
OTROKOVE PRAVICE
VsI OTROCI nA sVETu ImAjO nEKAj sKuPnEgA 
– njIhOVE PRAVICE, zAPIsAnE V KOnVEnCIjI 
O OTROKOVIh PRAVICAh, KI jO jE gEnERAlnA 
skupščina Združenih narodov sprejela 20. 
novembra 1989. čeprav je konvencija najbolj 
široko ratificiran dokument o človekovih 
pravicah doslej, so žal pravice otrok še 
vedno kršene marsikje.

www.amnesty.si
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KOnVEnCIjA O OTROKOVIh 
pravicah ima 25 let
Generalna skupščina Združenih narodov 
je s sprejetjem Konvencije o otrokovih 
pravicah (KOP) pred 25 leti poslala 
pomembno sporočilo – da so otroci ljudje, 
ki jim pripadajo vse človekove pravice, 
vendar pa so posebej ranljiva skupina, 
ki jo je potrebno zaščititi, vsem otrokom 
pa omogočiti enakopraven razvoj. KOP 
je prvi pravno zavezujoč mednarodni 
dokument, ki na enem mestu vključuje 
vse človekove pravice – državljanske, 
kulturne, ekonomske, politične in 
socialne. Je tudi najbolj univerzalno 
priznan dokument o človekovih pravicah, 
saj so jo do danes ratificirale vse države 
članice ZN, razen ZDA in Somalije. Južni 
Sudan je podpis napovedal, a ga poleti 
2014 še ni na seznamu podpisnic. 

Kaj pomeni ratifikacija? Poenostavljeno 
povedano to pomeni, da država, 
ki konvencijo podpiše, slednjo tudi 
dejansko prenese v svoj notranje-pravni 
red. Ponavadi je potrebno določeno 
število ratifikacij, preden dejansko začne 
»veljati«. »Otroška« konvencija npr. velja 
od septembra 1990. 

Slovenija je pogodbenica KOP, ki jo 
mora vestno spoštovati in uresničevati. 

Države so se s Konvencijo zavezale, 
da bodo ščitile pravice otrok ter 
razvijale in izvajale politike, s katerimi 
bodo uresničevale vseh 54 členov 
konvencije. Katera so glavna načela 
KOP? Nediskriminacija (2. člen): nihče 
ne sme biti diskriminiran zaradi rase, 
barve kože, spola, jezika, veroizpovedi, 
zaradi narodnega, družbenega ali 
etničnega porekla, zaradi političnega 
ali drugega prepričanja,  zaradi 
premoženja ali statusa ob rojstvu ali 
zaradi invalidnosti. Otrokove koristi (3. 
člen): pri politikah in praksah, povezanih 
z otroki, mora biti vedno glavno vodilo 
otrokova korist. Preživetje, razvoj in 
zaščita (6. člen): država mora otroka 
ščititi in mu zagotoviti popoln razvoj – 
fizični, duševni, moralni in družbeni. 
Participacija (12. člen): otroci imajo 
pravico izraziti mnenje pri odločitvah, ki 
jih zadevajo, njihova mnenja pa morajo 
biti upoštevana.

Ena od najpomembnejših odlik 
Konvencije je načelo, da so pravice 
lahko uveljavljene le, če so tudi aktivno 
promovirane – zgolj zavedanje ni dovolj. 
S Konvencijo morajo biti seznanjeni vsi, 
ki delajo za otroke in z njimi, pa tudi 

otroci sami. Poznati morajo svoje pravice, 
hkrati pa se morajo naučiti spoštovati 
pravice drugih in kako pravice uporabiti. 

Države pogodbenice Konvencije morajo 
vsakih pet let o svojem napredku 
obveščati Odbor za otrokove pravice 
pri OZN, ki nato izda priporočila. 
Slednji je glede Slovenije leta 2013 
med drugim opozoril na varčevalne 
ukrepe, ki so prizadeli tudi otroke, na 
prezapleten postopek vlaganja pritožb 
otrok pri varuhu človekovih pravic, 
na diskriminacijo romskih otrok, še 
posebej pri dostopu do ustreznega 
bivališča, pitne vode in izobraževanja, 
ter neupoštevanje otrokove koristi 
v postopkih, še posebej v primeru 
mladoletnih prosilcev za azil.

Države, pogodbenice 
KOP, morajo izvajati 
vse potrebne ukrepe, 
da otroke zaščitijo 
pred vsemi oblikami 
fizičnega in psihičnega 
nasilja, žalitev ali zlorab, 
zanemarjenja, krutega 
ravnanja ali izkoriščanja.

