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POVZETEK
Glavni namen dela je širši javnosti predstaviti problematiko otroškega dela, ki je še toliko
bolj zanimiva, saj je v Sloveniji tema slabo raziskana, javnosti pa tematika ni dobro poznana.
Razlika med otroškim delom v manj razvitih državah in v razvitem svetu je več kot očitna.
Medtem ko se v razvitem svetu občutno manj opazi problematika otroškega dela, je v manj
razvitih državah tega veliko preveč. Skoraj vsako uspešno podjetje ima nekje v ozadju črno
sliko izkoriščanja otroške delovne sile. Velik doprinos k otroškemu delu v manj razvitem
svetu predstavlja revščina staršev, ki otroke pošiljajo delat za preživetje lastne družine.
Za dosego cilja smo uporabili tako deskriptivno kot tudi historično metodo dela. V
raziskovalnem delu so nam pri predstavitvi problema pomagale humanitarne organizacije,
ki so podale svoje mnenje in tako dodale svoj mozaik k prispevku za družbeno okolje.
Problem pridobivanja statističnih podatkov predstavlja strah otrok samih, katerim je delo
edina možnost za preživetje. Namen magistrskega dela je javnosti podati jasnejšo sliko o
omenjeni tematiki ter ugotoviti, kakšna je zakonodaja v Sloveniji in drugod, katere so
prednostne naloge organizacij pri preprečevanju otroškega dela, kako lahko posameznik
sam prispeva k odpravi otroškega dela. Pomembna je tudi ločnica med tem, katera opravila
spadajo med otroška dela in katera med opravila.
Glavne ugotovitve magistrskega dela so pomanjkanje ozaveščenosti in ignoranca javnosti.
V delu so prav tako predstavljene ključne rešitve, ki bi lahko javnosti približale obstoječ
problem. Kot ena izmed rešitev je predlog razširitve delovnih inšpektorjev ter specializacija
le-teh na otroško delo.

Ključne besede: otroško delo, mladostniki, izobraževanje, trgovina z ljudmi, trg dela, države
tretjega sveta, Slovenija
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ABSTRACT
ISSUES OF CHILD LABOUR
CONTEMPORARY WORLD

AND

EMPLOYING

THE

YOUTH

IN

The main purpose of the thesis is to inform the general public about the issues of child
labour which are so much more interesting because the topic is less researched in Slovenia
and the public is closing its eyes to the truth.
The difference between developed world and the undeveloped world is obvious. While in
developed world child labour isn't that much of a problem, the undeveloped world shows
that this problem exist. Almost every big company has black shadow in it, and it shows
trough child labour. A major contribution to child labor in less developed world is the
poverty of parents, who send their children to work to support their families.
To reach our goal we used both methods, historic and descriptive method. The purpose of
the thesis is to create a clearer picture about the issue for the reader – the legislation in
Slovenia and elsewhere, organisations’ priorities concerning child labour, an individual’s
role in eliminating child labour. It is also of great importance to distinguish between child
labour and chores.
The main findings of the master’s thesis are the lack of public awareness and ignorance.
Key solutions that could bring the existing problem closer to the public are also presented
in the thesis. One of the solutions suggests extension of labour inspections and their
specialisation in child labour.
Key words: Child labour, Youth, education, child trafficking, labour market, third world
countries, Slovenia
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UVOD

Delo otrok oziroma mladostnikov po svetu še zdaleč ni izkoreninjeno, pri tem pa se je
smotrno vprašati, ali je takšno delo sploh zakonito. Zdi se, da v sodobnem svetu izkoriščanje
otrok kot delovne sile ni takšen problem. Drugače je v državah v razvoju. Npr. Gana je
država v Podsaharski Afriki, ki se po eni strani uspešno približuje izkoreninjanju uboštva.
Ekonomska rast je na visoki stopnji, prav tako pa država želi zagotoviti šolska izobraževanja
na brezplačen način. Pa vendar se še vedno kažejo razlike med mestnimi predeli in
podeželjem. Zaradi pomanjkanja infrastrukture ter slabih razmer so otroci v Gani, ki
prihajajo s podeželja, dvakrat več odsotni od pouka kot otroci, ki prihajajo iz mesta.
Za lažje razumevanje izkoriščanja otrok kot delovne sile za primer vzemimo še eno državo
iz manj razvitega območja, tokrat iz Azije. Malezija je tropska država, ki je nastala šele v
začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Država, v kateri nenehno prihaja do verskih
ter družbenih nesoglasij, šteje približno devet milijonov otrok, od tega tretjino predstavljajo
mlajši od štirinajst let. Država je za nas zanimiva zato, ker je v njej po podatkih Mednarodne
organizacije dela (ILO) šestdeset tisoč otrok, ki so delovno aktivni. Te številke resda niso
primerljive s številkami iz Indije, Nepala ali Tajske, kajti v naštetih državah je izkoriščanje
otrok v veliko večjih razsežnostih, pa vendar je v Maleziji zaskrbljujoč podatek, da šestdeset
odstotkov aktivnih otrok predstavljajo otroci, stari med šest in deset let. Zaposlujejo se
predvsem v kmetijstvu – pridelovanje kakava ter palmovega olja. Velik vpliv na prihodnost
otroka imajo starši. Tako je v sodobnem in v manj sodobnem svetu, ampak v Maleziji se
starši velikokrat skupinsko odločajo o tem, ali bodo morali njihovi otroci delati že v zelo
mladih, nezrelih letih. Le osem odstotkov družin se odloči, da so njihovi otroci premladi za
delo na kmetijskih poljih. Prav tako pa velik črn madež Malezije predstavlja prostitucija, v
kateri sodelujejo tudi mladostniki.

Zidar (2020) v osebnem intervjuju dodaja, da so otroci pogostokrat prisiljeni k otroškemu
delu: »Velikokrat so otroci prisiljeni v delo, ki je zanje nevarno in škodi njihovemu razvoju.
Vsekakor je potrebno razumeti otroško delo v širšem kontekstu in ne skozi zahodnocentrično
perspektivo, ki vključuje razumevanje družine kot matične celice staršev in otrok. Otroci v
mnogih okoljih živijo bodisi v razširjenih družinah, zanje skrbi skupnost, kjer živijo stari starši,
tete in strici. Nekateri otroci so brezdomni, razseljeni, na begu zaradi posledic spopadov,
podnebnih sprememb. Včasih morajo prevzeti vlogo skrbnikov in oskrbovalcev svojih
sorojencev, včasih jih seveda v delo prisilijo starši, še večkrat pa jih v delo prisili revščina,
negotovost in pomanjkanje izbir v življenju. Ne moremo torej govoriti o enotnem scenariju,
ko otroka na delo pošljejo starši in kjer so otroci tisti, ki o tem izrazijo ali ne izrazijo svojega
mnenja. Otroci nimajo dostopa do izobraževanja, socialne zaščite, zdravstvenega varstva.
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Živijo v okolju, kjer je otroško delo normalizirano. Vse to so dejavniki, ki pomembno vplivajo
na pojavnost otroškega dela. Ne pozabimo – tudi znotraj istega okolja so razlike. Tudi v
bogatih državah je mogoče opaziti otroško delo. Pomislimo samo na otroške igralce ali
igralke v mladinskih serijah, glasbenike. Tudi v našem okolju normaliziramo to, da nekateri
otroci na kmetiji opravljajo težaška in nevarna dela in to jemljemo kot del življenja na vasi.«
Delo otrok sega že v daljno preteklost. Zelo težko je podati natančne podatke, koliko otrok
je bilo oz. še vedno je podvrženo pritisku dela. Nam najbolj znan začetek izkoriščanja otrok
kot delovne sile sega v osemnajsto stoletje. Takratna industrijska revolucija v Veliki Britaniji
je prinesla veliko priložnost za družine, da se izkopljejo iz revščine, zato so svoje otroke
množično pošiljali v industrijske obrate, tudi pri osmih letih starosti. Kar nekaj let je trajalo,
da se je zakonodaja spremenila ter olajšala otroško življenje. Šele v devetnajstem stoletju,
natančneje leta 1833, je bil sprejet prvi zakon, ki priča o premiku zakonodaje otroškega
dela. Govoril je o nasprotju otroškega dela v tekstilni industriji. Sledili so še nekateri drugi
zakoni, ki so obravnavali delo otrok.
Po podatkih Mednarodne organizacije dela po svetu več kot dvesto osemnajst milijonov
otrok, starih med pet in sedemnajst let, in sicer opravljajo različna fizična dela. Afrika
predstavlja večino otrok, sledita Azija in države v Pacifiku, nato ameriške in arabske države,
najbolje pa gre Evropi ter Centralni Aziji. Vsak peti otrok v Afriki predstavlja delovno silo, v
Evropi ter Centralni Aziji je razmerje ena proti petindvajset. Težka fizična dela opravljajo
otroci, ki so stari med petnajst in sedemnajst let. Zaskrbljujoče pa je število devetnajst
milijonov otrok, starih manj kot dvanajst let, ki prav tako opravljajo težka fizična dela
(Global Estimates of Child Labour: results and trends, 2012-2016).
Sodobna tehnologija omogoča tudi delo otrok oziroma mladostnikov preko socialnih
omrežij, kjer za oglaševanje določenih izdelkov otroci dobijo zelo solidna plačila.
Zakonodaje so različne od države do države, v večini primerov pa je takšno delo nezakonito.
Problematika otroškega dela je sicer pereča tema predvsem v afriških in azijskih državah,
do nepravilnosti pa prihaja tako v Evropski uniji kot tudi pri nas v Sloveniji. Izziv raziskovanja
predstavlja predvsem pomanjkanje raziskav o otroškem delu. Tema je ponekod tudi v
Evropi kompleksna ter neraziskana. Zakonodaja jasno določa, kaj je kršitev otrokovih
pravic, pa vendar v praksi prihaja do nepravilnosti. Otroci so zato prikrajšani za otroštvo,
prav tako takšno početje zaznamuje njihovo adolescenco in življenje v prihodnosti. Problem
se dodatno razširi, če upoštevamo migracijske tokove otrok in mladostnikov, ki so pod
večjim pritiskom revščine oz. vojn v njihovih domovinah.
Namen magistrskega dela je prispevati k izboljšanju razumevanja problema otroškega dela
oziroma ozaveščanje javnosti o obstoječem problemu. Obstaja nekaj raziskav, ki
obravnavajo otroško delo, vendar zakonskih podkrepitev ni zaslediti, prav tako sodobnih
primerjav ni. Namen je predstaviti delo otrok oziroma mladostnikov ter pregledati
2

zakonodajo na to temo. Prav tako je namen proučiti strokovne članke, tako tuje kot
domače, jih primerjati med seboj ter podatke združiti, kar bo pripomoglo k lažjemu
razumevanju te teme. Predstavitev teme bo zagotovo koristna širši javnosti, ki se zanima
za naveden problem. Izsledki magistrskega dela bodo omogočili nadaljnje raziskovanje in
predstavljali osnovo na področju pregleda literature in raziskav na slovenskem trgu.
Glavni cilj magistrskega dela je ugotoviti, kaj je trg dela in kako deluje, kakšno je stanje na
področju dela otrok in v kolikšni meri prihaja do izkoriščanja. Cilji dela so tudi: preučiti vpliv
dela otrok za nadaljnjo možnost zaposlovanja; preveriti stanje dela mladostnikov v Sloveniji
tako v ekonomskem kot zakonodajnem smislu; analizirati delo otrok in mladostnikov v manj
razvitih državah v primerjavi s Slovenijo ter določiti vpliv težjega fizičnega dela otroka na
njegovo prihodnost. Preverili bomo tudi zakonodajo s tega področja ter njene kršitve v
sedanjosti. Prav tako je cilj magistrskega dela dokazati, da se stanje glede otroškega dela
izboljšuje. Potegniti želimo vzporednice med črno ekonomijo ter otroškim delom in
preveriti odvisnost omenjenih pojmov.
Pri pregledu dosedanjih raziskav s področja kakovosti storitev na področju otroškega dela
smo ugotovili, da gre v Sloveniji za zelo neraziskano področje, kar predstavlja velik izziv, saj
bo z magistrskim delom podano novo stališče, ki se bo lahko uporabljalo za nadaljnje
raziskave. V magistrsko delo bodo vključene nekatere države, ki se soočajo s problematiko
otroškega dela, kot so Srbija, Gruzija, Rusija, Turčija ter Bosna in Hercegovina in druge. Te
države bomo za lažje razumevanje omenjene problematike primerjali med seboj ter s
statistiko prikazali, kakšno je stanje v določeni državi. Tej temi bo sledila analiza velikih
podjetij oziroma korporacij, ki so glavni dejavniki pri izkoriščanju otroškega dela.
Večina člankov, najdenih na internetu, se nanaša na nepravilnosti pri delu otrok, vpliv dela
na njihovo zdravje ter vpliv na njihov razvoj. Večina avtorjev obravnava pravno razsežnost
delovanja Svetovne organizacije dela ter boj le-te proti otroškemu delu. Avtorji preučujejo
izvajanje ustreznih pravnih instrumentov in ocenjujejo pravno učinkovitost nadzornih
sistemov. Bistvo, ki ga avtorji navajajo, pa je odprava najhujših oblik dela, kot so
prostitucija, vojska in podobno. Avtorji navajajo, da se delo otrok izkoreninja. Prav tako
preučujejo delovno pravo, ki govori o našem problemu. V omenjenih delih je prav tako
možno zaslediti reprezentativne primere dela v sodobnem času. Avtorji navajajo tudi
raznolikosti, ki vplivajo na otroško delo. Raznolikosti so lahko geografske, ekonomske,
socialne in kulturne (Honeyman, 2016). Zoran (2017) navaja, da je varstvo otrokovih pravic
relativno mlad koncept, ki se je začel z Ženevsko deklaracijo pravic otrok ter da so se pravice
otrok v večini držav močno izboljšale.
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V magistrskem delu smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih analizirali na podlagi več
raziskav in statističnih podatkov.
H1: Ženski spol otroške populacije je bolj podvržen otroškemu delu kot moški
Deskriptivna metoda nam bo pomagala pri primerjavi statističnih podatkov med moškim in
ženskim delom populacije v izbranih državah sodobnega sveta. Komparativna metoda pa
bo prikazala razlike med spoloma.
H2: Služenje denarja mladostnikov preko socialnih omrežij ne štejemo med kršitve
otroškega dela
Pregledali bomo, ali v Sloveniji ter drugod po Evropski uniji obstajajo zakoni, ki bi
preprečevali delo otrok oziroma mladostnikov, ki svoj prihodek zaslužijo preko interneta
oziroma socialnih omrežij, kot sta recimo Instagram in Youtube. Z različnimi mnenji bomo
preverili olajšave, ki to početje (ne)dopuščajo.
H3: Migracije v svetu vplivajo na stanje otroškega dela in dela mladostnikov
Zanima nas, kakšen je priliv otrok in mladostnikov v svetu oziroma v Sloveniji in kako te
migracije vplivajo na stanje otroškega oziroma mladostniškega dela. Analitična metoda
nam bo pomagala pridobiti podatke, kolikšen je odstotek prihoda migrantov v omenjen
prostor, hkrati pa bomo dobili odgovor, ali se je stanje otroškega dela v obdobju migracij
spreminjalo.
H4: Težja domača opravila se smatrajo kot kršitev dela otrok in mladostnikov
Preveriti je potrebno zakonodajo na področju otroškega dela ter postaviti jasno mejo med
domačimi opravili ter delom otrok in mladostnikov na »črno«. Veliko le-teh opravlja
domača opravila, vendar nekatera presegajo meje zdravega razuma. Deskriptivna metoda
nam bo pomagala pri zbiranju podatkov ter posameznih primerov, ki nam bodo omogočili
hipotezo potrditi ali ovreči.
Pri teoretičnem delu magistrskega dela bomo uporabili deskriptivno metodo, pri kateri se
bomo sklicevali na domačo in tujo literaturo, strokovne članke ter zakonske predpise ter s
pomočjo teh predstavili teoretične pojme, ki se nanašajo na področje magistrskega dela.
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Ključni del magistrskega dela bo raziskovalni del, kjer bomo uporabili empirično analizo. Da
bi si lažje ustvarili bolj jasen pogled na problematiko otroškega dela, bomo v sklopu
proučevanja problematike opravili intervju z nekaterimi izmed mnogih humanitarnih
organizacij, ki se borijo proti otroškemu delu. Intervju nam bo služil kot osnova za
pridobitev čistejše slike o problematiki, hkrati pa bo odgovoril na številna mnoga, še ne
raziskana vprašanja. Cilj intervjuja je prav tako izvedeti, kakšno je trenutno stanje otroškega
dela pri nas in drugod po svetu, kako se humanitarne organizacije borijo proti temu in kako
lahko posameznik sam vpliva na odpravo otroškega dela. Del intervjuja bo namenjen tudi
pridobivanju mnenja o tem, kakšno delo je moralno sporno in kakšno ni. Prav tako bomo
preko intervjuja pridobili mnenje o verjetno najbolj pogostem vprašanju – ali je otroško
delo mogoče popolnoma izkoreniniti. Za mnenje smo povprašali tudi našega svetovnega
popotnika, novinarja ter fotografa, gospoda Zvoneta Šerugo, ki lahko s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami s popotovanj pripomore k razjasnitvi problemov v zvezi z otroškim delom.
Opravljen je bil osebni intervju z gospo Romano Zidar, ki svoje poslanstvo opravlja v
organizaciji UNICEF Slovenija, prav tako pa tudi s podpredsednico društva Ključ, Polono
Kovač.
Struktura dela je zasnovana tako, da primarno pridobimo vso ustrezno literaturo, ki je nujno
potrebna za razumevanje problematike, opredelimo pojem otroškega dela ter analiziramo
njegovo razširjenost v razvitem ter manj razvitem svetu ter z intervjuji različnih družb, ki
delujejo pri nas, potegnemo smernice za rešitev problematike. Delo bo torej potekalo v
določenem zaporedju. Prvotno si bomo ogledali zgodovino otroškega dela ter preučili
zakonodajo pri nas ter drugod. Nato se bomo lotili analize posameznih izbranih držav ter
jih primerjali med seboj. Dotaknili se bomo tudi povezave med otroškim delom in
izobrazbo, ter kakšen vpliv imajo velike korporacije na delo otrok v svetu. Sledila bo analiza
podatkov ter zaključek in predlogi za izboljšave.
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2

DEFINICIJA OTROŠKEGA DELA TER NJEGOV POMEN

Sama besedna zveza »otroško delo« se posamezniku sliši kot nekaj nezakonitega. Pa vendar
še nedolgo nazaj temu ni bilo tako. Začnimo s tem, da ni vsako delo, ki ga opravlja otrok,
opredeljeno kot otroško delo. Razna lažja domača opravila, ki jih mama ter oče nalagata
sinu ali hčerki, se ne štejejo med otroško delo. V letih od 1999 do 2005 so se pri organizaciji
UNICEF s pomočjo programa Demographic and Health surveys (okrajšano DHS) odločili, da
izvedejo anketo, ki je zajemala številna gospodinjstva, njihov glavni namen pa je bil analiza
dela otrok, kar se tiče otroških opravil doma. Anketo so izvedli v naključnih državah po
svetu, v njej pa so sodelovali otroci, stari med 7 in 14 let. Tako lahko iz spodnjega grafa (graf
1) razberemo, da je skupno ekonomsko aktivnih anketirancev 20,4 odstotka, medtem ko
odstotek vprašanih, ko govorimo o domačih opravilih, znaša 58,4.
Graf 1: Ekonomska aktivnost in domača opravila (otroci od 7 do 14 let)
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Med otroško delo štejemo vsa dela, ki naj bi bila plačana in jih otrok opravlja zato, da bi
lahko preživel sebe in svojo družino. Gospodinjska opravila, ki jih otroci izvajajo v svojih
domovih in potekajo v razumnih pogojih in pod nadzorom staršev, spadajo v del
družinskega življenja ter odraščanja, zato si lahko to predstavljamo kot nekaj pozitivnega.
Pa vendar, ko te delovne obremenitve motijo izobraževanje otrok ali pa so pretirane, lahko
slednje enačimo z otroškim delom. Zlasti dekleta so lahko zelo ranljiva, kar se tiče pretiranih
gospodinjskih opravil, kot so skrb za mlajše brate oz. sestre ali pa starejše bolne sorodnike,
čiščenje in podobno (ILO, 2020).
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Če torej trdimo, da spadajo gospodinjska opravila med otroško delo, lahko to le delno
potrdimo, saj je opredelitev odvisna od bremena, ki jo otrok nosi. Spodnja tabela prikazuje
podatke, koliko časa otroci porabijo za domača opravila na teden.
Iz tabele 2 je razvidno, da dekleta opravljajo več ur hišnih opravil tedensko, predvsem se to
pozna v starejših starostnih skupinah, kot so npr. deklice iz starostne skupine od 15 do 17
let. Deklice iz te skupine opravljajo domača opravila od 14 do 20 ur tedensko v skupnem
seštevku 23 milijonov, fantje pa v seštevku 12,5 milijona.
Tabela 1: Sodelovanje pri hišnih opravilih glede na starostne skupine

Ure na
teden

FANTJE
5-11

FANTJE
12-14

FANTJE DEKLICE DEKLICE DEKLICE
15-17
5-11
12-14
15-17

>14 ur

145,5
mio

82,5
mio

79,5
mio

154 mio 81,5
mio

67 mio

610 mio

14-20
ur

14,5
mio

12,5
mio

12,5
mio

19 mio

19,5
mio

23 mio

101 mio

21-27
ur

4,7 mio 4,3 mio 4,7 mio 7,4 mio

8,3 mio

10,5
mio

40 mio

27-42
ur

4,3 mio 3,7 mio 3,6 mio 6,4 mio

7,3 mio

10,8
mio

36 mio

<43 ur

1,3 mio 1,1 mio 1 mio

2,5 mio

3,7 mio

11,5 mio

1,7 mio

SKUPAJ
5-17

Vir: ILO (2016)

Mednarodna organizacija dela (ILO) navaja, da je otroško delo tisto, ki mentalno, psihično,
socialno ter moralno ogroža ter škoduje otroku, prav tako pa vpliva na njegovo zmožnost
pridobitve ustrezne izobrazbe. UNICEF (2017) navaja, da je otroško delo tisto, ki zajema
najhujše oblike otroškega dela, kot sta prostitucija ter pornografija, torej dela, ki ogrožajo
otrokovo zdravje ter prihodnost, in dela, ki potekajo pod nemogočimi pogoji ter so slabo ali
celo niso plačana.
Združeni narodi (2008) otroško delo označujejo kot delo, ki spravlja otroke v depresijo ter
so zaradi tega prikrajšani otroštva, hkrati pa takšno delo vpliva na njihov razvoj ter
mentalno stanje. Definicije vseh treh institucij, ki nas bodo spremljale skozi celotno
magistrsko delo, so si dokaj podobne. Znano je, da vse omenjene organizacije dobro
sodelujejo med seboj, saj imajo podobne cilje.
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Da bi lažje razumeli problem dela otrok in mladostnikov po svetu, moramo najprej preveriti
dejstva, ki pričajo, da se svet kljub vsej tehnologiji, ki jo enaindvajseto stoletje prinaša, še
vedno dokaj neuspešno oziroma prepočasi bojuje z zmanjšanjem otroškega in
mladostniškega dela. Po podatkih Mednarodne organizacije dela iz leta 2017 je po svetu
kar dvesto osemnajst milijonov otrok in mladostnikov, ki so zaposleni in stari med pet in
sedemnajst let, od tega jih je sto dvainpetdeset milijonov žrtev otroškega dela, kar
triinsedemdeset milijonov otrok in mladostnikov pa opravlja dela, ki spadajo med najbolj
nevarna. Največ otrok, ki morajo opravljati razna dela, prihaja iz Afrike. Številke se vrtijo
okoli dvainsedemdeset milijonov, kar predstavlja skorajšnjo polovico vseh otrok, ki so
podvrženi otroškemu delu. Sledi Azija z dvainšestdesetimi milijoni otrok, Severna, Srednja
in Južna Amerika z desetimi milijoni in sedemsto tisoč otroki, milijon in dvesto tisoč jih
štejejo Arabske države, pet milijonov in pol pa jih štejeta Evropa in Centralna Azija skupaj.
V smislu razširjenosti je en otrok od petih v Afriki podvržen otroškemu delu, v Arabskih
državah en otrok od petintridesetih, Evropa in Centralna Azija imata razmerje ena proti
petindvajset, Amerika pa ena proti devetnajst. Graf št. 2 nam prikazuje, kakšen je odstotek
otrok, ki so vpleteni v otroško delo v določenih predelih Afrike ter Bližnjega vzhoda.
Graf 2: Odstotek otrok, ki delajo (starih od 5 do 17 let – Afrika)
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Kar polovica od sto dvainpetdesetih milijonov otrok, ki so žrtve otroškega dela, je stara v
razponu od pet do enajst let, dvainštirideset milijonov otrok, kar predstavlja osemindvajset
odstotni delež vseh otrok, podvrženih delu, je starih od dvanajst do štirinajst let,
sedemintrideset milijonov otrok pa je starih od petnajst do sedemnajst let. Najnevarnejša
dela, kot so rudarjenje in opravljanje težkih fizičnih del, opravljajo mladostniki, stari med
petnajst in sedemnajst let. V oči bode dejstvo, da najnevarnejša dela opravlja tudi približno
devetnajst milijonov otrok, starih manj kot dvanajst let. Po podatkih je med otroki
oseminosemdeset milijonov otrok moškega spola in štiriinšestdeset milijonov otrok
ženskega spola. Zdi se, da se fantje soočajo z večjim tveganjem za delo otrok kot deklice,
vendar je lahko to tudi odsev pomanjkanja poročil o delu deklic, predvsem v manj razvitih
državah (UNICEF, 2019).
Delo otrok je osredotočeno predvsem na kmetijstvo (graf 3), kar predstavlja
enainsedemdeset odstotni delež vseh opravil otrok. Kmetijstvo po navedbah Mednarodne
organizacije dela predstavlja tako ribolov, gozdarstvo, živinorejo in ribogojstvo. Sedemnajst
odstotkov predstavlja opravljanje raznih storitev, dvanajst odstotkov pa predstavljajo
opravila, povezana z industrijo, vključno s težjimi opravili, kot je rudarjenje (ILO, 2017).
Graf 3: Statistični pregled otroškega dela po svetu glede na starost, spol ter aktivnost

Vir: ILO (2017)
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Tabela 2 prikazuje delo otrok od leta 2012 dalje, tako po starostnih skupinah kot tudi po
spolu ter regiji. Opazimo lahko, da je fantov več, prav tako fantje opravljajo več težaških del
kot deklice. Po podatkih organizacije Compassion pa otroci, ki opravljajo razna dela v času
otroštva, nato veliko težje pridobijo ustrezno izobrazbo, prav tako pa delovni otroci v
odrasli dobi opravljajo večinoma dela, ki spadajo med nižje plačana (Compassion, 2017).
Kljub številkam, ki pričajo o še ne odpravljenem problemu, pa zadnje analize Mednarodne
organizacije dela govorijo o tem, da so smernice za prihodnost pravilno nastavljene. V
obdobju od leta 2000 do leta 2016 se je število otrok, ki opravljajo delo, zmanjšalo za
štiriindevetdeset milijonov. Prav tako se je za več kot polovico zmanjšalo delo otrok, ki
spada v kategorijo najnevarnejših del. V letu 2016 je bilo zaposlenih kar sto štiriintrideset
milijonov otrok manj kot pa v letu 2000. Napredek je torej očiten, vendar se je v obdobju
med letoma 2014 in 2016 nekje zataknilo, saj se je v odstotkih delo otrok v omenjenem
obdobju zmanjšalo le za en odstotek, podobne številke veljajo tudi za omejevanje težkih
fizičnih del. ILO (2019) pravi, da se bodo države članice morale bolj potruditi in veliko hitreje
implementirati pravila ter jih tudi upoštevati, če želimo nadaljevati s pozitivnim trendom.
Glavni cilj organizacije je, da v celoti izbriše otroško delo do leta 2025. Navajajo, da v
primeru, da bi se nadaljeval trend od leta 2012, bi število otrok, ki bi morali opravljati delo,
še vedno bilo visoko – kar sto enaindvajset milijonov.
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Tabela 2: Stanje otroškega dela v svetu med letoma 2012 in 2016

Otroci v
delovnem
razmerju
2012

Otroci v
delovnem
razmerju
2016

Od tega v
izkoriščanju
otroškega
dela 2012

Od tega v
izkoriščanju
otroškega
dela 2016

Od tega
opravljajo
težaška
dela 2012

Od tega
opravljajo
težaška
dela 2016

Svet

264,5 mio

218 mio

167 mio

151 mio

85 mio

72 mio

5-14 let

144 mio

130 mio

120 mio

114 mio

37 mio

35 mio

15-17 let

120 mio

87 mio

47 mio

37 mio

47 mio

37 mio

Fantje

148 mio

123 mio

99 mio

87 mio

55 mio

45 mio

Deklice

116 mio

94 mio

68 mio

64 mio

30 mio

27 mio

Afrika

/

99 mio

/

72 mio

/

31 mio

Amerika

/

17 mio

/

10 mio

/

6 mio

Azija in 130 mio
Pacifik

90 mio

77 mio

62 mio

33 mio

28 mio

Evropa in /
Centralna
Azija

9 mio

/

5,5 mio

/

5,3 mio

Arabske
države

1,8 mio

/

1,1 mio

/

0,6 mio

/

Vir: ILO (2016)
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Kot smo omenili, je število fantov, ki delajo, nekoliko večje od števila deklic, kar pa ne velja
za nekatere predele Afrike (graf 4). Ta številka znaša triindvajest milijonov, ko govorimo o
delu samem, medtem ko težka fizična dela opravlja sedemnajst milijonov fantov več kot
deklic. Zdi se, da so nekatere stvari šle predaleč in so za 21. stoletje nesprejemljive. Otroško
delo posega v človekove pravice in prav je, da se ga izkorenini ter da se otrokom ponudi
vse, kar potrebujejo za nadaljnji razvoj, kot sta npr. ustrezna izobrazba ter osebna rast.
Obstaja kar nekaj organizacij, ki se borijo za otrokove pravice, vendar je posamezna država
tista, ki mora implementirati vse potrebne deklaracije in ustanoviti organe, ki nadzirajo
uspešnost zakonov in predlogov v praksi.

