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Zakonodaja ne opredeljuje zgodnjih 
porok. Uvršča jih med v eno od oblik 
trgovanja z ljudmi.  
 

Po podatkih Eurostata je 
v EU okoli 10.000 
primerov - prepoznanih 
žrtev trgovine z ljudmi na 
leto. 

CSD-ji v letu 2013 zabeležili 11 
primerov, v zadnjih petih letih 20 
primerov.  
Po podatkih drugih organizacij jih 
je v zadnjih petih letih bilo 114. 



Posledice 

Zgodnjih porok 

 
Zgodnje materinstvo 
 
Večje število spontanih 
splavov in umrljivost 
zgodaj rojenih otrok 
 
Prekinitev šolanja 
 
Nezaposljivost 
 
Lažja manipulacija deklet 
 
Izključenost iz širše 
skupnosti 
 

Neupoštevanja 
romskih norm 

Izključitev iz 
romske skupnosti 
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Ugotavljanje, razumevanje prakticiranja  
zgodnjih porok med Romi.  

Zgodnja poroka kot: 

 

-   samostojna odločitev mladoletnikov, 

- dogovorjena poroka s strani staršev  

    (z možnostjo odklonitve), 

- dogovorjena poroka z uporabo prisile  

    (psihološke, fizične, ekonomske,      

     spolne). 
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CILJI PROJEKTA 

Ugotovitev 
sociološkega aspekta 

zgodnjih porok 

Izobraževanje in 
usposabljanje 

različnih ciljnih 
skupin 

Delovanje 
interdisciplin. 

 tima 

Usposobitev širšega 
interdisc.  kroga 
strokovnjakov s 

področja mediacije 

Usposobitev in 
zaposlitev romskega 

mediatorja 

Izvedba 
izobraževalnih 
modulov v OŠ 

REPRODUKTIVNO 
ZDRAVJE 

KULTURNE 
NORME 

PREPOZNAVANJE  
NASILJA 

VEŠČINE 
REŠEVNAJA 

KONFLIKTOV 

KULTURNE 
RAZNOLIKOSTI 
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UČINKI za ciljno skupino  

Znanja in spretnosti s 
področja mediacije.-- - 
Delovno mesto: romski 
mediator. 

 

Poznavanje kulturoloških 
razlik, ki vplivajo na 
zgodnje poroke. 

-Senzibilizacija dela. 

Preprečevanje zgodnjih 
materinstev. 

Preprečevanje nasilja. 

Razvijanje veščin za 
konstruktivno reševanje 
konfliktnih situacij.  

 

Romske družine in 
šoloobvezna 
mladina 

Romski mediator 

Strokovnjaki v 
lokalnem okolju 



Razmišljanje o razvoju 
projekta   

• Kontinuirano delovanje interdisciplinarnega 
tima na lokalni in regijski ravni. 
 

• Zaposlitev romskega mediatorja na občinski 
ravni. 
 

• Nadgradnja izobraževalnih programov za 
osnovnošolsko mladino in njihova izvedba v OŠ. 

 
• Razvoj izobraževalnih programov s področja 

razvijanja življenjskih veščin in preventivnih 
zdravstvenih programov za romske družine.  
 

• Nadgradnja usposabljanja mediacije za 
strokovnjake v lokalnem in nacionalnem okolju. 
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Informacije o projektu in možnostih sodelovanja: 

Tea Sulič 

 

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto 

• Tel.: 07 393 45 52 

• M: 031 746 005 

• E- pošta: tea.sulic@ric-nm.si 
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