POVzETEK KOnVEnCIjE O OTROKOVIh PRAVICAh

Pravica do življenja

Pravica svobodno 
izražati svoje mnenje

Pravica do 
identitete, vključno z 

državljanstvom, imenom 
in družinskimi vezmi

Pravica do svobode misli, 
vesti in veroizpovedi

Pravica, da proti svoji volji 
niso ločeni od staršev

Pravica do življenjskega standarda, potrebnega za 
fizični, intelektualni, moralni in socialni razvoj

Pravica do izobrazbe, počitka 
in prostega časa

Pravica do svobodnega združevanja in 
miroljubnega zbiranja

Pravica do zadostne količine 
hrane in pitne vode ter 
kakovostnega zdravstva

PRAVICE OTROK V PRAKsI
Od sprejetja Konvencije je prišlo do 
pozitivnih premikov – veča se število 
otrok, ki obiskujejo šolo, in smrtnost 
dojenčkov se manjša, vendar so po 
svetu otrokom še vedno kršene številne 
pravice. Proti temu se bori tudi Amnesty, 
v nadaljevanju omenjamo le nekaj 
področij.

Otroci vojaki: Po svetu je na tisoče 
otrok, vpletenih v oborožene spopade. 
Rekrutirajo jih tako vladne vojske kot tudi 
paravojaške in druge oborožene skupine. 
Mednarodno pravo to prepoveduje, 
rekrutiranje mlajših od 15 let je celo 
vojni zločin. Fantje in dekleta tako 
nezakonito sodelujejo v bitkah, kjer so 
pogosto ranjeni ali ubiti ali v nevarnosti 
spolnega nasilja, zlasti dekleta. Ti otroci 
so oropani otroštva in izpostavljeni 
velikim nevarnostim ter psihološkemu 
in fizičnemu trpljenju. 

Smrtna kazen: Izrekanje smrtne kazni 
za zločine, ki so jih zagrešili mlajši 
od 18 let, je po mednarodnem pravu 
prepovedano; vseeno so v zadnjih 10 
letih na smrt obsodili mladoletnike na 
Kitajskem, v Iranu, Pakistanu, Sudanu, 
Jemnu in Savdski Arabiji. Tam je bil 
npr. na smrt obsojen 17-letnik, ker naj 
bi sodeloval v protivladnih protestih, 
napadel varnostne sile in sodeloval 
v oboroženem ropu, on pa trdi, da je 
»priznal«, potem ko so ga mučili. 

Pravica do izobrazbe: Vsakdo ima 
pravico do brezplačne osnovnošolske 
izobrazbe. Po svetu številni otroci ne 
obiskujejo šole, ker morajo delati, ker 
v njihovi državi divjajo spopadi, zaradi 
diskriminacije ali ker starši nimajo 
denarja. V revnih družinah pogosto 

dekleta ostanejo doma in opravljajo 
gospodinjska dela, s čimer jim zaprejo 
vrata v boljšo prihodnost. Pri šolanju 
so pogosto diskriminirani pripadniki 
manjšin, npr. otroci iz staroselskih 
skupin, ki ne razumejo jezika večinskega 
prebivalstva. Na Slovaškem romske 
otroke pogosto še vedno napotijo v 
ločene razrede ali šole, kjer je nižji 
standard izobraževanja.

Otroci v oboroženih spopadih: Oblasti 
bi na vojnih območjih morale še 
posebej zaščititi otroke. Resničnost je 
žal drugačna – v spopadih na območju 
Gaze, ki so se začeli julija 2014, je bilo 
po podatkih iz avgusta 2014 ubitih 540 
otrok, na tisoče pa ranjenih. Otroci iz 
Gaze, stari 6 let ali več, preživljajo 
že tretjo vojno v svojem življenju. 
Raziskava, ki so jo po operaciji Steber 
obrambe (2012), opravili v Unicefu, je 
pokazala, da je imelo 91 % otrok med 
konfliktom težave s spanjem, 94 % jih 
je iz strahu spalo s starši, 38 % se je 
počutilo krive, 47 % je grizlo nohte, 76 % 
otrok je imelo srbečico ali so se počutili 
bolne, 82 % pa jih je živelo v nenehnem 
strahu pred smrtjo.

