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POPOTNICA PRIROČNIKU ZA  
(MLADE) AKTIVISTE

Pri Ekvilib Inštitutu smo tekom projekta Actright – mladi aktivisti za človekove pravice, 
katerega glavni namen je bil spodbuditi mlade za njihovo aktivno udejstvovanje na 
področju človekovih pravic, jim omogočiti mentorstvo in dati prostor za to udejstvovanje, 
spodbujati njihovo samostojnost in družbeno kritično aktivacijo, vzpostavili tudi Klub 
Actright. V njem se družijo mladi aktivisti, ki so se po naših izobraževanjih želeli še naprej 
aktivno udejstvovati na področju človekovih pravic in jih uporabiti kot orodje za doseganje 
družbenih sprememb, večje enakopravnosti in blagostanja. 

S Klubom Actright smo oblikovali nov izobraževalni interaktivni modul za učenje 
oziroma osveščanje o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter diskriminaciji 
pri izvrševanju le-teh. Za vodenje takšnih izobraževalnih delavnic smo skozi projekt 
in dodatna usposabljanja izobrazili mlade aktiviste, s katerimi delavnice izvajamo po 
različnih slovenskih regijah (več o tem glej: www.act-right.si). Prav tako smo skupaj 
pripravili pričujoči priročnik o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga bodo 
mladi in seveda drugi aktivisti lahko uporabljali v svojih nadaljnjih aktivnostih, delavnicah 
osveščanja, gverilskih akcijah, organizaciji različnih peticij ter zahtev sedanji in prihodnjim 
vladam ipd. 

Če boste priročnik uporabljali za osveščanje različnih ciljnih skupin, priporočamo poleg 
podajanja znanja o pravicah ogled dokumentarnega filma in/ali izvedbe interaktivnega 
kviza o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah po ogledu tega filma (glej poglavje 5).

Priročnik, ki je pred vami, je torej v veliki meri delo mladih aktivistov za mlade 
aktiviste. Ti bodo lahko svoje sovrstnike, pa tudi druge sodržavljane in sodržavljanke, 
osveščali o pomenu človekovih pravic ter spodbujali k večji participaciji, kritičnemu 
razmisleku in bolj aktivnemu državljanstvu. Da naše pravice ne bi bile samo pravljice in da 
kršitve človekovih pravic nikoli ne bi ostale prezrte.

 

EKONOMSKE, SOCIALNE IN  
KULTURNE PRAVICE

Ideja človekovih pravic se je rodila kot logičen nasledek tisočletnih mukotrpnih prizadevanj 
ljudi po svetu ter različnih verskih in filozofskih tradicij, ki poudarjajo skrb za tiste ljudi, 
ki so zatirani in živijo v revščini. Človekove pravice s pravom varujejo splošno sprejete in 
priznane človeške vrednote: odražajo zahtevo po spoštovanju človekovega dostojanstva, 
svobode in enakosti. S Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (1948) je bilo v Generalni 
skupščini Združenih narodov razglašeno, da je najvišje prizadevanje človeštva tudi to, da 
ne bi živeli v strahu in pomanjkanju. Zato so ekonomske, socialne in kulturne pravice 
temeljni element vizije o človekovih pravicah, ki ljudem jamčijo tako politično svobodo 
kot tudi ekonomsko in socialno dobrobit. Nekatere tovrstne pravice, na primer pravico 
do dela, do izobrazbe in socialne varnosti in druge je tako priznala že Splošna deklaracija. 
Podrobneje pa jih je uredil in s pravnimi obveznostmi zavaroval Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Pakt) (1966), kjer so med drugim zapisane 
pravica do dela, zdravja, izobraževanja, hrane, vode, socialne varnosti, nastanitve in kulture. 
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SPLOŠNE OBVEZNOSTI DRŽAV 
PO MEDNARODNEM PAKTU O 
EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN 
KULTURNIH PRAVICAH2 

Države, ki so ratificirale Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah  
(v nadaljevanju: Pakt), so pravno obvezane spoštovati, zaščititi in uresničiti vse 
ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki jih ta pakt priznava. Te obveznosti so takojšnje 
in neposredne (brez dodatnih pogojevanj). 