Graf 4: Odstotek otrok, starih med 5 in 17 let, ki delajo (Afrika – po spolu)
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Vir: UNICEF (2019)

Zvone Šeruga (2020) trdi, da je eden izmed problemov tudi visoka rodnost v manj razvitih
državah: »Otroci so (nekoč) delali pri nas in bodo vedno delali v revnem svetu. To je pač
temelj preživetja, delo. In se strinjam, kruto je dejstvo milijard življenj brez otroštva. A dokler
se oni sami ne bodo zavedali, da morajo z manjšo rodnostjo in gotovo še čem v kali zatreti
možnost revščine, jim tudi pomoč od zunaj ne more pomagati. Lahko pa škoduje, pove jim,
da delo ni nujno za preživetje - dovolj je stegniti roko. S humanitarno pomočjo vedno znova
ustvarjamo le nove rodove beračev. Včasih so umirali, tudi od lakote – naravna selekcija bi
se reklo temu. Danes dobijo ravno dovolj za preživetje in za razmnoževanje – selekcije v tisti
njeni najbolj kruti obliki ni več. Hvalabogu! Posledice pa so pogosto žal še bolj okrutne – vse
življenje preživotarjeno v revščini, lakoti in na robu vsega. In ti ljudje ne razmišljajo o
12

otroškem delu, razmišljajo le o naslednjem obroku. Z otroki vred – in nobeno magistrsko
delo in doktorat jim pri tem ne more pomagati, tovrstna razkošja si lahko privoščimo v
našem svetu. Oni pa so se rodili v prekletstvo in večina bo v tem tudi umrla.« Problem je
torej rodnost ter razmišljanje staršev otrok v revnejših državah, ki morajo zaradi mišljenja,
da je otrok delovna sila, ustvariti velike družine, pri tem pa se sorazmerno veča tudi prag
revščine. Države, ki sledijo pozitivnim trendom o zmanjševanju kršitev otrokovih pravic,
imajo ustanovljene Odbore za otrokove pravice. Ti nadzorujejo delovanje pristojnih
organov, ki delujejo v sklopu države. Te pa so podpisnice deklaracij o zmanjševanju
otroškega dela (Varuh RS, 1990).

Ebo je bil star le osem let, ko je njegova mati prepustila nadzor nad njim očetu ter
starejši sestri, ki sta ga nemudoma poslala na delo. Svoj poklic je opravljal v ribištvu, na
jezeru Volta v Gani. Delovnik je bil naporen ter dolg, opravljal pa je tudi nevarna
opravila, kot so potapljanje ter veslanje, ki za otroke pomenita muko. Njegov prijatelj
Malik je bil žrtev trgovine z ljudmi in je bil njegov sodelavec. Delo je potekalo trikrat na
dan, zjutraj, popoldan ter ponoči, nad fantom pa se je pogosto izvajalo nasilje v primeru,
če je naredil kaj narobe. Njegov prijatelj Malik je umrl zaradi utopitve prav na delovnem
mestu. Ebo se je nato s pomočjo humanitarnih organizacij rešil otroškega dela in se
preselil k teti, kjer hodi v šolo ter igra nogomet (OHCHR, 2014).
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Graf št. 5 prikazuje, kako se je gibal trend otroškega dela, gledano globalno, med letoma
2000 in 2012. Podatki predstavljajo tiste otroke, ki so ekonomsko aktivni vsaj uro na dan.

Graf 5: Svetovni pregled otroškega dela po starosti v odstotkih (med letoma 2000 in 2012)
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2.1 ZGODOVINA OTROŠKEGA DELA V SODOBNEM SVETU
Splošen vtis nam pove, da je otroško delo bolj prisotno v deželah Afrike in Azije. Vendar je
bilo takšno delo močno prisotno tudi v državah, ki so veljale za vodilne sile sveta. Za primer
si poglejmo Anglijo ter Združene države Amerike. Začetki otroškega dela segajo dlje, kot bi
si lahko mislili, in je bilo sestavni del predindustrijskih gospodarstev. Ko industrializacija še
ni bila blizu, lahko le redko govorimo o otroštvu, kot ga poznamo danes. Otroci so bili v
preteklosti pogosto prisiljeni v delo ter so bili v takšnem duhu tudi vzgojeni. Ponekod v
zgodovini so bila trinajsta leta tista, ko je otrok postal moški – ta je lahko opravljal opravila,
ki jih danes lahko opravljajo samo odrasli. Pred industrijsko revolucijo je bilo delo otrok zelo
pomembno, saj so s tem početjem skrbeli za svoje družine ter predstavljali vir dohodka. Za
družbo pred industrijsko revolucijo sta bili značilni nizka produktivnost ter kratkotrajna
življenjska doba, mišljenje pa je bilo takšno, da bi preprečitev otroškega dela škodilo tako
otrokovim družinam kot tudi družbi kot celoti. Prav tako je bila šola sekundarnega pomena,
otroci pa so se že v mladih letih specializirali za poklic, ki so ga morali opravljati v ranih letih
(Diamond, 2012).
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V obdobju, ko je v Evropi potekala industrijska revolucija (18. stoletje), se je povpraševanje
po delovni sili še povečalo, hkrati pa se je povečalo tudi povpraševanje po otroški delovni
sili. V Veliki Britaniji, ki jo je prav tako zajela industrijska revolucija, so takratne vasi v
kratkem časovnem obdobju zrasle v mogočna mesta – to so sedaj vsem poznani
Manchester, Liverpool, Birmingham in druga. V tako imenovani dobi kraljice Viktorije, ki je
trajala od leta 1837 ter do njene smrti leta 1901, so bili pogoji, pod katerimi so otroci
opravljali svoje delo, za nas danes nepredstavljivi. Otroci, ki so dopolnili štiri leta, so
opravljali delo v industrijskih tovarnah ter rudnikih premoga. V teh so se otroci plazili skozi
ozke ter temne predore, ker so bili le-ti prenizki in preozki za odrasle. Ostale popularne
oblike dela tisti čas so bile loščenje čevljev, prodaja vžigalic, cvetja in ostalih poceni dobrin
(History, 2019).
Sklepamo lahko, da so bili otroci uslužbenci in vajenci v vsej zgodovini, industrijska
revolucija pa je na vrhuncu dosegala največje skrajnosti. Delo otrok je potekalo v
nemogočih ter nepredstavljivih pogojih, dolgo v noč za izjemno malo denarja. Otroci so bili
zaradi svoje majhnosti ter spretnosti celo bolj zaželjeni v industrijskih obratih kot odrasli
delavci. Najpomembneje za delodajalce pa je bilo, da so lahko otroke plačevali bistveno
manj kot odrasle zaposlene. Pa vendar so se stvari zaradi različnih organizacij ter
posameznikov, ki so se borili proti otroškemu delu, močno izboljšale (Yellowitz, 2009).
V kolonialni Ameriki otroško delo ni bil predmet diskusije. To je bil sestavni del kmetijskega
in obrtnega gospodarstva. Otroci niso delo opravljali samo na domačih kmetijah, pač pa so
družine svoje otroke posojale tujim kmetom. Ponavadi so začeli opravljati takšna dela pri
desetih letih. Leta 1900 so Združene države Amerike štele 18 odstotkov tistih delavcev, ki
so bili mlajši od šestnajst let. Takratni reformatorji so trdili ter prepričevali ljudstvo, da otrok
spada v šolo in ne na delo, posledično pa da lahko država le tako računa na napredek
naroda. To je bilo vodilo za več držav, ki so začele postavljati različne zakone, kot sta
minimalna plača ter obvezno šolanje. Zakoni so imeli veliko lukenj, pa vendar je bil začetek
obetaven. 60 let prej, torej leta 1840 so v ZDA prihajale ogromne migrantske skupine Ircev,
z njimi pa velika baza otroške delovne sile. Ti migrantski tokovi so ponovno zamajali
obstoječe zakone, saj so otroci migrantov bili prisiljeni v delo zaradi slabega finančnega
položaja njihovih družin. V zadnji četrtini 19. stoletja se je zaradi priseljencev znatno
izboljšalo ameriško gospodarstvo, z njim pa se je povečalo tudi delo otrok. Takrat naj bi v
gospodarstvu svoje delo opravljalo kar 1,75 milijona otrok, številka pa naj ne bi bila realna
(History, 2019).
20. stoletje je prineslo začetek revolucij na področju otroškega dela v ZDA. Za boj proti
otroškemu delu so ustanovili veliko organizacij, ki so se mnoga leta borila proti
obstoječemu problemu, izvajale so pritisk na politike in kljub na videz počasnemu napredku
niso odnehale. Že v letu 1915 je bila opazna porast zakonov, ki so obravnavali prepoved
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otroškega dela, problem pa je bil, da jih je sodišče označilo kot neustavne. 23 let po tem je
v ZDA omenjen prvi zakon, ki je ustaven in hkrati določa minimalno starost – to je šestnajst
let. Seveda se v ZDA še danes pojavljajo oblike otroškega dela, predvsem v kmetijstvu, pa
čeprav zakoni to prepovedujejo (Yellowitz, 2009).

2.2 OBLIKE TER POMEN OTROŠKEGA DELA
Otroško delo se zaznava preko mnogih oblik, prednostna naloga vseh organizacij, ki se
ukvarjajo s podobnimi problemi, pa je eliminacija vseh najhujših oblik otroškega dela.
Slednje oblike dela otrok opredeljuje 3. člen Konvencije številka 182 Mednarodne
organizacije dela (1992). Člen pravi, da med najhujše oblike spadajo vse oblike suženjstva,
kot sta prodaja in trgovina z otroki, tlaka otrok ter prisilno delo, kot je na primer
sodelovanje otroka v vojaških operacijah. Prav tako med najhujše oblike spada sodelovanje
otrok v pornografiji ter tudi izkoriščanje otrok pri prekupčevanju nedovoljenih aktivnosti,
kot je prodaja drog. Med najhujše oblike štejemo še težja fizična dela, ki lahko škodijo
otrokovemu zdravju ter varnosti in kršijo temeljna moralna načela.
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Spodnja tabela predstavlja podatke o otrocih, ki se soočajo z najhujšimi oblikami dela (ILO,
2000). Tabela nam prikazuje, kako so otroci, ki delajo, razporejeni po različnih panogah.
Opazimo lahko, da prevladuje agrokultura, sledijo trgovina ter storitve, industrija in
domača opravila. ILO (Konvencija št. 190, 1999) je v zapisu podal tudi dela, katera bi morale
države nujno prepovedati. Mednje spadajo dela, ki izpostavljajo otroke fizični, psihološki
ter spolni zlorabi; dela, ki potekajo pod zemljo, vodo, na nevarnih višinah ter v zaprtih
prostorih; dela z nevarnimi stroji, opremo in orodji ali dela, pri katerem otrok nosi prevelika
bremena; dela, ki potekajo v nerazumljivih in težkih okoliščinah, kot je na primer delo z
nevarnimi snovmi, opravljanje dela ponoči ali delo nadur ter delo v izjemno hrupnih
prostorih.
Tabela 1: Odstotek otrok, ki opravljajo najhujše oblike dela (med letoma 2000 in 2012)

Agrokultura

58,6 %

Trgovina in storitve

25,4 %

Industrija

7,2 %

Domača opravila

6,9 %

Ostala dela

1,9 %
Vir: ILO (2015)

Najpogostejše oblike, ki jih uvrščamo med težje poklice otroškega dela so na primer
gozdarji, ribogojci, ribiči, kleparji, kovači, orodjarji, električarji, rudarji, ladijski delavci,
vzdrževalci strojev, delavci v kemijskih obratih in tako dalje (Diallo in drugi, 2010).
Zvone Šeruga (2020) je v osebnem intervjuju povedal: »Da, otrdel sem in le redkokdaj še
dajem drobiž in vbogajme. Ker mi je jasno, da ne morem rešiti sveta in revščine, dokler imajo
prav najbolj ubogi po osem, deset in več otrok – rešila bi jih lahko edino manjša rodnost.
Kako naj pomagam, če vse skupaj dobesedno in z vsako novo generacijo na kvadrat
zavozijo? Vem, otroci niso nič krivi, otroci so naše največje bogastvo – če bi ga le bilo za
nekaj milijard manj! Prosjačijo po ulicah (da, tudi to je delo), a vse pogosteje mi odrasli v
Afriki ali Indiji rečejo: ne dajajte, morali bi biti v šoli, zastonj je, a jih starši pošiljajo na ulico,
ker se bolj splača. A z vsakim darom ga bolj prepričaš, da je delo brez potrebe, on je pač
berač in to je njegova služba.«
Če želimo v svetu odpraviti otroško delo, je razumevanje razlogov omenjenega problema
bistveno za ocenjevanje in spremljanje napredka pri doseganju cilja za preprečitev
otroškega dela in za pridobitev ustreznih smernic za ta namen. Tako ponudba kot
povpraševanje po otroških delavcih sta pomembni za razumevanje problema. Ko govorimo
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o ponudbi, je najpogostejši razlog za starše, da svoje otroke bodisi sami izkoriščajo ali pa jih
pošljejo v otroško delo, skrajna revščina.
Zelo revni starši si ne morejo privoščiti izostanka prihodka, ki ga naj bi otrok prispeval k
družinskemu dohodku, prav tako si večina izmed njih ne more privoščiti poslati otroka na
šolanje, pa čeprav se starši zavedajo, da je izobrazba ključnega pomena, da se njihovi
potomci sami izognejo revščini. Otroško delo je tako vzrok kot posledica revščine družin. V
veliki večini se otroško delo pojavlja na revnih območjih, kot so podeželje in kmetije. Kar 70
odstotkov ekonomsko aktivnih otrok v državah v razvoju je leta 2002 delovalo na ruralnih
območjih, večinoma na domačih kmetijah (NAP, 2003). V številnih državah se revščina
pojavlja na podeželjih, zato se tam tudi najpogosteje pojavljajo oblike otroškega dela. Na
teh področjih je po navadi šolanje nedostopno ter slabo kakovostno, prav tako pa tudi
predrago za marsikatero družino. Še en razlog za otroško delo je izguba dohodka
posameznih družin, ki je lahko posledica slabe kmetijske sezone ali bolezni staršev, ki v teh
primerih pogostokrat prekličejo šolanje otroka in ga pošljejo na delo, da bi nadomestili
izgubljen dohodek.
Čeprav starši razumejo posledice, ki jih lahko preklic šolanja njihovih otrok prinese, se v
veliki večini za takšne poteze odločajo zaradi nujnega takojšnjega ukrepa, da bi preprečili
finančni kolaps. Nekateri otroci so prisiljeni delati, ker nimajo živih staršev ali drugih bližnjih
sorodnikov, ki jim lahko zagotovijo nemoteno šolanje ter otroštvo. HIV, AIDS in oboroženi
spopadi so v nekaterih regijah glavni vzrok za povečanje krize v zadnjih letih.
Nekateri otroci so zbežali od doma zaradi nevzdržnih razmer in se tako sami prisilili v delo,
kakorkoli pa je delo otrok v vseh okoliščinah nedopustno in otroku škodljivo. Če pogledamo
iz perspektive povpraševanja, je otroško delo za delodajalca seveda cenejše, prihaja do
izkoriščanja otrok, ki prejmejo manjše plačilo kot odrasla oseba za isto delo ali pa opravljajo
celo dela, ki so težje narave. Gospodinjstva najemajo otroke za hišna opravila, glavni razlog
pa je prav tako prihranek. Podobna slika je v industrijskih obratih. Poleg tega, da je otrok
nato večinoma prikrajšan za izobraževanje, je prav tako podvržen izkoriščanju delodajalca,
ki se zaveda otrokovega finančnega stanja. Otrok posledično tako nima nobenih možnosti
za pogajanja. Ker so otroci in starši teh otrok pogosto nepismeni, lahko delodajalci
manipulirajo z zneski, ki jih odbijejo od plač, ali pa preprosto izkoristijo možnost, da s
plačilom zavlačujejo in s tem obdržijo otroka, ki si ne more privoščiti izostankov zaradi
revščine, v kateri živi.
Prav tako se otroci, ki delo opravljajo zaradi določenih spretnosti, ki jih imajo (npr. izdelava
preprog), pogostokrat srečujejo s slabim delovnim ambientom in delanju nadur. Otroci niso
zmožni ustvarjanja sindikatov, kar ponovno pomeni ranljivost in izkoriščanje s strani
delodajalca.
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Engerman (2003) v svojem pregledu zgodovine standardov dela ugotavlja, da so bili prvi
zakoni, ki so ščitili otroka pred delom, ustvarjeni kmalu po zaščiti odraslih žensk. Delovni
standardi so se pojavili v 19. stoletju v okviru industrijske revolucije v Angliji, urbanizacije
in v porastu svetovne trgovine. Ti standardi so se nato širili na večino britanskih kolonij po
svetu in določali osnovni model tako za ostali del Evrope in Ameriko.
Z vidika otroka je pomembno analiziranje standardov, ki urejajo zaposlovanje otrok, število
ur, ki naj bi jih otrok lahko opravljal na delu, njegove pravice do šolanja in do zdravstvenih
storitev. Zgodnji angleški pravni zakoni so določevali (odobreni leta 1788), da lahko otrok
dimnikarska dela opravlja pri zgolj osmih letih (Engerman 2003). Leta 1819 je Velika
Britanija ustanovila tako imenovani Factory act, ki je prepovedoval delo otrok, starih pod
devet let, v bombažnih tovarnah. V naslednjih letih so se omejitve otroškega dela
postopoma širile tudi na ostale panoge, prav tako se je predstavil okvir obveznega šolanja
otrok.
Starostna meja, po kateri lahko otrok opravlja delo, se je nato ob koncu 19. stoletja
povzpela na 12 let. V Združenih državah Amerike se je leta 1913 pojavil zakon, ki je
prepovedoval delovanje otrok, mlajših od štirinajst let, v industrijskih obratih (razen v
nekaterih južnih krajih v ZDA, kjer je bila starostna meja dvanajst let), peščica zveznih držav,
npr. Wyoming, pa ni sprejela zakonov o otroškem delu do leta 1938. Korelacija med zakoni
ter izvrševanjem le teh kaže na pomanjkljivosti, katere so prisotne še danes.
Engerman (2003) pravi, da so zakoni, ki smo jih omenili, znatno spremenili potek otroškega
dela in povečali pismenost ter izobraževanje otrok. Bollin-Hort (1989) v Humphries (2010)
omenja, da so imele pravne omejitve pomembno vlogo pri zmanjševanju otroške delovne
sile v bombažnih obratih v Manchestru v Angliji. Zakon v ZDA je znatno vplival na
preprečevanje otroškega dela v obratih konzerviranja sadja in zelenjave v začetkih 20.
stoletja (Brown et. al., 1992, v Engerman, 2003). Prav tako je v ZDA otroško delo omejeval
šolski sistem, ki pa je bil bolj naklonjen belcem. Nardinelli (1990) v Engerman (2003) je dejal,
da industrijska revolucija takrat ni bila ključnega pomena za omejevanje otroškega dela,
pač pa je po primerjavi več držav zaključil, da je ključno obvezno izobraževanje, ki bi lahko
izrinilo obstoječ problem.
ILO razlikuje med otroškim delom (opredeljeno kot opravila, ki škodujejo otrokovemu
fizičnemu in psihičnemu počutju ter njegovemu razvoju) ter opravilom otroka. Otroško delo
opredeljuje kot delo v gospodarski dejavnosti. Osebe v gospodarski dejavnosti so tiste, ki
ustvarjajo dobrine in opravljajo razne storitve in so ekonomsko aktivne (ILO, 2000).
Definicija vključuje tako plačane kot neplačane zaposlitve. Številne države se trudijo do
potankosti raziskati gospodarske dejavnosti in nepravilnosti pri opravljanju dela, med
katera spada tudi otroško delo.
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Ekonomsko aktivni otroci so lahko ali pa tudi ne vpleteni v otroško delo, navaja
Mednarodna organizacija dela. Na primer, če štirinajstletni otrok opravlja delo v trgovini, ki
jo vodita njegova starša in delo opravlja po pouku, se smatra kot ekonomsko aktiven
prebivalec, opravilo pa ne moremo šteti kot otroško delo, ker se delo smatra kot lažje
opravilo, ki je primerno za otroke, stare več kot dvanajst let – pogoj je, da delo psihično ali
emocionalno ne vpliva na otroka ter mu ne omejuje poti do uspešne izobrazbe.
Naslednji problem so otroci, ki niso opredeljeni niti kot ekonomsko aktivni, študenti ali
šoloobvezni otroci. Na primer, v Indiji je bilo leta 1991 kar 45,2 odstotka vseh otrok, starih
med pet in štirinajst let, ki niso bili opredeljeni. Ekonomsko aktivnih otrok iste starosti pa
je bilo 5,4 odstotka (Vlada Indije, 2002). Trg je bil torej dokaj neraziskan, posledično pa je
prihajalo do pomanjkanja podatkov o otroškem delu.
Glavno je, da ločimo med otroškim delom ter opravilom otrok. Zvone Šeruga (2020) pravi:
»Pred 64 leti sem se rodil na kmetih in otroci smo tam delali, vsi brez izjeme.
Marsikdaj pošteno delali, morja nisem videl, v potoku je bilo dovolj vode. In nimam občutka,
da nam je to škodilo; nihče temu tudi ni rekel otroško delo. Bilo je pač delo, vsakdo po svojih
močeh. Danes videvam celo na kmetih, kjer vse opravljajo stroji in starši, kako je za mnoge
razvajene otročaje najtežje opravilo sprehajanje psa. Otroško nedelo, lahko mu rečemo tudi
lenoba, porojena iz preobilja vsega, naredi bodočim odraslim gotovo več škode od
zmernega dela. Govorim o zmernem delu, ker nobena skrajnost gotovo ni dobra. Še najmanj
skrajna razvajenost.«
Otroško delo je tako delo, kjer otrok opravlja opravila nad svojimi zmožnostmi, zaradi tega
izpušča pouk ter delo opravlja po več ur dnevno, predvsem pa pod prisilo. Opravila, kot jih
je omenil Šeruga, lahko krepijo otroško samozavest ter privedejo do prepotrebnih izkušenj,
ki jih potrebuje bodoči odrasli.
Kako pa je z otroki oziroma mladostniki, ki najdejo zaslužek preko interneta? Veliko je
mladih, ki se ukvarjajo z igricami, tudi profesionalno, objavljajo razne posnetke za velike
količine denarja, objavljajo reklamirane izdelke na socialnih omrežjih za denar in podobno.
Gospa Romana Zidar (2020) je v osebnem intervjuju povedala, da če gre za izkoriščanje in
delo, ki je nevarno, škoduje otroku in slabo vpliva na njegovo izobraževanje, zdravje ali
razvoj, potem slednje spada med škodljive oblike dela. Wong (2019) navaja, da so otroci
največje zvezde socialnih omrežij, kot sta velikana Instagram in YouTube, preko njih že kot
mladoletni služijo milijone preko oglaševanja. Največje pogodbe imajo otroci, ki prihajajo
iz Združenih držav Amerike, kjer pa se zakoni o tovrstnem služenju denarja mladoletnikov
še razvijajo in so nepopolni. Sheila James Kuehl, bivša mladinska televizijska zvezda, je za
The Guardian leta 2019 povedala, da ni igra, če otrok preko nje služi denar. Otroci služijo
denar, starši pa jim to dovolijo predvsem zaradi osebnih interesov, zato se morajo zakoni
spremeniti v skladu z hitro rastočo tehnologijo. Starši v večini zatrjujejo, da so oni tisti, ki
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delajo, otroci pa se samo zabavajo – ampak pred kamero. Tako YouTube kot Instagram sta
leta 2019 odstranila vse račune otrok, starih pod 13 let. Problem nastane, ker so lahko
lastniki računov starši in ne otroci, ki dejansko nastopajo v videih in na fotografijah. Če je
torej otrok pod prisilo podvržen tovrstnim dejanjem s strani staršev, ki si jemljejo zasluge
za početa dejanja, takšne oblike dela spadajo pod diskriminatorna, v ostalih primerih pa ne.
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3

PRAVNI VIDIKI DELA – DOKUMENTI IN RESOLUCIJE
OTROŠKEGA DELA

Tretje poglavje magistrskega dela prinaša spoznanje na podlagi zakonov in pravilnikov, ki
obravnavajo mladostnike ter otroško delo – katere so njihove pravice ter kakšne so kršitve,
ki jih prinaša delo otrok in mladostnikov. Začeli bomo z zakoni in uredbami v svetu, nato pa
preverili tudi, kakšne so uredbe v Sloveniji.

3.1 MEDNARODNA PRAVNA PODLAGA
Slovenija je v svoji preteklosti ratificirala kar nekaj konvencij ter uredb in predpisov, večina
izmed njih pa se do danes ni spremenila. V naslednjih odstavkih bomo pregledali, kako je
Mednarodna organizacija dela skozi različne konvencije praktično prisilila države, da
izpodbijajo delo otrok.
International Labour Organization (tudi ILO) ali Mednarodna organizacija dela je
organizacija pod okriljem Organizacije združenih narodov (tudi OZN), nastala pa je po
pogodbi, podpisani v Versaillesu leta 1919, s katero se je formalno končala prva svetovna
vojna.
ILO pojasnjuje, da vsa opravila otrok ne moremo smatrati kot delo otrok. Dela, ki ne vplivajo
na otrokovo dobro počutje, zdravje ter osebno rast, pozitivno vplivajo na njegov razvoj.
Takšna dela so aktivnosti pri opravljanju hišnih opravil, lažja dela in pomoč v domačih
podjetjih ali služenje žepnine v času šolskih počitnic. Takšna dela oziroma aktivnosti
pripomorejo k osebnostni rasti in razvoju, hkrati pa služijo za nabiranje izkušenj in
pridobivanje znanj za prihodnost. ILO navaja, da med izkoriščanje otrok kot delovne sile
spadajo dela, ki fizično, psihično ter socialno in moralno ogrožajo otrokov razvoj, vplivajo
na njegovo šolanje ter učenje, med najhujše oblike otroškega dela pa uvršča suženjstvo,
odtujenost delovnega otroka od staršev ter dela, ki močno vplivajo na otrokovo
zdravstveno stanje (ILO, 2007). Mednarodna organizacija dela je skozi leta uveljavljala vrsto
dokumentov, ki bi lahko omilili delo otrok in mladostnikov. Glavne si bomo pogledali v
naslednjih odstavkih.

