom otroka. 

11. člen

1. Odločbe o pravici do osebnega stika z otrokom in določbe
odločb o vzgoji in varstvu, ki se nanašajo na pravico do osebnega
stika, se priznajo in izvršijo pod enakimi pogoji kot druge odločbe,
ki se nanašajo na vzgojo in varstvo.

2. Pristojni organ zaprošene države lahko določi pogoje za
izvajanje in uresničevanje pravice do osebnega stika z otrokom, pri
čemer zlasti upošteva obveznosti, ki so jih stranke v zvezi s tem sprejele.

3. Če ni bilo nobene odločbe o pravici do osebnega stika ali
če sta bila priznanje ali izvršitev odločbe o vzgoji in varstvu otroka
odklonjena, lahko osrednji organ zaprošene države zaprosi svoje
pristojne organe za odločbo o pravici do osebnega stika z otrokom,
če to zahteva oseba, ki se sklicuje na pravico do osebnega stika z
otrokom.
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12. člen

Če ob preselitvi otroka čez meddržavno mejo v državi
pogodbenici ni izvršljive odločbe o vzgoji in varstvu tega otroka, se
določbe te konvencije uporabijo za vsako kasnejšo odločbo, izdano
na zahtevo katere koli prizadete osebe v kateri koli državi
pogodbenici, ki se nanaša na vzgojo in varstvo tega otroka in
razglaša preselitev za nezakonito. 

III. del - Postopek

13. člen

1. Prošnji za priznanje ali izvršitev odločbe o vzgoji in varstvu
v drugi državi-pogodbenici morajo biti priloženi:

a) listina, ki pooblašča osrednji organ zaprošene države, da
ukrepa v imenu prosilca ali da v ta namen imenuje drugega
zastopnika;

b) kopija odločbe, ki izpolnjuje vse potrebne pogoje za dokaz
istovetnosti; 

c) listina, ki dokazuje, da je bila tožencu zakonito vročena
listina, s katero je bil začet postopek, ali tej enakovredna listina, če
je bila odločba izdana v odsotnosti toženca ali njegovega
zastopnika;

d) po potrebi listina, ki dokazuje, da je odločba po pravu
matične države izvršljiva;

e) po možnosti izjava o kraju ali verjetnem kraju bivanja
otroka v zaprošeni državi;

f) predlogi o načinu povrnitve vzgoje in varstva otroka.

2. Navedenim listinam mora biti po potrebi priložen prevod  v
skladu z določbami 6. člena.

14. člen

Država pogodbenica uporabi preprost in hiter postopek za
priznanje in izvršitev odločbe o vzgoji in varstvu otroka. V ta namen
zagotovi, da se prošnja za izvršitev lahko vloži s preprosto vlogo.

15. člen

1. Pred sklepanjem na podlagi točke b) prvega odstavka 10.
člena pristojni organ v zaprošeni državi:
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a) preveri mnenje otroka, razen če je to praktično nemogoče
zlasti zaradi starosti otroka in njegovega razumevanja, in 

b) lahko zahteva, da se opravijo ustrezne poizvedbe.

2. Stroške poizvedb v kateri koli državi pogodbenici krijejo
organi države, v kateri so poizvedbe opravljene.

3. Zahtevek za poizvedbe in izidi poizvedb se lahko pošljejo
pristojnemu organu s posredovanjem osrednjih organov.

IV. del – Pridržki

17. člen

1. Država pogodbenica lahko izrazi pridržek, da sme v
primerih iz 8. in 9. člena oziroma iz enega od teh dveh členov
odkloniti priznanje in izvršitev odločb, ki se nanašajo na vzgojo in
varstvo otroka, in sicer iz razlogov, navedenih v 10. členu, ki so lahko
posebej opredeljeni v pridržku.

2. Priznanje in izvršitev odločb, izdanih v državi pogodbenici,
ki je izrazila pridržek po prvem odstavku tega člena, se lahko
zavrneta v kateri koli drugi državi pogodbenici zaradi katerega koli
od dodatnih razlogov, navedenih v takem pridržku.

18. člen

Država pogodbenica lahko izrazi pridržek, da je ne zavezujejo
določbe 12. člena. Določbe te konvencije se ne uporabljajo za
odločbe, opredeljene v 12. členu, ki jih je izdala država
pogodbenica, ki je izrazila ta pridržek.

V. del – Drugi dokumenti

19. člen

Ta konvencija ne izključuje možnosti, da bi se za pridobitev
priznanja ali izvršitve odločbe sklicevali na kak drug mednarodni
dokument, ki je v veljavi  med matično in zaprošeno državo, ali na
drugo nekonvencijsko pravo zaprošene države.

20. člen

1. Ta konvencija ne vpliva na nobene obveznosti, ki jih država
pogodbenica utegne imeti do države, ki ni pogodbenica te konven-
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cije, in sicer na podlagi mednarodnega dokumenta, ki se nanaša na
zadeve, ki jih ureja ta konvencija.

2. Če je bila ali bo v dveh ali več državah pogodbenicah
sprejeta enotna zakonodaja v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ali če
je v teh državah bil ali bo vzpostavljen poseben sistem za priznanje
ali izvršitev takih odločb, lahko te države med seboj namesto te
konvencije ali katerega koli njenega dela uporabljajo tako
zakonodajo ali tak sistem. Da bi lahko izkoristile to določbo,
morajo države uradno obvestiti generalnega sekretarja Sveta Evrope
o svoji odločitvi. Uradno mu morajo sporočiti tudi vsako
spremembo ali preklic take odločitve.

VI. del - Končne določbe

21. člen

Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope. Treba jo je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

22. člen

1. Konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku treh
mesecev od dneva, ko so tri države članice Sveta Evrope privolile, da
jih ta konvencija zavezuje v skladu z določbami 21. člena.

2. Za vsako državo članico, ki kasneje privoli, da jo ta
konvencija zavezuje, začne konvencija veljati prvi dan meseca po
izteku treh mesecev od dneva deponiranja njene listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi.

23. člen

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov
Sveta Evrope na podlagi večinskega sklepa, kot je predvideno v
pododstavku d) 20. člena Statuta Sveta Evrope, in ob soglasju
predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico  sodelovati v
Odboru ministrov, povabi katero koli državo, ki ni članica Sveta
Evrope, da pristopi k tej konvenciji.

2. Za vsako državo, ki pristopi k tej konvenciji, začne
konvencija veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od dneva
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deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.

24. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje
ali ozemlja, za katera se uporablja ta konvencija.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli kasneje z izjavo,
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo
te konvencije na katero koli drugo v izjavi določeno ozemlje. Za tako
ozemlje začne konvencija veljati prvi dan meseca po izteku treh
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel to izjavo.

3. Vsaka izjava iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko v zvezi z
vsakim v tej izjavi določenim ozemljem umakne z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik začne
veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od dneva, ko je
generalni sekretar prejel to uradno obvestilo.

25. člen

1. Država, ki je sestavljena iz dveh ali več ozemeljskih enot, v
katerih veljajo glede vzgoje in varstva otrok ter priznanja in izvršitve
odločb o vzgoji in varstvu otrok različni pravni sistemi, lahko ob
predložitvi svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu
izjavi, da se ta konvencija uporablja v vseh njenih ozemeljskih
enotah ali pa samo v eni ali v več ozemeljskih enotah.

2. Taka država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te
konvencije na katero koli drugo v izjavi določeno ozemlje. Za tako
ozemeljsko enoto začne konvencija veljati prvi dan meseca po
izteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako
izjavo.

3. Vsaka izjava, dana po prejšnjih dveh odstavkih, se lahko za
vsako v tej izjavi določeno ozemeljsko enoto umakne z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik začne
veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od dneva, ko je
generalni sekretar prejel to uradno obvestilo.
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26. člen

1. Za državo, ki ima za vzgojo in varstvo otrok več pravnih
sistemov, ki se uporabljajo na določenih delih njenega ozemlja, velja:

a) da se sklicevanje na pravo običajnega prebivališča ali na
pravo o državljanstvu osebe razlaga kot sklicevanje na pravni sistem,
ki ga določajo veljavni predpisi te države, če pa takih predpisov ni,
kot sklicevanje na pravni sistem, s katerim je ta oseba najbolj
povezana;

b) da se sklicevanje na matično državo ali na zaprošeno
državo razlaga kot sklicevanje na ozemeljsko enoto, v kateri se
zahteva priznanje ali izvršitev odločbe oziroma povrnitev vzgoje in
varstva otroka.

2. Točka a) prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi za države, ki imajo glede vzgoje in varstva otrok dva ali več
pravnih sistemov za individualne vloge. 

27. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali predložitvi svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo izkoristila
možnost enega ali več pridržkov, predvidenih v tretjem odstavku 6.
člena ter v 17. in 18. členu te konvencije. Noben drug pridržek ni
dovoljen.

2. Vsaka država pogodbenica, ki je izrazila pridržek po
prejšnjem odstavku, ga lahko delno ali v celoti umakne z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.
Umik začne veljati tisti dan, ko  generalni sekretar prejme tako
uradno obvestilo.

28. člen

Ob izteku tretjega leta po začetku veljavnosti te konvencije in
na lastno pobudo kadar koli pozneje povabi generalni sekretar
Sveta Evrope zastopnike osrednjih organov, ki so jih imenovale
države pogodbenice, na sestanek, da proučijo in olajšajo izvajanje
konvencije. Vsako državo članico Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te
konvencije, lahko zastopa opazovalec. O delu vsakega takega
srečanja bo sestavljeno poročilo, ki bo poslano v vednost
Ministrskemu odboru Sveta Evrope.
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29. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo
z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta
Evrope.

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca po izteku treh
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel uradno obvestilo.

30. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta in vse države, ki so pristopile k tej konvenciji, o:

a) vsakem podpisu;
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi

ali pristopu;
c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z

22., 23., 24. in 25. členom;
g) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v

zvezi s to konvencijo.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Luksemburgu 20. maja 1980 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem
samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici
Sveta Evrope in vsem državam, ki so bile povabljene, da pristopijo k
tej konvenciji.
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Evropska konvencija
o uresničevanju otrokovih
pravic





Evropska konvencija o uresničevanju
otrokovih pravic

Državni zbor RS jo je ratificiral 1. oktobra 1999. Objavljena je
bila v Uradnem listu RS - MP št. 26/99 (Uradni list RS, št.
86/1999)

Uvod

Države članice Sveta Evrope in druge države podpisnice te
konvencije so se, 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njenimi članicami;

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah in zlasti 4. člena, ki zahteva, da države pogodbenice
sprejmejo vse ustrezne zakonodajne, upravne in  druge ukrepe za
uresničevanje pravic, priznanih v omenjeni konvenciji;

glede na vsebino Priporočila 1121 (1990) Parlamentarne
skupščine o otrokovih pravicah;

v prepričanju, da je treba spodbujati otrokove pravice in
njihove koristi, in jim zato omogočiti uresničevanje njihovih pravic,
zlasti v postopkih glede družinskega prava, ki jih zadevajo;  

ob zavedanju, da je treba otrokom zagotoviti ustrezne
informacije, da bi lahko spodbujali take pravice in koristi, in da je
treba ustrezno upoštevati  njihovo mnenje;

ob zavedanju, da je vloga staršev pomembna pri varstvu in
spodbujanju otrokovih pravic in koristi ter glede na to, da morajo
države sodelovati pri  takšnem varstvu in spodbujanju, kadar je to
potrebno;
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glede na to, da je pri sporu zaželeno, da se družine skušajo
sporazumeti, preden zadevo predajo pravosodnim organom;

dogovorile o naslednjem:

I. poglavje

Področje uporabe in cilj konvencije ter opredelitev pojmov

1. člen - Področje uporabe in cilj konvencije

1. Ta konvencija se uporablja za otroke, mlajše od 18 let.

2. Cilj te konvencije je v korist otrok spodbujati njihove
pravice, jim priznati procesne pravice in jim omogočiti uresničevanje
teh pravic tako, da so otroci sami ali prek drugih oseb ali organov
obveščeni in jim je dovoljeno, da lahko sodelujejo v postopkih pred
pravosodnimi organi, ki jih zadevajo.

3. Za namene te konvencije so postopki pred pravosodnimi
organi, ki zadevajo otroke, postopki glede družinskega prava, zlasti
tisti, ki se nanašajo na uresničevanje starševske odgovornosti, kot so
vzgoja in varstvo ter osebni stiki z otrokom.

4. Vsaka država ob podpisu ali deponiranju listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu v izjavi, naslovljeni na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, določi vsaj tri vrste zadev
družinskega prava, ki se obravnavajo pred pravosodnimi organi, in
za katere se uporablja ta konvencija.

5. Vsaka pogodbenica lahko nadalje z izjavo določi dodatne
vrste zadev  družinskega prava, za katere se uporablja ta konvencija,
ali zagotovi informacije o uporabi 5. člena, drugega odstavka 9.
člena, drugega odstavka 10. člena in 11. člena.

6. Ta konvencija ne preprečuje pogodbenicam uporabe pravil,
ugodnejših za spodbujanje in uresničevanje otrokovih pravic.

2. člen - Opredelitev pojmov

V tej konvenciji:

a) izraz “pravosodni organi” pomeni sodišče ali upravni organ
z enakovrednimi pooblastili;
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b)  izraz “nosilci starševske odgovornosti” pomeni starše in
druge osebe ali organe, ki so upravičeni delno ali v celoti
uresničevati starševsko odgovornost;

c) izraz “zastopnik” pomeni osebo, kot je odvetnik, ali organ,
imenovan, da otroka zastopa pred pravosodnimi organi;

d) izraz “ustrezne informacije” pomeni informacije, ki so
primerne glede na otrokovo starost in stopnjo razumevanja ter se
zagotovijo, da lahko otrok v celoti uresničuje svoje pravice, razen če bi
bilo zagotavljanje takih informacij v nasprotju z otrokovo blaginjo.

II. poglavje

Procesni ukrepi za spodbujanje uresničevanja otrokovih pravic

A. Procesne pravice otroka

3. člen - Pravica do obveščenosti in do izražanja lastnega
mnenja v postopkih

Otroku z zadostno stopnjo razumevanja po notranjem pravu
se v postopkih pred pravosodnimi organi, ki ga zadevajo, priznavajo
te pravice in jih je upravičen zahtevati:

a) da dobi vse ustrezne informacije;
b) da se z njim posvetujejo in da izrazi svoje mnenje;
c) da je obveščen o možnih posledicah upoštevanja tega

mnenja in o možnih posledicah kakršne koli odločitve.

4. člen - Pravica zaprositi za imenovanje
posebnega zastopnika

1. Ob upoštevanju 9. člena ima otrok pravico osebno ali prek
drugih oseb ali organov zaprositi za posebnega zastopnika v postopkih
pred pravosodnimi organi, ki ga zadevajo, kadar notranje pravo
nosilcem starševske odgovornosti preprečuje zastopati otroka zaradi
nasprotja interesov.

2. Države lahko svobodno omejijo pravico iz prvega odstavka
na otroke z zadostno stopnjo razumevanja po notranjem pravu.

5. člen - Druge možne procesne pravice

Pogodbenice proučijo možnost, da otrokom priznajo dodatne
procesne pravice v zvezi s postopki pred pravosodnimi organi, ki jih
zadevajo, predvsem:
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a) pravico zaprositi za pomoč ustrezno osebo, po lastni izbiri,
da jim pomagajo izraziti njihovo mnenje;

b) pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo
za imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih  odvetnika;

c) pravico do imenovanja svojega  zastopnika;
d) pravico do uresničevanja nekaterih ali vseh pravic strank v

takšnih postopkih.

B. Vloga pravosodnih organov

6. člen - Postopek sprejemanja odločitev

V postopkih, ki zadevajo otroka,  pravosodni organi pred
sprejemom odločitve:

a) proučijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, da sprejmejo
odločitev v korist otroka, in po potrebi pridobijo dodatne
informacije, zlasti od nosilcev starševske odgovornosti;

b) kadar se za otroka po notranjem pravu šteje, da ima
zadostno stopnjo razumevanja:

- zagotovijo, da je otrok dobil vse ustrezne informacije;
- se sami ali prek drugih oseb ali organov posvetujejo z

otrokom osebno v ustreznih primerih, če je treba zasebno, na način,
ki ustreza njegovi stopnji razumevanja, razen če  to ne bi bilo očitno
v nasprotju z njegovimi  koristmi;

- omogočijo otroku, da izrazi svoje mnenje;

c) ustrezno upoštevajo izraženo otrokovo mnenje.

7. člen  - Dolžnost hitrega ukrepanja

V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo
hitro, da se izognejo nepotrebnim zamudam.  Na voljo so jim
postopki, ki zagotavljajo hitro izvrševanje njihovih odločitev. V
nujnih primerih so pravosodni organi  pooblaščeni,  da  sprejmejo
takoj izvršljive odločitve, kadar je to primerno.

8. člen - Ukrepanje na lastni predlog

V postopkih, ki zadevajo otroka, so pravosodni organi
pooblaščeni v primerih, določenih z notranjim pravom,  ukrepati na
svoj predlog, kadar je resno ogrožena otrokova blaginja.
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9. člen - Imenovanje zastopnika

1. V postopkih, ki zadevajo otroka, kadar notranje pravo
nosilcem starševske odgovornosti preprečuje zastopati otroka
zaradi nasprotja interesov med njimi in otrokom, so pravosodni
organi pooblaščeni, da za otroka v takih postopkih imenujejo
posebnega zastopnika.

2. Pogodbenice proučijo možnost, da bi v postopkih, ki
zadevajo otroka, pravosodni organi  imeli pooblastilo imenovati
posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika, ki bi
zastopal otroka.

C.  Vloga zastopnikov

10. člen

1. V postopkih pred pravosodnimi organi, ki zadevajo otroka,
razen če to ne bi bilo  očitno v nasprotju z otrokovimi koristmi,
zastopnik:

a) zagotovi otroku vse ustrezne informacije, če se zanj po
notranjem pravu šteje, da ima zadostno stopnjo razumevanja;

b) zagotovi otroku, če se zanj po notranjem pravu šteje, da
ima zadostno stopnjo razumevanja, pojasnilo o možnih posledicah
upoštevanja njegovega mnenja in možnih posledicah ukrepanja
zastopnika;

c) ugotovi otrokovo mnenje in ga predstavi pravosodnim
organom.

2. Pogodbenice proučijo možnost razširitve določb prvega
odstavka na nosilce starševske odgovornosti. 

D. Razširitev nekaterih določb

11. člen

Pogodbenice proučijo možnost razširitve določb  3., 4. in 9.
člena na postopke, ki zadevajo otroke, pred drugimi organi in na
zadeve glede otrok, ki niso predmet postopkov.
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E. Nacionalni organi

12. člen

1. Pogodbenice prek organov, ki med drugim opravljajo
naloge iz drugega odstavka, podpirajo spodbujanje in uresničevanje
otrokovih pravic.

2. Naloge so:

a) oblikovanje predlogov  za krepitev prava o uresničevanju
otrokovih pravic;

b) oblikovanje mnenj o predlogih zakonodaje o uresničevanju
otrokovih pravic;

c) zagotavljanje splošnih informacij o uresničevanju otrokovih
pravic medijem, javnosti, osebam in organom, ki se ukvarjajo z
vprašanji glede otrok;

d) ugotavljanje  mnenj otrok in zagotavljanje ustreznih
informacij otrokom.

F. Druge zadeve

13. člen - Mediacija ali drugi postopki za reševanje sporov

Da bi preprečile ali rešile spore ali  se izognile postopkom
pred pravosodnimi organi, ki zadevajo otroke, pogodbenice
spodbujajo mediacijo ali druge postopke za reševanje sporov ter
uporabo takih postopkov za doseganje dogovora v ustreznih
primerih, kot jih določijo pogodbenice.

14. člen - Pravna pomoč in svetovanje

Kadar notranje pravo  predvideva pravno pomoč ali svetovanje
za zastopanje otrok v postopkih pred pravosodnimi organi, ki jih zade-
vajo, se take določbe uporabljajo v zvezi z zadevami iz 4. in 9.  člena.