Splošne pravne obveznosti držav glede vseh pravic vključujejo še: prepoved 
diskriminacije pri dostopu in uživanju do teh pravic, dolžnost sprejeti dovolj otipljive 
korake k postopnemu polnemu uresničenju teh pravic z zagotovitvijo vseh možnih 
razpoložljivih virov, tudi v izjemnih, na primer kriznih, situacijah zagotoviti temeljne 
minimalne obveznosti glede posamezne pravice in se izogniti vsem neupravičenim 
regresivnim (nazadujočim) ukrepom glede že doseženega notranjega standarda pravic.

 ȵ DOLŽNOST SPOŠTOVATI
 
Države se morajo izogniti kršitvam, ki bi jih lahko povzročile same s svojimi posegi, 
tako neposredno (z vsebinsko neustreznimi zakoni, politikami) kot posredno (da ne bi 
zagotovile varovalk za spoštovanje minimalnih temeljnih obveznosti, na primer pri sodnih 
izselitvah iz zasebnih stanovanj, da ne bi določile omejitve v višini sredstev za preživetje 
pri izvršbah zaradi neplačila zasebnih dolgov ipd.). To je seveda takojšnja, neposredna 
obveznost.

 ȵ DOLŽNOST VAROVATI
 
Države so dolžne preprečiti kršitve teh pravic, če pa se te že zgodijo, so jih dolžne 
preiskati, sankcionirati oziroma zagotoviti načine za povračilo škode in odpravo posledic 
kršitev. Tudi tedaj, ko so jih zagrešile tretje osebe (podjetja, posamezniki ali celo 
meddržavne – mednarodne organizacije). Tudi to je takojšnja, neposredna obveznost. 
Država varovanje zagotavlja zlasti s predpisi, s katerimi  na primer določi omejitev načina 
izvajanja svobodne gospodarske pobude, tako da ta ni v nasprotju s predpisi o varstvu 
okolja, zagotovi spoštovanje pravic delavcev, zagotovi minimalno obvezno zavarovanje 
(zdravstveno, pokojninsko, invalidsko), predpiše kvaliteto določenih storitev (zdravstvenih, 
socialnega varstva…). Seveda sem sodi tudi določitev različnih pravnih poti za varstvo 
pravic (upravni, sodni postopki), posledic za kršitelje (kazni za prekrške, kaniva dejanja…), 
določitev organov za nadzor (inšpekcije, varuh človekovih pravic…) 
 

2  Prirejeno po: International NGO Coalition for the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, 2010. A Toolkit for Action |Booklet 1 – Refreshing Your Knowledge About the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights. Dostopno na: http://www.escr-net.org/usr_doc/Booklet_1_FINAL-12-7-2010_%283%29.pdf (13.7.2013)

Pakt skupaj s Splošno deklaracijo ter Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih 
pravicah tvori t.i. mednarodno listino človekovih pravic, ki je steber varstva človekovih 
pravic v okviru OZN.

Ekonomske, socialne in kulturne pravice so pomembne, pa vendar v mnogih državah 
še vedno slabo razumljene, nepriznane in manjvredne. V Dunajski deklaraciji in programu 
ukrepov (1993), sprejetih na Svetovni konferenci o človekovih pravicah, katere 20. letnico 
smo praznovali pred kratkim, je mednarodna skupnost vnovič poudarila nedeljivost 
in medsebojno neločljivo povezanost ter univerzalnost vseh človekovih pravic, tako 
državljanskih in političnih kot ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Kljub temu pa so 
slednje v praksi še vedno zapostavljene. Predvsem zaradi zastarelih argumentov, da so 
neiztožljive, da se težko »meri« njihov napredek in njihovo uresničevanje, pa tudi zaradi 
njihove domnevno preveč ohlapne in programske narave nasproti domnevno bolj trdim in 
jasnim političnim in državljanskim pravicam.