3.1.1

Mednarodne konvencije, uveljavljene s strani Mednarodne
organizacije dela

Konvencija številka 90 govori o nočnem delu otrok v industriji, ki je v Sloveniji začela veljati
že takoj po odcepitvi, in sicer 25. 6. 1991. Sama konvencija je stopila v veljavo že leta 1948
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in je bila sprejeta v San Franciscu, pobudnik je bil Administrativni svet Mednarodnega biroja
dela. Na podlagi mnogih predlogov v zvezi z otroškim delom, so izdali Konvencijo številka
90. Konvencija vsebuje osemnajst členov, zelo pomemben je prvi člen, ki je prepovedal delo
otrok v rudarstvu, kamnolomih ter v ostalih težkih industrijah. Konvencija je prav tako
določila, da izraz »noč« označuje periodo najmanj 12 zaporednih ur. Otroci, ki so mlajši od
16 let, ne smejo opravljati dela med 22. uro zvečer ter 6. uro zjutraj. Otroci, ki so stari polnih
16 let, a so mlajši od 18 let, morajo imeti med delovnima procesoma vsaj sedem ur prosto.
Vsaka država, ki je sprejela konvencijo, je sama določila, kam bo umestila sedemurni
interval, moral pa je biti umeščen med deseto uro zvečer ter sedmo uro zjutraj. V konvenciji
je omenjeno tudi, da v primeru prakse ali v primeru opravljanja dela v pekarnah in podobnih
obratih lahko prihaja do izjem. Tako lahko na primer otrok, star polnih 16 let, v takšnih
primerih delo prične ob četrti uri zjutraj (PisRS, 2020).
Konvencija iz leta 1973, sprejeta v Ženevi, govori o minimalni starosti, pri kateri se lahko
sklene delovno razmerje. Sestavljena je iz osemnajstih členov in je v veljavi še danes.
Sprejeto je bilo, da je minimalna starost otroka, s katerim se lahko sklene delovna pogodba,
nad petnajst let. Konvencija določa, da lahko otrok opravlja lažja opravila in ne težjih fizičnih
del, ki bi kakorkoli ogrožale njegov razvoj. Države v razvoju lahko lestvico prestavijo za leto
nižje, konvencija pa zelo jasno prepoveduje delo v rudnikih (ILO, 1999).
Začetek veljavnosti konvencije številka 138 v Sloveniji je 25. 6. 1991 in je praktično isti, kot
je bil, ko je Slovenija spadala pod skupno državo Jugoslavijo. Slovenija je po osamosvojitvi
samo ratificirala zakon, ki ga je podpisala Jugoslavija že leta 1982. Zakon o ratifikaciji
konvencije Mednarodne organizacije dela št. 138 o minimalni starosti za sklenitev
delovnega razmerja šteje, kot smo omenili, osemnajst členov, prvi člen pa govori, »da vsaka
članica, za katero velja konvencija, prevzema obveznost, da bo izvajala državno politiko,
katere cilj bo dejansko odpraviti delo otrok in progresivno zviševati minimalno starost za
sklenitev delovnega razmerja ali za delo v skladu s popolnim telesnim in duševnim razvojem
mladine (PisRS, 2020)«. Bistvo konvencije pa je, da je določila minimalno starost, katera je
postavljena na minimalno petnajst let, pristojni organi pa lahko v primeru kršitve
delodajalcev podajajo kazni.
Še ena med konvencijami, ki jo je izdala ILO, je konvencija št. 182. Govori o prepovedi
najtežjih del za otroke in takojšnji odpravi takšnih oblik dela. Konvencija je bila sprejeta leta
1999 (ILO, 1999), Slovenija pa jo je ratificirala leta 2001 (Ul. RS, št. 21/2001). Konvencija
pod najhujše oblike dela šteje suženjstvo, trgovanje z otroki, prisilno delo, opravljanje
poklica vojaka, zvodništvo, prodajanje spolnih uslug, prodajo drog in podobno. Članice
podpisnice so se s konvencijo zavezale, da bodo najhujše oblike dela strogo prepovedovale
in ustrezno ukrepale, zagotovile pomoč otrokom, ki jih je doletela diskriminacija ter
omogočale brezplačno šolstvo. Države, ki so podpisnice sporazuma, si med seboj lahko in
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morajo pomagati pri odpravljanju omenjenega problema. Po navedbi konvencija šteje
šestnajst členov, od sto sedeminosemdeset držav članic pa konvencije ni ratificiral samo
arhipelag Tonga (ILO, 2007).
Konvencij o pravicah otroka oziroma mladostnika je torej kar nekaj. Pa vendar se
posamezne države premalo zavedajo, kako pomembna je dejanska uveljavitev in
upoštevanje teh konvencij, predvsem to velja v manj razvitih državah, ki pogosto kršijo
pravila, zapisana v navedenih deklaracijah. Prihaja do pomanjkanja in kršitev zapisanih
pravil držav podpisnic, ki s podobnimi dejanji kršijo otrokove pravice in jim s podobnimi
dejanji močno zmanjšujejo možnosti za dostojno izobrazbo in osebnostni razvoj, hkrati pa
otroku odvzamejo nekaj, kar je nenadomestljivo – otroštvo.
Prvi sodobni sporazumi o otroškem delu in njihovih pravicah segajo že trideset let nazaj.
Tako Konvencija o otrokovih pravicah Združenih narodov (1989) zajema štiriinpetdeset
poglavij oziroma členov otroških pravic. Sprejela jo je Generalna skupščina, in sicer 20.
novembra 1989, veljati pa je začela naslednje leto, in sicer 2. septembra. Države, ki so
podpisale pogodbo o omenjeni konvenciji, so se zavezale upoštevati vseh štiriinpetdeset
členov. Glavna izhodišča konvencije so, da se morajo države zavedati, da je otrok načeloma
neprimeren za delo v težjih oblikah in da delo vpliva na njegove fizične ter psihične
sposobnosti ter da mora otrok zrasti v domačem ambientu, kjer mu družina nudi vse
potrebno za njegov osebnostni razvoj. Omenjajo, da so razlike v svetu prevelike in da v vsaki
državi otroci delajo neprimerna opravila in živijo v oteženih pogojih.
Države, ki so se zavezale upoštevati konvencijo, morajo upoštevati tudi sprejete deklaracije,
podpisane v Ženevi leta 1924 ter deklaracijo Generalne skupščine, sprejeto 20. novembra
1959. Združeni narodi tako v prvem členu navajajo, da se pod pojmom besede otrok
pojmuje vsak, ki je mlajši od osemnajst let, z izjemo, če predpisi posameznih držav govorijo
drugače in je meja, ko se doseže polnoletnost, nižja. Nujno je tudi, da se med otroci ne
delajo razlike, torej ne glede na raso, spol, poreklo, socialni status, dohodkov staršev in tako
dalje. Države podpisnice so z upoštevanjem konvencije prav tako pritrdile, da bodo zavodi
in pristojne službe skrbele, da bodo te razlike čim manjše. Otrok ima pravico do življenja,
do osebnostne rasti in razvijanja svojih sposobnosti, konvencija pa narekuje, da mora biti
otrok svoboden, kar se tiče njegovega privatnega življenja (OHCHR, 1990).
Glavne pravice otrok, ki jih je konvencija, ki je v veljavo stopila leta 1990, sprejela, so
naslednje: vsak otrok ima pravico do življenja, imena in državljanstva, živeti v sožitju s starši,
ima pravico do varnosti, zadostne količine hrane, vode in kakovostnih zdravstvenih storitev,
primernega življenjskega standarda, pravico do igre, počitka, izobrazbe, zasebnosti, svojih
prepričanj, izražanja svojega mnenja in združevanja z drugimi, pravico govoriti materni
jezik, predvsem pa, da mu ni treba sodelovati v vojnah.
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Vojaštvo je ena izmed najbolj krutih oblik otroškega dela. Po navedbah Združenih narodov
kar dvesto štirideset milijonov otrok živi na območjih, kjer prevladuje disharmonija. Veliko
otrok je tako primoranih sodelovati v vojnih spopadih, kar pri večini pomeni konec deške
oziroma dekliške dobe, in v mnogih primerih tudi zapustiti družino ter prijatelje in se
spopasti zaradi interesov držav in posameznikov. Združeni narodi poročajo, da je bilo leta
2012 v dvanajstih državah kar tri tisoč otrok, ki so dobili naziv vojak, leta 2017 pa se je
številka povzpela na osem tisoč, od tega je bilo deklet nekaj manj kot tisoč. Otrok, ki so na
takšen ali drugačen način sodelovali v vojni, pa naj bi bilo med letoma 2012 in 2017 kar
trideset tisoč.
Iz grafa št. 6 je razvidno, da vojne močno vplivajo na otroško delo. Kot lahko razberemo, je
odstotek otroškega zaposlovanja večji v tistih državah, kjer potekajo oboroženi spopadi. Ta
delež znaša 23,3 odstotka, svetovno povprečje pa je 13,8 odstotka. Prav tako graf prikazuje
povečano izkoriščanje otrok za delo v težjih fizičnih obratih. Podatki se dotikajo otrok, starih
med 5 in 17 let; med države, v katerih potekajo oboroženi spopadi, pa smo uvrstili več
držav, kot so Libija, Mjanmar, Sudan, Sirija ter Savdska Arabija (ILO, 2017).

Graf 6: Otroško delo v državah, ki so v vojnem stanju (v odstotkih)
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Težaška dela

Tudi Slovenija se je zavezala k upoštevanju omenjene konvencije, tako so klavzule stopile v
veljavo pravnega reda (Amnesty international, 2019). Slovenija prav tako skrbi za otroke, ki
so bili diskriminirani in jim pomaga pri izbiri korakov do pravnega zadovoljstva preko
Združenih narodov. To pomeni otrokovo pravico v primeru, da če je ne najde v domači
državi, pomoč (s pritožbo) poišče pri kompetentni komisiji Združenih narodov.
Pomembno je torej ločevanje med otroškim delom in otroškimi opravili. Romana Zidar
(2020), ki deluje v organizaciji UNICEF Slovenija, dodaja, da konvencije pripomorejo k
razlikovanju med otroškim delom ter opravili: »Konvencije in normativni okvir države
določajo, kaj velja za otroško delo. Primerjava med otroškim delom in delovnimi opravili, ki
jih opravljajo otroci v okviru gospodinjstev, je po drugi strani izmuzljiva, saj je vključenost v
delovna opravila otrok pomembna za razvoj otroka, njegovo socializacijo, razvijanje
občutka sodelovanja, soodvisnosti, solidarnosti in pozitivne samopodobe. Otroško delo tako
ne gre stigmatizirati kot nekaj, kar je slabo in škodljivo za otroka, če le ne škodi razvoju
otroka, ne vpliva na dostop do izobraževanja, uresničevanja otrokove pravice do počitka,
prostega časa in igre, do sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih aktivnostih. Delo, ki ga otrok
opravlja v okviru gospodinjstva, tudi ne sme negativno vplivati na njegovo zdravje, psihofizični razvoj, prav tako pa ne sme biti v nasprotju s konceptom najboljše koristi za otroka.«
Ko omenjamo deklaracije in konvencije, je potrebno omeniti še zasedanje Generalne
skupščine Združenih narodov, ki je potekalo v New Yorku maja 2002. To je bilo prvo
tovrstno srečanje Združenih narodov, ki je bilo odmerjeno svoboščini otrok. Po podatkih
Unicefa (2003) je bila podpisnica tudi Slovenija. 4. člen poročila pravi: »Ponovno potrjujemo
svojo zaobljubo, da bomo pristopili k sprejetju ukrepov za uveljavljanje in varovanje pravic
vsakega otroka – vsakega človeškega bitja, mlajšega od osemnajst let, vključno z
mladostniki. Odločeni smo, da bomo spoštovali dostojanstvo in varovali blaginjo vseh
otrok« (UNICEF, 2003).
Leta 2006 je oblast Republike Slovenije začela uveljavljati Program za otroke in mladino
2006-2016, ki je bil del programa Sveta po meri otrok. Unicef je leta 2010 Slovenijo opozoril,
da manjka Nacionalni akcijski načrt, ki bi hierarhično opredelil udeležence v družbi in
njihove naloge, pristojnosti – nevladne zavode, ekonomijo oziroma gospodarski sistem,
sredstva množičnega obveščanja, vlado ipd. Poročilo poudarja, da je smotrno upoštevati
vseh enaindvajset ciljev, ki so navedeni, in se zavedati, da so otroci ekvivalenten del družbe,
ki ima pravico do ustreznega šolanja oziroma izobraževanja, zdravljenja in otroštva. Tako
država kot tudi vsak posameznik se morata zavedati, da otrok ni bremenitev, pač pa
prihodnost in sedanjost. Unicef je leta 2012 podal poročilo o pripombah pri uvajanju
Nacionalnega programa za otroke in mladino, začenši s tem, da, kot smo omenili, Sloveniji
manjkajo dejanski akcijski načrti, ki bi pričali v korist otroka in mladostnika v naši državi.
Prihaja do pomanjkanja strokovnosti, prav tako pa Sloveniji očita, da so poročila
pomanjkljiva, ocena dejanskega stanja pa ne dosega standardov. Države, ki so sprejele
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deklaracijo, se zavezujejo, da jo bodo upoštevale, predvsem pa se postopoma tudi
udejstvovale ter izvajale akcije, kot so spreminjanje zakonodaje; ta bo spremenjena v korist
otrok. Zavezale so se tudi k ustanavljanju organizacij, ki preverjajo pravilnosti in kršitve
otrokovih pravic, prav tako pa ocenjujejo, kakšno je trenutno stanje.
Kovač (2020) je v osebnem intervjuju povedala, da bi lahko bila v Sloveniji zakonodaja bolje
urejena, predvsem, ko govorimo o trgovini z ljudmi: »Vedno bi lahko bilo boljše, vendar ne
gre zgolj za zakonodajo. KZ določa, kaj je trgovina z ljudmi, vendar sodna praksa sploh pri
prisilnem delu še ni zaživela. Ravno tako so določene omejitve, ko govorimo o pravicah žrtev
trgovine z ljudmi, ki so tuje državljanke in državljani – na primer, ne pripada jim osnovno
zdravstveno zavarovanje, kar se lahko na poti njihovega okrevanja izkaže kot velik
problem.«

3.2
3.2.1

SLOVENIJA
Zakon o delovnih razmerjih

V svetu velja splošno prepričanje, da je delo otrok prepovedano in obsojanja vredno,
vendar obstajajo posebna pravila ter varstvene določbe, ki dopuščajo izjeme dela otrok ter
mladostnikov. Za otroke v Sloveniji, ki še niso dopolnili petnajst let, delo izčrpno ureja Zakon
o delovnih razmerjih (ZDR-1). Da bi lažje razumeli, katera pravila in zakoni veljajo za
določene starostne skupine, je potrebno ločiti osebe, stare do osemnajst let, na tri
podskupine:
– mlada oseba je oseba pod osemnajstim letom starosti, ki je v delovnem razmerju na
podlagi pogodbe o zaposlitvi;
– otrok je oseba pod šestnajstim letom starosti ali oseba, ki je vključena v obvezno
redno šolanje;
– mladostnik je oseba, stara vsaj šestnajst let in ne več kot osemnajst let in ni več
vključena v obvezno redno šolanje.
Za naše magistrsko delo sta pomembna predvsem izraza mladostnik in otrok. Člen, ki kot
prvi omenja prepoved opravljanja dela otrok in mladostnikov, je 191. člen Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ki med drugim pravi, da delavcu, ki še
ni dopolnil osemnajst let starosti, ne smemo naložiti del:
– ki se opravljajo pod zemljo ali vodo,
– del, ki presegajo njegove fizične ter psihološke sposobnosti,
– del, ki vključujejo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni ter
povzročajo dedne genske poškodbe in škodujejo zdravju mlade osebe,
– del, ki vključujejo izpostavljanje sevanju,
– del, ki vključujejo tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali
se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja
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izkušenj ali usposobljenosti,
– del, ki vključujejo tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali
vibracij.
Iz omenjenega zakona je razvidno, da ima otrok oziroma mladostnik številne omejitve
pri opravljanju tako lažjih kot težjih fizičnih del. Za magistrsko delo je zanimiv tudi 211.
člen Zakona o delovnem razmerju, ki ureja delo otrok, mlajših od petnajst let, dijakov
ter študentov:
– prepovedano je delo otrok, mlajših od petnajst let starosti,
– otrok, ki je mlajši od petnajst let, lahko izjemoma, proti plačilu, sodeluje pri
snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja
kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti,
– otrok, ki je dopolnil trinajst let, lahko opravlja lažje delo največ 30 dni v
posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnostih, na
način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegovo
varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj; vrste lažjih del se določijo s
podzakonskim aktom,
– otrok lahko opravlja delo po drugem in tretjem odstavku tega člena po predhodnem
dovoljenju inšpektorja za delo, ki ga le-ta izda na podlagi zahtevka zakonitega
zastopnika,
– pri delodajalcu lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost štirinajst let, opravljajo
praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov.

3.2.2

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih
oseb

Na podlagi omenjenih členov so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdali tudi Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih
oseb (Uradni list RS, št. 21/13), ki je sestavljen iz sedmih členov. Najbolj pomemben je tretji
člen, ki govori, da lahko lažja dela opravljajo otroci, stari trinajst let in več, pod določenimi
pogoji. Trinajstletni otrok tako lahko opravlja delo v pisarnah (tipkanje in računanje s
pomočjo kalkulatorja, razvrščanje in urejanje zbirk ter lažja kurirska dela), v trgovinah
(urejanje izložb, etiketiranje s cenami), v restavracijah, kavarnah in podobnih lokalih
(pripravljanje in pospravljanje miz). Prav tako lahko trinajstletni otrok opravlja dela v
kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu (urejanje nasadov, hranjenje živali) ter pomaga pri
opravilih krojaštva ter šiviljstva (osnovno ročno šivanje). Pri barvanju lahko otrok barva z
barvami, ki niso škodljive za zdravje.
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Ostala dela, ki jih Pravilnik ureja, so še steklarstvo, embaliranje, delo v skladišču in pralnici,
pomoč pri negi in kozmetiki ter fotografsko delo. Pravilnik posebej ureja, da se kot lažje
delo ne šteje delo na proizvodnih linijah, kjer lahko prihaja do enostranskih obremenitev
ter ponavljajočih se gibov, ki lahko povzročijo poškodbe kosti in mišic, hkrati pa vplivajo na
psihološko stanje otroka.
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4

BOJ ORGANIZACIJ PROTI OTROŠKEMU DELU

Izobraževanje je ključno za odpravo in preprečevanje otroškega dela, za usposabljanje
delovne sile in razvoja družbe, ki temelji na načelih socialnih in pravosodnih pravic.
Mednarodne organizacije si prizadevajo za doseganje teh ciljev in postopne odprave dela
otrok. Na eni strani je izobraževanje ključno orodje pri preprečevanju dela otrok, na drugi
strani pa so otroci revnejših družin prikrajšani za kakovostno šolanje. Tako imajo ti otroci
majhno število alternativ in najpogostejša je prav otroško delo, kjer pogosto delujejo v
neprimernih okoliščinah. Glede na to, da na svetu več kot sto milijonov otrok nima dostopa
do osnovnega izobraževanja, se mnogo organizacij trudi izničiti ta problem. Kot smo omenili
že prej, se v večini revnejših držav starši deklic ne odločijo poslati za šolske klopi, ker v
njihovi izobrazbi ne vidijo nobene koristi.
Tako se je v Indiji razvil program, ki se bori proti omenjenemu problemu in ga poskuša
izkoreniniti. Mamidipudi Venkatarangaiya Foundation (v nadaljevanju MVF) se bori za
odpravo otroškega dela in spodbuja osnovnošolsko izobraževanje (predvsem) deklet, ki
opravljajo svoje delo na bombažnih plantažah (ILO, 2007).
Cilji organizacije MVF so jasni – odpraviti delo otrok na plantažah ter ozaveščanje ljudi o
pomembnosti izobraževanja otrok. Organizacija je začela delovati leta 1991 v okrožju Ranga
Reddy in se že takrat osredotočila na enake možnosti za izobraževanje vseh. Njihova glavna
trditev je, da otroci ne spadajo med delovno silo, pač pa v šolske klopi, vsak otrok, ki šole
ne obiskuje, pa je potencialni delavec. Šolanje torej predstavlja nekakšno zaščito otroka
pred otroškim delom, hkrati pa ponuja izjemne možnosti za dobro kariero v prihodnosti.
Geografska lega akcijskega programa, ki ga je podprla tudi Mednarodna organizacija dela,
je na zelo razgibanih okrajih, kjer je koncentracija deklet, ki opravljajo dela na plantažah
bombaža, zelo velika. Veliko deklet, ki opravljajo takšna dela, prihaja iz tamkajšnjega
plemena Lambadi, ki je znano kot nomadsko pleme. S pomočjo socialnih implementarnih
tehnik je MVF ustanovil posebne programe, ki pomagajo dekletom pri prehodu iz otroškega
dela v ustrezno izobraževalno ustanovo.
S finančno pomočjo Mednarodne organizacije dela je bil njihov program implementacije
izobraževalnih sistemov označen za uspešnega. V prvem desetletju 21. stoletja je bila
implementacija tako izvedena v več kot 6000 vaseh, ki pokrivajo 137 občin. Ocenjujejo, da
je njihovo delo pozitivno vplivalo na kar 45.000 otrok. Njihove raziskave so tako nujno
potrebne pri ozaveščanju otrok o tem, kako pomembna je izobrazba. Zmanjševanje
problema je torej očitno, prav tako pa je organizacija dosegla soglasje skupnosti, da je šola
edina alternativa, ki otrokom preprečuje delo.
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Glavni cilj organizacije MVF je repliciranje in implementiranje svojih zamisli v vlado okrožja,
prav s tem namenom pa so ustanovili Back to school (nazaj v šolo), projekt, ki zajema več
kot 10.000 otrok vsako poletje. Vodilo MVFja je, da šola postane obvezna za vse otroke, ki
bi se s tem izognili raznim oblikam otroškega dela, ozaveščanje o tem, da so vse oblike dela
nesprejemljive, zato je potrebno otroško delo izkoreniniti. Slednji se nanaša na
izkoreninjenje zlorab, izkoriščanja ter vseh oblik nasilja in mučenja otrok.
Gospa Romana Zidar (2020), ki svoje poslanstvo opravlja pri organizaciji UNICEF Slovenija
in skrbi za zagovorništvo otrokovih pravic na področju informacij, verjame, da se lahko
otroško delo izkorenini v celoti: »Vsekakor, ja. Agenda 2030 predvideva kar dva cilja na
področju izkoreninjenja otroškega dela – prvi se nanaša na izkoreninjenje prisilnega dela,
sodobnih oblik suženjstva ter trgovine z ljudmi ter najpomembnejše – izkoreninjenje
otroškega dela, vključno z novačenjem otrok v vojsko ter pojavom otroških vojakov oziroma
vojakinj.«
Da bi države lahko dosegle ta ambiciozen načrt, potrebujejo politično voljo, ukrepe,
sredstva, medinstitucionalno sodelovanje, akcijske načrte ter nenazadnje spremembo
škodljivih družbenih norm, ki otroško delo v najhujših oblikah normalizirajo. Ne smemo
pozabiti tudi na nas, potrošnike, ki s svojimi potrošniškimi navadami prispevamo k temu,
da prihaja do pojava otroškega dela.
Še ena v vrsti številnih dobrodelnih organizacij, ki spodbujajo šolanje, je EFA (Education for
all – Izobraževanje za vse). Je mednarodna pobuda s strani Svetovne banke, ki je bila prvič
omenjena leta 1990, da bi bilo vsakemu državljanu v družbi dostopno šolanje. Za uresničitev
teh ciljev je potrebno sodelovanje nacionalnih vlad, civilne družbe in razvojnih agencij, kot
sta UNESCO in World Bank. Slednja sta se skupaj zavezala, da bosta dosegla šest
izobraževalnih ciljev (WorldBank, 2014):
– razširiti in izboljšati predšolsko vzgojo in izobraževanje, zlasti pri najbolj ranljivih in
prikrajšanih otrocih;
– zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci, predvsem deklice v težkih razmerah in
tiste iz manjših etničnih skupin, imeli dostop do popolne, svobodne ter kakovostne
izobrazbe;
– zagotoviti, da se bodo učne potrebe vseh mladih srečale s pravičnim dostopom do
ustreznih programov in življenjskih veščin;
– odpraviti razlike med spoloma, predvsem v osnovnošolskem izobraževanju;
– izboljšati vse vidike izobraževanja in zagotoviti odličnost le-teh.
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V letu 2000 je 189 držav sprejelo dva cilja, ki si jih je zadala EFA, in to sta dostop do primarne
izobrazbe ter izkoreninjanje razlik med spoloma. Čeprav program EFA ni do potankosti
dosegel vseh ciljev, pa si v organizaciji prizadevajo, da odpravijo še vrsto izzivov, kot so:
– Danes po ocenah še vedno 250 milijonov otrok ne zmore brati in pisati, četudi so v
šoli najmanj tri leta.
– Leta 2012 je bilo 58 milijonov otrok, ki niso hodili v šolo; polovica le-teh je živela v
državah v konfliktu.
– V Podsaharski Afriki več kot polovica deklic ni obiskala šole.
– Leta 2011 je samo 60 odstotkov držav zaveznic uresničilo cilj, kar se razlik med
spoloma tiče.
– V Podsaharski Afriki je samo 18 odstotkov otrok hodilo v predšolske programe.
Odprava omenjenih problemov je tako glavni cilj organizacij, pa tudi držav, ki se s
programom strinjajo in ga implementirajo v lastne sisteme.
Svetovna banka podpira fundacijo Izobrazba za vse z večrazsežnostnimi prizadevanji, kot so
izboljšanje kakovosti izobraževanja in učnih izidov, izboljšanje do dostopa osnovnošolskega
izobraževanja in financiranje le-tega, izboljšanje izostanka možnosti deklet za osnovno
izobrazbo in možnosti za njihove učne izide, spodbujati otroštvo in prosti čas ter analiziranje
in izboljšanje stanja. Analitično delo Svetovne banke je tako pripomoglo k vzpostavitvi
referenčnih meril za kakovost in učinkovitost mobilizacije virov v izobraževalnem sektorju
(Svetovna banka, 2014).

4.1 AFRIŠKO GIBANJE DELOVNIH OTROK TER MLADINE
Medtem ko smo ugotovili, da je v Evropi otroško delo v veliki meri izkoreninjeno (razen v
posameznih državah, ki smo jih omenili že prej), pa je v Afriki drugače. Da bi si lahko ustvarili
popolno predstavo, si moramo ustvariti širšo sliko delovanja organizacij, ki se borijo proti
otroškemu delu.
V Afriki obstaja veliko teh organizacij. Ena izmed njih je Afriško gibanje delovnih otrok in
mladine (org. African movement of working children and youth, v nadaljevanju AMWCY).
Je mreža združenj delovnih otrok, ki zajema dvajset afriških držav. Namen te, otroku
koristne organizacije, je zaščititi mladoletne delavce z vzpostavitvijo lokalno ugodnih
društev, hkrati pa voditi kampanjo ozaveščanja, ki vpliva na javno mnenje in prepričanje,
da je otroško delo še vedno nekaj povsem običajnega. Hkrati je eden izmed primarnih ciljev
tudi pogajanje s političnimi organi pri izpodbijanju tega problema. Gibanje organizacije sega
v leto 1954, uradno pa je nastalo leta 1994 na Slonokoščeni obali, kjer je potekalo prvo
tovrstno mednarodno srečanje. Na srečanju je organizacija predstavila svojo vizijo in
seznam dvanajstih prednostnih pravic za otroke, ki delajo. Njeno glavno vodilo oziroma
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vizija je, da se morajo vsi otroci roditi in odraščati v dobrih pogojih in uživati svoje pravice
v celotnem obsegu (Maejt, 2014).
Dvanajst prednostnih pravic predstavlja:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pravica do spoštovanja
Pravica do poučevanja
Pravica do bivanja v rodni vasi (in ne selitve)
Pravica do dela v varnem okolju
Pravica do lahkega in omejenega dela
Pravica do počitka ob boleznih
Pravica do poslušnosti
Pravica do dostopa zdravstvenih storitev
Pravica do učenja, branja in pisanja
Pravica do igranja
Pravica do svobode govora
Pravica do pravične pravne pomoči v primeru težav

AMWCY je pridobila podporo številnih organizacij, kot sta ILO in UNESCO, prav tako jo je
podprlo mnogo afriških držav, natančneje 21. Organizacija je vzpostavila odnose tudi s
podobnimi organizacijami izven afriške celine (Indija in Južna Amerika), njihovi delegati pa
se udejstvujejo različnih mednarodnih srečanj o mladoletnikih in njihovih pravicah.

4.2 RAZUMEVANJE OTROŠKEGA DELA
Naslednja v sklopu organizacij je gibanje za Razumevanje otroškega dela (org.
Understanding children's work – v nadaljevanju UCW). Tako Amsterdamska konferenca o
boju proti najbolj nevzdržnim oblikam otroškega dela iz leta 1997, kot tudi Mednarodna
konferenca o delu otrok v Oslu istega leta, sta opozorili na nujno potrebno ter usklajeno
globalno ukrepanje proti otroškemu delu. Obe konferenci sta pozvali k obširnemu zbiranju
podatkov, merjenju uspešnosti ter povečanju obsega empiričnih raziskav tega področja.
Gibanje je bilo spodbujeno s strani organizacij, kot so ILO, UNICEF in Svetovna Banka. S
pomočjo različnih raziskovalnih dejavnosti gibanje podpira partnerske agencije v smislu
izboljšanja statističnih informacij o delu otrok, ki je nujno potrebno za prikaz celotne slike.
Gibanje deluje edinstveno in pomeni osnovno vodilo za sodelovanje na področju raziskav,
političnih dialogov ter partnerstev (UCW, 2019).
Statistika in merjenje sta glavna indikatorja, s katerim lahko gibanje spremlja napredek pri
izničevanju dela otrok. Gre za pomembne komponente, s katerimi se lahko posamezne
države soočijo s problemom in na podlagi številk začnejo svoj boj proti otroškemu delu. V
sodelovanju z ILO, UNICEF-om ter Svetovno banko in številnimi drugimi manjšimi
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partnerstvi so zbrali zavidljivo število informacij ter kreirali statistike, ki pomagajo
posameznim državam ustvarjati največjo bazo podatkov o otroškem delu. Podatki, ki jih je
zbralo gibanje UCW, štejejo več kot 200 podatkovnih nizov v okoli stotih državah. Ne
omogočajo le ustvarjanje smernic za prihodnost, pač pa nudijo možnost takojšnjega
ukrepanja proti otroškemu delu. Gibanje služi partnerskim državam in agencijam kot
platforma za razvoj skupnih statističnih konceptov in terminologije, ki se dotikajo otroškega
dela. V povezavi s problemom je UCW zagotovil tehnični prispevek k razvoju resolucije o
statistiki dela otrok, ki ga je sprejela 18. mednarodna konferenca o statistiki dela in
spodbuja nove statistične standarde z novimi raziskovalnimi orodji, potrebnimi za
zapolnitev ključnih informacijskih vrzeli na področju otroškega dela. Slednja so nujno
potrebna za odkrivanje najslabših možnih oblik otroškega dela (UCW, 2019).
Druga komponenta je usmerjena v politiko in se osredotoča na raziskave področij, kjer
obstaja pomanjkanje znanja, ter uporablja te raziskave za pridobivanje odzivov in informacij
na temo otroškega dela. Raziskave prispevajo k širšim prizadevanjem partnerskih agencij,
kot je MGD (Cilji za prihodnost milenijcev), tako da podrobno preučijo pozitivne in
negativne vplive na otroško delo.
Raziskave s strani UCW so razdeljene na pet obširnih tem:
– Izobraževanje: Medsebojna povezanost med delom otrok in šolskim sistemom ter
povezanost ciljev, ki jih navaja EFA pri odpravi otroškega dela.
– Socialna zaščita: Ranljivost kot vzrok za otroško delo ter iskanje potencialne socialne
zaščite kot odziv na te ranljivosti.
– Zaposlovanje mladih: Tesna dvosmerna povezava in razlikovanje med otroškim
delom in delom mladih ter njihov vpliv na obstoječo notranjo politiko.
– Migracije: Predstavitev izzivov ter groženj, ki se pojavljajo ob migracijah ter
soočanje različnih skupin otrok, ki so jih migracije prizadele.
– Najhujše oblike otroškega dela: Obseg in narava različnih najhujših oblik otroškega
dela in politični pristopi za reševanje tega problema.