15. člen - Razmerje do drugih mednarodnih listin

Ta konvencija ne omejuje uporabe nobene druge mednarodne
listine, ki obravnava posebna vprašanja, ki izhajajo iz varstva otrok
in družin, ter katere pogodbenica je ali bo postala pogodbenica te
konvencije.
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III. poglavje

Stalni odbor

16. člen - Ustanovitev in naloge stalnega odbora

1. Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor.

2. Stalni odbor obravnava probleme v zvezi s to konvencijo.
Predvsem lahko:

a) obravnava pomembna vprašanja v zvezi z razlago ali
izvajanjem te konvencije. Sklepi stalnega odbora glede izvajanja
konvencije lahko imajo obliko priporočila; priporočila se sprejemajo
s tričetrtinsko večino oddanih glasov;

b) predlaga spremembe konvencije in prouči spremembe,
predlagane v skladu z 20. členom;

c) svetuje in pomaga nacionalnim organom, ki opravljajo
naloge po drugem odstavku 12. člena, ter spodbuja mednarodno
sodelovanje med njimi.

17. člen - Sestava

1. Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru zastopa en
predstavnik ali več. Vsaka pogodbenica ima en glas.

2. Vsako državo iz 21. člena, ki ni pogodbenica te konvencije,
lahko v stalnem odboru zastopa en opazovalec. Enako velja za vse
druge države in za Evropsko skupnost, potem ko so bile v skladu z
določbami 22. člena povabljene, da pristopijo h konvenciji.

3. Razen če ni pogodbenica najmanj en mesec pred sejo
obvestila generalnega sekretarja o svojem ugovoru, lahko stalni
odbor povabi na vse svoje seje ali na eno sejo ali na del ene seje kot
opazovalce:

- vsako državo, ki ni omenjena v drugem odstavku zgoraj;
- Odbor Združenih narodov za otrokove pravice;
- Evropsko skupnost;
- vsak mednarodni vladni organ;
- vsak mednarodni nevladni organ z eno ali več nalogami,

omenjenimi v drugem odstavku 12. člena;
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- vsak nacionalni vladni ali nevladni organ z eno ali več
nalogami, omenjenimi v drugem odstavku 12. člena.

4. Stalni odbor lahko izmenjuje informacije z ustreznimi
organizacijami, ki se ukvarjajo z uresničevanjem otrokovih pravic.

18. člen - Seje

1. Ob izteku tretjega leta po dnevu začetka veljavnosti te
konvencije in na svojo  pobudo generalni sekretar Sveta Evrope
kadar koli po tem datumu skliče sejo stalnega odbora.

2. Stalni odbor lahko sprejema odločitve samo, če je prisotna
najmanj  polovica pogodbenic.

3. Ob upoštevanju 16. in 20. člena se odločitve stalnega
odbora sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

4. Ob upoštevanju določb te konvencije stalni odbor sestavi
svoj poslovnik in poslovnike vseh delovnih skupin, ki jih lahko
ustanovi za izvajanje vseh ustreznih nalog po tej konvenciji.

19. člen - Poročila stalnega odbora

Po vsaki seji stalni odbor pošlje pogodbenicam in Odboru
ministrov Sveta Evrope poročilo o svojih razpravah in vseh sprejetih
odločitvah.

IV. poglavje

20. člen - Spremembe konvencije

1. Vsaka sprememba členov te konvencije, ki jo predlaga
pogodbenica ali stalni odbor, se sporoči generalnemu sekretarju
Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred naslednjo sejo stalnega
odbora pošlje državam članicam Sveta Evrope, vsem podpisnicam,
vsem pogodbenicam, vsem državam, ki so v skladu z določbami 21.
člena povabljene, da podpišejo to konvencijo, in vsem državam ali
Evropski skupnosti, ki so v skladu z določbami 22. člena povabljene,
da pristopijo k njej.

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami
prejšnjega odstavka, prouči stalni odbor, ki predloži besedilo,
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sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov, v odobritev Odboru
ministrov. Po tej odobritvi se to besedilo pošlje v sprejetje
pogodbenicam.

3. Vsaka sprememba začne veljati prvi dan meseca po izteku
enega meseca od dneva, ko so vse pogodbenice obvestile
generalnega sekretarja o njenem sprejetju.

V. poglavje

Končne določbe

21. člen - Podpis, ratifikacija in začetek veljavnosti

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope in državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi.

2. Ta konvencija se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

3. Ta konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku treh
mesecev od dneva, ko so tri države, od tega najmanj dve državi
članici Sveta Evrope, privolile, da jih v skladu z določbami prejšnjega
odstavka zavezuje ta konvencija.

4. Za vsako podpisnico, ki kasneje privoli, da jo  zavezuje ta
konvencija, ta začne veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od
dneva deponiranja njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

22. člen - Države nečlanice in Evropska skupnost

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov
Sveta Evrope na lastno pobudo ali na predlog stalnega odbora in
po posvetovanju s pogodbenicami povabi katero koli državo
nečlanico Sveta Evrope, ki ni sodelovala pri pripravi konvencije, ter
tudi Evropsko skupnost k pristopu k tej konvenciji na podlagi
večinskega sklepa, kot je predvideno v pododstavku d) 20. člena
Statuta Sveta Evrope, in na podlagi soglasja predstavnikov držav
pogodbenic, ki imajo pravico  sodelovati v Odboru ministrov.

2. Za vsako državo, ki pristopi k tej konvenciji, ali za Evropsko
skupnost začne konvencija veljati prvi dan meseca po izteku treh
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mesecev od dneva deponiranja listine o pristopu pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

23. člen - Ozemlje uporabe 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje
ali ozemlja, za katera se uporablja ta konvencija.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli kasneje z izjavo,
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo
te konvencije na katero koli drugo v izjavi določeno ozemlje, za
mednarodne odnose katerega je pristojna in v imenu katerega je
pooblaščena, da sprejema obveznosti. Za tako ozemlje začne
konvencija veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od dneva,
ko je generalni sekretar prejel to izjavo.

3. Vsaka izjava iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko v zvezi z
vsakim v tej izjavi določenim ozemljem umakne z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik začne
veljati prvi dan meseca po izteku treh mesecev od dneva, ko je
generalni sekretar prejel to uradno obvestilo.

24. člen - Pridržki

Pridržki glede konvencije niso dovoljeni.

25. člen - Odpoved

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo
z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta
Evrope.

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca po izteku treh
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel uradno obvestilo.

26. člen - Uradna obvestila

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta, vse podpisnice, vse pogodbenice in druge države ali Evropsko
skupnost, ki so bile povabljene, da pristopijo k tej konvenciji, o:

a) vsakem podpisu;
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b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu;

c) vsakem dnevu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z
21. ali 22. členom;

d) vsaki spremembi, sprejeti v skladu z 20. členom, in o dnevu
začetka  veljavnosti take spremembe;

e) vsaki izjavi, dani po določbah 1. in 23. člena;
f) vsaki odpovedi, dani na podlagi določb 25. člena;
g) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v

zvezi s to konvencijo.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Strasbourgu 25. januarja 1996 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem
samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam
Sveta Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi te
konvencije, Evropski skupnosti in vsem državam, ki so bile
povabljene, da pristopijo k tej konvenciji.
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Spremenjena Evropska socialna
listina in pravice otrok

Evropska socialna listina je dodatek Evropski konvenciji o
človekovih pravicah, ki obravnava varstvo gospodarskih in socialnih
pravic. V zvezi z otroki je to eden glavnih aktov Sveta Evrope. Pravica
otrok in mladostnikov do varstva je podrobno obdelana v 7. členu
listine. Druge za otroke pomembne določbe v Evropski socialni
listini so vsebovane še v 9. členu o pravici do poklicnega usmerjanja,
v drugem odstavku 10. člena o sistemu vajeništva za usposabljanje
mladih fantov in deklet, v 16. členu o pravici družin do socialnega,
pravnega in ekonomskega varstva, v 17. členu o pravici mater in
otrok do socialnega in ekonomskega varstva in v šestem odstavku
19. člena o ponovni združitvi družin tujih delavcev. Te določbe
zagotavljajo varstvo otrok in mladostnikov na delovnem mestu, pa
tudi varstvo tistih, ki niso povezani z nobenim delovnim okoljem.

Spremenjeno socialno listino, ki jo je v letih 1990-1994
pripravil Odbor za Evropsko socialno listino, ki mu je bila zaupana
ponovna izdaja listine, je sprejel Odbor ministrov na 562. zasedanju
ministrskih namestnikov (1. – 4. aprila 1996) in je bila nato dana na
voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope. Spremenjena
listina daje mladim večje varstvo pri delu in ponovno poudarja
njihovo varstvo zunaj delovnega mesta. Poleg tega in ob
upoštevanju pomena pravice otrok in mladostnikov do varstva je
spremenjeni listini dodan še 7. člen.1

Varstvo mladoletnikov pri delu sestavljajo prepoved njihovega
zaposlovanja pod določeno starostno mejo, pri čemer pa so
nekatere vrste dela dovoljene, in določitev njihovih delovnih razmer
ter vrsta drugih zagotovil.
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Listina določa starost 15 let kot najnižjo dovoljeno starost za
zaposlovanje (prvi odstavek 7. člena) in nekoliko višjo storostno
mejo za zaposlovanje v določenih poklicih, ki veljajo za nevarne ali
nezdrave (drugi odstavek 7. člena). Sodna praksa Odbora
neodvisnih izvedencev Evropske socialne listine določa starostno
mejo 18 let za nekatere posebne dejavnosti (na primer za delo, pri
katerem delavec prihaja v stik z benzenom). V spremenjeni listini je
taka rešitev posplošena. Glede dovoljenega dela pred najnižjo
dopustno zaposlitveno starostjo velja, da je dovoljeno le lahko delo,
ki ne more škodljivo vplivati na zdravje, moralo ali vzgojo otrok (prvi
odstavek 7. člena), za šoloobvezne otroke pa le delo, zaradi katerega
niso prikrajšani za nobene prednosti in koristi izobraževanja (tretji
odstavek 7. člena). 