V začetku 2013 je še deseta država ratificirala Izbirni protokol Mednarodnega pakta 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (sprejet leta 2008), zato je – končno – od 
5. maja 2013 dalje posameznikom, ki menijo, da so jim bile kršene njihove ekonomske, 
socialne in kulturne pravice po Paktu, pa jim država ni zagotovila ustreznega varstva, 
omogočeno, da se pritožijo na Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice. Ta 
pot je torej na voljo po izčrpanju vseh domačih pravnih sredstev. Protokol predstavlja 
pomembno podlago za razkrivanje kršitev, povezanih z revščino, diskriminacijo in 
zanemarjanjem, ki so jih do sedaj žrtve – pogosto izolirane in brez moči – morale vzdržati 
brez možnosti pritožb na mednarodni ravni. S protokolom se tako uveljavlja močno 
prepričanje o enakovrednosti in enakem pomenu vseh človekovih pravic ter potrebi po 
boljšem pravnem varstvu še posebej ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.

S krizo in sprejetimi varčevalnimi ukrepi so povsod, tudi v Sloveniji, so žal pretežno 
najbolj na udaru prav ekonomske, socialne in kulturne pravice (težnja po zniževanju 
standardov, češ da so razkošje), kar bi nas moralo vse zelo skrbeti. Priznani britanski 
strokovnjak ekonomije zdravja, David Stuckler 1, v svoji zadnji knjigi na primer s 
statističnimi podatki zadnjega desetletja dokazuje, da imajo nepremišljeni varčevalni 
ukrepi uničujoče posledice na zdravje (in smrtnost) prebivalcev Evrope. Najbolj dramatične 
posledice se danes kažejo v Grčiji, državi, ki je imela na primer eno najnižjih stopenj 
samomorilnosti, v zadnjem času se je število samomorov zelo hitro povečalo za 60%, 
varčevalni ukrepi na področju preventive HIV so botrovali 200% povečanju okužb z virusom 
HIV, umrljivost novorojenčkov pa se je povečala za 40%! 

Mnogo bolj kot vlaganje v dokapitalizacijo ali reševanje slabih bank se državi lahko 
obrestuje vlaganje v izobraževanje, javno zdravstvo, zaposlovanje in socialno varnost. 
Izkušnje skandinavskih držav v času krize, še posebej Islandije, kažejo, da takšno 
vlaganje ne viša le družbenega blagostanja, pač pa neposredno vpliva tudi na okrevanje 
gospodarstva.
Pri nas se o posledicah varčevalnih politik odločno premalo govori v jeziku človekovih 
pravic ter ob dovolj konkretnih (merljivih) kazalcih. Ob analizah zmanjševanja ravni varstva 
človekovih pravic, ki so bile na primer narejene v Španiji ali na Irskem, se je pokazalo, da so 
zgrešene sistemske politike in nepremišljeni varčevalni ukrepi pogosto diskriminatorni in 
retrogresivni ter v popolnem nasprotju z obveznostmi Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah. Ta od držav podpisnic (med njimi je tudi Slovenija) zahteva, 
da so ukrepi, ki zmanjšujejo raven pravic (pa čeprav v krizi), lahko le začasni, nujni in 
sorazmerni, nediskriminatorni in morajo obvezno ohranjati minimalno temeljno raven pravic.

1  Henley, J. Recessions can hurt but austerity kills. The Guardian, 15. maj 2013, ,  
 dostopno na: http://www.theguardian.com/society/2013/may/15/recessions-hurt-but-austerity-kills (25.4.2013)
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 ȵ DOLŽNOST POSTOPOMA DOSEČI POLNO 
URESNIČEVANJE PRAVIC