4.3 PLAN INTERNATIONAL
Še ena v sklopu organizacij je Plan International, ki je neodvisna humanitarna organizacija
in deluje v 71 državah po svetu, predvsem v Afriki, Ameriki ter Aziji. Bojuje se za otrokove
pravice ter pravice otrok ženskega spola. Gre za eno izmed največjih organizacij, ki se bojuje
za otrokove pravice in poskuša izkoreniniti razlike med spoloma. Leta 2016 je organizacija
dosegla 17,1 milijona deklic in 15,5 milijona fantov preko svojih programov, ki jih izvajajo.
Osredotočajo se na zaščito otrok, izobrazbo, ekonomsko varnost, migracije ter
zagotavljanje zdravstvenih storitev. Nastala je leta 1937 v Španiji, sedaj pa ima sedež v
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Wokingu v Angliji in šteje osem tisoč zaposlenih.
Ena izmed akcij, ki je bila izpeljana s strani omenjene organizacije, se je zgodila leta 2017 v
mestu Hyderabad v Indiji. Kar 16.000 otrok je tako zapustilo svoje delovno mesto ter se
napotilo v šolske klopi (Plan International, 2017).
V Sloveniji je seveda veliko manj organizacij tovrstnega kova, ker je število prijav otroškega
dela bolj skopo. Skozi nalogo sproti ugotavljamo pomen organizacij v Sloveniji glede
otroškega dela, najbolj pomembna pa je UNICEF Slovenija, prav tako pa so pri tem
problemu dejavni tako centri za socialno delo kot druge nevladne organizacije (že
omenjeno društvo Ključ). Institut RS za socialno varstvo je v svojem poročilu leta 2018
ugotovil, da se je med letoma 2010 in 2015 otroško delo pojavljalo na vsaki peti osnovni
šoli v Sloveniji. Leta 2015 so tako prepoznali 34 otrok, ki so bili vpleteni v otroško delo pri
nas, stari pa so bili manj kot 15 let. Najbolj pogoste kršitve so bila domača opravila, ki so
motila šolske dejavnosti (Košir, 2018).
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5

PRIMERJAVE RAZVITIH DRŽAV Z NASTAJAJOČIMI TRŽNIMI
GOSPODARSTVI

Že laiku je najverjetneje splošno znano, da je v razvitih državah število žrtev otroškega dela
precej manjše kot v državah tretjega sveta. Kot smo omenili, v Evropi vsak petindvajseti
otrok opravlja otroška dela, kar je precej bolj ugodna številka kot drugod po svetu.
Študije iz preteklosti kažejo, da je bilo otroško delo v Evropi zelo razširjeno sredi
devetnajstega stoletja, v dvajsetem stoletju pa se že kažejo premiki k izkoreninjanju dela
otrok. Raziskave iz preteklosti kažejo, da se je v skladu z industrializacijo povečalo tudi
otroško delo, predvsem v zahodnih državah, potem pa je sčasoma prihajalo do njegove
odprave (Cunningam in Viazzo, 1996, v Ospina in Roser, 2016). Te zgodovinske raziskave
kažejo na delež otroškega dela tudi v Italiji in Veliki Britaniji. Italija je že v dvajsetem stoletju
imela večji odstotek deleža otroškega dela kot Združene države Amerike in Združeno
kraljestvo, prav tako pa manjši odstotni delež upadanja otroškega dela. Dosedanje
raziskave kažejo, da je od leta 1930 pojav otroškega dela manjši od petih odstotkov,
medtem ko je Italija takšno stopnjo dosegla šele trideset let pozneje, torej leta 1960. Prva
in druga svetovna vojna sta močno vplivali na delo otrok. Prva svetovna vojna, ki je potekala
med letoma 1914 in 1918, je v Združenem kraljestvu prinesla padec otroškega dela otrok,
starih med dvanajst in štirinajst let za sedem odstotkov, medtem ko je druga svetovna vojna
omenjeno starostno skupino ponovno povečala na petnajst odstotkov.
Za lažjo predstavo bomo v nadaljevanju predstavili štiri države, ki po raziskavah Združenih
narodov spadajo med razvitejše države, a se vseeno soočajo s podobnimi problemi. Ker se
problem večinoma pojavlja v Afriki in Aziji, smo namenoma večinoma izbrali države v
Evropi, da lahko pridobimo jasnejšo sliko. Kot merilo pri izbiri držav smo izbrali podatke
Razvojnega programa Združenih narodov, in sicer indeks človeškega razvoja. Po njihovih
ocenah je na lestvici od 0 do 1 razvita država tista, ki ima indeks višji od 0.8 (UN human
development data, 2020).
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5.1 RAZVITE DRŽAVE
5.1.1

Italija

Indeks po meritvah UN: 0,88
Po podatkih Toniola in Vecchia (2007) je v Italiji leta 1881 otroško delo opravljalo kar 81
odstotkov vseh fantov in 46 odstotkov vseh žensk, starih med deset in štirinajst let, kar
znaša 64 odstotkov vseh otrok takšne starosti, če se osredotočimo na oba spola skupaj.
Leta 1901 je fantovski odstotni delež znašal šestinpetdeset, ženski pa nekaj več kot
triinštirideset odstotkov, kar znaša devetinštirideset odstotkov vseh mladostnikov in otrok
v omenjeni starostni skupini. Dvajset let pozneje se je številka vrtela okoli enaintrideset
odstotkov vseh otrok, starih med deset in štirinajst let, skokovit napredek pa opazimo leta
1951, ko je skupni delež znašal samo deset odstotkov. Statistični podatki so navedeni
spodaj (graf št. 7).
Graf 7: Otroško delo otrok v Italiji med letoma 1881 in 1961 (starih med 10 in 14 let)
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V Italiji, za katero smo navedli številke iz preteklosti, so leta 2013 indikatorji pokazali, da še
vedno 5,2 odstotkov otrok, mlajših od 16 let, opravlja delo. Za večino ostalih držav so
podatki bodisi prikriti ali pa je problem odpravljen. Najbolj vprašljive so vzhodne države,
kot sta Moldavija ter Romunija, pa tudi Turčija, Ukrajina, Gruzija, Črna Gora, Srbija ter
Bolgarija. V slednji se otroško delo pojavlja predvsem v tobačni industriji, kjer nekateri
otroci opravljajo delo tudi do deset ur na dan (OWD, 2013).
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Prav tako so raziskave pokazale, da je v Italiji še vedno kar 25 odstotkov otrok podvrženih
revščini, kar je 5 odstotkov več kot je povprečje v Evropski Uniji. V Italiji se otroško delo
pojavlja predvsem na južnem delu polotoka. Na vsakih tisoč otrok jih pod prisilo otroško
delo opravlja deset. Ti otroci opravljajo dela po nekaj ur dnevno, večinoma po šolskih
obveznostih – veliko jih opravlja gostinska opravila, kot je delo v restavracijah, prav tako je
otroško delo prisotno na kmetijah ter v gradbeni industriji. Takšno težaško življenje pa
otroka včasih prisili v kontakt s tamkajšnjo mafijo. Mafija jim ponudi boljše življenje, ki ga
takšni otroci iščejo in so hitro prevzeti. Tako lahko postanejo identificirani, priljubljeni,
spoštovani in denarno preskrbljeni (Humanium, 2020).
Kot navaja Mednarodna organizacija dela v svojih prispevkih, ima otroško delo mnogo
obrazov, ki so negativno vplivali na mnogo mladih življenj. Številni podležejo hudim
poškodbam, prav tako lahko takšna početja vplivajo na človeško psihološko stanje, ki
zaznamuje celotno življenje.

5.1.2

Združene države Amerike

Indeks po meritvah UN: 0,92
V Združenih državah Amerike se je leta 1900 v primežu otroškega dela pojavilo 17
odstotkov dečkov, starih med deset in trinajst let, in 5 odstotkov deklic, kar je predstavljalo
skoraj 12 odstotkov vseh otrok v Združenih državah Amerike (graf št. 8). Ta številka se je v
tej ameriški državi občutno zmanjšala in je leta 1930 znašala nekaj manj kot 3 odstotke vseh
otrok v omenjeni starostni skupini (Long, 1958).
Graf 8: Prikaz otroškega dela v ZDA med letoma 1900 in 1930 (od 10 do 13 let)
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2,46

Leta 1836 so v zvezni državi Massachusetts sprejeli zakon, da morajo otroci, ki so stari manj
kot 15 let vsaj tri mesece na leto obiskovati šolo. Prav tako se je leta 1842 v Massachusettsu
pojavil zakon, ki delavnik otroka omejuje na 10 ur na dan – temu zakonu so dokaj hitro
sledile tudi druge zvezne države. Leta 1876 se je starostna meja, ki dovoljuje delo,
premaknila na 14 let in več (OWD, 2020).
Pa vseeno se tudi v tako opevani državi, kot so Združene države Amerike, ne dolgo nazaj
najdejo primeri, ki govorijo o kršitvah otrokovih pravic. Van Dam (2018) navaja, da je v tej
državi med letoma 2003 in 2016 umrlo kar 452 otrok, ki so opravljali različna dela. Večina
izmed njih, natančneje 52 odstotkov, jih je umrlo pri kmetijskih opravilih. Ostale nesreče so
bile tudi v gradbeništvu, lesni industriji, transportu in pri prodaji. Od omenjenih otrok, ki so
preminuli, kar 73 odstotkov predstavljajo tisti, ki so mlajši od dvanajstih let. Otroci, ki
opravljajo opravila v kmetijstvu, imajo torej veliko večji odstotek umrljivosti kot otroci, ki
opravljajo druga, že omenjena opravila. Večina otrok se poškoduje pri opravljanju dela na
domačih kmetijah, kjer starši naložijo preveliko breme otroku, ki pritiska ne vzdrži. Tako si
lahko ustvarimo jasnejšo sliko, da tudi v razvitih in mogočnih državah, kot so Združene
države Amerike, otroško delo ni izkoreninjeno do potankosti. Tako je tamkajšnji Urad za
delo ocenil, da je leta 2017 v tej državi delo opravljalo približno 2,5 milijona otrok. Večina
le-teh je bila stara med 15 in 17 let.
Združene države Amerike imajo sicer dokaj urejeno zakonodajo za večino del oziroma
opravil, ki jih lahko otroci različnih starosti opravljajo. Prav v agrokulturi se najde takšen
primer, ki pravi, da lahko otroci, starejši od 14 let, ki živijo na kmetijah svojih družin,
pomagajo pri opravilih kadarkoli v dnevu in opravljajo kakršnokoli delo. Otroci, ki so mlajši
od 14 let, pa potrebujejo dovoljenje staršev za delo na kmetiji, prav tako pa ne smejo dela
opravljati med poukom (Van Dam, 2018).
Uprava takratnega predsednika Združenih držav Amerike Obame je zatrla poskus protekcije
otroškega dela, predvsem pri težjih opravilih na kmetijah. Urad za delo je porabil več kot
leto dni usmerjanja v omenjeni problem, vendar zaman. Njihov poskus, da bi otroci, stari
manj kot 16 let, imeli prepoved uporabljanja strojev, kot je na primer traktor, ni bil uspešen.
Prav tako je bil njihov namen prepovedati čiščenje silosov ter podobnih višinskih del
otrokom, mlajšim od 18 let. Največji problem pri odobravanju novega zakona sta
predstavljali podeželski deželi Kansas in Montana, kjer kmetje pogostokrat nalagajo
opravila svojim otrokom (WashingtonPost, 2012).
Da bi potrdili zapisano, si poglejmo graf št. 9, iz katerega lahko razberemo, da je med letoma
2003 in 2016 umrlo 73 dvanajstletnikov, največ pa je bilo sedemnajstletnikov, teh so našteli
kar 145.
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Graf 9: Število umrlih otrok pri opravljanju otroškega dela med letoma 2003 in 2016
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Največ smrtnih primerov se, kot smo omenili, zgodi v kmetijstvu. S spodnjega grafa št. 10
lahko razberemo, da je največje število smrtnih žrtev otrok, starih do 17 let, zabeleženo
med pridelovanjem dobrin.
Graf 10: Število otrok, umrlih pri opravljanju kmetijskih opravil v ZDA med letoma 2003 in 2016
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Otroško delo se torej pojavlja, pa vendar še vedno ne moremo govoriti o večjih številkah,
kot se pojavljajo tudi v drugih državah.
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5.1.3

Združeno kraljevstvo Velike Britanije

Indeks po meritvah UN: 9,22
Združeno kraljestvo Velike Britanije (v nadaljevanju VB) spada med bolj razvito območje po
meritvah Združenih narodov. Tako rekoč izjemno zakonodajo, ki se je izpopolnjevala do
potankosti skozi preteklost, kvarijo podobe trgovine z ljudmi, oblike otroškega dela ter
druge oblike sodobnega suženjstva v dobavnih verigah britanskih podjetij. Medtem ko se
svet ozira na problematiko otroškega dela v manj razvitem svetu, pa razvite države
prikrivajo sicer redkejše primere otroškega dela. V grafu 11 lahko vidimo šestdeset letno
obdobje upada otroškega dela otrok, starih med 10 in 14 let.
Graf 6: Prikaz dela otrok v Združenem kraljestvu (od 10 do 14 let)
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Število otrok, ki so podvrženi strahu pred izkoriščanjem otroškega dela, se je med letoma
2015 in 2016 povečalo za 60 odstotkov. V letu 2016 je bilo v Veliki Britaniji zaznanih 468
primerov otroškega dela, kar je 63 odstotna rast v primerjavi s preteklim letom. Problem
se pojavlja predvsem v tem, da so otroci, ki so bodisi migranti ali sirote, prepogosto
spregledani, tudi s strani varuha otroških pravic, in so tako posledično nemudoma
podvrženi trgovini z ljudmi ali prisiljeni v fizična dela. Sirote oz. otroci so sprejeti v tako
imenovano varno hišo, ampak po odpustnici imajo samo 14 dni časa, da ponovno zaživijo,
kar marsikateremu predstavlja veliko breme, tako časovno kot finančno.
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Veliko političnih in javnih debat je bilo na temo otroškega dela tako v Angliji kot tudi v
Walesu, predvsem v zvezi s tem, kako se izogniti problemu otroškega dela. Približno tretjina
otrok, starih med 16 in 17 let, je v javnomnenjski anonimni raziskavi pritrdila, da je dejavna
na trgu dela. Veliko teh mladih oseb in še mlajši nezakonita dela opravljajo iz različnih
razlogov in brez delovnega dovoljenja. Otroci, ki se prehitro zaposlijo, tako nosijo breme
celo življenje, saj niso dovolj kvalificirani, načeloma prejemajo slabo plačilo za težja fizična
opravila ali pa se odločajo za vojaški poklic (Ferreira, 2018).

5.1.4

Rusija

Indeks po meritvah UN: 0,82
Rusija je v primerjavi s prej omenjenimi državami storila minimalen napredek pri
prizadevanjih za odpravo najhujših možnih oblik otroškega dela. Ruska vlada se je leta 2014
zavzela, da oceni stanje otroškega dela in izboljša delovne pogoje in način zaposlovanja.
Vlada je nadaljevala izvajanje socialne zaščite in nudila finančno pomoč najšibkejšim
državljanom, vključujoč otroške žrtve trgovine z ljudmi, prav tako pa je podpirala otroke v
stiski. Vendar je bilo dejanj v praksi malo, še vedno prihaja do močnega zaznavanja otrok,
ki delujejo na ulicah v obliki prosjačenja in tudi prostitucije ter otroške pornografije. Zakon
ne prepoveduje posedovanja ali prodaje otroške pornografije (U.S. department of labor,
2014). Rusija še naprej nima mehanizma za usklajevanje ter koordinacijo za boj proti
najhujšim oblikam otroškega dela, prav tako nima določenih jasnih ciljev.
Pornografija je glavna oblika otroškega dela v Rusiji, predvsem v velikih ruskih mestih.
Glavne žrtve so ulični otroci ter migranti iz Ukrajine in Moldavije – tako dečki kot tudi
deklice. Zvezni zakon št. 3266-1 o izobraževanju (Federal law, 1992) zagotavlja brezplačno
šolanje le za ruske otroke, otroci migranti, kateri nimajo ustreznih dokumentov, ki so
potrebni za dostop do izobraževalnih in socialnih storitev, nimajo dostopa do šolanja. Prav
ti otroci, ki naj bi jih po navedbah ameriške ambasade (2015) bilo med 40.000 in 60.000, so
najbolj izpostavljeni otroškemu delu. Od leta 2003 so otroci, ki so iskali azil in bili stari med
6 in 12 let, imeli dostop do šolanja, čeprav je prihajalo do primerov, ko so bili zavrnjeni
zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne dokumentacije. Je pa
ruska vlada dodala posebno določbo, ki zagotavlja dostop do izobraževanja ukrajinskim
mladoletnikom, kateri živijo v Rusiji kot manjšina.
Tudi Rusija je bila podpisnica vseh znanih konvencij ter jih je tudi ratificirala. Najmanjša
starost, pri kateri lahko oseba opravlja lažja dela, je 16 let, težka opravila pa lahko oseba v
Rusiji opravlja, ko dopolni 18 let.
Oktobra leta 2014 je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo osnutek zveznega zakona, ki
bi uvedel kazensko odgovornost pri delovanju mladoletnikov v prosjačenju. 151. člen
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zakona govori o pregonu staršev teh otrok, ki svoje potomce izkoriščajo za njihove lastne
interese. Leta 2014 je kazenskopravni odbor Rusije predlagal sprejetje zakona, ki bi definiral
otroško pornografijo ter določeval sankcije, vendar zakon ni bil sprejet. (RAPSI, 2014).

5.2 NASTAJAJOČA TRŽNA GOSPODARSTVA
5.2.1

Srbija

Indeks po meritvah UN: 0,79
Kot navaja U. S. Department of Labor (2018) je Srbija v letu 2018 storila znaten korak proti
odpravi najhujših oblik otroškega dela. Vlada je pripravila zakon o otrokovih pravicah ter
varstvu le-teh in začela z načrtom za boj proti odpravi otroškega dela v Srbiji. Svet za
otrokove pravice je sestavil strategijo za zaščito otrok, ki so bili podvrženi otroškemu delu.
V Ministrstvu za notranje zadeve so razvili standardne operativne postopke za zaščito žrtev
trgovine z ljudmi, prav tako pa je vlada zagotovila gotovinsko pomoč za več kot 380.000
ranljivih družin. Pričela je kaznovati odgovorne, ki silijo otroke v delo. Tako je izdala 25
kazenskih ovadb proti njim. Kljub temu se otroci v Srbiji še vedno znajdejo tudi v najhujših
možnih oblikah otroškega dela, kot sta prosjačenje in celo pornografija, prostitucija ter
trgovina z ljudmi. Otroci opravljajo tudi nevarna ulična dela, srbska zakonodaja pa ne
obravnava otrok, ki beračijo kot žrtve otroškega dela, prav tako so centri za socialno varnost
prenatrpani, kar omejuje prizadevanja za boj proti odpravi otroškega dela.
Statistični urad UNESCO (2019) navaja, da je otrok v Srbiji, ki delajo in so stari med 5 in 14
let, kar 725.227 (15,1 %), šolo jih obiskuje 94,7 %, od tega jih 17,4 % kombinira šolo in delo.
Največ otrok, ki opravljajo najnevarnejše možne oblike dela, kot sta prostitucija ter trgovina
z ljudmi (zlasti deklet), prihaja iz romskih skupnosti. V letu 2018 je bilo 42 % otrok od 1140
migrantskih otrok brez spremstva odrasle osebe. Ti otroci so najbolj ranljivi, kar se tiče
otroškega dela v najhujših oblikah, navaja U. S. Department of Labor (2018). Prosilci za azil
in štipendisti lahko v Srbiji dostopajo do brezplačnega osnovnošolskega in srednješolskega
izobraževanja.
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Graf 12: Statistični podatki dela otrok, izobraževanja ter kombinacije le-teh (5 do 14 let) v Srbiji
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Vir: Bureau of international labour affairs (2019)

Da bi se zagotovila registracija otrok, ki so potomci neregistriranih staršev, so v Srbiji
tehnologi ustvarili poenostavljen postopek registracije za manjšine, kar je eden izmed
primarnih ciljev srbske vlade. V letu 2018 je bilo približno 2100 ljudi, ki so spadali v skupino
potencialnih brezdomcev, večina izmed njih iz romskih skupnosti in Aškalije (tamkajšnja
etnična skupnost). Otroci brezdomcev iz omenjenih skupin so takoj prikrajšani za ustrezno
šolanje ter prisiljeni v otroško delo. Čeprav ima srbska vlada program, kako vključiti otroke
manjšin v šolski sistem tudi brez ustreznih dokumentov, se starši teh otrok pogosto ne
odločajo za vpis zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, neznanja jezika ali bolezni.
Marsikateri srbski otroci se že zgodaj srečujejo z orožjem, saj lahko v Srbiji otroke
usposabljajo tudi v vojaških taboriščih. Srbija je ratificirala vse mednarodne konvencije, kar
se otroškega dela tiče, kot sta že prej omenjena ILO 138 in ILO 182 (U. S. Embassy Belgrade,
2019).
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5.2.2

Gruzija

Indeks po meritvah UN: 0,78
Tudi v Gruziji so, podobno kot v Srbiji, leta 2018 storili korak naprej v prizadevanjih za
odpravo najhujših oblik otroškega dela. Vlada je leta 2018 sprejela Zakon o varnosti pri
delu, da se omogoči obisk nenapovedanega inšpektorata v škodljivih, nevarnih ter težkih
industrijskih panogah. Teh akcij je bilo 90. Posodobljen Zakon o varnosti pri delu iz leta 2019
inšpektorjem za delo daje možnost, da vstopijo v katerokoli podjetje oziroma industrijski
obrat, za katerega sumijo ali bodisi samo preverjajo, da prihaja do nepravilnosti. Vlada je
prav tako odobrila nacionalni akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi ter za zaščito in
integracijo uličnih otrok, ki v mnogih primerih sploh nimajo osebnih dokumentov in ne
hodijo v šolo (U. S. department of labor, 2019). Prav ti otroci mnogokrat spadajo med
delovne, kar se kaže v prisilnem prosjačenju ali trgovini z ljudmi. V Gruziji otroci prav tako
veliko del opravljajo v kmetijstvu. Zakon določa, da lahko inšpektor preverja samo obrate v
podjetjih, kjer se opravljajo otroku škodljiva in težaška dela, zato inšpektorat zahteva
spremembo zakona in možnost preverjanja vseh panog. Zakon prav tako določa, da se
petnajstletni otroci lahko odločijo za prekinitev šolanja samostojno, posledice tega pa se
kažejo v povečanju otroškega dela (Lomidze, 2014).
V Gruziji so tako leta 2019 zabeležili 13.547 otrok (2,9 %), starih med 5 in 14, ki so opravljali
kakršnokoli delo, kar tudi prikazuje graf št. 13. Največ teh jih dela v kmetijstvu (95,5 %).
Gruzija je večinoma tranzitna država za trgovino z ljudmi, predvsem deklic, v Turčijo,
Kitajsko, Ciper ter Združene Arabske Emirate. U. S. embassy Georgia (2019) poroča, da so
Romi in azerbajdžanski Kurdi manjšine, katerih otroci so najbolj podvrženi otroškemu delu
v obliki prosjačenja. Teh je od 1000 do 2000, večina od teh je romskih otrok, ki imajo
omejen dostop do šolanja zaradi slabih finančnih razmer. Še vedno pa je v Gruziji premalo
informacij iz nekaterih regij, kot je Abhazija. Država želi raziskati področje otroškega dela
tudi v teh delih.
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Graf 13: Statistični prikaz otroškega dela in izobraževanja v Gruziji
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Tudi Gruzija je podpisala in ratificirala vse ključne konvencije, kot sta ILO 138 ter ILO 182.
Zakon določa, da je minimalna starost, ko lahko oseba prične z legalnim delom, 16 let, v
težjih obratih pa je minimalna starost 18 let.
Leta 2018 je vlada sprejela Zakon o varnosti pri delu, ki prepoveduje mladoletnikom delo v
zdravju škodljivih ter nevarnih in težkih obratih. Še vedno pa delovno pravo, ki ureja otroško
delo v Gruziji, ni v skladu z mednarodnimi standardi. Prihaja do nepravilnosti, kajti gruzijski
otrok lahko šolanje preneha samostojno pri starosti 15 let, legalno pa lahko opravlja
kakršnokoli delo leto kasneje. Marsikateri otrok pa se takoj odloči za delo, ki je nelegalno.
Čeprav 4. člen Zakona o delu določa, da lahko lažja neplačana opravila opravljajo otroci,
stari 14 let in več, prihaja do nepravilnosti, saj so opravila, katera lahko opravlja, nejasno
napisana (U.S. embassy Georgia, 2018).
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5.2.3

Turčija

Indeks po meritvah UN: 0,79
V letu 2018 je Turčija po oceni ameriškega veleposlaništva zmerno napredovala v
prizadevanjih za odpravo najhujše oblike otroškega dela. Vlada je podpisala Deklaracijo o
odpravi otroškega dela. Poleg tega je bilo usposobljenih 355 inšpektorjev ter 81 vodij
provinc za soočanje z otroškim delom. Celostni model za odpravo najhujših oblik otroškega
dela je preprečil delo otrok na lešnikovih poljih in bil podaljšan do leta 2020. Vendar pa se
v Turčiji otroci soočajo z najslabšimi oblikami dela, kot je prostitucija in vojaštvo. Otroci
opravljajo tudi nevarne naloge v sezonskem kmetijstvu ter v proizvodnih podjetjih.
Nepravilna izvršitev je povzročila neprimerno in nezadostno zaščito otrok, ki so vpleteni v
otroško delo. Poleg tega pa prisotnost otrok v vojaških vodih ne izpolnjuje mednarodnih
standardov in deklaracij.
V Turčiji je bilo leta 2015 (UNESCO, 2019) delovnih 320.254 otrok, starih med 6 in 14 let, od
tega 57,1 % v kmetijstvu, 15,8 % v industriji, samo 1,6 % od teh pa je kombiniralo delo in
udeležbo v šoli, kar prikazuje tudi graf 14. Največ otrok torej dela v kmetijstvu: proizvodnja
bombaža, lešnikov, agrumov, sladkorne pese, kumine, arašidov, marelic, melon in češenj.
Ostale oblike otroškega dela v Turčiji so še rudarstvo, čevljarstvo, tekstil, orodjarstvo,
trgovina z ljudmi in vojaštvo. Graf št. 14 prikazuje grafično ugotovitev omenjenega.
Graf 14: Statistični podatki dela otrok v Turčiji (6 do 14 let)
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Šola + delo

Zaradi ugodnega podnebja je kmetijstvo v Turčiji zelo razvito. Otroci, ki živijo na podeželjih,
tako opravljajo kmetijsko delo tudi do 7 mesecev na leto. Veliko število teh otrok ima
omejen dostop do zdravstvenih pravic in izobraževanja. Prav tako lahko podobno omejimo
dostop, ko govorimo o migrantih v tej državi. To so predvsem Sirci – ti večinoma dobivajo
nižje plače in živijo v slabših pogojih kot turški delavci, kar povečuje možnost izkoriščanja
otroškega dela v teh družinah. Na koncu leta 2018 je bilo več kot 4 milijone beguncev in
prosilcev za azil, ki živijo v Turčiji (UNHCR, 2018). Kar 35 odstotkov migracijskih otrok je
ostalo brez možnosti obiskovanja osnovne šole – natančneje 366.000 otrok. Revščina in
pomanjkanje smiselnih zaposlitvenih možnosti za odrasle prispeva k naraščanju otroškega
prisilnega dela med otroci begunskih staršev. Sirski otroci beguncev večinoma svoje delo
opravljajo na kmetijskih poljih, prosjačenju in v industriji. Otroci v slednji panogi ostajajo v
službah tudi po osem ur in več, šest dni v tednu, ob tem pa prejemajo minimalno plačilo.
Izziv predstavlja zbiranje podatkov za nujno potrebne analize stanja (Veleposlaništvo ZDA
v Ankari, 2018).
Sirski otroci so se tako v Turčiji znašli pred finančno oviro, ki zatira možnost izobrazbe in
enakopravnosti, prav tako problem predstavlja identifikacija teh otrok, saj v večini primerov
nimajo dokumentov. Prav tako prihaja do pomanjkanja strokovnjakov, ki bi beguncem
pomagali pri učenju turškega jezika.