Delovne razmere, ki jih določa listina, se nanašajo na omejitev
delovnega časa za delavce, mlajše od 16 let (četrti odstavek 7. člena
– v spremenjeni listini pa se ta določba nanaša na delavce, mlajše od
18 let), nagrajevanje mladih delavcev in vajencev (peti odstavek 7.
člena), vključevanje časa, porabljenega za poklicno usposabljanje
med rednim delovnim časom s soglasjem delodajalca, v delovni čas
(šesti odstavek 7. člena), plačan letni dopust (sedmi odstavek 7.
člena – spremenjena listina podaljšuje sedanji tritedenski dopust na
štiri tedne) in prepoved nočnega dela za delavce, mlajše od 18 let
(osmi odstavek 7. člena). 

Varstvo mladih pri delu je dolpolnjeno še z zagotovitvijo dveh
drugih oblik varstva: z rednimi zdravniškimi pregledi delavcev,
mlajših od 18 let, ki delajo v določenih poklicih, določenih v zakonu
ali predpisih države (deveti odstavek 7. člena), in s posebnim
varstvom pred fizičnimi in moralnimi nevarnostmi, ki so jim
izpostavljani otroci in mladostniki, zlasti pred takimi, ki neposredno
ali posredno   izhajajo iz njihovega dela (deseti odstavek 7. člena)

Takemu varstvu mladih ljudi pri delu je dodano varstvo za
tiste, ki nimajo nobene povezave z delovnim okoljem: varstvo pred
fizičnimi in moralnimi nevarnostmi, varstvo mladih prestopnikov in
posebno zdravstveno varstvo. Spremenjena listina ponovno
poudarja nekatere od teh zagotovil in dodaja še nove.

Varstvo mladine pred fizičnimi in moralnimi nevarnostmi
zunaj delovnega okolja je zagotovljeno s prislovom ,,zlasti",
uporabljenim v desetem odtavku 7. člena. Nevarnosti, s katerimi se
mladi srečujejo, so vedno večje; že dolgo so med njimi alkoholizem,
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mamila in pornografija, zdaj pa se jim je pridružil še AIDS. Temu je
treba dodati še fizične zlorabe s seksualnimi vred.

V skrbi za varstvo, ki ga mladina potrebuje, in ker se zaveda,
da je tako varstvo lahko potrebno celo v družini, se je odbor
neodvisnih izvedencev odločil, da razširi svoj nadzor na tri vidike
varstva mladih, ki jih je po njegovem mnenju treba sedaj
prednostno obravnavati: (i) slabo ravnanje z mladimi v družini in
zunaj nje s poudarkom na resničnem pomenu tega problema in
sprejetimi ali predvidenimi ukrepi za izboljšanje stanja; (ii) dostop
teh mladih ljudi do civilnih in kazenskih sodišč, med drugim tudi
kadar gre za družinske spore, in (iii) položaj mladih prestopnikov, ki
terja posebno pozoornost.

V zvezi z varstvom mladoletnih prestopnikov posveča listina
glavno skrb posebnim ustanovam in sodiščem. Listina zdaj
opredeljuje tudi starost, pri kateri se uveljavlja kazenska
odgovornost, in starost, pri kateri so mladim lahko izrečene
sankcije, kakšne sankcije se lahko uporabljajo in kako se izvršujejo
ter kateri varstveni in vzgojni ukrepi in kakšno zdravstveno varstvo
so jim zagotovljeni in se uspešno izvajajo.

Glede zdravstva sta v 11. členu listine o pravici do
zdravstvenega varstva med drugim obravnavana tudi zdravstveno
varstvo pred in po rojstvu otroka ter skrb za zdravje dojenčkov.
Poleg tega je v tretjem odstavku 8. člena, ki materam za nego otrok
zagotavlja odmore med delovnim časom – ki se štejejo v delovni čas
in so kot taki tudi plačani, materam praktično omogočeno, da z
dojenjem otrok nadaljujejo tudi po času, ki je določen za porodniški
dopust.

Spremenjena listina v novem 17. členu ustanavlja pravico
otrok in mladostnikov do socialnega, pravnega in ekonomskega
varstva. Ta določba prinaša s seboj paket ukrepov, s katerimi naj bi
otrokom in mladostnikom omogočili odraščanje v okolju, ki bo
pripomogel k popolnem razvoju njihove osebnosti in njihovih
fizičnih in umskih sposobnosti. Poleg skrbi, pomoči, vzgoje in
izobraževanja ter usposabljanja, ki jih otroci in mladina
potrebujejo, jim je s temi ukrepi izrecno zajamčeno tudi varstvo
pred zanemarjanjem, nasiljem ali izkoriščanjem, in posebno varstvo
za tiste, ki so prikrajšani za podporo svoje družine, skupaj z
breplačnim osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem, ter
redno obiskovanje šole. 
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Te določbe veljajo za otroke in mladostnike kot take2, čeprav
se delno nanašajo tudi na njihovo varstvo v družini. Otroci in
mladostniki so zavarovani tudi kot člani družine po eni strani z
določbami, ki se nanašajo na položaj otroka, po drugi strani pa s
posebnimi zaščitnimi ukrepi za družinsko življenje.3
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Evropska socialna listina
(izvlečki)





Evropska socialna listina
(izvlečki)
Evropsko socialno listino je ratif iciral Državni zbor RS
11. marca 1999. Objavljena je bila v Uradnem listu RS - MP
št. 7/99 (Uradni list RS, št. 24/1999)

Izpolnjevanje obveznosti, vsebovanih v Socialni listini, je pod
mednarodnim nadzorom na podlagi poročil, ki jih pogodbenice
redno pošiljajo.

I. del

Pogodbenice sprejemajo za cilj svoje politike, da si z vsemi
ustreznimi državnimi in mednarodnimi sredstvi prizadevajo za
ustvarjanje razmer, v katerih je mogoče učinkovito uresničevati
naslednje pravice in načela:

(…)

7. Otroci in mladostniki imajo pravico do posebnega varstva
pred fizičnimi in moralnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni.

(…)

16. Družina kot temeljna enota družbe ima za zagotavljanje
svojega polnega razvoja pravico do ustreznega socialnega, pravnega
in ekonomskega varstva.

17. Otroci in mladostniki imajo pravico do ustreznega
socialnega, pravnega in ekonomskega varstva.

(…)

19. Zdomski delavci, ki so državljani pogodbenice, ter njihove
družine imajo pravico do varstva in pomoči na ozemlju katere koli
druge pogodbenice.
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II. del

V skladu s III. delom se pogodbenice zavezujejo, da bodo
spoštovale obveznosti, navedene v naslednjih členih in odstavkih.

(…)

7. člen - Pravica otrok in mladostnikov do varstva

Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravic otrok in
mladostnikov do varstva, se pogodbenice zavezujejo, da: 

1. določijo za sprejem na delo najnižjo starost petnajst let,
razen če so otroci zaposleni pri predpisanih lažjih delih, ki ne
škodujejo njihovemu zdravju, morali ali vzgoji;   

2. določijo za zaposlitev pri delih, ki po predpisih veljajo za
nevarna ali nezdrava, najnižjo starost osemnajst let;

3. določijo, da otroci, ki so še vključeni v obvezno šolanje, ne
smejo biti zaposleni pri delih, ki bi jim onemogočala v celoti
izkoristiti ugodnosti njihovega izobraževanja;

4. določijo, da bo delovni čas oseb, mlajših od osemnajst let,
omejen v skladu s potrebami njihovega razvoja, zlasti s potrebami
njihovega poklicnega usposabljanja;

5. priznajo pravico mladih delavcev in vajencev do pravične
plače ali drugega ustreznega plačila;

6. določijo, da se poklicno šolanje mladostnika med rednim
delovnim časom s privolitvijo delodajalca šteje kot del delovnega
dne;

7. določijo, da bodo zaposlene osebe, mlajše od osemnajst
let, upravičene do najmanj štiritedenskega plačanega letnega
dopusta;

8. določijo, da osebe, mlajše od osemnajst let, ne smejo biti
zaposlene pri delu ponoči, razen v tistih poklicih, za katere je tako
predpisano z državno zakonodajo;

9. določijo redne zdravniške preglede osebam, mlajšim od
osemnajst let, ki so zaposlene v poklicih, določenih z državno
zakonodajo;
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10. zagotovijo posebno varstvo pred fizičnimi in moralnimi
nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni otroci in mladina, zlasti pred
takimi, ki neposredno ali posredno izhajajo iz njihovega dela.

(…)

16.  člen - Pravica družine do socialnega, pravnega in
ekonomskega varstva

Da bi zagotavljale potrebne pogoje za celovit razvoj družine,
ki je temeljna enota družbe, se pogodbenice zavezujejo, da bodo
pospeševale ekonomsko, pravno in socialno varstvo družinskega
življenja s socialnimi in družinskimi dajatvami, z davčnimi
ugodnostmi, s spodbujanjem ukrepov za razreševanje stanovanjske
problematike družin, z ugodnostmi za mladoporočence in z drugimi
ustreznimi ukrepi.

17. člen - Pravica mater in otrok do socialnega in
ekonomskega varstva

Da bi materam in otrokom zagotavljale učinkovito
uresničevanje pravice do socialnega in ekonomskega varstva, bodo
pogodbenice v ta namen sprejele vse primerne in potrebe ukrepe,
vključno z ustanovitvijo in vzdrževanjem vseh ustreznih ustanov ali
storitev.