 
Ta dolžnost zahteva od držav, da končni cilj – polno uživanje pravic - dosežejo kar 
najhitreje. Obveznost prizadevati si za ta cilj je trajna in takojšnja, prizadevanja pod 
nobenimi pogoji ne smejo zastati za nedoločen čas (upanje na »boljše čase«). Države so 
dolžne sprejeti takojšnje konkretne ukrepe (dejavnosti) za doseganje teh ciljev, najbolj 
ranljive skupine pa zahtevajo prioritetno skrb. Seveda je stopnja uresničevanja pravic lahko 
odvisna tudi od virov posamezne države, vendar je treba vselej uporabiti vse razpoložljive 
vire (glej naslednje točke). Da gre za postopno doseganje polnega uresničevanja, ne 
pomeni, da je vsebina pravic lahko poljubna. Nasprotno, države so dolžne narediti vse, 
da se čim prej in z najbolj učinkovitimi možnimi rešitvami pride do tega cilja z načrtnimi, 
konkretnimi in ciljanimi ukrepi. Cilji in ukrepi za izboljšanje morajo biti tako kratkoročni, 
na primer kaj se da doseči v nekaj letih (zmanjšati obolevnost za določenimi boleznimi), 
kot dolgoročni – kako doseči polno uresničevanje (odpravo revščine oziroma lakote, 
zagotovitev čiste pitne vode vsakomur ipd.).

 ȵ PREPOVED REGRESIVNIH UKREPOV
 

Države ne smejo sprejeti nobenih načrtnih regresivnih (nazadujočih) ukrepov, ki bi ogrozili 
doseženo raven uresničevanja pravic, na primer ukiniti ključnih programov oziroma politik 
za uresničevanje posameznih pravic. Ta obveznost velja tudi za situacije, ko je manevrski 
prostor države zmanjšan oziroma omejen, ali zaradi ekonomske krize ali proračunskih 
varčevalnih ukrepov – še vedno ima država obveznost na kratki in na dolgi rok zagotoviti 
izboljšanje/polno uresničevanje pravic in angažirati vse razpoložljive vire. Kadar so ukrepi, 
ki znižujejo standard uživanja pravic, zavestni (ne pa naključni), je država dolžna dokazati, 
da ni bilo nobene druge, za pravice manj obremenjujoče rešitve, oziroma da je storila vse, 
da bi ohranila doseženi standard v največji možni meri in da bi se negativne posledice 
lahko zmanjšalo na najmanjšo možno mero. Seveda so taki ukrepi, ki znižujejo standard, 
lahko le začasni (dokler so nujni), poleg tega pa tudi ne smejo imeti diskriminatornega 
učinka (da bi bolj prizadeli določene zlasti že tako ranljive skupine). V nobenem primeru pa 
ne smejo ogroziti temeljnega minimalnega standarda posamezne pravice (glej spodaj).

 ȵ DOLŽNOST UPORABITI RAZPOLOŽLJIVE VIRE V 
NAJVEČJI MOŽNI MERI 

 
Razpoložljivi viri niso omejeni na lastne trenutne zmožnosti, ampak vključujejo  
potencialne  možnosti države (na primer neizkoriščene davčne vire), vključno z dostopom 
do mednarodnih virov mednarodnih organizacij in/ali pomoči (tehnične ali ekonomske) 
posameznih držav. Omejenost virov ne odvezuje držav od tega, da bi lahko opustile ukrepe 
oziroma da bi lahko opravičile svojo nedejavnost. Če se pojavi sum, da virov država ne 
uporablja v zadostni meri, mora dokazovati nasprotno - da zagotavlja največjo možno 
stopnjo uresničevanja najširšega kroga pravic glede na situacijo.  Pri tem mora država 
primarno vedno zaščititi najbolj ranljive skupine (kar običajno ni preveč zahtevno z vidika 
virov). Če država vire namenja za druge namene oziroma jih ne namenja v zadostni meri za 
uresničevanje pravic, to pomeni kršitev njenih obveznosti po Paktu.        

 ȵ DOLŽNOST URESNIČITI
 
Pravice ne smejo biti zagotovljene le formalno (na papirju) in načelno, ampak tudi 
dejansko v praksi (v življenju vsakogar od nas). Države morajo zato sprejeti zakonodajne, 
upravne, finančne (proračunske), sodne, politične in druge ukrepe, tako da uporabijo 
vse razpoložljive vire, tako svoje, domače, kot tiste, ki so na voljo v tujini (na primer pri 
mednarodnih organizacijah, meddržavne pomoči…).Ta obveznost ima naslednje posebne 
vidike oziroma vključuje naslednje tri dolžnosti: 

 ȵ OMOGOČITI – države morajo proaktivno načrtovati dejavnosti, ki krepijo možnost uživanja 
pravic oziroma dostop do ključnih dobrin in storitev, in morajo za to omogočiti ustrezne 
strokovne, materialne in druge vire (na primer državne strategije in akcijski načrti, recimo 
na stanovanjskem področju, pri preskrbi  s hrano, na področju zdravstva, kulture, aktivne 
politike zaposlovanja). 