Otroci izbrisanih: Poleg 25.617 ljudi, 
ki jih je Slovenija leta 1992 nezakonito 
izbrisala iz registra stalnih prebivalcev, so 
veliko škodo utrpeli tudi njihovi otroci, 
rojeni pred ali po izbrisu. Številne 
družine so bile razseljene ali razdružene, 
nekateri otroci pa svojih staršev, ki so 
jih deportirali iz Slovenije, niso videli več 
let. Družine, ki so ostale skupaj, so bile v 
Sloveniji diskriminirane, otroci so pogosto 
trpeli vrstniško nasilje zgolj zato, ker so 
bili njihovi starši izbrisani. Po izbrisu 
rojeni otroci pogosto tudi sami niso imeli 

statusa, dokumentov ali zdravstvenega 
ali socialnega zavarovanja, številni pa 
niso mogli nadaljevati šolanja na srednjih 
šolah ali univerzi. 

Mladoletni begunci in prosilci za 
azil: Vsak dan se na nevarno pot v 
Evropo na begu pred vojno ali v iskanju 
boljše prihodnosti odpravijo številni, 
tudi otroci, pogosto brez spremstva 
staršev. Tisti, ki jim uspe priti do Evrope, 
pogosto nimajo (pravih) dokumentov 
in končajo v priporu, kar je že samo 
po sebi kršitev otrokovih pravic. Leta 
2011 je bilo v Veliki Britaniji priprtih 
2000 mladoletnih migrantov, v Grčiji 
pa je v vsakem trenutku zaprtih 100 
mladoletnikov brez spremstva. 

Revščina: Skoraj milijarda ljudi živi v 
barakarskih naseljih, številka pa raste. 
V njih pogosto nimajo dostopa do čiste 
vode in ustrezne prehrane, živijo v 
neustreznih bivališčih brez elektrike, 
nimajo dostopa do zdravnika, ne morejo 
hoditi v šolo. Pogosto dekleta ostanejo 
doma in pomagajo materi, šolo pa 
velikokrat zapustijo tudi fantje, saj 
morajo delati, da pomagajo preživeti 
družino. Velikokrat ni kanalizacije in 
morajo uporabljati skupna stranišča, kar 
je še posebej nevarno za dekleta, saj so 
ponoči pogosto žrtve spolnih napadov. 
Tudi v Sloveniji otroci v romskih 
naseljih na JV Slovenije pogosto živijo 
brez vode in elektrike. To jih postavlja v 
neenak položaj v primerjavi z večinskim 
prebivalstvom ter škodljivo vpliva na 
njihove možnosti izobraževanja.

Palestinka in njen sin v njuni hiši, ki 
je bila močno poškodovana v nočnem 
zračnem napadu izraelskih sil 17. julija 
2014. Po poročanju Unicefa več kot 373 
tisoč otrok v Gazi potrebuje takojšnjo 
psihosocialno pomoč. 
Foto: EPA/Oliver Weiken

V kraju Levoca na vzodu Slovaške so septembra 
2011 v šoli odprli dva razreda, v katerih so le 
romski otroci. Njihovi starši se skupaj z Amnesty 
International zavzemajo proti segregaciji in 
diskriminaciji romskih otrok v izobraževanju. Leto 
kasneje so nekaj otrok premestili v druge razrede,  
vendar je en ločen razred ostal.
Foto: Amnesty International

Deklica pred začasnim domom v slumu v predelu 
Kabula, kjer so nastanjeni notranje razseljeni 
prebivalci Afganistana. Skoraj 35 tisoč ljudi se 
poskuša znajti, kot vejo in znajo – hiše gradijo iz 
blata, palic, lesenih plošč, plastike in kartona. 
Januarja 2012 je v slumu skoraj dva ducata otrok, 
mlajših od pet let, zmrznilo.
Foto: Amnesty International

Avstralska sekcija Amnesty International je 
pripravila javno akcijo v okviru kampanje 
za izpustitev otrok migrantov iz pripora. 
Na majici enega od mladih aktivistov piše 
»Otroci ne spadajo v priporne centre«.
Foto: Amnesty International
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otrokove pravice v šoli človekovih pravic 
Otrokove pravice morajo poznati vsi, ki 
delajo z njimi in za njih, pa tudi otroci 
sami. Slednji se morajo tudi naučiti 
spoštovati pravice drugih. S tem se 
ukvarja Šola človekovih pravic, ki jo v 
slovenski Amnesty izvajamo že več kot 
20 let. Za mlade in vse, ki delajo z njimi, 
pripravljamo različna učna gradiva in 
izvajamo delavnice. 