(…)

19. člen - Pravica zdomskih delavcev in njihovih družin
do varstva in pomoči

Da bi zdomskim delavcem in njihovim družinam zagotavljale
učinkovito uresničevanje pravice do varstva in pomoči na ozemlju
druge pogodbenice, se pogodbenice zavezujejo, da:

1. zagotavljajo ali se prepričajo, da je dovolj brezplačnih služb
za pomoč tem delavcem, zlasti pri pridobivanju točnih informacij,
ter kolikor dopuščajo zakoni in drugi notranji predpisi, ukrenejo vse
potrebno za preprečevanje zavajajoče propagande o izseljevanju in
priseljevanju;

2. sprejmejo ustrezne ukrepe v okviru svoje pristojnosti, da
olajšajo odhod, potovanje in sprejem takih delavcev in njihovih družin
ter v okviru svoje pristojnosti zagotovijo potrebne zdravstvene storitve
in pomoč ter dobre higienske razmere med potovanjem;
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3. glede na posamezen primer pospešujejo ustrezno
sodelovanje med javnimi in zasebnimi socialnimi službami držav, iz
katerih se delavci izseljujejo, in držav, v katere se priseljujejo;

4. jamčijo tem delavcem, ki so zakonito na njihovem ozemlju,
če je to urejeno z zakoni in drugimi notranjimi predpisi ali je pod
nadzorom upravnih oblasti, obravnavanje, ki ni manj ugodno od
tistega, ki velja za njihove lastne državljane, v zvezi:

a) s plačilom in drugimi pogoji zaposlitve ter delovnimi
pogoji;

b) s članstvom v sindikalnih organizacijah in uživanjem
ugodnosti, določenih s kolektivnimi pogodbami;

c) z nastanitvijo;

5. jamčijo tem delavcem, ki so zakonito na njihovem ozemlju,
v zvezi z davki, taksami ali prispevki, ki jih plačujejo zaposlene osebe,
obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki velja za njihove
državljane;

6. kolikor mogoče olajšajo ponovno združitev družine tujega
delavca, ki ima dovoljenje za nastanitev na njihovem ozemlju;

7. jamčijo tem delavcem, ki so zakonito na njihovem ozemlju, v
pravnih postopkih v zvezi z zadevami, navedenimi v tem členu, obrav-
navanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki velja za njihove državljane;

8. jamčijo, da teh delavcev, ki zakonito prebivajo na njihovem
ozemlju, ne bodo izgnali, razen če ogrožajo državno varnost ali
kršijo javni red ali moralo;

9. dovolijo v skladu s pravnimi omejitvami prenos tolikšnih
delov zaslužkov ali prihrankov teh delavcev, kot ti želijo;

10. razširijo varstvo in pomoč, predvideni v tem členu, na
samozaposlene zdomske delavce v taki meri, v kakršni ti ukrepi
veljajo za to kategorijo;

III. del

20. člen  - Obveznosti

1. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da:
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a) šteje I. del te listine kot izjavo o ciljih, za katere si bo
prizadevala z vsemi ustreznimi sredstvi, kot je navedeno v uvodnem
odstavku tega dela;

b) šteje kot zavezujoče najmanj pet od naslednjih členov II.
dela te listine: 1., 5., 6., 7., 12., 13., 16. in 19. člena;

c) šteje poleg členov, ki jih je izbrala v skladu s prejšnjim
pododstavkom kot zavezujoče dodatno število členov ali
oštevilčenih odstavkov II. dela te listine, ki jih sme sama izbrati, tako
da skupno število členov ali oštevilčenih odstavkov, ki jo zavezujejo,
ni manjše od deset členov ali petinštirideset oštevilčenih odstavkov. 
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Navodila za usmeritve in postopke
pri ravnanju z otroki brez spremstva,
ki prosijo za zatočišče

1. UVOD

1.1 V zadnjih letih države izražajo zaskrbljenost zaradi otrok
brez spremstva, ki prosijo za zatočišče ob prestopu meje ali kasneje
po vstopu v državo. Okoliščine, v katerih se znajdejo ti posebej
občutljivi posamezniki, so zelo različne in pogosto zapletene.
Nekateri se boje preganjanja, zlorabe človekovih pravic ali
državljanskih nemirov v svoji domovini. Druge so morda z njihovo
privolitvijo ali drugače poslali na tuje njihovi skrbniki, da bi jim
zagotovili boljšo prihodnost v državah, ki so po njihovem
prepričanju razvitejše. Pri nekaterih pa so motivi in razlogi lahko
tudi mešani.

1.2 Ne glede na motiv in razlog so imeli otroci brez spremstva
pogosto le malo ali nobene možnosti izbire pri odločitvah, ki so jih
pripeljale v ta težaven in posebej občutljiv položaj. Ne glede na
njihov status priseljencev imajo ti otroci posebne potrebe, ki jih je
treba zadovoljiti.

1.3 Tu navedena priporočila bi bilo treba uporabljati v
povezavi s Smernicami za otroke begunce Visokega komisariata ZN
za begunce (UNHCR).1 Ta dokument ima trojni namen: povečati
ozaveščenost o posebnih potrebah otrok brez spremstva in
pravicah, izraženih v Konvenciji o otrokovih pravicah, poudariti
pomen celostnega pristopa in v vsaki državi spodbuditi razprave o
pripravi načel in postopkov v praksi, ki bodo zagotovili izpolnjevanje
potreb otrok brez spremstva.
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1.4 Države sprejema so se odzvale na težave teh otrok z vrsto
vladnih in nevladnih dejavnosti. Ne glede na to pa je po mnenju
UNHCR nujno treba sistematično, vseobsegajoče in celovito
zagotoviti učinkovito varstvo in pomoč za otroke brez spremstva.2

Za to bo nujno potrebno tesno sodelovanje med različnimi
državnimi organi, specializiranimi agencijami in posamezniki pri
zagotavljanju nenehne skrbi in varstva.

1.5 Zato UNHCR vključuje splošno priznana temeljna načela
za skrb in varstvo otroka, ki so vsebovana v Konvenciji o otrokovih
pravicah, zlasti v prvem odstavku njenega 3. člena, ki določa:

"Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo
državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča,
upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi
glavno vodilo."  

2. MEDNARODNI  STANDARDI

2.1 Pri obravnavanju vprašanj v zvezi z otroki brez spremstva,
ki prosijo za zatočišče, bi bilo treba upoštevati glavne mednarodne
standarde (izčrpnejši seznam je v Prilogi I), ki so vsebovani v: 

– Konvenciji o statusu beguncev, 1951 
– Protokolu o statusu beguncev, 1967
– Konvenciji o otrokovih pravicah, 1989

2.2 Poleg tega je priporočljivo upoštevati tudi navodilo
UNHCR "Otroci begunci – smernice za varstvo in skrb" (1994).

3. OPREDELITEV  POJMOV

Otrok brez spremstva 

3.1 Otrok brez spremstva je oseba, ki je mlajša od 18 let –
razen če se po zakonu, ki se uporablja za otroka, polnoletnost
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doseže že prej – in ki je "ločena od obeh staršev in zanjo ne skrbi
odrasla oseba, ki je to dolžna storiti po zakonu ali običaju."3

Otroci v spremstvu odraslih, ki niso njihovi starši

3.2 V mnogih primerih bo otroka spremljala odrasla oseba, ki
lahko je ali ni otrokov sorodnik. Za določitev, ali se šteje, da je otrok
brez spremstva, glej praktična navodila v Prilogi II. 

4. DOSTOP NA OZEMLJE

4.1 Otroku brez spremstva, ki prosi za zatočišče, zaradi
njegove občutljivosti ne bi smeli odkloniti dostopa na ozemlje,
njegovo zahtevo pa bi morali vedno obravnavati po normalnem
postopku odločanja za begunce.

4.2 Takoj po prihodu je treba otroku priskrbeti pravnega
zastopnika. Zahtevke otrok brez spremstva bi bilo treba obravnavati
pošteno in njihovi starosti primerno.

5. PREPOZNAVANJE IN ZAČETEK POSTOPKA

Prepoznavanje

5.1 V državah, v katerih še nimajo posebnih postopkov za
prepoznavanje otrok brez spremstva, jih je treba uvesti. Glavni
namen takih postopkov je dvojen: prvič, da se ugotovi, ali je otrok
res brez spremstva ali ne, in drugič, da se določi, ali je otrok res
prosilec za zatočišče ali ne.

5.2 Takoj ko otrok pride na vstopni mejni prehod, je treba
ugotoviti, ali je brez spremstva. Kadar je to mogoče, naj bi pri
prepoznavanju pomagale osebe, ki so posebej usposobljene ali
imajo sicer potrebne izkušnje in sposobnosti za ravnanje z otroki.
Otroke lahko spremljajo drugi sorodniki ali druge družine in ne
njihovi starši. Posebej pazljivo je treba ugotavljati naravo in
posledice takih razmerij (glej Prilogo II).

5.3 Nekateri otroci lahko že nekaj časa živijo v državi, preden
zanje zvedo organi oblasti. Tudi za take otroke naj bi veljal
postopek, opisan v nadaljevanju, upoštevati pa je treba dodatne
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izkušnje, ki so si jih taki otroci morda že pridobili med bivanjem v
državi zatočišča. Prizadevati si je treba za usklajeno izmenjavo
informacij med različnimi agencijami in posamezniki (vključno z
zdravstvenimi in izobraževalnimi zavodi in službami za socialno
delo), tako da bi otroke brez spremstva čim prej odkrili in jim
pomagali.

5.4 Ko je otrok po merilih, navedenih v Prilogi II, opredeljen kot
“otrok brez spremstva”, je treba v nadaljnjem postopku ugotoviti, ali
otrok dejansko prosi za zatočišče v državi. Če je potrjeno, da je otrok
prosilec za zatočišče, si je treba po najboljših močeh prizadevati, da je
postopek obravnavanja njegove vloge čim hitrejši in za otroka čim
primernejši. Če pa po drugi strani ni razloga za prepričanje, da otrok
prosi za zatočišče ali ponovno združitev družine, bi bilo treba
praviloma olajšati vrnitev takega otroka. V takem primeru bi bilo
treba upoštevati načelo nerazlikovanja, opredeljeno v 2. členu,4 in
določbo o 'največjih koristih' iz 3. člena Konvencije o otrokovih
pravicah ter podobne varovalne določbe, omenjene v odstavku 10.12.

5.5 Možno je tudi, da so družine razdeljene po različnih
državah. Če je eden od staršev otroka v drugi državi zatočišča, si je
treba po najboljših močeh prizadevati za ponovno združitev otroka
s tem roditeljem že na začetni stopnji postopka, še preden se določi
njegov status.

Registracija in dokumentacija

5.6 Otroci brez spremstva bi morali biti vpisani v matično
evidenco na podlagi razgovorov (podrobneje obdelanih v odstavkih
od 5.8 do 5.16).  Poleg začetnega vpisa osnovnih življenjepisnih
podatkov naj bi spis vključeval tudi opis otrokovega družbenega
razvoja; podatki zanj naj bi se postopoma zbirali in ta opis mora
spremljati otroka ob vsaki spremembi njegovega prebivališča ali
dogovora o njegovi oskrbi in varstvu. Učinkovita dokumentacija
otroka, opis njegove dotedanje življenjske poti in vse pomembne
informacije bodo pomagali zagotoviti, da bodo naslednji ukrepi
sprejeti v “največjo korist” otroka.