 ȵ ZAGOTOVITI  – ta dolžnost predvideva neposredne dajatve (ali storitve), posebej za tiste, 
ki iz različnih razlogov sami ne zmorejo poskrbeti zase – na primer za ranljive skupine 
se zagotovi socialne podpore, stanovanja, sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja 
otrok, sistem oskrbe in podpore osebam z različnimi oviranostmi ipd. 

 ȵ SPODBUJATI – ta obveznost poleg tega, da mora država predstavljati jasen zgled 
(na primer glede zagotavljanja pravic delavcev, pri odzivanju na kršitve, za katere 
je odgovorna), vključuje tudi informiranje in osveščanje vseh o njihovih pravicah (in 
obveznostih), o načinih njihovega uživanja oziroma uveljavljanja, zavezuje k preventivi (na 
primer glede zdravstvenih pogojev, varnosti pri delu, glede rizikov revščine). 
 

 ȵ NEDISKRIMINACIJA IN ENAKOST
 

Temeljna obveznost držav je tudi zagotoviti, da so vse pravice po Paktu dostopne v enaki 
meri vsem, ne glede na raso, etnično poreklo, spol, jezik, versko, politično ali drugo 
prepričanje, državljanstvo, bivališče, socialno poreklo, družinski položaj, gmotno stanje, 
starost, invalidnost ali kako drugo osebno okoliščino. Seveda v prvi vrsti diskriminacije 
ne smejo povzročati zakoni ali prakse države, na primer neposredne diskriminacije, tako 
da bi navedene osebne okoliščine neupravičeno predstavljale kriterije za dodelitev oziroma 
uživanje pravic: vse take prakse so države dolžne takoj odstraniti. Prepovedane pa so tudi 
tiste zakonske rešitve, prakse in ravnanja, ki bi imele posredno (dejansko) diskriminatoren 
učinek, tako da bi učinkovale kot ovire oziroma da bi zato do teh pravic dejansko težje 
prišle narodne manjšine, ženske, otroci, osebe z invalidnostmi, tujci, ipd. Obveznost 
preprečiti diskriminacijo je takojšnja, neposredna. Velja tudi za primere omejevanja 
pravic zaradi izjemnih situacij (v času krize), prav tako diskriminacije ne more opravičiti 
sklicevanje na omejenost virov (na primer morebitno izključevanje tujcev).

Pakt vključuje tudi obveznost zagotavljanja dejanske enakosti v smislu odstranjevanja 
strukturnih diskriminacij, zlasti glede skupin, ki so (bile) tradicionalno zapostavljene. 
Države so dolžne aktivno odpraviti preteklo, sedanjo in bodočo zapostavljenost (glede 
žensk, oseb z invalidnostmi, Romov in drugih etničnih manjšin, starejših…), na primer z 
ustreznimi aktivnimi politikami socialne integracije teh skupin v družbo, včasih pa tudi s 
pozitivnimi ukrepi.
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KRATKE PREDSTAVITVE IZBRANIH 
PRAVIC IZ MEDNARODNEGA PAKTA

 ȵ PRAVICA DO (ustrezne) HRANE3

 / KRATEK OPIS PRAVICE DO HRANE

Pravica do hrane je človekova pravica, ki varuje pravico vseh človeških bitij, brez izjeme, 
do dostojnega življenja brez negotovosti oziroma strahu glede preskrbo s hrano, slabe/
nezadostne prehranjenosti, podhranjenosti in lakote. Vsi ljudje imajo pravico do tega, da 
si na dostojen način zagotovijo hrano - ta mora biti razpoložljiva v primernih količinah 
s primerno hranilno vrednostjo, kulturno ustrezna oziroma družbeno sprejemljiva ter 
fizično in ekonomsko dostopna.
 