5.2.4

Bosna in Hercegovina

Indeks po meritvah UN: 0,77
Tudi v Bosni in Hercegovini se srečujejo z otroškim delom. Leta 2018 je Bosna in
Hercegovina naredila zmeren napredek pri prizadevanjih za odpravo najhujših oblik
otroškega dela. Vladni centri so v istem letu odkrili 130 potencialnih otrok, ki ustrezajo
opisu prepovedane trgovine z ljudmi in jih napotili v zavetišča. Posledica tega je bilo
povečanje števila regionalnih organov za preverjanje nepravilnosti pri otroškem delu iz 4
na 17. Poleg tega pa so v Sarajevu izdali protokol, ki ga izvedejo ob obravnavanju v primerih
nezakonitih dejanj otroškega dela. Tudi v Bosni in Hercegovini prihaja do najhujših oblik
otroškega dela, kot sta prisilno prosjačenje ter pogojno tudi trgovina z ljudmi. Minimalna
starostna zaščita, pri kateri lahko otrok dela, je 16 let, vendar ne velja za otroke, ki delajo v
zunaj formalnih razmerjih, kot je na primer samozaposlenost. Poleg tega prihaja do
neustreznega usklajevanja med tožilci, policijo ter vladnimi strankami pri odpravi in
zakonodaji o otroškem delu. Pomanjkanje se kaže tudi v identifikaciji otrok beguncev, ki so
med potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi.
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UNESCO (2019) navaja, da je bilo v Bosni in Hercegovini leta 2006 število otrok, ki opravljajo
delo in so stari med 5 in 14 let, kar 44.017, to pa predstavlja 8,9 % vseh otrok. Od tega jih
šolo in delo kombinira 10,6 %. Večina otrok opravlja ulična dela, kot so prosjačenje, čiščenje
avtov ter prodaja izdelkov. Ukvarjajo se tudi s pornografijo in krajami.
Prosjačenje ostaja najpogostejša oblika otroškega dela v Bosni in Hercegovini. Organizirane
skupine in kriminalne družbe pošiljajo otroke na donosne lokacije, tako v Bosni in
Hercegovini kot tudi na mednarodni ravni po vsej Evropski uniji. Največ otrok, ki so najbolj
ranljivi za otroško delo, prihaja iz romskih skupnosti – nameščene poroke ter plačilne
navade pogostokrat vplivajo na romskega otroka, prav tako pa prihaja do pomanjkanja
dokumentov oziroma identifikacije posameznih otrok, ki so zaradi tega prikrajšani za
šolanje. UNICEF (2014) je v svojem poročilu o Romih dejal, da prihaja do pomanjkanja
samozavesti otrok v šoli zaradi neustreznih oblačil, slabih finančnih pogojev in oddaljenosti
od šole same.
V Republiki Srbski prihaja do kršenja pravic bosanskih otrok, ki morajo, če se želijo udeležiti
šole v bosanskem jeziku, prepotovati ogromne razdalje, da bi pridobili ustrezno izobrazbo.
Graf številka 15 prikazuje otroke v Bosni in Hercegovini, ki bodisi delajo ali obiskujejo šolo
oziroma kombinirajo oboje.
Graf 15: Statistični podatki delovnih otrok ter izobrazbe, starih med 5 in 14 let (Bosna in
Hercegovina)
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5.3 ANALIZA OMENJENIH DRŽAV V PRIMERJAVI Z DRŽAVAMI OSTALEGA
SVETA
Če tako primerjamo Italijo in Anglijo, je v letu 1881 v Italiji delo opravljalo nekaj več kot 64
odstotkov vseh otrok, medtem ko je v Angliji delo opravljalo 19 odstotkov otrok. Kot smo
omenili, so Združene države Amerike najbolj učinkovito ukinjale otroško delo, medtem ko
je v Italiji leta 1921 otroški delež znašal še vedno zaskrbljujočih 31 odstotkov.
Mednarodna organizacija dela v svojem poročilu iz leta 2013 navaja, da prihaja do
pomanjkanja podatkov o otroškem delu, predvsem v Centralni Aziji in Vzhodni Evropi.
Podatki za manj razvite države so dobro raziskani, kljub temu pa se težje oblike dela še
vedno ne raziskujejo dovolj oziroma jih izvajalci dobro prikrivajo. Organizacija ves čas
pritiska na posamezne države oziroma njene zastopnike k raziskovanju in reševanju
problema pomanjkanja statističnih podatkov.
Če izvzamemo razvite države in se posvetimo revnejšim, lahko opazimo, da se razširjenost
otroškega dela po državah zelo razlikuje. Na primer, delež otroškega dela je kar petnajstkrat
večji kot v Turčiji (UNICEF in Svetovna Banka, 2016). Medtem ko večini držav uspeva
zmanjševati tovrstno problematiko, nekatere še vedno močno zaostajajo za povprečjem.
Podsaharska Afrika je tako regija, kjer je delo otrok najbolj razširjeno, prav tako pa je
odpravljanje problema na tem področju najbolj počasno. V Alžiriji tako otroci, stari med
sedem in štirinajst, opravljajo fizična dela vsaj uro na dan. Odstotek znaša 7,5, v Maliju nekaj
manj kot 30 odstotkov, v Nigru 48 odstotkov, v Sudanu okoli 30 odstotkov, v Republiki
Kongo okoli 42 odstotkov.
Raziskava je pokazala, da je v Evropi otroško delo skorajda odpravljeno, izvzeti pa moramo
Srbijo, kjer delo opravlja 17 odstotkov otrok iz omenjene starostne skupine, Ukrajino (5
odstotkov) in Belorusijo (2,5 odstotka). Kot smo omenili, delo vpliva na otroka, predvsem
na njegovo fizično in psihično stanje, najbolj pa prizadene možnosti za dobro izobrazbo.
Otroci, ki so stari med sedem in štirinajst let, so najbolj prikrajšani za šolanje v Čadu, kjer je
delež otrok, ki delajo in se ne šolajo, kar polovičen. Sledi Etiopija, ki ima 35 odstotni delež
takšnih otrok, nato Kamerun (15 odstotkov), Kolumbija (13 odstotkov), Nepal (8,5
odstotkov) ter Brazilija s 4 odstotki takšnih otrok (UNICEF in Svetovna Banka, 2015).
Smotrno se je vprašati, kakšna so najpogostejša opravila delovnih otrok. V nasprotju s
splošnim prepričanjem, večina otrok na svetu opravlja neplačljiva družinska dela in
neplačana dela v manufakturah oziroma drugih oblikah plačanega dela. Schultz in Strauss
(2008) sta zbrala številne informacije iz različnih držav (večinoma iz podatkov nacionalnih
statističnih uradov) in nam podala odgovor ter prikazala industrijsko sestavo ekonomsko
aktivnih otrok. V vseh raziskanih državah večina otrok opravlja dela v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribolovu ali ribogojništvu. Tako lahko opazimo, da velika večina opravlja
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neplačljiva družinska dela (68 odstotkov), sledijo plačljiva dela (22,5 odstotka), 8 odstotkov
pa predstavljajo otroci, ki delujejo samostojno. Iz raziskave je razvidno, da jih velika večina
opravlja dela bodisi v ribolovu in hotelirstvu. Otroci iz Bangladeša, stari med pet in
sedemnajst, tako v 16 odstotkih vseh otrok v tej starostni skupini opravljajo delo v ribolovu,
v istih odstotkih pa tudi dela v hotelirstvu. Največji odstotek najmlajše raziskane skupine
otrok, ki delajo, to je od pet do devet let, imajo Gana, Honduras, Nikaragva in Filipini –
otroci delajo večinoma v ribolovu in hotelirstvu.
Škodljivost za nadaljni razvoj otroka torej ni več vprašljiva, na njih pa vpliva tako intenziteta
dela kot tudi njegova oblika, kako dolg je otrokov delovnik, koliko časa ima otrok za igro in
učenje ipd. Koliko ur na teden otroci opravljajo delo, je odvisno od vsake države posebej.
Kovač (2020) je v osebnem intervjuju povedala, da takšne izkušnje močno vplivajo na
otrokov razvoj: »Vsaka travmatična izkušnja, sploh dlje trajajoča, vpliva na spremenjeno
odzivanje, na razvoj tehnik preživetja v ekstremnih okoliščinah, ki potem, ko se okoliščine
spremenijo, dejansko lahko škodijo; žrtve izkoriščanja se pogosto soočajo s slabo
samopodobo, tesnobnostjo, depresijo, samomorilnostjo, nezavednim ponavljanjem travme,
predvsem pa zelo pogosto krivijo sebe za slabo, kar se jim je zgodilo. Proces okrevanja je
zato dolgotrajen.«
Raziskava Svetovne banke (2013) je pokazala, da število ur, ki ga otroci koristijo za
opravljanje dela tedensko, ni povezano z bruto domačim proizvodom. Za primerjavo, Nepal
in Bangladeš imata podobno statistiko, kar se bruto domačega proizvoda tiče, pa vendar
bangladeški otroci opravijo trikrat več ur tedensko kot nepalski. Raziskava je tako pokazala,
da otroci iz Bangladeša, stari med sedem in štirinajst, delovno preživijo kar dvaintrideset ur
tedensko, sledijo Salvador (dvajset ur), Egipt in Etiopija (devetnajst ur) ter Gvatemala
(osemnajst ur in pol). Graf št. 16 prikazuje povprečno število ur otrok v tednu, ki ga porabijo
za delo.

51

Graf 16: Povprečno število ur v tednu, ki jih otrok porabi za delo (starost od 7-14 let)
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Dvanajstletna Aleksandra se zjutraj zbudi ob četrti uri, a ne z razlogom, da bi obiskala šolske
klopi, pač pa zaradi dela, ki ga opravlja z očetom v Salvadorju. Njena naloga je nabiranje
tamkajšnjih polžev. Pogostokrat izpusti zajtrk, nato preživi 14 ur v blatu; da pa ne postaja
zaspana, vzame tudi do štiri tablete dnevno. Plača je izredno nizka – ob zbirki 150 polžev
dobi približno 1,4 dolarja. Takšno delo vpliva na otroka in njegovo samopodobo, saj zaradi
smradu, ki ga njeno delo povzroča, noče biti v stiku s svojimi vrstniki (ILO, 2018).

Mnogim se zdi, da je otroško delo v Evropi popolnoma stvar preteklosti. Pa vendar ni tako.
Tudi v Evropi obstajajo namreč močni indikatorji, ki kažejo na to, da je otroško delo prisotno
v naši bližini in bi lahko porastlo v času ekonomske ter migracijske krize. Vlade imajo nalogo
spremljati situacijo pod drobnogledom in upoštevati konvencije Združenih narodov ter
drugih organizacij pri boju za ukinitev otroškega dela.
Ljudje, ki jih je prizadela ekonomska ali migracijska kriza, se ponavadi počutijo prizadeti.
Povezava med gospodarskim padcem in povečanjem otroškega dela zato ni presenetljiva.
Med recesijo so številne evropske države drastično znižale socialno pomoč in kot protiutež
temu so bile številne družine primorane prisiliti svoje potomce v otroško delo (Volunteer
Weekly, 2013). Razširjenost otroškega dela je v državah v razvoju ogromen problem, v
Evropi pa se zdi, da so podatki o otroškem delu zelo skopi. Pravzaprav se zdi, da govorimo
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o tabu temi. Številke kažejo drugače.
Po podatkih Združenih narodov (Volunteer Weekly, 2013) je v Gruziji 29 odstotkov otrok,
starih med devet in štirinajst let, ki delajo. V Albaniji je v istem starostnem razredu takšnih
19 odstotkov otrok. Veliko otrok opravlja nevarne poklice v kmetijstvu, gradbeništvu,
tovarnah ali na ulicah. Ruska vlada je ocenila, da je v njihovi državi približno milijon otrok,
ki bi lahko opravljali nezakonita otroška dela.
Ostale države, ki so ogrožene, so tiste, ki so pod strogimi varčevalnimi ukrepi ali pa jim ta
možnost grozi: Ciper, Grčija in Portugalska, pa tudi Združeno kraljestvo. Najbolj ranljivi so
Romi in druge manjšinske skupine ter migranti (Muižnieks, 2013).
Vlade morajo biti pozorne na mogoče grožnje ter skrbno analizirati problematiko otroškega
dela in zbirati podatke in informacije o le-tem. Večina držav ima, kot smo že omenili, dobro
in ustrezno zakonodajo, vendar premalo praktičnih dejanj oziroma organov, ki bi takšne
akcije izvajale. Za lažje razumevanje bomo v nadaljevanju predstavili nekaj držav, v katerih
sumijo na zlorabo otrok, ko govorimo o otroškem delu.
Že prej smo omenili, da lahko migracije vplivajo na porast otroškega dela. Če gledamo
globalno, je vsak osmi svetovljan migrant. Podlaga za to oceno predstavlja 214 milijonov
mednarodnih migrantov ter 740 milijonov migrantov znotraj meja lastne države. Približno
tretjina mednarodnih migrantov je stara od 12 do 24 let, kar predstavlja na milijone oseb,
starih osemnajst in manj let, ki prečkajo meje za boljše življenje z ali brez staršev. Čeprav
lahko migracija predstavlja boljše življenje tako za starše kot tudi njihove potomce, se lahko
posamezniki soočajo z resnimi izzivi, kot so potovanje brez ustreznih dokumentov, kako
bodo sprejeti v novo okolje, dostop do osnovnih dobrin, do zdravstvene oskrbe in podobno.
Prav našteto predstavlja veliko tveganje za izkoriščanje delovne sile, tudi ko govorimo o
otroškem delu. Večina vlad se ne ukvarja s takšnimi vprašanji, zato so migranti pogostokrat
prisiljeni delati brez urejenega statusa, prav tako ni izvzeto otroško delo (ILO, 2020).
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6

OTROŠKO DELO IN IZOBRAZBA

Kot smo že poudarili, je delo otrok problematično predvsem z vidika njegovega prostega
časa, razvoja in šolanja. Ker je čas omejen vir, je v veliki meri šolanje odvisno od tega, koliko
ur otrok tedensko nameni delu. Ponazoritve, ki smo jih analizirali, kažejo na to, da imajo
otroci, ki preživijo več kot dvajset ur tedensko na delu, veliko več težav pri šolanju oziroma
učenju kot otroci, ki na delu preživijo manj ur. Prav tako ni bistvenih razlik, kakšno delo
opravlja otrok.
Zvone Šeruga (2020) pravi, da »tudi če otrok konča šolo, bo za silo pismen ponovno pristal
na cesti, brez dela ali kvečjemu v suženjskem razmerju, v razbeljeni kolibi iz odpadkov in z
delom za dolar ali dva na dan. Ni bolje, da v gmajni kot otrok pase krave in preživi kot starec
v krogu družine in od svojih čred, pa čeprav nepismen? Kdo smo mi, razviti svet, da svoje
črke, pravila, matematiko in znanost vsiljujemo vsem in vsakomur - kako naj si s tem
pomaga?«
Šeruga je kot svetovni popotnik in novinar videl ogromno primerov otroškega dela. Njegov
pogled na otroško delo se definitivno razlikuje od humanitarnih organizacij, je bolj otopel
ter realen, mnenje pa se pogosto ne ujema z mnenjem »dobrih duš«, ki poznamo revščino
le iz plakatov.
Buchmann (2000) v svoji analizi omenja večje število dejavnikov, ki imajo močan vpliv na
to, ali bo otrok opravljal delo ali ne. V veliki večini so predvsem starši tisti, ki se odločajo na
podlagi naslednjih dejavnikov:
– Kakšna je premoženjska vrednost, ki jo bo otrok prinesel v družino ob dokončanem
šolanju? Starši so tisti, ki se na podlagi lastnega prepričanja odločajo, ali bo otrok na
podlagi uspeha v šoli lahko blagodejno vplival na družinsko finančno stanje. Prav
tako je finančno stanje družine v državah tretjega sveta velik vpliv na odločitev, ali
poslati otroka v šolo ali ne. Samosvoje odločitve staršev, ki v otroku vidijo več koristi
pri tem, da opravlja dela, ki v družino v kratkem času prinesejo denar, vplivajo na
otrokovo osebno rast.
– Siromaštvo države. Države, ki spadajo med revnejše, se spopadajo z visoko stopnjo
rodnosti, kar pa prinaša tudi delitev sredstev med več sorodnikov. Tako se odločitev,
ali bo otrok šolan ali ne, prenese na roditelje in njihovo taktiko preživetja.
– Razlika med spoloma. Deklice v mnogih državah ne morejo opravljati dela, kot na
primer v Indiji, kjer je sporno videti žensko na visokem delovnem položaju. Starši se
zato pogosto sploh ne odločijo poslati deklic v šolo, ker v tem ne vidijo pomena in
ne opazijo koristi, ki jih lahko prinese izobrazba hčerke.
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Mednarodna organizacija dela je v svojem poročilu iz leta 2007 pojasnila, da je otroško delo
najpogostejša ovira pri doseganju izobrazbe. Šolanje otroka je ključnega pomena za
odpravo in preprečevanje otroškega dela, hkrati pa je dobra izobrazba nujna za
vzpostavitev usposobljenega delovnega kadra in razvoj, ki temelji na načelih socialnih
pravic in pravosodja. Opažen je predvsem napredek pri zavedanju tega problema, o
ozaveščanju javnosti o problemu dela otrok in njihovih možnostih za šolanje. Poleg tega
prihaja do združitve moči mednarodnih agencij. Združeni narodi sodelujejo z velikim
številom agencij, da bi bilo delovanje kar se da učinkovito. Takšno sodelovanje je nujno za
ohranjanje pozitivno usmerjenega gibanja za odpravo otroškega dela in posledično boljših
možnosti za izobraževanje otrok. Podlaga za ukrepe in boj proti problemu je politična volja
posameznih držav oziroma vladajočih, da problem obravnavajo zelo resno. Na podlagi tega,
da v večini držav šolanje otroka ni povsem brezplačno, lahko takoj razvozlamo, da je to
ključni dejavnik odločitve staršev glede šolanja svojih otrok. Starši imajo tako ob vpisu
otroka v šolo stroške za potrebščine in uniforme, ki so v nekaterih revnejših državah
obvezne. Zato se raje kratkoročno odločijo, da je bolje za družino, če otrok opravlja
določeno delo. Kovač (2020) je v osebnem intervjuju povedala, da se tudi slovenske
organizacije združujejo ter sodelujejo pri različnih projektih: »Sodelujemo s sorodnimi
nevladnimi organizacijami pri nudenju podpore osebam, ki doživljajo nasilje, imajo težave z
zasvojenostmi, organizacijami, ki delajo z migranti ipd. V tujini delujejo sorodne nevladne
organizacije, s katerimi se povezujemo bodisi v okviru skupnih projektov bodisi v konkretnih
primerih oseb, ki potrebujejo podporo in pomoč.«
Mednarodna organizacija dela (2019) tako izpostavlja, da je potrebno osnovnošolsko
izobraževanje širiti bolj enakomerno in gledati na problem dolgoročno, na koristi in znanja,
ki ga lahko posameznik pridobi, hkrati pa morajo biti državni organi tisti, ki naj bi omogočili
brezplačno šolanje za vse otroke, ne glede na finančno konstrukcijo njihovih družin. Svet se
mora učiti iz primera dobrih praks. V okviru dela v zvezi z odpravo otroškega dela je lahko
dobra praksa opredeljena kot katerakoli dejavnost, ki na kakršenkoli način pozitivno vpliva
na doseganje ciljev. Lahko vpliva na delovanje v večjem obsegu, kot je politika, kot tudi
dejansko v praksi. Ni pa nujno, da je samo dobra praksa pozitivna v vsakem pogledu. Tudi
negativne prakse lahko koristimo kot informacije oziroma podatke za prihodnost in se iz
njih učimo.

55

Omenjena organizacija je v svojem poročilu (ILO, 2007) podala nekaj ključnih temeljnih
načel, ki označujejo nekatere dobre prakse, kot so na primer:
– Večsektorski pristopi imajo veliko bolj učinkovit in trajen učinek na odpravo in
preprečevanje dela otrok, ki združujejo vključevanje ustreznih ministrstev, socialne
partnerje in civilno družbo.
– Izobraževanje je nujna, vendar nezadostna intervencija v primeru otrok, ki delajo
težje oblike dela oziroma delo opravljajo v nevarnih okoliščinah. Poleg ustreznega
izobraževanja morajo imeti otroci tudi pravice do zaščite le-teh, ki temeljijo na
dostopu do pravnih, zdravstvenih in drugih storitev.
– Delo otrok mora biti vključeno v vse programe, ki zagotavljajo zmanjševanje vseh
vrst oblik dela otrok, nacionalne akcijske načrte in druge okvire, ki takšne oblike
nepravilnosti odpravljajo.
– Vsa partnerstva v širšem okviru Združenih narodov morajo biti skrbno proučena in
dosledna, hkrati pa je treba akcije izvajati in uresničevati tudi v praksi.
– Prakse morajo temeljiti na dejanskih primerih in prepoznavati težave ter reševati
vprašanja, ki se dotikajo posameznih držav.
Otroško delo in izobrazba sta neločljivo povezani. Otroško delo predstavlja glavno oviro pri
izobraževanju, prav tako pa vpliva na udeležbo in uspešnost v šoli. Izboljšanje dostopa do
kakovostnega izobraževalnega sistema lahko predstavlja izjemen potencial za zmanjšanje
problematike otroškega dela. Izboljšan dostop do kakovostnih storitev v šolstvu pa
predstavlja velik potencial za zmanjšanje dela otrok. V tem smislu je izobraževalni sistem
pomemben zaveznik varstva otrok (UNICEF, 2014).
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Za primer si poglejmo spodnjo tabelo (tabela 4) otrok, starih med 7 in 17 let v Braziliji.
Tabela zajema več obdobij, stanje pa se je z leti močno izboljšalo zaradi boja proti
otroškemu delu. Prikazan je delež starostne skupine v odstotkih, vidimo pa lahko, da se je
stanje do leta 2015 močno izboljšalo.
Tabela 2: Pregled otroških aktivnosti, starih med 7 in 17 let v Braziliji (šolanje in delo)

1992
Delo
šolanja

brez 9,7

1999

2008

2015

3,8

2,1

1,6

Samo šolanje

66,7

77,1

84,6

88,7

Šola + delo

13,2

13,8

9,6

6

5,3

3,7

3,8

Nič
naštetega

od 10,4

Delo skupaj

22,9

17,6

11,7

7,5

Šolanje skupaj

79,9

90,8

94,2

94,6

Vir: UCW (2017)

Po ocenah UNICEFA (2014) je bilo 57 milijonov otrok, ki so bili osnovnošolske starosti,
prikrajšanih za šolanje prav zaradi otroškega dela. Približno polovica teh nikoli ne bo šla v
šolo, polovica pa sede v šolske klopi bodisi prepozno, bodisi šolanja ne dokončajo.
The Global out-of-school children initiative (OOSCI) je organizacija, ki spada pod UNICEF ter
UNESCO, svoje poslanstvo pa opravlja od leta 2015. Glavni cilj organizacije je zmanjšanje
števila otrok, ki nikoli niso videli šolskih klopi, ter obravnavanje neskladij pri dostopu do
ustreznega šolanja. Prav tako se organizacija bori za izboljšanje pridobivanja podatkov ter
analiz, kar se tiče šolanja ter otroškega dela (OOSCI, 2018). Čeprav otroci vse pogosteje
vstopajo v šolo, je proces zmanjševanja številk otrok izven šole prepočasen. Za vsaj 34
milijonov otrok je mogoče, da bodo šolanje zaključili predčasno, številka pa je precej
podobna številki iz leta 2000 (UNICEF, 2014).
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7

DOPRINOS POSAMEZNIKA K ODPRAVI OTROŠKEGA DELA

7. oktober velja za Svetovni dan dostojnega dela, kateri nas spominja na idealno priložnost,
da razmislimo o tem, ter apelira na vse sindikate ter organizacije in posameznike, ki se
zavzemajo za dostojno delo po vsem svetu, da tudi sami kaj spremenijo. In kaj lahko?
Kovač (2020) je v osebnem intervjuju povedala, da je najbolj pomembna ozaveščenost
naroda, pri nas pa je ozaveščenost ocenila z »niti dobro niti slabo«: »Nekaj srednjega.
Nekateri vedo, kaj je trgovina z ljudmi, vendar ocenjujejo, da se pri nas ne dogaja. Veliko jih
meni, da so osebe, ki so se znašle v zlorabljajočih situacijah (na primer osebe v prostituciji),
to same želele in so torej same »krive«; tudi strokovni delavci še vedno slabo prepoznavajo
določene oblike izkoriščanja (na primer prisilne poroke).«
Zidar (2020) dodaja: »Mladi veliko vedo o otroškem delu in so proaktivni državljani ter
senzibilni potrošniki, a ne vedno in glede vsega. Vsekakor je potrebna širša mobilizacija
moči, ki jo nosijo mladi, saj se s tem, ko se borijo za prihodnost otrok, ki so v tem trenutku
vpeti v prisilno delo, so žrtve zlorab, izkoriščanja, so izpostavljeni težaškemu delu, nimajo
dostopa do izobraževanja, kakovostne zaščite in celo najbolj osnovnih stvari, kot je tekoča
voda, borijo v resnici za svojo prihodnost in prihodnost novih generacij. Mladi se zavedajo,
da živijo v globalnem svetu, ki prinaša globalno odgovornost. A jim tega bremena ne smemo
naložiti. Odrasli smo tisti, ki moramo prevzeti odgovornost za uresničevanje sprememb ter
v ta proces enakovredno vključevati mlade. Ti bodo namreč nekoč odločali o prihodnosti.«
Obstajajo tri teme, nad katerimi se lahko posamezniki zamislimo, to so delavske pravice,
solidarnost in odprava revščine ter neenakopravnosti. Vse te pojme lahko z lahkoto
povežemo z otroškim delom in posledično z odpravo le-tega.

7.1 SODELOVANJE V SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI OTROŠKEMU DELU
Leta 2002 je Mednarodna organizacija dela 12. junij razglasila za Svetovni dan boja proti
otroškemu delu kot način izražanja nasprotovanja proti nepravilnostim, ki se pojavljajo.
Zagotavlja priložnosti za združitev in doprinos vlad, organizacij, sindikatov ter
posameznikov k obstoječemu problemu in boju proti otroškemu delu. ITUC-CSI (2008) v
svojem prispevku navaja, da je potrebna brezplačna izobrazba za vse otroke za reduciranje
otroškega dela. Vzpostavitev univerzalnega šolanja otrok se je pokazala kot pozitiven
doprinos v boju proti otroškemu delu (ILO, 2008).
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7.2 MOLČEČNOST
Problemi, ki jih prinaša otroško delo, morajo biti izpostavljeni pred širšo javnostjo, da se
lahko ta zaveda resnosti težave, ki jih delo otrok prinaša. Zato je smotrno, da se takšna
opažanja ne zadržijo pri posameznikih.

7.3 ZBIRANJE PODATKOV O OTROŠKEM DELU
Sindikati ter organizacije so dobro informirani o perečem problemu in na podlagi zbiranja
informacij lahko izvajajo efektivne načrte ter ukrepe. Zbiranje podatkov pripomore k
prepoznavanju najhujših kršitev otroškega dela, zato je vsak posameznik dolžan takšno
informacijo, ki jo bodisi zazna sam ali sliši, javiti naprej.
Posamezniki oz. organizacije ter sindikati lahko storijo še marsikaj, kot je na primer pritisk
na vlado v zvezi s prepovedjo otroškega dela, sodelovanje na forumih, povezanih s to temo,
direktna pomoč žrtvam otroškega dela, z demonstracijami ipd (ITUC, 2008).
Podatki so zelo pomembni pri ozaveščanju in razumevanju problematike otroškega dela.
Ko pogledamo graf št. 17, lahko vidimo, kakšen je odstotni delež otrok, ki so stari med 5 in
17 let in so bili del otroškega dela ali pa so celo opravljali težaška dela. Kot je razvidno iz
grafa, se stanje izboljšuje, pa vendar ne tako hitro, kot bi si organizacije želele.
Graf 17: Prisotnost otrok (5-17 let) pri otroškem delu med obdobjem 2000-2016
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Dobrine na tem svetu niso pravično porazdeljene in v veliki meri je otroška prihodnost
odvisna od tega, kje se otrok rodi. Zvone Šeruga (2020) pravi: »Imamo srečo, da živimo v
bogatem in razvitem svetu – da, tudi v Sloveniji! V tretjem svetu sem videl ogromno
otroškega dela, ki pogosto ni več v mejah še sprejemljivega – od beračenja do čiščenja
čevljev na ulicah, prodajanja ostankov česarkoli že ali razbijanja kamnov za cesto. Otroci,
pogosto komajda stari nekaj let. Ne, ni v redu! A tudi revščina ni v redu in lakote ne bomo
rešili s pomilovanjem in zgražanjem. Otroci morajo delati, ker jim je pogosto to edini način
preživetja. Petletniki čuvajo svoje mlajše bratce in sestrice, pasejo koze ali stegujejo roke,
desetletniki marsikje delajo v tovarnah. A dokler se svet korenito ne bo spremenil (in nikoli
se ne bo do te mere!), tukaj ni rešitve.«
Posamezniki se morajo torej združevati v razne organizacije ter skupine, se skupaj boriti
proti otroškemu delu, je pa res, da so svetovne korporacije oziroma podjetja tista, ki bi
lahko spremenila potek izkoreninjanja otroškega dela.
Da potrdimo zgoraj omenjeno, si lahko pogledamo spodnji graf št. 18 v ločenih štiriletnih
intervalih, ki se začenjajo leta 2000. Grafikon predstavlja neenako naravo globalnega
napredka na področju odprave otroškega dela otrok, starih med 5 in 17 let. Prvi štiriletni
interval prinaša upanje, da je otroško delo dejansko lahko odpravljivo v celoti, pa vendar se
je trend ustavil v drugem štiriletnem intervalu, ker je bila stopnja napredovanja pri odpravi
samo 3,2 odstotna. Predzadnji interval je prinesel veliko več pozitivnih novic, rezultati tega
obdobja pa so pokazali največji upad do tega trenutka. Napredek pa se je nato ponovno
upočasnil, kar kaže na nekonsistentnost odprave problema.
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Graf 18: Spremembe pri napredku izkoreninjanja otroškega dela v štiriletnih intervalih (5-17 let)
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Za odpravo otroškega dela je potrebna večja konsistentnost držav ter organov, ki se za to
borijo, prav tako pa večja ozaveščenost ljudi o obstoječem problemu. ILO (2017) navaja, da
se moramo premikati veliko hitreje, če želimo izkoreniniti otroško delo do leta 2025.
Tudi v Sloveniji se zavedamo problematike otroškega dela. Kovač (2020) je v osebnem
intervjuju dodala, kako lahko posameznik doprinese k odpravi trgovine z ljudmi: »Različno
– najpomembneje je, da ne sodeluje pri izkoriščanju. Za fante in moške velja, da naj ne
uporabljajo storitev oseb v prostituciji; vsi smo lahko pozorni in ne dajemo denarja osebam,
za katere ocenimo, da so prisiljene v beračenje; pozorni smo lahko pri najemanju gradbenih
delavcev in se pozanimamo, ali so vsi izvajalci plačani za svoje delo; strokovni delavci
različnih strok lahko pri svojem delu prepoznajo možne žrtve in sprožijo vse postopke;
pomembno pa je tudi, da si ne zatiskamo oči in prepoznamo problem ter ne krivimo žrtev,
pač pa storilce in uporabnike njihovih storitev ter tako dolgoročno prispevamo h krepitvi
najbolj ranljivih.«
Da se svetovne organizacije trudijo izkoreniniti otroško delo, potrjuje tudi spodnji graf
številka 19. Prikazan je upad ali porast otroškega dela na najbolj prizadetih območjih, kjer
je opazno, da najbolj trpi Podsaharska Afrika, ki je med letom 2012 ter 2014 pridobila
dodaten odstotek (ILO, 2017).
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Graf 19: Stanje otroškega dela po najbolj prizadetih območjih med letom 2012-2016
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Graf št. 19 prikazuje, kakšno je bilo stanje na določenih območjih leta 2012 (modra barva)
in leta 2016 (rdeča barva). Iz grafa je razvidno, da se je delež v Podsaharski Afriki torej
povečal za en odstotek, in sicer z 21,4 na 22,4 odstotka, medtem ko je v Aziji, Latinski
Ameriki ter Karibih stanje nekoliko boljše. Kot smo že večkrat razbrali v nalogi, se stanje
izboljšuje, vendar se zdi, da nekoliko prepočasi.
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8

VELIKE KORPORACIJE IN IZKORIŠČANJE OTROK ZA DELO

Kljub številnim deklaracijam in predpisom, ki smo jih omenili že prej, pa je v svetu kar nekaj
korporacij, ki še vedno izkoriščajo otroke kot delovno silo. Leta 2014 (Hunt) je CNN poročal,
da so najbolj ranljive države, ki se soočajo z otroško delovno silo, Eritreja, Somalija, Kongo,
Mjanmar, Sudan, Afganistan ter Pakistan.