4. "Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku pod njihovo jurisdikcijo zagotovijo s to
konvencijo priznane pravice brez kakršnega koli razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože,
spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno
poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih
staršev ali zakonitega skrbnika." Prvi odstavek 2. člena.
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Imenovanje skrbnika ali svetovalca

5.7 Predlagamo, da se v vsaki državi določi/ustanovi
neodvisna in formalno potrjena organizacija, ki bo imenovala
skrbnika ali svetovalca, takoj ko je prepoznan otrok brez spremstva.
Skrbnik ali svetovalec naj bi imel potrebno znanje in izkušnje na
področju vzgoje in skrbi za otroke, s čimer naj bi bilo zagotovljeno,
da bodo varovane koristi otroka in da bodo ustrezno pokrite
pravne, socialne, zdravstvene in psihološke potrebe otroka med
trajanjem postopka za določitev statusa begunca in dokler se za
otroka ne bo našla trajna rešitev. V ta namen naj bi skrbnik ali
svetovalec deloval kot povezava med otrokom in obstoječimi
posebnimi agencijami oziroma posamezniki, ki bi poskrbeli za
potrebno neprekinjeno skrb, ki jo otrok potrebuje. 

Začetni pogovori

5.8 Začetne razgovore z otroki brez spremstva, da bi zbrali
življenjepisne podatke in informacije o njihovem dotedanjem
socialnem stanju, bi bilo treba opraviti takoj po njihovem prihodu in
na način, ki je primeren njihovi starosti. Informacije je treba redno
dopolnjevati z najnovejšimi podatki. To je bistveno za nadaljnje
ukrepanje, da se določi status otroka in pospešuje trajne rešitve.

5.9 Zaželeno je, da se poleg splošnih življenjepisnih podatkov
otroka zapisujejo še te dodatne informacije:

a) informacije o družini (v državi porekla ali kjer koli drugje)
b) informacije o nedružinskih članih, ki so za otroka

pomembni
c) okoliščine, v katerih je bil otrok najden/prepoznan
d) informacije o ločitvi otroka od družine
e) informacije o življenju otroka pred ločitvijo in po njej
f) otrokovo telesno zdravstveno stanje in zdravniški posegi v

preteklosti
g) dotedanje izobraževanje (formalno in neformalno)
h) sedanja ureditev varstva in skrbi
i) otrokove želje in načrti za prihodnost
j) začasna presoja otrokovega duševnega in čustvenega

razvoja in zrelosti
k) presoja starosti (glej odstavek 5.11)
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5.10 Vodilo pri zbiranju podatkov so vam lahko smernice, vsebo-
vane v publikaciji UNHCR Delo z otroki brez spremstva: pristop na
podlagi dela v skupnosti.5 Tudi publikacija Razgovori s prosilci za sta-
tus begunca6 daje koristne napotke za opravljanje razgovorov z otroki.

Presoja starosti

5.11 Če je treba ugotoviti otrokovo starost, naj bi pri tem
upoštevali naslednje:

a) pri taki presoji bi bilo poleg telesnega razvoja in videza
treba upoštevati tudi otrokovo psihično zrelost;

b) kadar se za določitev starosti otroka uporabijo znanstveni
postopki, bi morale biti dovoljene tolerance napake. Take metode
morajo biti varne in spoštovati morajo človekovo dostojanstvo;

c) če je določitev točne starosti negotova, je treba zaradi
pomanjkljivosti dokazov to upoštevati v korist otroka.

Kadar je to le mogoče, je treba pravne posledice ali pomemb-
nost starostnih meril zmanjšati ali omiliti. Nikakor ni zaželeno, da bi se
za preveč pravnih ugodnosti in neugodnosti vedelo, da izhajajo iz teh
meril, saj bi to lahko bila spodbuda za navajanje napačnih podatkov.
Vodilno načelo je, ali posameznik kaže znake “nezrelost” in
občutljivosti, zaradi katerih bi bilo potrebno tenkočutnejše ravnanje. 

Izpraševalci

5.12 Zaželeno je, da opravijo vse razgovore z otroki brez
spremstva (vključno z razgovori za določitev statusa begunca)
strokovno izobražene in za to posebej usposobljene osebe s
primernim poznavanjem psihičnega, čustvenega in telesnega razvoja
in vedenja otrok. Če je mogoče, naj bi taki strokovnjaki izhajali iz
istega kulturnega okolja in govorili isti materni jezik kot otroci.

Tolmači

5.13 Če je le mogoče, naj bi bili tolmači izkušeni in
usposobljeni za tematiko beguncev in otrok.

Svetovanje

5.14 Otroke je treba njihovi starosti primerno obveščati o
postopkih, odločitvah, ki so bile zanje sprejete in o morebitnih
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posledicah njihovega statusa begunca. Tako usmerjanje in
svetovanje je še posebej pomembno pri iskanju trajnih rešitev.

5.15 V vseh primerih je treba pridobiti in upoštevati otrokova
mnenja in želje, kot je določeno v prvem odstavku 12. člena
Konvencije o otrokovih pravicah:

“Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben
izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh
v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se
presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.”

Zaupnost

5.16 Pri pridobivanju, izmenjavi in hranjenju zbranih
informacij je treba posebej paziti, da se ne ogrožajo koristi oseb, ki
so ostale v državi otrokovega porekla, in zlasti ne družinskih članov
otroka. Paziti je treba, da informacije, ki so zahtevane in dane za
določen namen, niso neustrezno uporabljene za druge namene.

Iskanje

5.17 Iskanje staršev ali družin je bistveno in bi se moralo čim
prej začeti. Po potrebi je v ta namen treba vključiti storitve Rdečega
križa posameznih držav ali društev Rdečega polmeseca in
Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Kadar bi lahko bilo
ogroženo življenje ali nedotakljivost otroka ali njegovih bližnjih
sorodnikov, zlasti če so ti ostali v matični državi, je treba paziti, da
je zagotovljena tajnost pri zbiranju, obdelavi in kroženju informacij
o teh osebah, tako da ni ogrožena njihova varnost. 

Sledenje

5.18 Pomemno je zasledovati vsakega otroka brez spremstva
(kraj bivanja, ureditev varstva in skrbi zanj itd.) in tako zagotoviti,
da vsak otrok dobi potrebno nego in oskrbo, ter preprečiti vsako
tveganje zlorabe. Kjer je to izvedljivo, priporoča UNHCR
vzpostavitev osrednje računalniško vodene evidence, ki jo je mogoče
redno dopolnjevati vzporedno s spreminjanjem in razvojem
otrokovega pravnega in socialnega stanja. 

Statistika

5.19 Treba bi bilo voditi in redno dopolnjevati natančne
statistične podatke o otrocih brez spremstva. Te naj bi za boljšo
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izmenjavo informacij in vzpostavljanje omrežja razpošiljali
ustreznim agencijam in organom oblasti. 

6. DOSTOP DO POSTOPKOV ZA PRIDOBITEV ZATOČIŠČA

Otroci naj bi imeli ne glede na njihovo starost pravico
dostopa do postopkov za pridobitev zatočišča.

7. ZAČASNA OSKRBA IN VARSTVO OTROK, KI PROSIJO
ZA ZATOČIŠČE

Splošno

7.1 Otroci, ki prosijo za zatočišče, imajo pravico do posebne
skrbi in varstva, še  zlasti če so brez spremstva.

Oskrba in nastanitev

7.2 Da bi otrokom brez spremstva zagotovili neprekinjeno
varstvo in skrb, je treba ob upoštevanju največjih koristi za otroka
čim bolj omejiti spremembe njihovega prebivališča.  

7.3 V skladu z načelom združevanja družin naj bi bratov in
sester ne ločevali.

7.4 Otroku, ki je prišel v državo zatočišča skupaj z odraslimi
sorodniki ali ki že ima sorodnike v tej državi, bi moralo biti
dovoljeno, da živi skupaj z njimi, dokler čaka na odločitev o svojem
statusu. Glede na občutljivost otroka in možnosti za zlorabo, bi
morale ustrezne službe za socialno varstvo redno presojati stanje. 

7.5 Če so otroci, ki prosijo za zatočišče, nameščeni v rejniških
družinah ali posebnih sprejemnih centrih, bi morale njihovo stanje
redno nadzirati in presojati strokovno usposobljene osebe, da bi
zagotovili njihovo telesno in psihično dobro počutje.

Odvzem prostosti7

7.6 Otrokom, ki prosijo za zatočišče, ne bi smeli odvzeti
prostosti. To je zlasti pomembno za otroke brez spremstva. 
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7.7 Države, ki žal in v nasprotju s priporočilom iz prejšnjega
odstavka smejo zadržati otroke, ki prosijo za zatočišče, v priporu, bi
vsekakor morale spoštovati 37. člen Konvencije o otrokovih
pravicah, po katerem je pripor mogoče uporabiti le kot ukrep v
skrajnem primeru in za najkrajši potrebni čas. Če so otroci, ki
prosijo za zatočišče, pridržani na letališčih, v sprejemnih centrih za
priseljence ali v zaporih, ne smejo živeti v razmerah, ki so podobne
zaporu. Storiti je treba vse, kar je mogoče, da so čim prej izpuščeni
in jim je zagotovljena druga primerna namestitev. Če to res ni
mogoče, morajo biti urejeni posebni bivalni prostori, ki so primerni
za otroke in njihove družine. Izhodišče za take programe bi morala
biti 'varstvo in skrb', ne pa 'odvzem prostosti'. Bivalni objekti ne bi
smeli biti na samotnih območjih, kjer morda ni na voljo kulturno in
civilizacijsko primernih virov in sredstev ter ni dostopa do pravne
pomoči.  

7.8 Ko jim je odvzeta prostost, imajo otroci pravico do
izobraževanja, ki bi optimalno moralo biti zunaj prostorov zapora,
da bi otrokom olajšali nadaljevanje šolanja po izpustitvi. Po pravilih
ZN za mladostnike, ki jim je odvzeta prostost (E-38), so države
otrokom iz tujine s posebnimi kulturnimi ali etničnimi potrebami
dolžne zagotoviti posebne vzgojno-izobraževalne programe.