vabimo vas, da  
KRATKO AKTIVnOsT O 
OTROKOVIh PRAVICAh 
naredite kar Zdaj!
Aktivnost lahko naredite sami, še boljše 
pa bo, če vas bo več. (1.) Najprej se 
pogovorite o Konvenciji o otrokovih 
pravicah – kaj to sploh je? Komu je 
namenjena? Lahko si jo tudi preberete. 
(2.) Nato se razdelite v skupine po tri 
ali štiri. Spodnje trditve izrežite, vsaka 

skupina naj dobi en komplet trditev. 
(3.) Udeleženci naj jih preberejo, se o 
njih pogovorijo in jih skupaj razvrstijo 
po pomembnosti. Na vrh položijo 
najpomembnejšo trditev, pod njo 
naslednji dve najpomembnejši, nato tri 
še kar pomembne, v četrto vrsto dve 
manj pomembni in na konec kartico, za 
katero menijo, da predstavlja najmanj 
pomembno trditev – tako bodo kartice 
položene v obliki diamanta. (4.) Ko 
skupine po 25 minutah končajo, naj 
se udeleženci sprehodijo od mize do 
mize in si ogledajo različne razvrstitve. 
(5.) Na koncu naj vsaka skupina na 
kratko predstavi svojo razvrstitev. Nato 
jih vprašajte, ali se jim je aktivnost zdela 
prijetna in kaj so se naučili. 

Uporabna vprašanja: Je bilo težko 
razporediti pravice? Zakaj? Je kakšna 
primerjava med rezultati različnih skupin? 
Kakšne so podobnosti in razlike? Zakaj 
imajo ljudje različne prioritete? Bi zdaj, ko 

so videli razvrstitve drugih skupin, katera 
od skupin spremenila svojo razvrstitev? 
Zakaj? Katere pravice so v vaši skupnosti 
najmanj spoštovane in zakaj? Ali obstajajo 
pravice, ki niso zapisane v konvenciji, pa 
bi morale biti? Menite, da je res potrebno, 
da imajo otroci svojo konvencijo? Zakaj? 
Bi jo morali imeti tudi mladi med 18. in 
30. letom? Kaj bi zapisali vanjo?

Pomembno! Razložite, da ni pravilnih 
ali napačnih odgovorov; razumeti naj 
poskušajo, da imajo ljudje glede na 
različne izkušnje tudi različne prioritete 
ter da moramo to različnost spoštovati. 
Kljub temu naj poskušajo doseči 
soglasje o razporeditvi, saj moramo 
tudi v resničnem življenju sprejemati 
skupne odločitve in prioritete, ki so v 
najboljšem interesu vseh. Ne pozabite 
tudi razložiti, da so sicer vse pravice 
enako pomembne in da so med sabo 
neločljivo povezane, zato je bilo verjetno 
razporejanje še toliko težje.

Otrok ima pravico 
svobodno izražati svoje 

mnenje o stvareh, 
ki se ga tičejo. To 
mnenje mora biti 

upoštevano. 

Otrok ima pravico do 
zdravstvene oskrbe.

Duševno ali telesno 
prizadetemu otroku 
je treba zagotoviti 
posebno oskrbo in 

izobraževanje za polno 
življenje.

Glavna odgovornost 
staršev sta vzgoja in 

razvoj otroka.

Vsak otrok ima pravico 
do izobraževanja. 
Država mora vsem 

omogočiti dostopno in 
brezplačno obvezno 

šolanje. 

Vsi otroci imajo 
pravico do počitka in 
prostega časa ter igre.

Vsak otrok ima pravico 
do zaščite pred 

opravljanjem katerega 
koli dela, ki je lahko 
nevarno njegovemu 
zdravju ali razvoju. 

Država mora zaščititi 
in poskrbeti za otroke, 

ki jih je prizadel 
oboroženi spopad.

Osebi, ki je storila 
hudo kaznivo dejanje, 
ko je bila mlajša od 
18 let, se ne sme 

izreči smrtna kazen ali 
dosmrtni zapor brez 
možnosti izpustitve.

Aktivnost je povzeta in prilagojena po priročniku Kompas. Celo delavnico o 
otrokovih pravicah (60 min) in besedilo Konvencije o otrokovih pravicah sicer 
najdete na http://sola.amnesty.si/otrokovepravice. 

Šola človekovih pravic je »doma« na 
http://sola.amnesty.si. Tam najdete 
uporabna gradiva, novice s področja 
človekovih pravic, aktualno ponudbo 
brezplačnih delavnic in usposabljanj, 
pa tudi utrinke s šol in izdelke učenk 
in učencev, ki se aktivno zavzemajo 
za pravice drugih. 

Mesečnik Šole človekovih pravic 
- prijavite se nanj na spletni strani 
Šole in 10-krat letno boste obveščeni 
o aktualnem dogajanju na področju 
učenja človekovih pravic.
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