8.1 NESTLÉ
Nestlé je ena izmed največjih in najbolj prepoznavnih znamk na našem planetu, podjetje pa
še vedno obratuje tudi s pomočjo otroškega dela. Clarke (2015) je poročal, da so otroci,
stari pod petnajst let, še vedno opravljali dela na kmetijah kakava pod upraviteljem
omenjenega podjetja. Družba že desetletja obljublja, da bo v svoji verigi opustila otroško
delo, vendar se tožbe proti podjetju kopičijo. Združenje za pravično delo (v nadaljevanju
FLA) je izdalo poročilo, v katerem navaja, da so na teren poslali svoje raziskovalce in obiskali
260 kmetij na Slonokoščeni obali, kjer predelujejo kakav (FLA, 2013). Odkrili so, da je bilo
na kmetijah 56 otrok, starih do 18 let, od tega 27 pod 15 let.
Na eni od kmetij v omenjeni državi so sporočili, da so našli dokaze o prisilnem delu otrok,
ko mladoletnik ni prejel nobenega honorarja za več kot leto dni opravljanja dela.
Slonokoščena obala je največja predelovalka kakava, ki je potreben za izdelavo čokolade.
Za Nestlé je ta produkt vreden 60 milijard funtov letno (FLA, 2013). Raziskovalci FLA, ki so
bili zadolženi raziskati in najti dokaze o prisilnem delu otrok, so našli dokaze o otroškem
delu na 7 odstotkih raziskanih kmetij v letu 2013. Kodeks Nestléja sicer prepoveduje
uporabo otroške delovne sile v svoji dobavni verigi. Čeprav so raziskovalci opazili, da se
korporacija trudi ukinjati otroško delo, je bila ozaveščenost kmetij, ki pridelujejo kakav, s
problematiko otroškega dela znatno premajhna. FLA tudi ugotavlja, da kmetje niso imeli
nobenega sistema, s katerim bi preverjali starost delavcev na svojih kmetijah (Clarke, 2015).
Na kmetijah je bilo opaženih 24 otrok, ki so dela opravljali kot družinski delavci in se niso
udeleževali šolskega pouka. Na omenjenih kmetijah se od otroka pričakuje, da bodo
opravljali nevarne naloge, vključno z uporabo mačet ter prenašanje težkih bremen (FLA,
2013). Obtožbe o delavskih pravicah otroka na korporacijo letijo že več let. Leta 2001 je
Nestlé podpisal tako imenovani Harkin-Engel protokol, prostovoljna privolitev vseh članov
v tej industriji, da bi zmanjšali otroško delo. Štiri leta kasneje se je nad Nestlé spravil tudi
odvetnik Terry Collingsworth in vložil tožbo zoper družbo, s sporočilom, da podjetje ni
storilo dovolj oziroma je storilo premalo glede boja proti otroškemu delu.
V sodnih dokumentih tožniki trdijo, da so bili del trgovine z ljudmi in poslani v prisilno
predelavo kakava. Trdijo, da so bili bičani, pretepeni ter prisiljeni delati tudi 14 ur dnevno,
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spali pa so v nevzdržnih razmerah. Eden izmed tožnikov je dejal, da so pazniki grdo ravnali
z otroki in jih prisilno zadrževali na delu. Primer je bil nerešen in poslan na Vrhovno sodišče
ZDA (Clarke, 2015). Whoriskey in Siegel (2019) sta v svojem poročilu poročala, da so
tamkajšnji otroci, ki so opravljali delo na kakavovih poljih, bili primorani lagati o svoji
starosti, njihovi izrazi pa so vidno izčrpani. Svetovna podjetja, ki predelujejo kakav, so
zamudila vse roke, ki so si jih postavila za izkoreninjenje problema, vse pa kaže, da
problema ne bodo odpravili tudi v tem ciljnem letu. Približno dve tretjini svetovne ponudbe
kakava prihaja iz Zahodne Afrike, kjer je bilo leta 2015 več kot 2 milijona otrok, ki so se
ukvarjali s tem delom (U. S. Labor department, 2015).
Nestlé leta 2018 ni mogel zagotoviti, da se njihovi produkti izdelujejo brez pomoči otroške
delovne sile. Že dvajset let se svet bori proti izkoreninjanju te oblike otroškega dela,
spremenilo pa se je zelo malo. Svetovna podjetja čokolade še vedno niso identificirala vse
kmetije, kjer za svoje produkte predelujejo kakav; posledično tudi ne vedo, kakšno je stanje
otroškega dela na kmetijah. Že leta 2001 so se vodje svetovnih korporacij predelave kakava
strinjali, da bodo izkoreninili otroško delo v svojih podjetjih, ciljno leto pa je bilo leto 2005.
Za uspeh bi si morala podjetja podrediti gospodarske sile, ki silijo otroke v delo na plantažah
kakava v najrevnejših državah, prav tako pa razviti sisteme za nadzor izkoreninjanja
otroškega dela. Podjetja letno ustvarijo za 103 milijarde dolarjev prodaje izdelkov, ki
vsebujejo kakav. V 18-tih letih so za preprečevanje otroškega dela skupno namenila 150
milijonov dolarjev. Vendar ni opaziti vidnejšega napredka, predvsem prihaja do
pomanjkanja idej, kako izkoreniniti otroško delo. Najbolj bode v oči dejstvo, da prihaja do
slabo določenih pravil podjetij, kar se otroškega dela tiče. Tako so inšpektorji dolžni obiskati
manj kot 10 odstotkov kmetij (Whoriskey in Siegel, 2019).
Podjetja, kot je Nestlé, storijo ravno dovolj za odpravo otroškega dela, da ne bi pritegnili
medijske pozornosti, kar pa je občutno premalo za izkoreninjenje tega problema (Fountain,
2018). Nestlé (2020) na svoji spletni strani odločno pojasnjuje, da je otroško delo
nesprejemljivo in da je podjetje zavezano k preprečevanju otroškega dela. Sodelujejo z več
kot 700.000 kmeti po vsem svetu, ki v velikih primerih vodijo družinska podjetja, v katerih
dela opravljajo tudi otroci. Videti je, da podjetje ima vizijo, sodeluje z raznimi
humanitarnimi organizacijami, kljub temu pa prihaja do pomanjkanja statističnih podatkov
ter terenskega preverjanja, ki sta osnova za preprečevanje otroškega dela.

8.2 H & M
Švedska modna veriga prav tako sodi med tiste, za katere je javno znano, da se soočajo z
otroškim delom. Tovarne z oblačili tako v Mjanmaru štejejo veliko otrok, ki so mlajši od 14
let in delajo več kot 12 ur na dan. Tovarne praktično zaposlujejo vsakega, ki bi želel delati,
ne glede na njegovo starost. Podjetje se zaveda problematike otroškega dela, vendar je
nadzor le-tega slabo organiziran (Butler, 2016). Raziskovalci so leta 2014 preučevali delovne
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razmere v Mjanmaru in ugotovili, da prihaja do pomanjkanja nadzora otroškega dela,
prisilnih nadur ter majhnega plačila. Istega leta je mjanmarska vlada predpisala minimalno
plačo za osemurni delavnik, in sicer 2,3 funta (Butler, 2015).
H&M je za The guardian (Butler, 2016) dejal, da je za njih izredno pomembno, da so njihovi
proizvodi narejeni v dobrih delovnih pogojih in ob upoštevanju varstvenih, zdravstvenih in
okoljevarstvenih pravic. Podjetje je v skladu z zakoni svoje ukrepe izvedlo v dveh tovarnah
v Mjanmaru, kjer je prihajalo do nedovoljenih nadur pri otroškem delu. Dalton (2017)
poroča, da so v Mjanmaru odkrili primere deklic, ki so bile stare manj kot 14 let in so
opravljale delo v omenjenih tovarnah. Z delom so pričele zjutraj okoli sedme ali osme ure
in garale vse do dvajsete ure zvečer, včasih pa tudi dlje, torej so delale po 13 ali celo 14 ur.
Podjetje je, ko je izvedelo za dogajanje v omenjeni tovarni, takoj prekinilo sodelovanje.
Takšnih tovarn pa je v Mjanmaru še ogromno, premalo pa je raziskav na to temo. Jasmin
Mawson in Libby Sanders (2019) sta v poročilu z imenom Baptist world aid Australia
povedala, da je podjetje H&M boljše kot marsikateri podobni proizvajalec, vendar ima še
ogromno prostora za napredek. Podjetje se je velikokrat izognilo vprašanjem, povezanim z
otroškim delom, vendar v svojih redkih izjavah na to temo zagotavljajo, da delujejo v skladu
s pravili ter zagotavljajo delo za ogromno ljudi (Bradley, 2016).
Podjetje ima partnerje tudi v drugih državah, kot so Kambodža, Uzbekistan in Bangladeš.
Slika je podobna, tudi v teh državah so našli primere delovnih otrok, ki so bili stari do 12 let
in svoje delo opravljali tudi do 14 ur dnevno za zelo skromno plačilo. Podjetje je sicer
prenehalo s peskanjem svojih izdelkov, kot so kavbojke. Dokazano je, da je peskanje
nevarno za bolezni pljuč, kar se pri človeku lahko konča s smrtjo (Geertjan, 2013).

8.3 PHILLIP MORRIS
V tobačni industriji je že dolgo let kot pereč problem zasidrano otroško delo, in sicer v
podjetjih po vsem svetu. Podjetje Phillip Morris, ki ima v lasti Marlboro, se že vrsto let bori
z otroškim delom. Leta 2010 je podjetje priznalo, da se sooča z omenjenim problemom in
zaznava delo otrok, starih okoli 10 let. Svoje partnerje imajo v Kazahstanu in prav tam je
delež otrok, ki delajo, visok (Phillpott 2019).
Walker (2019) je dejal, da veliko delavcev, med njimi tudi otrok, prihaja iz sosednjega
Kirgizistana. Delavci so podvrženi pogojem, ki so nevzdržni, prihaja do prisilnega dela ter
slabega plačila. Inšpektorji so zaznali 72 primerov kršitev, kar se otroškega dela tiče. Phillip
Morris proizvaja blagovne znamke, kot sta Marlboro in Chesterfield v več kot 150 državah
po vsem svetu. Leta 2009 so od kazahstanskih kmetov kupili več kot 1500 ton tobaka.
Zavedajo se problema otroškega dela in posledično sodelujejo z vlado ter nevladnimi
organizacijami, da bi zagotovili preprečevanje otroškega dela ter zlorab otrok (Walker,
2019).
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Buchanan (2019) za še vedno prisotno otroško delo krivi kazahstansko vlado, prav tako pa
tudi Phillip Morris za prepočasen odziv in posredovanje za odpravo obstoječega problema.
Prav tako zadnja poročila in raziskave pravijo, da še vedno prihaja do pomanjkanja
implementacij idej v praksi. V poročilu organizacije Human rights Watch (2017) Buchanan
ter Wurth omenjata, da je bilo ogromno primerov otrok, ki so dobili številne izpuščaje po
vratu ter tudi na želodcu. Prihajalo je do primerov prisotnosti nevarnih pesticidov, prav tako
pa so bili otroci izpostavljeni nikotinu, ki ga telo absorbira v stiku kože s tobakovimi listi. Pri
otrocih je posledično prihajalo do bruhanja, omotice ter šibkosti mišic. Otroško delo v
tobačni industriji je vedno bolj prisotno, premiki k ukinitvi otroškega dela pa so minimalni.
Dokazano je, da se 14 letni otroci ukvarjajo s predelavo tobaka v Evropi kot tudi v Združenih
državah Amerike, največji delež pa je v Aziji in Afriki. Družine se pogostokrat znajdejo v
revščini in delo otroka je ena izmed alternativ. Sprejetih ni bilo nobenih učinkovitih
ukrepov, ki bi preprečevali delo otrok na plantažah tobaka, prav tako prihaja do izredno
majhnih plačil delavcev ter kršenja osnovnih otrokovih pravic. Prihaja do dvojnega bremena
pri stiku otrok s tobakom – samo delo ter breme dela s smrtonosnim proizvodom, ki vpliva
na zdravje otroka. Leta 2011 je na poljih tobaka delovalo približno 1,3 milijona otrok,
številka pa je iz leta v leto večja in se ne niža, kot bi bilo potrebno, glavni razlog pa je
revščina v družinah, ki nato pošljejo otroka na delo. Med letoma 2000 in 2013 se je pojav
otroškega dela na plantažah tobaka zmanjšal v Turčiji, Braziliji in Združenih državah
Amerike, povečal pa se je v številnih drugih državah, kot so Indija, Zimbabve ter Argentina
(Boseley, 2018).
Indija velja za državo, v kateri je otroško delo nekaj povsem običajnega. Tako je anketa iz
leta 2012 s strani indijske vlade v sodelovanju z National sample Survey Organization (tudi
NSSO) pokazala, da se število otrok, ki delajo, močno razlikuje po zveznih državah. Spodnji
graf številka 20 kaže, da je v okrožju Uttar Pradesh, ki se nahaja na severu Indije in šteje
200 milijonov prebivalcev, največ otrok, ki opravljajo delo.
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Graf 20: Število otrok po zveznih državah v Indiji, ki delajo (5-14 let)
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Iz grafa št. 20 lahko razberemo, da je Uttar Pradesh daleč najbolj podvržena otroškemu
delu, leta 2012 so našteli kar 2.183.447 otrok, ki delajo (Shah, 2014). Se pa sledi otroškega
dela v prej omenjeni industriji pridobivanja tobaka najdejo tudi v drugih državah. Tako je
na primer v Republiki Malavi bilo odkrito, da so starši otroke izpisali iz šolskih programov
ter jih napotili na delo v tobačno industrijo, glavni razlog je velika revščina tamkajšnjega
prebivalstva. Veliko družin nato težko prigaran denar dobi šele nekaj mesecev pozneje, ko
lastniki polj tobaka pridelek prodajo naprej. Njihova tedenska plača je vedro koruze. V
Mehiki je, po poročilu The Guardiana, bilo opaženih 7 od 10 raziskanih plantaž, na katerih
delo opravljajo večinoma otroci, kljub temu da se je vlada že nekaj let soočala s tem
problemom in poskušala otroke zadržati v šolskih klopeh. V Indoneziji so poročevalci The
Guardiana obiskali plantaže v Lomboku (otok v Indoneziji), kjer so opazili znatno povečanje
problemov otrok z zdravstvenimi težavami, ki jih lahko povežemo s predelavo tobaka
(Boseley, 2018).
Po podatkih U. S. Department of Labor (2018) je lani Indonezija prikazala zmerno
napredovanje v prizadevanjih za odpravo najhujših oblik otroškega dela. Vlada je znatno
povečala finančna sredstva tamkajšnjega inšpektorata. Ta je do leta 2017 znašal 2,1
milijona dolarjev, nato pa se je povečal za kar 8,1 milijona dolarjev, kar znaša 10,2 milijona
dolarjev. Izvedla je 19.792 delovnih racij in nadaljevala sodelovanje z Mednarodno
organizacijo dela. Največ otrok, ki predelujejo tobak, so odkrili na otoku Java. Podoben
problem ima tudi korporacija British American Tobaco (BAT), ki ustvarja znamke, kot so
Lucky Strike, Pall Mall in Rothmans.
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Deček Luis je star 14 let, pa že opravlja naporno delo na tobačnih poljih v Severni
Karolini. Čeprav je Luis otrok, ki je še premlad za nakup cigaret, je v tej zvezni državi
legalno opravljati delo na tobačnih poljih pri njegovih letih. Plačan je približno 7,25
dolarja na uro. Od ponedeljka do sobote leta 2017 je vstajal ob peti uri zjutraj ter
se oblečen v dolge rokave, kavbojke, škornje ter rokavice in s klobukom na glavi
podal na delo. Domov je prišel okoli sedme ure zvečer. Delavci na takšnih poljih so
venomer izpostavljeni vročini, temperatura pa skoraj vsak dan doseže 32 stopinj
celzija. Prav tako je sporno, da se otroci srečujejo z ostrimi predmeti, tobak pa
vsebuje v vodi topen nikotin, kar – sploh otrokom – predstavlja grožnjo
absorbiranja nikotina. Delavci na takšnih plantažah so izpostavljeni tveganju šestih
absorbiranih cigaret na dan – takšna izpostavljenost pa lahko privede do
zastrupitve z nikotinom, slabosti, bruhanja ter glavobol. Luisova mama je bila
preveč bolna za delo, zato ji je Luis hotel pomagati (Glenza, 2018).

8.4 APPLE
Gigant Apple se prav tako spopada s problemom otroškega dela pri izdelavi telefonov in
ostalih izdelkov. Odkrili so več primerov dela otrok v dobavnih verigah, vključno z razkrito
kitajsko družbo, poimenovano Guangdong Real Faith Pingzhou Electronics, ki je zaposlovala
74 otrok, vsi pa so bili mlajši od 16 let. Leta 2012 so odkrili 106 primerov otroškega dela v
dobavnih podjetij, vsa leta prej pa 70 primerov. Garside (2013) poroča o številnih
samomorih, tudi otrok, ki so delali v nepredstavljivih pogojih. Od 400 dobaviteljskih podjetij
je bilo odkritih 11 primerov tovarn, kjer delo opravljajo tudi otroci. Številni izmed njih so
delo opravljali z uporabo ponarejenih osebnih dokumentov. Veliko otrok je trpelo tudi
zaradi težaških del, ki se kažejo v prenosih velikih bremen. Apple ni želel razkriti starosti
otrok, njihov kodeks ravnanja pa navaja, da se lahko zaposlijo samo otroci, stari 15 let in
več.
Glavni izvršni direktor Tim Cook se je znašel pod plazom kritik zaradi omenjenih
samomorov. Na podlagi določenih intervencij so odkrili primere tudi v Pingzhouju, kjer so
bili otroci vrnjeni svojim družinam, delodajalec pa je moral kriti stroške poti oziroma
prevoza. Applovi terenski delavci so med drugim odkrili tudi ostale nepravilnosti, kot je
nepojasnjena zamrznitev plač. Apple je leta 2012 poklical 8000 zaposlenih v tamkajšnjih
podjetjih ter preveril pravilnosti pri delu otrok (Garside, 2012).
Apple je leta 2018 pričel z novo raziskavo. Na jugozahodu Kitajske je prihajalo do
nepravilnosti, kjer so bili dijaki prisiljeni v delo pri nastajanju nove Applove ure. Raziskavo
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je izvedlo društvo Scolars Against Corporate Misbehaviour (v nadaljevanju SACOM), ki se
ukvarja s pravicami delavcev. V poročilu so izdali, da je na podlagi raziskav prihajalo do
kršenja kitajske zakonodaje kot tudi mednarodnih standardov. Raziskave temeljijo na
pogovorih z 28-timi anonimnimi najstniki, ki so bili prisiljeni opravljati delo preko poletja,
stari pa so bili med 16 in 19 let. SACOM poroča, da so bili v delo prisiljeni s strani šole, ki je
na njih pritisnila tako, da jim ni pustila dokončati šolanja. Študenti so bili pogosto prisiljeni
delati nadure, prav tako so bili prisiljeni v nočno delo, norme delodajalcev pa so bile
nesmiselne. Apple je leta 2018 izdal poročilo, ki pojasnjuje revizijo podjetja, ki ni delovalo
v skladu s pravili, navaja SACOM (E&T, 2018).
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9

PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA MLADIH V SLOVENIJI

Do sedaj smo spoznali, da je Slovenija sorazmerno varna država, ko govorimo o otroškem
delu. U. S. Department of labor o Sloveniji nima statističnih podatkov, ki bi nakazovali, da
pri nas bijemo bitko z otroškim delom. S pravnega vidika je razvidno, da mora biti oseba
stara 15 let in več, da lahko prične z delom. Zakon omejuje ure, počitek, prepoved
opravljanja dela v nevarnih okoliščinah in na nevarnih lokacijah in določa nadzor odrasle
osebe za delavce, ki so mlajši od 18 let.
Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, splošne pogoje zaposlovanja odraža Pravilnik o
varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, 21/13 in
78/13), ki šteje sedem členov. Drugi člen razlikuje med naslednjimi pojmi:

– Mlada oseba je oseba, ki je mlajša od 18 let in je že v delovnem razmerju.
– Otrok je oseba, ki še ne šteje 16 let in redno obiskuje šolanje.
– Mladostnik je oseba, ki je že dopolnila 16 let in še ne 18 let ter ni več šoloobvezna.
Več o členih si lahko ogledate pod naslovom Pravilnik o varovanju zdravja otrok. Po
podatkih ameriške ambasade v Sloveniji iz leta 2018 ima slovenska vlada učinkovit
zakonodajni sistem, ko govorimo o zaposlovanju in delu otrok ter mladostnikov. Pa vendar
lahko na zaposlitev mladih vplivajo številni dejavniki.
Da bi lažje razumeli problematiko zaposlovanja mladih, se moramo dotakniti še drugih
pravnih aktov, ki govorijo o diskriminaciji na področju zaposlovanja. Slednja pogostokrat
vpliva na odločitev delodajalcev. Pri nas to področje ureja Zakon o varstvu pred
diskriminacijo (Uradni list RS, št 33/16), zakon pa šteje 45 členov. Med drugim govori o
prepovedi diskriminacije, najhujše oblike diskriminacije pa opredeljuje 12. člen:
– večkratna diskriminacija, ki je podana, kadar je oseba diskriminirana zaradi več
osebnih okoliščin hkrati,
– množična diskriminacija, ki je podana, kadar je s spornim ravnanjem diskriminiranih
več oseb hkrati, zlasti če je motivirana s sovraštvom ali prezirom do oseb z določeno
osebno okoliščino,
– dolgotrajna oziroma ponavljajoča se diskriminacija,
– diskriminacija, ki vsebuje ali bi lahko vsebovala težko popravljive posledice za
diskriminirano osebo glede povzročitve škode njenemu pravnemu položaju,
pravicam ali obveznostim, zlasti če je storjena v razmerju do otrok ali drugih
slabotnih oseb.
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) natančno opredeljuje
diskriminacijo bodisi na delovnem mestu ali pa pri razgovorih za le-te. Delodajalec se mora
držati etičnega ravnanja ter vsakega potencialnega zaposlenega obravnavati enako, pri tem
pa ne sme razlikovati med spolom, nacionaliteto, njihovim poreklom, finančnim stanjem
ter zdravstvenim položajem. V primeru kršitve zgoraj omenjenih pravil lahko delodajalca
oseba prijavi na Inšpektorat za delo Republike Slovenije, razlogi za prijavo pa so lahko tudi
maltretiranje ter mučenje (ZRSZ, 2020). Zidarjeva (2020) je v osebnem intervjuju dodala,
da UNICEF sodeluje z MOD in drugimi mednarodnimi organizacijami v prizadevanjih za
izkoreninjenje otroškega dela. UNICEF sodeluje tudi s podjetji in korporacijami, in sicer
tako, da jim pomaga pri razvoju ukrepov za naslavljanje otroškega dela v njihovih dobavnih
verigah. Sem lahko uvrstimo razvoj etičnih kodeksov, pogodbenih določil, internih politik,
krepitev zmožnosti podjetij, da boljše razumejo pojavnost in posledice otroškega dela.
Dodatno UNICEF pomaga pri razvoju sistemov nadzora, poročanja in ukrepanja ter politik
ničelne tolerance do veriženja podizvajalcev, kjer lahko pride do otroškega dela, ki ostane
naročnikom prikrito.
Statistični urad Republike Slovenije navaja, da je bilo od ankentirancev, starih od 15 do 29
let, večina zadovoljnih s potekom svojega življenja (15,1 odstotka vprašanih v tej starostni
skupini). 48,6 odstotka jih je bilo zaposlenih v stalnem delovnem razmerju, 27,1 odstotek
pa v začasnem delovnem razmerju. Povprečna starost, ko oseba zapusti domače
prebivališče, je 28,2 leti. V Sloveniji je bilo leta 2017 zaposlenih 162.000 oseb, starih med
15 in 29 let, kar znaša 16,9 odstotka vseh zaposlenih v državi. Leta 2016 je bila povprečna
bruto plača oseb, starih med 15 in 24 let, več kot 1.100 €, kar predstavlja 34,1 manjši
odstotni delež kot pa povprečna mesečna bruto plača vseh zaposlenih v Sloveniji, ki je okoli
1.700 € (Čuk, 2018). ZRZS (2019) za Slovenijo navaja, da je bilo januarja leta 2019 7.118
oseb, starih med 15 in 24 let, ki so bile brezposelne. Brezposelnost v letu 2019 v tej starostni
skupini je bila najnižja meseca maja, ko je bilo registriranih brezposelnih oseb 5.347,
decembra leta 2019 pa je številka ponovno narasla na 7.012. Območna služba (v
nadaljevanju OS) Ljubljana je decembra štela 1.503 osebe iz omenjene starostne skupine,
ki so bili brezposelni, OS Maribor pa 1.085 oseb. Če številke primerjamo z letom 2014, je v
decembru bilo v OS Ljubljana 2.498 brezposelnih oseb v istem starostnem razredu, v OS
Maribor pa 1.498. Gospodarska kriza je dokaj slabo vplivala na zaposlovanje mladih, ki so
bili nadpovprečno prizadeti. V obdobju med letoma 2008 in 2013 se je stopnja zaposlenosti
oseb, starih med 15 in 24 let, znižala, v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami je bil
padec največji ravno v tej starostni skupini. Poslabšanje omenjenega stanja je bistveno višja
ter raste hitreje kot v povprečju ostalih držav EU. Glede na oceno Inštituta za
makroekonomske analize in razvoj Republike Slovenije (IMAD) je takšno stanje posledica
izpostavljenosti mladih delu za določen čas, ki ni bilo podaljšano med krizo.
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Po omenjenem upadu zaposlenosti mladih se je leta 2014 krivulja obrnila navzgor, ko so se
delovne razmere na trgu začele izboljševati, vključujoč vse starostne skupine, tudi
najmlajše. Trend se je začel zaradi povečanega povpraševanja po iskanju novih sodelavcev,
povečanja študentskega dela, demografskih trendov ter aktivne politike zaposlovanja, ki se
je usmerila v zaposlovanje mladih.
Stopnja brezposelnosti oseb, ki so stare 25 let ali manj, je leta 2013 znašala 21,6 odstotka
in se leta 2016 znižala na 15,2 odstotka, kar je bilo takrat pod povprečjem Evropske unije
(18,7 odstotka). Delež mladih, ki so registrirani kot brezposelni, je višji v vzhodni Sloveniji,
ki zaostaja za zahodno Slovenijo tako v gospodarskih kot družbenih pogledih. Leta 2016 je
bila stopnja brezposelnih v starostni skupini od 15 do 24 let 26,3 odstotna v vzhodni
Sloveniji, v zahodni pa 16,6 odstotna, medtem ko je bila v starostni skupini oseb, starih med
25 in 29 let, brezposelnost 16,7 odstotna v vzhodni Sloveniji, v zahodni pa 11,8 odstotna.
Še vedno lahko govorimo o pozitivnem trendu, saj je leta 2013 bila stopnja v vzhodni regiji
33,3 odstotna, v zahodni pa 23,8 odstotna. Število mladih, ki so bili leta 2016 registrirani
pri Zavodu RS za zaposlovanje, je bilo 21.530, leta 2013 pa je bila številka največja, 32.523
oseb (EMPL, 2017).
Če številke primerjamo z letom 2019, je brezposelnost v tej starostni skupini znašala 8,1
odstotek. Najvišja je bila aprila leta 2013, ko je znašala 25,6 odstotka, najnižja pa oktobra
leta 2018, ko je znašala samo 6,7 odstotka. Povprečna brezposelnost od leta 1996 do leta
2019 je 15,51 odstotka (Trading economics, 2019). Slovenija se s priporočili Sveta o jamstvu
za mlade bori s stopnjo brezposelnosti mladih. Po smernicah, ki jih je Evropska komisija
izdala – pod programom z imenom Youth Guarantee, se je Slovenija zavzela, da bo vsaka
oseba, ki je stara med 15 in 29 let, dobila ponudbo za službo. Slovenija je prav zaradi tega,
ker Slovenci ter Slovenke na trg dela vstopajo bolj pozno od povprečja, podaljšala mejo na
29 let. Slovenska vlada je adaptirala program januarja 2014. Program pravi, da bo zajemal
več kot 126.000 mladih oseb v Sloveniji, ključni cilji pa so hitrejše in učinkovitejše
vključevanje mladih na trg dela (Slovenia Times, 2014).
Medtem ko so Evropska komisija ter pristojne agencije Evropske Unije razmeroma
pozitivno naravnane v zvezi z izvajanjem omenjenega programa v Sloveniji, pa so
predstavniki mladinskega sektorja, ki prav tako nadzirajo program, bolj kritični. Podali so
več izzivov, ki bi morali biti implementirani v program. Po njihovem mnenju je bilo izvajanje
ukrepov, ki jih narekuje program, pod pričakovanjem, pri čemer je bilo doseženih le dve
tretjini zastavljenih ciljev. Predvsem se cilja na neustrezno črpanje sredstev ter na
načrtovano sodelovanje mladih. Nekateri načrti, ki jih je narekoval program, pa niso bili
izvedeni oziroma se niso izvajali zaradi zapletenih pravnih okvirov. Sodelovanje med
ministrstvi je bilo pod vsako kritiko, prihajalo je do pomanjkanja sinergije med ministri, zato
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je nastala pobuda premestitve programa na vladno raven.
Nastala je tudi posebna delovna skupina za spremljanje izvajanja programa, kar je pozitiven
korak, pa vendar ostaja izziv zaradi slabega sodelovanja ministrstev. Večina ukrepov ni
spodbujala zaposlitve za nedoločen čas, prav tako prihaja do pomislekov v zvezi z
naraščanjem negotovih oblik dela, povečanjem samozaposlitve med mladimi, ki so v
mnogih primerih videti kot nekakšne prisilne zaposlitve in protiukrep nezmožnosti
pridobitve stalnih zaposlitev. Večina ukrepov je kratkoročne narave, le eden od 36-tih
ukrepov namreč spodbuja stalno zaposlitev.
Program Youth Guarantee se lahko pohvali, da se ga drži vsaka članica Evropske unije ter
mladini v Evropi ponuja različne možnosti, ki pozitivno vplivajo na njihovo življenje. V
diagramu programa je vsako leto od leta 2014 angažirano čez 3,5 milijona mladine, ki so
potrdili predlog o zaposlitvi (Evropska komisija, 2020).
Mladinski svet Slovenije je leta 2015 opravil anketo, v kateri je spraševal mlade, kaj menijo
o omenjeni programski shemi. Vprašanja so poslali 40.016 mladim, od tega jih je odgovorilo
5.825. Od tistih, ki so odgovorili, jih je samo 26 odstotkov vedelo za program – tisti, ki so
program poznali, so ga 53 odstotno ocenili kot pozitivnega.
Sindikat MladiPlus, ki se ukvarja z diplomanti, študenti in njihovimi možnostmi za
zaposlitev, v svoji raziskavi iz leta 2018 omenja spodobno ter prekarno delo. Dostojno
oziroma spodobno delo je takšno delo, da osebi, ki opravlja določeno zaposlitev, omogoča
tudi spodobno življenje izven dela. Mednje štejemo dober honorar za opravljeno delo,
socialno skrbstvo ter možnost do pravic združenja delavcev. Prekarno delo opisujejo kot
delo prek študentske napotnice, avtorske pogodbe ter dela na črno. Slednje oblike dela
lahko negativno vplivajo na kariero posameznika, negativnost pa se lahko prenese tudi na
osebno življenje (MladiPlus, 2018).
Leta 2018 je svoje prošnje na ZRSZ poslalo 26.019 oseb, stare med 15 in 29 let. Od tega je
svojo krstno zaposlitev iskalo 9.343 oseb, 54 oseb v tej starostni skupini pa se je znašlo v
brezdelju zaradi propadov raznih gospodarskih družb. Zaradi njihovega permanentnega
viška je brez dela ostalo 1.144 mladih, 12.279 oseb je ostalo brez dela zaradi izteka pogodbe
dela za določen čas, 3.199 oseb v tej starostni skupini pa je zaposlitev pri ZRSZ iskalo zaradi
drugih argumentov. Kot lahko razberemo iz zgornjih številk, je največ oseb ostalo brez dela
zaradi izteka pogodb za določen čas. Število oseb, ki pa so leta 2018 bile prijavljene v
registru iskalcev zaposlitve in so nato uspešno našle delo, znaša 25.114 (MladiPlus, 2018).
Sindikat MladiPlus (2018) navaja, da je v letu 2018 bilo v registru iskalcev zaposlitve 53
odstotkov oseb nežnejšega spola; ob tem, da je v registru več žensk kot moških, pa so še
vedno prisotni predsodki.
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Raziskave iz leta 2019 kažejo, da brezposelnost mladih še vedno ostaja sorazmerno velik
problem za družbo kot celoto. Nekateri avtorji navajajo (Artner, 2013), da brezposelnost
mladine ni takšen problem, kot pa brezposelnost malce starejših. Vendar je potrebno
omeniti, da je bilo leta 2013 v Evropi skoraj 4,2 milijona mladih brezposelnih. Najhuje je
bilo v Španiji (14,7 odstotka), Grčiji (11,7 odstotka) ter na Hrvaškem (11,6 odstotka). Stanje
se izboljšuje, to pa ne pomeni, da je problematika rešena in zaključena, saj je bila stopnja
brezposelnosti mladih leta 2018 še vedno dvakrat višja od celotne brezposelnosti iz leta
2016 v Evropski Uniji (Audit reports, 2018).
Na spodnji tabeli št. 5 je prikazana registrirana brezposelnost po območnih službah za
marec in april 2020, v tabeli številka 6 pa brezposelnost po starosti za marec, 2020. V času
krize koronavirusa se je stanje brezposelnosti povečalo.