Zdravstveno varstvo  

7.9 Konvencija o otrokovih pravicah določa, da ima otrok
pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za
zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo.8 Otroci, ki prosijo
za zatočišče, bi morali imeti enak dostop do zdravstvenega varstva
kot otroci te države. V državah, iz katerih so zbežali, morda ni bilo
osnovnega preventivnega zdravstvenega varstva, kar vključuje
zavarovanje pred boleznimi in zdravstveno vzgojo, higieno in
prehrano; te pomanjkljivosti je treba v državi zatočišča tenkočutno
in učinkovito popraviti. 

7.10 Vsi otroci brez spremstva imajo za seboj težko izkušnjo
ločitve od ostalih članov družine in doživeli so tudi različne stopnje
izgub, duševnih pretresov, razdvojenosti in nasilja. Hudo nasilje in
napetosti v državi, ki jo je prizadela vojna lahko vodijo v globoko
zakoreninjene občutke brezupa in spodkopljejo otrokovo zaupanje v
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druge ljudi. Iz poročil je neneho razvidno, da mnogi otroci nenehno
doživljajo hude duševne pretrese, kar terja posebno pozornost in
tenkočutnost pri skrbi za take otroke ter pri njihovem okrevanju. . 

7.11 Konvencija o otrokovih pravicah določa obveznost držav,
da poskrbijo za okrevanje otrok, ki so bili žrtve kakršne koli oblike
zlorabe, zanemarjanja, izkoriščanja, mučenja, okrutnega, nečloveš-
kega in ponižujočega ravnanja ali oboroženih spopadov.9 Za lažje
okrevanje in ponovno vključevanje bi bilo treba pripraviti kulturno-
civilizacijsko ustrezne programe za varstvo duševnega zdravja in
zagotoviti strokovno psihosocialno svetovanje. 

Izobraževanje

7.12 Vsak otrok bi moral ne glede na status imeti popoln
dostop do izobraževanja v državi zatočišča.10 Otroci bi morali biti
čim prej vpisani v ustrezne evidence šolskih oblasti.

7.13 Vsi otroci, ki prosijo za zatočišče, bi morali imeti pravico
ohraniti svojo kulturno prepoznavnost in vrednote, vključno z
ohranjanjem in nadaljnjim razvojem svojega materinega jezika.

7.14 Vsem mladostnikom bi moral biti dovoljen vpis v šole za
poklicno in strokovno usposabljanje ali izobraževanje, s čimer naj bi
se izboljšale njihove nadaljnje možnosti, zlasti ko se bodo vrnili v
državo porekla. 

8. DOLOČITEV STATUSA BEGUNCA ZA OTROKE BREZ
SPREMSTVA11

Postopki

8.1 Glede na njihovo občutljivost in posebne potrebe je
bistveno, da so prošnje otrok za pridobitev statusa begunca
prednostno obravnavane in da je storjeno vse, kar je mogoče, da so
odločitve sprejete hitro in pošteno. Tudi vse pritožbe bi morale biti
obdelane pošteno in čim hitreje. 
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8.2 Med minimalnimi jamstvi za ustrezen postopek bi morala
biti odločitev pristojnega organa, ki je popolnoma strokovno
usposobljen za reševanje zadev v zvezi z zatočiščem in begunci; če
starost in zrelost otroka  dopuščata, naj bi bila pred dokončnim
odločanjem dana tudi možnost za osebni razgovor s strokovno
usposobljenim uradnikom; in možnost pritožbe z zahtevo za
formalni ponovni pregled sklepa.

8.3 Ker otrok, ki prosi za zatočišče, ni pravno neodvisen, naj
bi ga zastopala odrasla oseba, ki pozna otrokov dotedanji razvoj in
ki bi varoval njegove koristi. Otrok naj bi imel tudi dostop do
strokovnega pravnega zastopnika. To načelo naj bi veljalo za vse
otroke, vključno z mladostniki, starimi od 16 do 18 let, in to tudi v
državah, v katerih se prošnje za status begunca obravnavajo po
običajnih postopkih za odrasle.

8.4 Razgovore naj bi opravili posebej strokovno izobraženi in
usposobljeni predstavniki organa za določanje statusa begunca, ki
bodo pri presoji statusa begunca upoštevali poseben položaj otrok
brez spremstva.

8.5 Prosilec za zatočišče ali njegov pravni zastopnik bi moral
imeti možnost zahtevati ponovni pregled sklepa. Določeni bi morali
biti primerni roki, v katerih se otrok lahko pritoži na negativni sklep.
Po najboljših močeh bi si bilo treba prizadevati za učinkovito
odločanje, tako da otroci ne bi bili dolgo v negotovosti glede svojega
statusa in prihodnosti. Vse pritožbe bi bilo treba obravnavati
pošteno in čim hitreje. Morda bo zato treba prednostno obravnavati
pritožbe otrok pred drugimi nerešenimi pritožbami.

Merila

8.6 Čeprav za vse posameznike ne glede na njihovo starost
velja enaka opredelitev pojma begunca, bi bilo treba pri
proučevanju dejstev, navedenih v zahtevku otroka brez spremstva,
posebej upoštevati okoliščine, kot so otrokova razvojna stopnja,
njegovo morda omejeno poznavanje razmer v državi porekla in
njihov pomen za pravno zasnovo statusa begunca kakor tudi
posebno občutljivost takega otroka. Otroci lahko drugače izražajo
svoj strah kakor odrasli. Zato bo pri obravnavi njihovih zahtevkov
morda treba bolj upoštevati določene objektivne dejavnike in se na
podlagi teh odločiti, ali je mogoče predpostaviti, da je otroka
utemeljeno strah pred preganjanjem. 
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8.7 Nadalje ne bi smeli pozabiti, da so po Konveciji o
otrokovih pravicah otrokom priznane določene posebne človekove
pravice in da so načini in vrste kršenja teh pravic lahko drugačni od
kršenja pravic odraslih. Določene politike in v praksi ustaljeni
postopki, ki pomenijo grobo kršitev posebnih pravic otroka lahko v
določenih okoliščinah pripeljejo do stanj, ki že sodijo v okvir
konvencije o beguncih. Primeri take politike v praksi ustaljenih
postopkov so na primer vpoklici otrok v redno vojsko in paravojaške
enote, prisilno delo otrok, trgovanje z otroki za prostitucijo in
spolno izkoriščanje in genitalno pohabljanje deklic.

8.8 Pomembno je upoštevati tudi razmere družinskih članov, ker
so te lahko osrednja tema otrokovega zahtevka za priznanje statusa
begunca. V tej zvezi ne bi smeli ogrožati načel zaupnosti. Otrok se sicer
lahko česa osebno boji ali je bil sam preganjan, še pogosteje pa se boji
ali je prizadet zaradi drugih ukrepov zapostavljanja ali preganjanja,
zaradi katerih je prizadeta vsa njegova družina.

8.9 Otroci svoje države porekla ne zapuščajo pogosto na lastno
pobudo. Običajno jih pošljejo iz države njihovi starši ali tisti, ki zanje v
glavnem skrbijo. “Če res lahko verjamemo, da si straši želijo, da njihov
otrok odide iz države porekla zaradi njihovega utemeljenega strahu
pred preganjanjem, lahko tudi za otroka predpostavljamo, da ga je
tega strah.”12 Če volje staršev ni mogoče z gotovostjo potrditi ali če
dvomimo, da je bila taka njihova volja, se bomo morali odločiti glede
na utemeljenosti otrokovega strahu na podlagi vseh znanih okoliščin.

8.10 Končna odločitev bi morala temeljiti za vsak primer
posebej na proučitvi posamezne kombinacije dejavnikov, ki jih
navaja otrok, in ob  upoštevanju osebnega, družinskega in kulturno-
civilizacijskega ozadja. Zato je pomembno, da vsi, ki se ukvarjajo s
postopki za določanje statusa begunca, poznajo zgodovino, kulturo
in okolje, iz katerega otrok prihaja. 

9. ISKANJE TRAJNE REŠITVE

Otroci, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev zatočišča

9.1 Če je otroku podeljeno zatočišče ali če mu je dovoljeno, da
ostane v državi iz človekoljubnih razlogov, so možne trajne rešitve
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bodisi z vključitvijo v življenje v državi ali pa s preselitvijo v tretjo
državo na podlagi ponovnega združevanja družin. (Glej tudi
ustrezne odstavke v 10. poglavju.)

Otroci, ki ne izpolnjujejo pogojev za podelitev zatočišča

9.2 Če je ugotovljeno, da otrok ne izpolnjuje pogojev za
podelitev zatočišča kot begunec ali iz človekoljubnih razlogov, bi
morala, potem ko je potrjena negativna rešitev njegove vloge, čim
prej slediti presoja rešitve, ki je za otroka najkoristnejša. 

9.3 Da bi se lahko ustrezno dogovorili za vrnitev, je posebej
pomembno poiskati otrokov dom in oceniti razmere v njem. Za
uspešno presojo utegne biti potrebno opraviti tako presojo
domačih razmer in poiskati družino neposredno v državi porekla.
To hkrati pomeni odkrivanje otrokove družine in razčiščevanje
stanja v njej na primer s presojo zmožnosti otrokove družine v
matični državi, da otroka sprejme in mu zagotovi ustrezno skrb in
varstvo. Vključuje lahko tudi tehtanje potrebe po morebitni
materialni podpori prizadeti družini. Informacije, zbrane ob iskanju
in oceni otrokovega doma, so pogosto lahko trdna podlaga za
odločitev o prihodnosti otroka v njegovo največjo korist. Take
informacije bi lahko zbrali s sodelovanjem obstoječih nevladnih
organizacij, ki so morda v državi porekla že prisotne in ustrezno
opremljene za take dejavnosti. 

9.4 V smislu največje koristi za otroka brez spremstva je treba
zagotoviti, da se pred njegovo vrnitvijo s tem strinja primerna oseba
v državi porekla, ki bo za otroka skrbela, na primer eden od staršev,
kak drug sorodnik, drug odrasel skrbnik, vladna služba, ali zavod za
varstvo otrok, in da je ta oseba sposobna prevzeti odgovornost za
otroka in mu zagotoviti primerno varstvo in skrb.

9.5 Posebej se je treba potruditi, da se otroku, ki naj bi se
vrnil, zagotovi in priskrbi ustrezno svetovanje. To je še posebej
pomembno, kadar posameznik vrnitvi nasprotuje, straši pa si tudi
prizadevajo, da se ne bi vrnil. Če je le mogoče, naj bi otroka pred
vrnitvijo spodbujali k navezovanju stikov s člani njegove družine. 

9.6 Proučili bi lahko tudi možnost, da bi uporabili znanje in
izkušnje mednarodnih agencij, zlasti za navezavo in vzdrževanje
stikov z otrokovo družino in upravnimi organi v državi porekla in za
vzpostavitev programa pomoči za družino, kadar se zdi to potrebno
in primerno.
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9.7 Znano je, da je treba pri iskanju najprimernejše rešitve za
otroka, ki ne izpolnjuje pogojev za podelitev zatočišča, upoštevati
veliko pogledov z različnih strani. Seveda je tak multidisciplinaren
pristop mogoče zagotoviti z ustanovitvijo odbora, ki je zadolžen, da
za vsak primer posebej prouči, katera krešitev je najkoristnejša za
otroka, in pripravi ustrezna priporočila. Sestava takega odbora je
lahko zasnovana zelo široko in vključuje na primer predstavnike
pristojnih ministrstev ali vladnih služb, predstavnike agencij za
socilano skrbstvo otrok (zlasti tiste ali tistih, ki jim je bil otrok dan v
varstvo) in predstavnike organizacij   ali društev, v katerih se zbirajo
ljudje iste narodnosti, kot je otrok. 

Merila

9.8 Pri iskanju rešitve je treba upoštevati vse okoliščine. Pri
tem je lahko vodilo, da so načela ponovnega združevanje družin  in
največje koristi za otroka navadno združljiva. Zato bo ponovna
združitev s starši na splošno v največjo korist otroka. Kadar pa
največja korist za otroka ni združljiva z načeli ponovne združitve
družine, je treba kot pomembnejše upoštevati koristi otroka.
Obstajajo lahko tudi take okoliščine, v katerih je ponovna združitev
otroka z njegovimi starši ali drugo osebo, ki zanj pretežno skrbi,
vprašljiva. Primeri za to so utemeljene domneve spolne zlorabe ali
podobno resni pomisleki.

10. IZVEDBA TRAJNE REŠITVE

Splošno

10.1 Glede na posebno občutljivost otrok brez spremstva, bi
si bilo treba po najboljših močeh prizadevati, da bi bile odločitve v
zvezi z njimi sprejete in izvedene brez nepotrebnega odlašanja.

Vključevanje v kraju bivanja

10.2 Takoj ko je otroku priznan status begunca ali ko mu je
dovoljeno ostati v državi iz človekoljubnih razlogov, bi bilo treba
urediti vse potrebno za njegovo dolgoročno namestitev v skupnosti.
Upravni organi, šole, organizacije, varstveni zavodi in posamezniki,
ki se v skupnosti vključujejo v skrb za otroka begunca brez
spremstva, bi morali uskladiti svoja prizadevanja, tako da bi imel
otrok stike s čim manjšim številom različnih uradnih oseb. 
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10.3 Za lažje vključevanje otroka v državi gostiteljii bi bilo
treba pripraviti pregleden organizacijski program, v katerem je
otroku temeljito pojasnjen njegov pravni položaj in podan kratek
uvod v kulturno okolje gostiteljice. Ta informacija bi morala biti
prilagojena starosti otroka. 

10.4 Čeprav je namestitev otroka odvisna od standardov in v
praksi ustaljenih postopkov vsake države v sistemu socialnega
skrbstva zatočišča, bi morala biti odločitev vedno v največjo korist
otroka in “brez kakršnega koli razlikovnja” (2. člen Konvencije o
otrokovih pravicah). Opraviti bi bilo treba skrbno presojo za
vsakega posameznika in pri tem upoštevati dejavnike, kot so starost,
spol, čustveno stanje in družinsko ozadje otroka, stalnost ali
prekinjenost v skrbi za otroka, možnosti za ponovno združitev
družine , razlogi za beg, dosedanje šolanje in podobno. Navodila
UNHCR za “Delo z otroki brez spremstva: pristop na podlagi dela v
skupnosti” bi lahko bila pomembno orodje za pridobivanje
informacij z namenom, da se dokumentira potek otrokovega
socialnega razvoja. Pomembno je, da si delavci socialnega skrbstva
oziroma osebje v sprejemnem centru pred dokončnimi odločitvami
vzamejo čas, da ocenijo stanje otroka in ga povprašajo o njegovih
pričakovanjih v zvezi z varstvom in oskrbo.

Iskanje in združevanje družine

10.5 Ponovno združevanje družine je prednostni cilj in za otroke
brez spremstva je zelo pomembno, da jim pomagamo najti člane
njihovih družin in navezati stike z njimi. Za nasvet se lahko obrnete na
osrednjo agencijo za iskanje oseb pri Mednarodnem odboru Rdečega
križa, po potrebi pa tudi na službe za iskanje oseb pri drugih
mednarodnih ustanovah. Za ponovno vzpostavitev družinskih vezi bo
morda potrebna pomoč organizacije Rdečega križa v državi in društev
Rdečega polmeseca. Poskusiti je treba prav vse, da se otroka ponovno
združi z njegovo družino ali drugo osebo, ki je bila otroku blizu, če bi
bila taka združitev v največjo korist otroka. Preden je prišlo do
ponovne združitve družine, je bila ta morda že zelo dolgo ločena. Zato
ji je treba dati čas in podporo pri ponovnem vzpostavljanju družinskih
odnosov. (Glej tudi odstavek 9.4.)

Varstvo, nastanitev in dolgoročna namestitev

10.6 Otrokom, ki so od prihoda dalje živeli pri sorodnikih ali
odraslih prijateljih, bi bilo treba dovoliti, da še naprej živijo pri njih,
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če so organi socialnega skrbstva ali drugi pristojni organ ocenili, da
so otrokove potrebe ustrezno zadovoljene. Glede na starost otroka,
stopnjo njegovega razvoja in možnosti za ponovno združitev družine
v prihodnosti so priporočene oblike dolgoročne namestitve,
opisane v nadaljevanju.

10.7 V večini kulturno-civilizacijskih okolij so otroci do 15. leta
glede razvoja in usmerjanja še vedno predvsem odvisni od družine.
Kadar naj bi bili predvidoma dalj časa ločeni od svojih staršev, bi
morali imeti možnost živeti v trdnem družinskem okolju. Če je le
mogoče, je otroka najprimerneje dati v družino iz njegovega
kulturnega okolja. Če je otrok dan v rejniško družino ali k sorodnikom,
bi moral biti vzpostavljen stik z organi socialnega skrbstva. Pogosto je
potrebna strokovna pomoč, zlasti v začetnem obdobju.

10.8 Kadar namestitev v rejniške družine ni izvedljiva, bi bilo
treba razmišljati o majhnih skupinskih domovih, ki so vključeni v
skupnost gostiteljico in v njih delajo odrasli s posluhom za kulturo
mladih stanovalcev. Za mladostnike utegne biti težko sprejemati
druge odrasle osebe v vlogi staršev. Majhni skupinski domovi bi
zanje lahko bili najboljša rešitev, čeprav ni nikoli dovolj poudarjena
pomembnost prisotnosti odraslih, da jih vodijo in usmerjajo skozi
življenjski vsakdan. Cilj skupinskih domov naj ne bi bil posnemanje
družine, ampak naj bi mladostnikom pomagal, da bi postali vedno
bolj neodvisni in bi sami skrbeli zase.

10.9 Mladi polnoletniki, ki so že zapustili svoje “varstveno”
okolje, naj bi dobili možnost za občasno “dodatno varstvo”.
Dodeljena naj bi jim bila oseba za stike in imeli naj bi dostop do
informacij in svetovanja v zadevah, kot so pravice socialnega
varstva, stanovanjska vprašanja, izobraževanje in podobno. Take
storitve naj bi bile mladim na voljo, dokler se zdi, da so potrebne.

10.10 Vse otrokove pravice, to je pravice glede pravnih zadev,
zdravstva, izobraževanja in druge, ki so omenjene v poglavju o
začasni oskrbi in varstvu otrok (7. poglavje), ostanejo tudi
dolgoročno v veljavi. Otrokom beguncem bi morale biti zajamčene
vse pravice, ki so določene v Konvenciji o otrokovih pravicah. 

Preselitev

10.11 Kadar je ugotovljeno, da je preselitev otroku v največjo
korist, navadno zaradi ponovne združitve družine, jo je treba hitro
izpeljati.
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Vrnitev v domovino

10.12 Če je ugotovljeno, da bi bila vrnitev v domovino
najprimernejša trajna rešitev, se vrnitev ne izvede, dokler niso
izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 9.4 in opravljene ustrezne priprave.

10.13 Posebej se je treba potruditi, da se otroku, ki naj bi se
vrnil, zagotovi in priskrbi ustrezno svetovanje. To je še posebej
pomembno, kadar posameznik vrnitvi nasprotuje, straši pa si tudi
prizadevajo, da se ne bi vrnil. Če je le mogoče, naj bi otroka pred
vrnitvijo spodbujali k navezovanju stikov s člani njegove družine.

10.14 Proučili bi lahko tudi možnost, da bi uporabili znanje in
izkušnje mednarodnih agencij, zlasti za navezavo in vzdrževanje
stikov z otrokovo družino in upravnimi organi v državi porekla in za
vzpostavitev programa pomoči za družino, kadar se zdi to potrebno
in primerno.

11. USPOSABLJANJE OSEBJA

Zaželeno je, da bi agencije, ki se ukvarjajo z otroki brez
spremstva uvedle posebne postopke kadrovanja in programe
usposabljanja in tako zagotovile, da osebe, ki prevzemajo
odgovornost za varstvo otrok razumejo njihove potrebe in imajo
potrebno znanje in sposobnosti, da jim lahko najuspešneje
pomagajo.

12. SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE

V tu opisanem procesu je potrebnenega veliko medsebojnega
obveščanja in mrežnega povezovanja med agencijami in
posamezniki različnih strok in usmeritev, ki imajo pogosto različne
naloge in pooblastila ter različne programe dela. Zato je bistvenega
pomena tesno sodelovanje med različnimi vladnimi organi,
specializiranimi agencijami in posamezniki, ki uspešno in nenehno
skrbijo za dobro otrok.
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