Tabela 3: Brezposelnost v Sloveniji, april 2020

OS Ljubljana

24.179 oseb

OS Maribor

12.607

OS Celje

9.639

OS Murska Sobota

6.644

OS Koper

6.613

OS Kranj

6.528

OS Velenje

5.719

OS Novo mesto

3.931

OS Ptuj

3.434

OS Sevnica

3.404

OS Nova gorica

3.387

OS Trbovlje

2.563
Vir: ZRSZ (2020)
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V tabeli 6 je prikazana brezposelnost po starosti iz leta 2020 v odstotkih. V starostni skupini
oseb, starih med 15 in 24 let, se je v primerjavi z letom 2017, zmanjšala. Takrat je znašala
16,3 odstotka, marca 2020 pa je 14,1 odstotka. Če pogledamo tabelo pet, lahko vidimo, da
je največ brezposelnih v ljubljanskem okrožju, in sicer 24.179 oseb, sledi Maribor z 12.106
osebami, ki trenutno nimajo službe. Številke so v omenjenih mestih seveda največje, saj ta
dva predela štejeta največ prebivalcev v primerjavi z drugimi predeli v Sloveniji.

Tabela 4: Brezposelnost v Sloveniji po starosti (marec, 2020)

Območna
služba

15-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

SLOVENIJA 14,1

9,1

7,0

6,2

5,7

5,6

6,5

11,8

15,1

Celje

14,8

10,4

7,8

6,4

6,1

6,5

7,7

14,5

16,8

Koper

12,6

8,6

6,3

6,1

5,5

5,5

6,9

10,8

15,0

Kranj

9,4

5,9

4,8

4,5

4,1

3,6

4,0

9,2

12,2

Ljubljana

11,

7,8

6,4

5,9

5,3

5,1

5,7

10,4

14,2

Maribor

19,9

12,6

9,6

8,6

7,6

8,8

12,3

17,9

22,9

Murska
Sobota

24,1

14,7

10,4

8,6

7,6

8,8

12,3

17,9

22,9

Nova
Gorica

8,4

6,4

4,8

4,5

4,0

3,5

4,1

8,7

12,3

Novo
mesto

12,6

6,9

6,2

5,1

4,6

4,9

5,0

10,8

13,1

Ptuj

16,6

9,5

7,1

5,2

4,8

4,9

6,0

9,8

12,0

Sevnica

15,1

10,0

6,6

6,2

6,7

6,3

8,3

15,6

18,5

Vir: ZRZS (2020)
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Tudi država se trudi, da bi bilo iskalcev zaposlitev vse manj. Januarja leta 2014 je bil sprožen
Izvedbeni načrt jamstva za mlade za leti 2014 in 2015. Načrt zajema bistveno več možnosti
zaposlitve najstnikov ter mlajših odraslih. Sprejet je bil v vladi Republike Slovenije, ko se je
ta posvetovala s ključnimi deležniki. Od leta 2014 slovenska vlada izvaja številne ukrepe v
zvezi s slovenskim trgom dela in njihovimi gospodarskimi razmerami, s poudarkom na
hitrejšem prehodu iz izobraževalnih programov na trg dela, hkrati pa išče inovativne
spodbude za zaposlovanje mladih. Ciljna skupina je široka zaradi visokega deleža mladih
brezposelnih. Junija leta 2016 je bil sprejet Načrt jamstva za mlade od 2016 do 2020. Od
takrat naprej je bil poseben poudarek na mladih, ki trpijo zaradi dolgotrajne brezposelnosti.
Načrt diktira 15 ukrepov, ki jih je mogoče razčleniti na tako imenovane previdnostne
ukrepe, namenjene mladim brezposelnim, ter druge ukrepe, ki so namenjeni hitri aktivaciji
mladih v njihovih prvih zaposlitvah (Evropska komisija, 2018).
Trije glavni ukrepi se torej nanašajo na zgodnje posredovanje in aktivacijo pred vstopom
mladih na trg dela, dva ukrepa pa sta usmerjena v mlade še v času njihovega izobraževanja.
Ciljna skupina teh ukrepov so tako mladi posamezniki, ki se še vedno smatrajo kot del
izobraževalnega sistema. Glavna vodila programa so vseživljenjsko usmerjanje, sistemske
spremembe v pripravništvu, reforma sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter
spodbujanje kreativnosti, podjetništva ter inovacij. Za ukrepe se bo med letoma 2016 in
2020 namenilo okoli 300 milijonov evrov (MDDSZ, 2016).

9.1 ČRNA EKONOMIJA
Pojem črna ekonomija se pojavlja v praktično vseh državah po svetu, so pa zanjo vzroki
lahko različni, cilji pa so isti – izogib plačilu davkov oziroma prispevkov ter izboljšati si
življenje v čimkrajšem časovnem obdobju. V ZDA se za definiranje pojma črna ekonomija
pojavlja več izrazov, kot so siva ekonomija, neuradna ekonomija, neformalna ekonomija.
Črna ekonomija je še vedno najpogostejši izraz, saj se z njim najbolje izrazi njeno
protizakonitost (Vaknin, 2006, v Dobovšek, 2009).
Da bi lažje razumeli pojem, je potrebna njegova podrobna opredelitev. Črna ekonomija so
vse gospodarske dejavnosti v gospodarstvu, ki so zunaj pravnih okvirov ter predpisov
družbe. Prav tako so dejavnosti črne ekonomije nezakonite, neobdavčene ter redko
evidentirane preko uradnih ekonomskih statistik. Glavni razlog delovanja ljudi na črnem
trgu je torej izogib plačilu davkov. Značilno je, da se črna ekonomija pojavi takrat, ko
določena država omeji ekonomske aktivnosti za določeno blago in storitve, posledice tega
pa so previsoki davki. Najpogostejši primer črne ekonomije je plačilo delavca pod mizo –
tako bo plača delavca ostala neobdavčena, prav tako pa dodatnih stroškov nima
delodajalec (Chappelow, 2018). Črni trg torej obstaja predvsem zato, ker si ljudje želijo
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izmenjati blago ali storitve, ki jih vlade prepovedujejo. Nekateri črni trgi pa obstajajo tudi
zato, ker se ljudje preprosto niti ne zavedajo, da kršijo zakone države, v kateri živijo – pogost
primer tega je najem varuške, primeri plačevanja davkov ob najemanju pa so skoraj ničelni.
Vlade pogostokrat omejujejo in postavljajo omejitve svojim državljanom pri opravljanju
takšnih ali drugačnih opravil, zato se podjetniki marsikdaj odločijo, da vstopijo na črni trg.
Pridobivanje licenc, ki so potrebna za zagon podjetja, pa je v nekaterih primerih bodisi
predrago, bodisi časovno nedostopno – dober primer so vozniki taksijev. Na črni trg lahko
v posameznih državah prav tako vpliva visoka brezposelnost. Iskalci zaposlitev pogosto ne
najdejo delovnih mest in se tako podajo na dela, ki spadajo pod črno ekonomijo. Dela so
lahko neškodljiva, kot je na primer popravilo sosedovega pralnega stroja, ali pa po drugi
strani škodljiva, kot je preprodaja drog in podobno. Najhujši primeri delovanja na črnem
trgu so ravno preprodaja drog, prav tako tudi prostitucija in trgovina z ljudmi, v kateri se
znajde več deklet kot fantov. Črni trg bo tako prisoten tako dolgo, dokler bodo predpisi in
davki (Fontinelle, 2019).
Če pojem črna ekonomija povežemo z otroškim delom, najdemo ogromno povezanost. Že
v otroštvu starši na področjih, ki so znani kot prostori črnega trga, svoje otroke silijo v delo,
kot je na primer proizvodnja kokaina.Ta izkušnja za otroka pomeni bistveno večje tveganje,
da ostane v tem poslu. Zaradi kaznivih dejanj v rani mladosti je manj verjetno, da bodo v
prihodnosti opravljali zakonite posle. Ustrezna politika in njene institucije se borijo proti
podobnim problemom ter spreminjajo življenja na bolje mnogim otrokom. Peru ima velike
probleme pri izkoriščanju otroške delovne sile ravno zaradi velike prisotnosti kokaina –
otroci, stari med 6 in 14 let, predelujejo kokain, nekateri pa ga prodajajo na črnem trgu
(Sviatschi, 2018). Spodnja tabela nam prikazuje delo otrok nasploh in tiste, ki opravljajo
težaška dela.
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Iz tabele 7 je razvidno, da otroci, ki so stari med 5 in 11 let, tvorijo največji delež otroškega
dela, hkrati pa tudi ogromen delež, ko govorimo o težaškem delu. Številke za otroke, stare
med 15 in 17 let, so tako za otroke, ki opravljajo razna dela ali tudi težaška opravila, enake.

Tabela 5: Starostni profil otroškega dela in težaškega dela

Otroci
delovnem
razmerju

v Otroci,
ki
opravljajo
težaška dela

5-11 let

72 mio

19 mio

12-14 let

41 mio

16 mio

15-17 let

37 mio

37 mio

5-17 let

151 mio

72 mio

Vir: ILO (2016)

Otroško delo je kršenje otrokovih pravic. Vsako otroško delo slabo vpliva na ekonomsko
rast države na dolgi rok s tem, ko otroku ob delu zmanjka časa za ustrezno šolanje ter
posledično za dobro izobrazbo in osebnostni razvoj. Vse to pa povečuje delež
nekvalificiranega prebivalstva (Galli, 2001).
Kratkotrajno otroško delo povečuje družinski dohodek, dolgoročno pa ohranja
gospodinjstva v revščini z nižjim človeškim kapitalom. Otroško delo tako ne rešuje revščine,
ko govorimo o kratkotrajnem ali dolgotrajnem vplivu, ampak krizo samo podaljšuje.
Odločitev, kako bo otrok preživel otroštvo, je v veliki meri odvisna od staršev ter kakšno je
okolje, v katerem živi določena družina. Na primer, v kulturah, kjer dekleta zgodaj odidejo
iz družine, fantje pa ostanejo ter finančno ali na kakšen drugačen način podpirajo starše,
družina vlaga le v fanta. Takšen vložek prinese namreč družini takojšnji finančni učinek.
(Edmonds in Pavčnik, 2005).
Črna ekonomija je torej izraz, s katerim želimo poudariti, da gre za nekaj negativnega, izven
pravnih okvirov in predpisov. Leta 2015 se je trgovina z ljudmi v Italiji povečala za kar 300
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odstotkov glede na leto 2014. Šlo je za afriške žrtve črne enonomije, v tem primeru trgovine
z ljudmi, otrok med njimi je bilo več kot polovica. Gre za najhujšo obliko črne ekonomije. V
takih primerih mlade ponavadi čaka kruta usoda bodisi v obliki prostitucije, prisilnega dela
ipd. Newsweek (2016) navaja, da so cene otrok različne v posameznih državah. Na
Kitajskem 7.800 dolarjev, v Romuniji 6.000 dolarjev, v Indiji 24 dolarjev, medtem ko je v
Mozambiku lastništvo otroka vredno samo 2 dolarja.
Ko povežemo trgovino z ljudmi in Slovenijo, lahko rečemo, da je v naši državi stanje dokaj
stabilno, ni pa idealno. Kovač (2020) v osebnem intervjuju pravi, da so otroci bili v Sloveniji
zaznani kot žrtve prisilnih porok, prisilnega beračenja ter prisilnega izvrševanja kaznivih
dejanj. Nevladne organizacije pa zaznavajo tudi primere, ko morajo otroci sodelovati pri
delu odraslih, na primer nabiranje železa ipd. Natančnih številk pa organizacija Ključ nima.
Kovač (2020) dodaja, da se problematika trgovine z ljudmi ne izboljšuje bistveno: »Trend
izkoriščanja je kvečjemu v porastu, je pa res, da se pozornost v določenem obdobju različno
namenja različnim oblikam izkoriščanja. Še vedno je največ prepoznanih žrtev med dekleti
in ženskami z namenom izkoriščanja v prostituciji. Poudarek na PREPOZNANIH – to nikakor
ne pomeni, da je žrtev prisilnega dela dejansko manj.«
Kratkotrajno otroško delo povečuje dohodek, dolgoročno pa ohranja gospodinjstva v
revščini z nižjim kapitalom (Galli, 2001). Črna ekonomija se tako pojavlja po vsem svetu v
različnih oblikah, glavna naloga držav pa je spodbujanje pozitivne, predvsem pa socialne
varnostne mreže za celotno prebivalstvo. Promocija alternativ otroškemu delu usmerja
družine k izbiri različnih smernic, socialno-varnostne mreže pa lahko eliminirajo motive za
otroško delo. Otroško delo se lahko spremeni v sorazmerno hitrem času v državah, ki
spodbujajo izpodbijanje otroškega dela s spremembo ekonomskih ter pravnih okolij.
Trajnostni razvoj projektov in programov se lahko tako osredotoči na otroško delo, ustrezna
delovna politika držav pa lahko pospeši upad otroškega dela (Edmonds, 2016).

9.2 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA DELO OTROK IN MLADOSTNIKOV
Spoznali smo že, da na otroško delo vpliva takšen ali drugačen dejavnik, glavni razlog dela
otrok pa je njihovo preživetje ter preživetje njihovih družin – predvsem izkoriščanje otrok
zaradi njihove ranljivosti. Prav tako na otroško delo vpliva slab nacionalni izobraževalni
sistem posameznih držav, predvsem držav v razvoju. Revščina je eden izmed glavnih
razlogov, ki se navezuje na preživetje otrok ter njihovih družin. Dejavniki so lahko tudi
razmišljanja, navade in običaji skupnosti (tudi dobronamerni), kot je na primer stališče, da
je delo dobro za oblikovanje značaja posameznika ter razvoj njegovega znanja in različnih
spretnosti. Pomemben vpliv ima tudi tradicija – otroci staršev, ki vodijo določene obrate,
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trgovine, pogosto pričakujejo, da bodo otroci nadaljevali začeto pot svojih staršev, pa če
tudi že v otroštvu. Verne družine pogostokrat porabijo večje količine denarja za družbene
in verske dogodke, od otrok pa pričakujejo, da bodo odplačali dolg, ki je pri zadolževanju
nastal. Prihaja do prenašanja delovnih obveznosti na otroka, tudi v najhujših oblikah
otroškega dela. Mišljenje, da deklice ne potrebujejo ustreznega izobraževanja, je prav tako
eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na otroško delo – veliko deklic je namreč prisiljenih v
delo že v rani mladosti tudi v najhujših oblikah, kot je na primer prostitucija. Otroško delo
je lahko tako globoko zakoreninjeno v lokalnih običajih ter navadah, da niti starši niti otroci
sami ne spoznajo, da prihaja do navzkrižja s pravnim redom. Velikost družine je pomemben
faktor, ko govorimo o otroškem delu – večje družine potrebujejo več kapitala za preživetje
(ILO, 2020).
Naslednji dejavnik, ki vpliva na stopnjo otroškega dela in smo ga že omenili, je
razpoložljivost in kakovost šolskega sistema. Večina držav v razvoju nima ustreznih šolskih
kapacitet, zato je šolanje otrok omejeno. Prav tako je glavni razlog za otroško delo predrag
šolski sistem, ki lahko starše prisili k pošiljanju otrok na delovna mesta. Tudi če je šolstvo
»brezplačno«, nastajajo stroški pri nabavi učbenikov ali uniform, prevoza in podobno.
Lahko da je šolski sistem v osnovi slabše kakovosti ali pa je takšno samo razmišljanje staršev
otrok, zato večina staršev ne vidi smisla obiskovanja izobraževalnih ustanov. Prej omenjena
tradicija vpliva na deklice, ki so po prepričanju staršev bolje pripravljene na življenje v
odrasli dobi, če so poslane na delo, kot pa v izobraževalne ustanove. Zaradi vseh omenjenih
dejavnikov veliko število otrok zgodaj vstopi med nekvalificirano delovno silo. Pogosto
ostajajo nepismeni, večina izmed njih celo življenje, prihaja do pomanjkanja osnovne
izobraženosti, ki bi jim lahko omogočila boljšo osebnostno rast ter posledično možnost za
kakovostnejše življenje v odrasli dobi. Po mnenju strokovnjakov je glavni razlog za pojav
otroškega dela v večjih mestih pomanjkanje družinskih vrednot ter gospodarska
nestabilnost (ILO, 2020).
Zidar (2020) dodaja, da se UNICEF zavzema za to, da je izobrazba dostopna vsakemu otroku,
ne glede na to, kdo je, od kod prihaja, kakšno je njegovo socialno-ekonomsko ozadje, koliko
podpore je deležen s strani staršev ali skrbnikov. Izobrazba je temeljna otrokova pravica in
naloga držav je, da otrokom omogočajo dostop do kakovostne izobrazbe. UNICEF podpira
države v tem, da oblikujejo vzdržne in dostopne sisteme; tam, kjer zaradi različnih razlogov
to države ne zmorejo same, pa UNICEF priskoči na pomoč tako, da podpre dostop do
izobraževanja z vzpostavitvijo šol, usposabljanjem učiteljev ter drugo pomočjo otrokom.
Vse to močno vpliva na otrokov osebnostni razvoj in na krepitev pozitivne samopodobe. Le
tako se lahko potem kot odrasel človek aktivno vključi v delovno in družbeno življenje. Zato
je zelo pomembno, da ima oseba v otroštvu na voljo vse, kar potrebuje – varnost, dom,
srečo, ljubezen, dostop do zdravstvenih in ostalih storitev, šolanja ipd. Tudi Slovenija se še
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vedno sooča s problemi, kot so izkoriščanje otrok za tuji profit ali pa jim starši nalagajo
preveč opravil in dela. Društvo Ključ letno nudi pomoč okoli 40 osebam, navaja Kovač
(2020), in nadaljuje, da se v primerih prijave posameznikov najprej obrnejo na Generalno
policijsko upravo, s katero imajo podpisan sporazum o sodelovanju. Če se oseba odloči, da
bo sprejela pomoč, imajo vzpostavljen sistem pomoči – najprej krizna namestitev, potem
trajnejša varna namestitev z (re)integracijo.
V manj razvitem svetu obstaja tudi splošno prepričanje, da se veliko ne da spremeniti, ko
govorimo o odpravi otroškega dela. Ustrezna zakonodaja ter implementacija konvencij, ki
narekujejo odpravo otroškega dela, se mora izvajati tudi v praksi. Revščina, rast
prebivalstva ter velikost družin, tradicija družin ter slabo urejena zakonodaja in neustrezni
šolski sistem so torej glavni dejavniki otroškega dela in dela mladostnikov (Maheshwari in
Singh, 2008).
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PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI

Napisano magistrsko delo bralcu prikaže jasnejšo predstavo o otroškem delu po svetu –
tako v sosednjih državah Slovenije kot tudi drugod. Pri ugotavljanju, kakšno je stanje na
slovenskih tleh, smo poudarili zakone, ki se tičejo otroškega dela, na koncu pa ugotovili, da
Slovenija spada med dokaj neogrožene države, ko govorimo o otroškem delu. Hipoteze, ki
smo si jih zadali na začetku magistrskega dela, so predstavljale izziv, ki smo ga obravnavali
in zanj iskali rešitve. Odgovori na hipoteze znatno pripomorejo k boljši razlagi otroškega
dela, hkrati pa bralcu približajo tematiko, ki pri nas ni dovolj obravnavana. Lega Slovenije
vseeno ne dovoljuje mirnega obhoda tematike, saj je, kot je iz magistrskega dela razvidno,
otroško delo v bližnjih državah prisotno. Poudariti velja zakone, ki so ključni za obravnavo
vsake kršitve dela otrok. Magistrsko delo bralcu zagotovi širši pogled na omenjeno tematiko
in ga pouči o stanju otroškega dela v državah, ki smo si jih izbrali.
Magistrsko delo temelji na obravnavi otroškega dela v izbranih državah z namenom, da
pripomore k razumevanju in razčlenjevanju problematike po posameznih deželah.
Slovenija je v svoji zgodovini ratificirala oziroma implementirala različne mednarodne
konvencije o otrokovih pravicah, kot so Konvencija o otrokovih pravicah, Konvencija
številka 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in Konvencija številka 138 o minimalni
starosti za sklenitev delovnega razmerja in s tem storila korak naprej pri odpravi otroškega
dela. V Sloveniji bo potreben večji poudarek pri vključevanju tematike v vsakdanje življenje,
hkrati pa je potrebno povečati sodelovanje z državami, kjer se to pogosteje dogaja.
Migracije močno pripomorejo k povečanju obsega otroškega dela, zato je sodelovanje z
drugimi narodi nujno. Posledica trenutne pandemije po svetu bo najverjetneje
gospodarstvo močno prizadela, zato je nevarnost otroškega dela še toliko večja. Izpostaviti
velja tudi malo število društev, ki se s tem ukvarjajo, tako pri nas kot drugod. Magistrsko
delo služi kot opozorilo institucijam, da obseg dejanskega opazovanja na terenu še
povečajo ter s tem pripomorejo k hitrejšemu izrinjanju otroškega dela po svetu in pri nas.
Problem predstavlja tudi pomanjkanje statističnih podatkov iz mnogih držav, kar bi znatno
pripomoglo k realnejši sliki otroškega dela, ki ga je najverjetneje veliko več, kot si
predstavljamo.
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ZAKLJUČEK

Raziskovanje dokaj neraziskanega področja v Sloveniji je predstavljalo velik izziv, saj
informacij o otroškem delu pri nas skorajda ni. Do pomanjkanja informacij prihaja tudi
zaradi tega, ker je v bolj razvitih državah situacija drugačna od držav, ki so v razvoju.
Napačno pa je misliti, da se izkoriščanje otroške delovne sile pri nas ne pojavlja. Otroško
delo je prisotno povsod po svetu, delež prisotnosti pa se znatno poveča v državah tretjega
sveta. Veliko otrok opravlja dela, katera bi s težavo opravljala tudi marsikatera odrasla
oseba. Takšno breme ponekod otroke doleti, ko so stari manj kot deset let, pogost razlog
za takšna dejanja pa so starši, ki zaradi revščine niti nimajo druge izbire. Šole so še vedno
nedostopne v marsikateri državi, če pa so brezplačne, je še vedno treba plačati potrebščine,
prevoz, uniforme … Otroci so tako že zelo zgodaj podvrženi ogromnemu pritisku, ko jih
starši prisilijo k delu, ki zanj nikakor ni primerno. Zaradi neobiskovanja šole mnogi izmed
njih tudi v odrasli dobi ne znajo pisati in brati. Za lažjo predstavo so nam mnenje podali
strokovnjaki na teh področjih in tako pripomogli k temu, da smo otroško delo osvetlili z
različnih zornih kotov. Primerni so bili osebni intervjuji. Tako so nam svoje znanje in izkušnje
predali Zvone Šeruga, ki velja za najbolj prepoznavnega svetovnega popotnika v Sloveniji,
Romana Zidar, ki svoje poslanstvo opravlja v organizaciji UNICEF ter se ukvarja z
zagovorništvom otrokovih pravic, ter podpredsednica društva Ključ, Polona Kovač. Vsi so
zelo primerni sogovorniki za lažje razumevanje omenjene problematike, ki do sedaj ni bila
dobro raziskana.
Namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju problematike otroškega
dela, saj je ljudem tematika tuja, predvsem zaradi tega, ker je mnogokje neopazna ter se o
njej ne govori preveč. Poskušali smo raziskati tematiko otroškega dela po svetu ter jo
primerjati med različnimi državami, tistimi, ki veljajo kot države v razvoju, kot tudi razvitimi
državami, kamor spada Slovenija. Skozi magistrsko delo smo opazili, da se takšni pojavi
kažejo tudi pri nas, in sicer v obliki trgovine z ljudmi ter prostitucije.
Na podlagi teoretičnega raziskovanja ter pridobljenih intervjujev smo si ustvarili celotnejšo
sliko, ki lahko znatno pripomore k boljšemu razumevanju problema, ki je še vedno prisoten.
Ključna razlika med otroškim delom in otroškimi opravili je ravno v tem, da gre pri otroških
opravilih za učenje veščin, sodelovanje v gospodinjstvu, vzgajanje odgovornih in
samostojnih odraslih, pri otroškem delu pa gre za zlorabo otrok z namenom pridobiti
sredstva za preživljanje ali bogatenje (prostitucija, trgovina z ljudmi). Za otroke morajo
poskrbeti njihovi starši/skrbniki, njihove osnovne potrebe morajo biti zagotovljene. Med
njimi so tudi pravica do šolanja, za katero so otroci, ki delajo, prikrajšani, in druge pravice
iz Konvencije o otrokovih pravicah. Vsekakor pa je povsem neprimerno, da otroci, ne le, da
so prisiljeni poskrbeti za lastno preživetje, v situacijah izkoriščanja pomenijo vir prihodka za
odrasle.
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Na začetku smo si postavili štiri hipoteze.
H1: Ženski spol otroške populacije je bolj podvržen otroškemu delu kot moški
Deskriptivna metoda nam je pomagala pri primerjavi statističnih podatkov med moškim in
ženskim delom populacije v izbranih razvitih in manj razvitih državah, komparativna
metoda pa je prikazala razlike med spoloma in je odvisna od posameznih držav. Dejstvo je,
da fantje opravljajo več težaških del kot dekleta. Moški del populacije večino svojih del
opravlja v rudnikih, težki industriji ter v kmetijstvu. Spol ostaja ključni dejavnik, kakšno delo
bo opravljal otrok. Medtem ko je delo otrok kršitev pravic, tako fantov kot deklet, dekleta
začnejo delo opravljati v zgodnejši mladosti kot fantje, še posebej na podeželju, kjer
najdemo večino delovnih otrok. Dekleta prav tako storijo več hišnih opravil kot fantje,
statistično gledano pa so hišna opravila težje preverljivi podatki, saj so pogostokrat
neobdelani. Veliko deklet skrbi za svoje brate in mlajše sestre, kar lahko prav tako
umestimo v otroško delo. Lahko trdimo, da dekleta prevladujejo v oblikah otroškega dela,
kot so hišna opravila in prostitucija. Če gledamo realne številke, pa v splošnem prevladujejo
fantje: okvirno jih otroško delo opravlja 88 milijonov, deklet 64 milijonov, tako da lahko
hipotezo ovrednotimo kot nepravilno.
H2: Služenje denarja mladostnikov prek socialnih omrežij ne štejemo med kršitve otroškega
dela
Otroci dandanes služijo ogromne vsote denarja zaradi socialnih omrežij, kot so Facebook,
Instagram ter Youtube. Morda bo marsikdo trdil, da objavljanje slik ter videovsebin ni
otroško delo, kajti današnji otroci, ki so v veliki meri že odvisni od naprav ter socialnih
omrežij, to počnejo za zabavo. Res je. O otroškem delu v tem primeru govorimo takrat, ko
otrok to počne pod prisilo staršev in ne zgolj iz zabave. Tako Youtube kot Instagram imata
svoja pravila, eno izmed njih je prepoved uporabe portalov tistim, ki so mlajši od 13 let. Če
otrok dela pod prisilo, denar, ki ga zasluži z objavami, pristane v rokah staršev. Otroško delo
in objavljanje slik na socialnih omrežijh tako ne moremo vreči v isti koš, zato lahko hipotezo
delno potrdimo, saj v svetu še ni urejene natančno določene zakonodaje, ki bi dejanje
sankcionirala. Največji problem se pojavi v Združenih državah Amerike, iz katere prihaja
večina tako imenovanih mladih podjetnikov. So pa luknje v zakonih tudi tam prevelike, da
bi država lahko ukrepala.
H3: Migracije v svetu vplivajo na stanje otroškega dela in dela mladostnikov
Migracije v svetu so dandanes že naš vsakdan. V zadnjih desetletjih so se migracije, tako
mednarodne kot tudi notranje, znatno povečale. Potovanja, dostop do informacij o
oddaljenih krajih, obisk oddaljenih sorodnikov ter možnost živeti v praktično vseh državah
so glavni razlogi, da ljudje migriramo. Starši vedno iščejo rešitve za prihodnost in imajo velik
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vpliv na otrokov razvoj in potek življenja. Večina otrok se dobro vklopi v nov sistem ter novo
kulturo in v njem najde pozitivno izkušnjo, vendar se zatakne predvsem pri migrantih, ki
prihajajo iz vojnih območij. Tako so otroci, ki migrirajo v druge države zaradi vojne s starši
ali brez njih, velikokrat bolj podvrženi otroškemu delu kot tisti, ki migrirajo zaradi drugih
razlogov, kot so služba staršev in podobno. Ker je torej razlog migriranja tisti, ki vpliva na
otroško delo, lahko hipotezo potrdimo.
H4: Težja domača opravila se smatrajo kot kršitev dela otrok in mladostnikov
V celoti lahko potrdimo četrto hipotezo, ki pravi, da se težja opravila smatrajo kot otroško
delo. Vsakršno težje opravilo, ki ni primerno za mladostnike, je sporno in krši otrokove
pravice, zato se takšna dejanja smatrajo kot kazniva. Delo otrok doma mora biti del vzgoje
in ne izkoriščanje ter kršenje pravic otroka. Otroci naj bi skozi različna hišna opravila
pridobivali na izkušnjah ter se iz njih učili za nadaljnje življenje. Hkrati pa mora imeti otrok
pravico do igranja ter prostega časa in preživeti otroštvo brez prevelikih pritiskov, ki
kakorkoli negativno vplivajo na njegov psihični in fizični razvoj. Skozi nalogo smo lahko
videli, da vse večje humanitarne organizacije, med drugim tudi ILO, navajajo, da so opravila,
ki fizično in psihično škodijo otroku, kršitev otrokovih pravic.
Svet se bojuje proti problemu otroškega dela in ga izkoreninja, vendar se zdi, da vse poteka
prepočasi. Države, v katerih je otroško delo prisotno, so se prehitro sprijaznile s tem
problemom ter ga ne rešujejo tako, kot bi ga morale – s povečanjem terenskih inšpekcij ter
izpopolnjeno zakonodajo. Velik problem seveda povzroča revščina, predvsem v državah v
razvoju. Otroci bi morali otroštvo preživljati skozi igro ter učenje, vemo pa, da je marsikateri
otrok, ravno v revnejših državah, prikrajšan za te pravice. Tako ILO kot tudi UNICEF, ki sta
gonilni sili boja proti otroškemu delu, se trudita ter opozarjata države na nepravilnosti, a
čez noč je to nemogoče spremeniti. Države, v katerih otroci delajo, so to sprejele kot nekaj
vsakdanjega in šele čas bo pokazal, če sprejemajo vse potrebne ukrepe za izboljšanje stanja.
Zdi se, da je pred nami še hud in dolg boj proti izkoreninjanju otroškega dela.
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PRILOGE
PRILOGA 1: DRUŠTVO KLJUČ
IME PRIIMEK, NAZIV: Polona Kovač, podpredsednica društva Ključ
1. Kakšna je razlika med otroško delovno silo in delom otroških opravil? Kdaj po vašem
mnenju lahko govorimo o otroški delovni sili?
Če pravilno razumem vaše vprašanje, sprašujete o razliki med tem, da morajo
otroci doma opraviti hišno opravilo, primerno njihovi starosti, in tem, da so otroci
zlorabljeni za služabništvo, za delo, od katerega starši/skrbniki/drugi ljudje
prejemajo denar, da morajo otroci beračiti, so siljeni v izvrševanje kaznivih dejanj
ipd.? Ključna razlika je ravno v tem, da gre pri prvem za učenje veščin, sodelovanje
v gospodinjstvu, vzgajanje odgovornih in samostojnih odraslih, pri otroškem delu
pa gre za zlorabo – za otroke morajo poskrbeti njihovi starši/skrbniki, njihove
osnovne potrebe morajo biti zagotovljene, med njimi so tudi pravica do šolanja, ki
je otrokom, ki delajo, kratena, in druge pravice iz Konvencije o otrokovih pravicah.
Vsekakor pa je povsem neprimerno, da otroci, ne le, da so siljeni poskrbeti za
lastno preživetje, v situacijah izkoriščanja pomenijo vir prihodka za odrasle.
2. Trgovina z ljudmi spada pod področje otroškega dela? Koliko primerov je bilo v
Sloveniji do sedaj?
Ne. Delo otrok spada pod področje trgovine z ljudmi. Otroci so bili v Sloveniji zaznani
kot žrtve prisilnih porok, prisilnega beračenja, prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj.
Nevladne organizacije pa zaznavamo tudi primere, ko morajo otroci sodelovati pri
delu odraslih, v smislu npr. nabiranja železa ipd. Natančnih številk nimamo.
3. Ali društvo Ključ sodeluje z ostalimi organizacijami v Sloveniji? Kaj pa v tujini?
Ja. Sodelujemo s sorodnimi nevladnimi organizacijami, predvsem z nudenjem
podpore osebam, ki doživljajo nasilje, imajo težave z zasvojenostmi, z
organizacijami, ki delajo z migranti ipd. V tujini delujejo sorodne nevladne
organizacije, s katerimi se povezujemo bodisi v okviru skupnih projektov bodisi v
konkretnih primerih oseb, ki potrebujejo podporo in pomoč.
4. Je zakonodaja na temo trgovanja z ljudmi dobro urejena?
Vedno bi lahko bilo boljše, vendar ne gre zgolj za zakonodajo. KZ določa, kaj je
trgovina z ljudmi, vendar sodna praksa sploh pri prisilnem delu še ni zaživela. Ravno
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tako so določene omejitve, ko govorimo o pravicah žrtev trgovine z ljudmi, ki so
tuji državljani in državljanke – na primer, ne pripada jim osnovno zdravstveno
zavarovanje, kar se lahko na poti njihovega okrevanja izkaže kot velik problem.
5. Se v praksi veliko ljudi obrne na vas?
Letno nudimo eno od oblik pomoči okvirno 40-50 osebam.
6. Kakšni so nadaljnji postopki Društva Ključ ob prijavi posameznika?
O primerih obveščamo Generalno policijsko upravo, s katero imamo podpisan
sporazum o sodelovanju; če se oseba odloči, da bo sprejela pomoč, imamo
vzpostavljen sistem pomoči – najprej krizna namestitev, potem trajnejša varna
namestitev z (re)integracijo.
7. Kakšen je vaš pogled na trgovino z ljudmi po svetu? Se problematika zmanjšuje?
Ne. Trend izkoriščanja je kvečjemu v porastu, je pa res, da se pozornost v določenem
obdobju različno namenja različnim oblikam izkoriščanja. Še vedno pa je največ
prepoznanih žrtev med dekleti in ženskami z namenom izkoriščanja prostitucije.
Poudarek na PREPOZNANIH – to nikakor ne pomeni, da je žrtev prisilnega dela
dejansko manj.
8. Kaj lahko stori posameznik pri odpravi trgovine z ljudmi?
Različno – najpomembneje je, da ne sodeluje pri izkoriščanju. Za fante in moške
velja, da naj ne uporabljajo storitev oseb v prostituciji; vsi smo lahko pozorni in ne
dajemo denarja osebam, za katere ocenimo, da so prisiljene v beračenje; pozorni
smo lahko pri najemanju gradbenih delavcev in se pozanimamo, ali so vsi izvajalci
plačani za svoje delo; strokovni delavci različnih strok lahko pri svojem delu
prepoznajo možne žrtve in sprožijo vse postopke; pomembno pa je tudi, da si ne
zatiskamo oči in prepoznavamo problem ter ne krivimo žrtev, pač pa storilce in
uporabnike njihovih storitev ter tako dolgoročno prispevamo h krepitvi najbolj
ranljivih.
9. Se vam zdi, da smo Slovenci dobro ozaveščeni o tem problemu?
Nekaj srednjega. Nekateri vedo, kaj je trgovina z ljudmi, vendar ocenjujejo, da se pri
nas ne dogaja. Veliko jih meni, da so osebe, ki so se znašle v zlorabljajočih situacijah
(na primer osebe v prostituciji), to same želele in so torej same »krive«; tudi
strokovni delavci še vedno slabo prepoznavajo določene oblike izkoriščanja (na
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primer prisilne poroke).
10. Kako po vašem mnenju takšen dogodek vpliva na otroka ter na njegov nadaljnji
razvoj?
Vsaka travmatična izkušnja, sploh dlje trajajoča, vpliva na spremenjeno odzivanje, na
razvoj tehnik preživetja v ekstremnih okoliščinah, ki potem, ko se okoliščine spremenijo,
dejansko lahko škodijo; žrtve izkoriščanja se pogosto soočajo s slabo samopodobo,
tesnobnostjo, depresijo, samomorilnostjo, nezavednim ponavljanjem travme,
predvsem pa zelo pogosto krivijo sebe za slabo, kar se jim je zgodilo. Proces okrevanja
je zato dolgotrajen.

PRILOGA 2: UNICEF SLOVENIJA
IME, PRIIMEK, NAZIV: Romana Zidar, zagovorništvo otrokovih pravic na področju informacij
1. Kakšna je za vas razlika med otroško delovno silo in delom otroških opravil? Kdaj po
vašem mnenju otroka lahko smatramo kot otroško delovno silo?
Tehnično definicijo tega, kaj lahko razumemo kot otroško delo določajo mednarodne
konvencije in normativni okvir države. Bolj specifično; KOP definira otroka kot osebo,
mlajšo od 18 let (1. člen KOP) ter opredeljuje pravico otrok do zaščite pred izkoriščanjem in
delom, ki je nevarno, jim škoduje in slabo vpliva na njihovo izobraževanje, zdravje ali razvoj.
Če otroci delajo, imajo pravico do varnega delovnega okolja in poštenega plačila (32. člen
KOP). Slednje je skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki na eni strani eksplicitno
prepoveduje delo otrok pod 15. letom starosti ter ureja posebno varstvo delavcev, ki še
niso dopolnili 18 let starosti.
Posebej je treba tudi omeniti konvencijo 138 Mednarodne organizacije dela iz leta 1973, ki
postavi minimalno starost za opravljanje dela, ki je nevarno in lahko ogroža zdravje. Ne
smemo pozabiti, da so te konvencije posledica spoznanja iz časov zgodnje industrializacije
20. stoletja, ko so otroci skupaj z odraslimi delali v pogosto nevarnih razmerah, kjer niso bili
posebej zaščiteni, saj ni bilo postavljenih poenotenih standardov zaščite otrok. Takrat je
začelo naraščati tudi razumevanje otrokovih razvojnih potreb in dejstva, da potrebujejo
posebno skrb in zaščito. Ne pozabimo – KOP zagotavlja minimalne standarde zaščite otrok
v vseh okoljih in vseh situacijah, kar pomeni, da države te standarde bodisi dosegajo bodisi
presegajo. Slovenija velja za državo z relativno visokim BDP in blaginjo, prav tako pa dosega
dobre uvrstitve različnih mednarodnih primerjav blaginje.
Torej konvencije in normativni okvir države določajo, kaj velja za otroško delo. Primerjava
med otroškim delom in delovnimi opravili, ki jih opravljajo otroci v okviru gospodinjstev, je
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po drugi strani zmuzljiva, saj je vključenot v delovna opravila otrok pomembna za razvoj
otroka, njegovo socializacijo, razvijanje občutka sodelovanja, soodvisnosti, solidarnosti in
pozitivne samopobe. Otroško delo tako ne gre stigmatizirati kot nekaj, kar je slabo in
škodljivo za otroka, če le ne škodi razvoju otroka, ne vpliva na dostop do izobraževanja,
uresničevanje otrokove pravice do počitka, prostega časa in igre, do sodelovanja v kulturnih
in ustvarjalnih aktivnostih. Delo, ki ga otrok opravlja v okviru gospodinjstva tudi ne sme
negativno vplivati na njegovo zdravje, psiho-fizični razvoj, prav tako pa ne sme biti v
nasprotju s konceptom najboljše koristi otroka.
2. Kakšne so vaše napovedi za prihodnost – kdaj bi lahko bilo otroško delo popolnoma
izkoreninjeno?
Vsekakor agenda 2030 predvideva kar dva cilja na področju izkoreninjenja otroškega dela
– gre za cilj 8.7 in 16.2. Prvi se nanaša na izkoreninjenje prisilnega dela, sodobnih oblik
suženjstva ter trgovine z ljudmi ter najpomembnejše – izkoreninjenje otroškega dela,
vključno z novačenjem otrok v vojsko ter pojavom otroških vojakov ali vojakinj.
Slednji se nanaša na izkoreninjenje zlorab, izkoriščanja ter vseh oblik nasilja in mučenja
otrok.
Da bi države lahko dosegle ta ambiciozen načrt, potrebujejo politično voljo, ukrepe,
sredstva, medinstitucionalno sodelovanje, akcijske načrte ter nenazadnje spremembo
škodljivih družbenih norm, ki otroško delo v najhujših oblikah normalizirajo. Ne smemo
pozabiti tudi na nas, potrošnike, ki s svojimi potrošniškimi navadami, ki generira
povpraševanje, prispevamo k temu, da prihaja do pojava otroškega dela.
3. Koliko moči pri odločanju imajo otroci po vašem mnenju, ko jih starši pošljejo na
delo?
Velikokrat so otroci prisiljeni v delo, ki je zanje nevarno in škodi njihovemu razvoju.
Vsekakor je potrebno razumeti otroško delo v širšem kontekstu in ne skozi zahodnocentrično perspektivo, ki vključuje razumevanje družine kot matične celice staršev in otrok.
Otroci v mnogih okoljih živijo bodisi v razširjenih družinah, zanje skrbi skupnost, kjer živijo,
stari starši, tete in strici. Nekateri otroci so brezdomni, razseljeni, na begu zaradi posledic
spopadov, podnebnih sprememb. Včasih morajo prevzeti vlogo skrbnikov in oskrbovalcev
svojih sorojencev, včasih jih seveda v delo prisilijo starši, še večkrat pa jih v delo prisili
revščina, negotovost in pomanjkanje izbir v življenju. Ne moremo torej govoriti o enotnem
scenariju, ko otroka na delo pošljejo starši in kjer so otroci tisti, ki o tem izrazijo ali pa ne
izrazijo mnenje. Otroci nimajo dostopa do izobraževanja, socialne zaščite, zdravstvenega
varstva. Živijo v okolju, kjer je otroško delo normalizirano. Vse to so dejavniki, ki pomembno
vplivajo na pojavnost otroškega dela. Ne pozabimo – tudi znotraj istega okolja so razlike.
Tudi v bogatih državah je mogoče opaziti otroško delo. Pomislimo samo na otroške
igralce/ke v mladinskih serijah, glasbenike. Tudi v našem okolju normaliziramo to, da
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nekateri otroci na kmetiji opravljajo težaška in nevarna dela in to jemljemo kot del življenja
na vasi.
4. Najhujših oblik dela, kot so rudarjenje, prostitucija, vojaštvo ipd. v Sloveniji ni
zaznati. Pa vendar ste pri UNICEFu že imeli kakšen podoben primer otroškega dela?
Katere in kakšni so bili nadaljnji postopki?
Mandat Slovenske fundacije za UNICEF je predvsem zbiranje sredstev za najranljivejše
otroke sveta, zagovorništvo in izobraževanje o otrokovih pravicah. Sredstva, zbrana s strani
donatorjev, pa so namenjena za različne programe, kamor sodi tudi preprečevanje
otroškega dela in pomoč otrokom. Primere takšnih programov sem vam poslala po mejlu
in segajo vse od aktivnosti, namenjenih izkoreninjenju otroškega dela na poljih bombaža v
Uzbekistanu, do pomoči pri rehabilitaciji otrok vojakov.
5. Čeprav imamo v svetu ustrezno zakonodajo in implementacije številnih konvencij,
ki govorijo o prepovedi otroškega dela, se starši revnejših držav pogostokrat
odločajo poslati otroka na delo. Kakšno je vaše mnenje o tem, so konvencije in
zakoni dosegle svoj namen ali še lahko pride do izboljšav?
Nikakor ne moremo otroškega dela razumeti v odnosu med starši in otroci, kjer starši
uveljavljajo svojo moč in otroka pošljejo delati. Gre za širši družbeni in sistemski problem,
ki je nadvse kompleksen, zato ni prav, da ga poenostavljamo.
Brez mednarodnih konvencij zagotovo ne bi bilo napredka za blaginjo otrok, kot je sedaj v
svetu. Samo KOP je izboljšala življenja milijonov otrok – v 30. letih od sprejema KOP se je
globalna stopnja umrljivosti otrok, mlajših od 5 let, zmanjšala za približno 60 %. Delež otrok,
ki ne hodi v osnovno šolo, se je zmanjšal z 18 na 8 %.
Vodilna načela Konvencije o otrokovih pravicah – nediskriminacija; najboljši interes otroka;
pravica do življenja, preživetja in razvoja; pravica do zaščite – so vplivala na številne ustave,
zakone, politike in prakse po vsem svetu. Vsekakor pa je naloga držav, da uresničujejo
načela in zaveze konvencij.
6. Se v svetu pripravlja kakšna nova konvencija na to temo, glede na to, da se število
otrok, ki delajo, ne znižuje dovolj hitro?
Mislim, da se ne načrtujejo nove konvencije. Predvsem je potrebno uresničevati obstoječe
ter naslavljati vzroke otroškega in prisilnega dela, vključno z ranljivostmi, ki določene otroke
bolj izpostavijo tveganjem – to je revščina, migracijski status in podobno.
7. Kako po vašem mnenju otroško delo vpliva na razvoj otroka?
Ni vsako delo škodljivo za razvoj otroka – npr. pospravljanje svoje sobe in igrač, sodelovanje
pri nekaterih enostavnih opravilih – je pa za otrokov razvoj izjemno škodljivo vsako delo, ki
negativno vpliva na zdravje otroka, njegov dostop do izobraževanja, socialnega varstva ter
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možnosti uresničevanja otrokovih pravic.
8. Ali ima UNICEF terensko inšpekcijo, ki nadzoruje poslovne partnerje omenjenih
korporacij, za katere je značilno, da izkoriščajo otroke kot delovno silo?
UNICEF sodeluje z MOD in drugimi mednarodnimi organizacijami v prizadevanjih za
izkoreninjenje otroškega dela. UNICEF sodeluje tudi s podjetji in korporacijami, in sicer
tako, da jim pomaga pri razvoju ukrepov za naslavljanje otroškega dela v njihovih dobavnih
verigah. Sem lahko uvrstimo razvoj etičnih kodeksov, pogodbenih določil, internih politik,
krepitev zmožnosti podjetij, da boljše razumejo pojavnost in posledice otroškega dela.
Dodatno UNICEF pomaga pri razvoju sistemov nadzora, poročanja in ukrepanja ter politik
ničelne tolerance do veriženja podizvajalcev, kjer lahko pride do otroškega dela, ki ostane
naročnikom prikrito.
9. So kazni v svetu za ljudi, ki izkoriščajo otroško delovno silo, premile? Se je v Sloveniji
že zgodil kakšen kazenski pregon na temo otroškega dela?
Na to vprašanje bo lažje odgovorila delovna inšpekcija.
10. Koliko sredstev se porabi za odpravo otroškega dela letno? Ljudje pogosto darujejo
za odpravo omenjenega problema?
Žal nimam pregleda nad delitvijo globalnih sredstev za izkoreninjenje otroškega dela –
predlagam, da pokličete v pisarno UNICEF in mogoče bodo ta podatek bodisi že imeli bodisi
ga znali poiskati.
11. Mladi, tudi otroci, dandanes služijo preko različnih internetnih stvaritev, kot so npr.
Youtube in Instagram. Se vam zdi, da lahko takšne oblike služenja denarja štejemo
med otroško delo?
Ko gre za izkoriščanje in delo, ki je nevarno, škoduje otroku in slabo vpliva na njihovo
izobraževanje, zdravje ali razvoj, potem je to za otroka škodljiva oblika dela.
12. Kaj lahko stori posameznik pri odpravi otroškega dela?
Pripomogla bi predvsem boljša ozaveščenost o prekrivajočih se dejavnikih, ki vplivajo na to,
da se otroke izkorišča. Boljše poznavanje dobavnih verig in zlorab, ki se dogajajo znotraj
njih, bi lahko pomembno pripomogla k zmanjševaju pojava otroškega dela.
Vsekakor pa posameznik ni sam v tej zgodbi in ni sam odgovoren za izkoreninjenje
otroškega dela, saj gre za širši družbeni problem, ki terja sistemske rešitve. Kar lahko kot
posamezniki naredimo je, da terjamo od korporacij, držav konkretne spremembe – te so
lahko povezane s poslovnimi praksami, pogoji dela, družbenimi neenakostmi, okoljem,
spopadi, degradacijo okolja, dostopom do izobraževanja itd. Vse to so tisti dejavniki, ki jih
je treba nasloviti.
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13. Kaj menite o ozaveščenosti današnje mladine (recimo slovenske) o otroškem delu?
Bi mladi morali vedeti več o tem?
Mladi veliko vedo o otroškem delu in so proaktivni državljani ter senzibilni potrošniki, a ne
vedno in glede vsega. Vsekakor je potrebna širša mobilizacija moči, ki jo nosijo mladi, saj se
s tem, ko se borijo za prihodnost otrok, ki so v tem trenutku vpeti v prisilno delo, so žrtve
zlorab, izkoriščanja, so izpostavljeni težaškemu delu, nimajo dostopa do izobraževanja,
kakovostne zaščite in celo najbolj osnovnih stvari, kot je tekoča voda, borijo v resnici za
svojo prihodnost in prihodnost novih generacij. Mladi se zavedajo, da živijo v globalnem
svetu, ki prinaša globalno odgovornost. A jim tega bremena ne smemo naložiti. Odrasli smo
tisti, ki moramo prevzeti odgovornost za uresničevanje sprememb ter v ta proces
enakovredno vključevati mlade. Ti bodo namreč nekoč odločali o prihodnosti.
14. Ali lahko Slovenci preko UNICEFA pomagamo preprečiti otroško delo?
Vsekakor lahko vsak darovalec prispeva k temu, da se oblikujejo kakovostni programi,
namenjeni varstvu in zaščiti otrok. Tudi varstvu, zaščiti in okrevanju otrok, ki so preživeli
najhujše oblike izkoriščanja in zlorab.
15. Visoki stroški šolanja v revnejših državah so prav tako pogost razlog, da starši svoje
otroke raje pošljejo na delo kot pa v šolske klopi. Kaj lahko stori UNICEF in kaj je
storil glede tega?
UNICEF se zavzema za to, da je izobrazba dostopna vsakemu otroku, ne glede na to, kdo je,
od kod prihaja, kakšno je njegovo socio-ekonomsko ozadje, koliko podpore je deležen s
strani staršev ali skrbnikov. Izobrazba je temeljna otrokova pravica in naloga držav je, da
otrokom omogočajo dostop do kakovostne izobrazbe. UNICEF podpira države v tem, da
oblikujejo vzdržne in dostopne sisteme, tam, kjer zaradi različnih razlogov to države ne
zmorejo same, pa UNICEF priskoči na pomoč tako, da podpre dostop do izobraževanja z
vzpostavitvijo šol, usposabljanjem učiteljev, pomočjo otrokom.
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PRILOGA 3: ZVONE ŠERUGA
Kot prvo: pred 64. leti sem se rodil na kmetih in otroci smo tam delali, vsi brez izjeme.
Marsikdaj pošteno delali, morja nisem videl, v potoku je bilo dovolj vode. In nimam
občutka, da nam je to škodilo; nihče temu tudi ni rekel otroško delo. Bilo je pač delo, vsakdo
po svojih močeh.
Danes videvam, celo na kmetih, kjer vse opravljajo stroji in starši, kako je za mnoge
razvajene otročaje najtežje opravilo sprehajanje psa. Otroško nedelo, lahko mu rečemo
tudi lenoba, porojena iz preobilja vsega, naredi bodočim odraslim gotovo več škode od
zmernega dela. Govorim o zmernem delu, ker nobena skrajnost gotovo ni dobra. Še
najmanj skrajna razvajenost.
A imamo srečo, da živimo v bogatem in razvitem svetu – da, tudi v Sloveniji! V tretjem svetu
pa sem videl ogromno otroškega dela, ki pogosto ni več v mejah še sprejemljivega – od
beračenja do čiščenja čevljev na ulicah, prodajanja ostankov česarkoli že ali razbijanja
kamnov za cesto. Otroci, pogosto komajda nekaj let stari. Ne, ni v redu! A tudi revščina ni v
redu in lakote ne bomo rešili s pomilovanjem in zgražanjem. Otroci morajo delati, ker jim
je pogosto to edini način preživetja. Petletniki čuvajo svoje mlajše bratce in sestrice, pasejo
koze ali stegujejo roke, desetletniki marsikje delajo v tovarnah. A dokler se svet korenito ne
bo spremenil (in nikoli se ne bo do te mere!), tukaj ni rešitve. Otrdel sem in le redkokdaj še
dajem drobiž in vbogajme. Ker mi je jasno, da ne morem rešiti sveta in revščine, dokler
imajo prav najbolj ubogi po osem, deset in več otrok – rešila bi jih lahko edino manjša
rodnost. Kako naj pomagam, če vse skupaj dobesedno in z vsako novo generacijo na
kvadrat, pardon, zavozijo! Vem, otroci niso nič krivi, otroci so naše največje bogastvo – če
bi ga le bilo za nekaj milijard manj! Prosjačijo po ulicah (da, tudi to je delo), a vse pogosteje
mi odrasli v Afriki ali Indiji rečejo: ne dajajte, morali bi biti v šoli, zastonj je, a jih starši
pošiljajo na ulico, ker se bolj splača. A z vsakim darom ga bolj prepričaš, da je delo brez
potrebe, on je pač berač in to je njegova služba.
A po drugi strani – tudi če konča šolo, bo za silo pismen ponovno pristal na cesti, brez dela
ali kvečjemu v suženjskem razmerju, v razbeljeni kolibi iz odpadkov in z delom za dolar ali
dva na dan. Ni bolje, da v gmajni kot otrok pase krave in preživi kot starec v krogu družine
in od svojih čred, pa čeprav nepismen? Kdo smo mi, razviti svet, da svoje črke, pravila,
matematiko in znanost vsiljujemo vsem in vsakomur – kako naj si s tem pomaga?
Otroci so (nekoč) delali pri nas in bodo vedno delali v revnem svetu. To je pač temelj
preživetja, delo. In se strinjam, kruto je dejstvo milijard življenj brez otroštva. A dokler se
oni sami ne bodo zavedli, da morajo z manjšo rodnostjo in gotovo še čem v kali zatreti
možnost revščine, jim tudi pomoč od zunaj ne more pomagati. Lahko pa škoduje, pove jim,
102

da delo ni nujno za preživetje – dovolj je stegniti roko. S humanitarno pomočjo vedno znova
ustvarjamo le nove rodove beračev. Včasih so umirali, tudi od lakote – naravna selekcija bi
se reklo temu. Danes dobijo ravno dovolj za preživetje in za razmnoževanje – selekcije v
tisti njeni najbolj kruti obliki ni več. Hvalabogu! Posledice pa so pogosto žal še bolj okrutne.
Vse življenje preživotarjeno v revščini, lakoti in na robu vsega. In ti ljudje ne razmišljajo o
otroškem delu, razmišljajo le o naslednjem obroku. Z otroki vred – in nobeno magistrsko
delo in doktorat jim pri tem ne more pomagati, tovrstna razkošja si lahko privoščimo v
našem svetu. Oni pa so se rodili v prekletstvo in večina bo v tem tudi umrla.
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