TRIJE GLAVNI VIDIKI PRAVICE DO HRANE SO: 

 ȵ Razpoložljivost hrane: možnost pridobivanja hrane iz naravnih virov (kmetijstvo, 
živinoreja, ribolov, lov, nabiralništvo ) oziroma razpoložljivost hrane v urbanem okolju v 
trgovinah itd.  

 ȵ Dostopnost hrane (fizična in ekonomska): ustrezna hrana mora biti cenovno  dostopna 
vsem. Torej stroški, ki so povezani z zagotavljanjem ustrezne hrane, ne smejo ogrožati 
zadovoljitve ostalih osnovnih človeških potreb (bivališče,  zdravje, izobrazba ipd). Vsem 
mora biti zagotovljena tudi fizična dostopnost  do ustrezne hrane – vključno z ljudmi, ki 
imajo določene fizične posebnosti, ljudem z zmanjšano mobilnostjo, starejšim, bolnim, 
otrokom, mlajšim, ljudem, ki živijo v odročnejših krajih… 

 ȵ Primernost/ustreznost hrane: hrana mora zadovoljiti specifične prehranske potrebe 
posameznika, upoštevaje njegovo starost, zdravje, poklic, spol, življenjske pogoje na 
splošno (na primer za otroka primerna hrana je tista, ki ima dovolj ustreznih hranil 
za njegovo rast in razvoj itd.). Kvaliteta hrane – ni dovolj ljudem nuditi energetsko 
zgoščene hrane oziroma dovolj kalorične, če je le-ta prehrambno prazna, brez ustreznih 
hranil (škodljive posledice za zdravje, razvoj bolezni modernega, »zahodnega« človeka). 
Ustreznost hrane pomeni tudi odsotnost škodljivih snovi v hrani – od pesticidov, 
antibiotikov, hormonov in ostalih endokrinih motilcev. Hrana mora biti tudi kulturno 
sprejemljiva (na primer pomoč v obliki hrane, ki je za prejemnike tuja, celo tabu, je kulturno 
neprimerna, upoštevati je treba njihove navade, tradicijo prehranjevanja, vero itd.) 
 

3 Viri za pravico do hrane: About Right  to Food. (2013). Roma: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/
righttofood/about-right-to-food/en/ (21. 3. 2013) • De Schuter, O. (2013). Right to Food.  http://www.srfood.org/index.php/en/right-
to-food (21. 3. 2013) • FAO Hunger Portal (2013). Roma: Food and Agriculture Organization.  http://www.fao.org/hunger/en/ (21. 3. 
2013); • From Principles to Practice. (2013). Roma: Food and Agriculture Organization.  http://www.fao.org/righttofood/about-right-
to-food/from-principles-to-practice/en/ (21. 3. 2013) • Lappe, F. M. (2013). Pravica do hrane. http://www.share-international.net/slo/
publikacije/arhiv/humanitarnost/pravicado_hrane.htm (21. 3. 2013) • Questions and Answers. (2013). Roma: Food and Agriculture 
Organization. http://www.fao.org/righttofood/faqs/en/ (21. 3. 2013) • Right to food. (16. 3. 2013). San Francisco: Wikimedia 
Fundation. http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_food (21. 3. 2013) • The Right to Adequate Food. (2010). Geneve: United Nations.  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13d92c61511bb4c5&mt=application/pdf&url=https://mail.google.
com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3Dd1357c3a06%26view%3Datt%26th%3D13d92c61511bb4c5%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26r
ealattid%3Df_helir62a0%26zw&sig=AHIEtbTxrwn48be_TQUpU_uwzVGjpKjnBA (21. 3. 2013); Ziegler, J. (2013). What is the Right to 
Food?. http://www.righttofood.org/work-of-jean-ziegler-at-the-un/what-is-the-right-to-food/ (21. 3. 2013)

 ȵ MINIMALNE TEMELJNE OBVEZNOSTI GLEDE 
POSAMEZNE PRAVICE 

 
Gre za absolutno minimalne zahteve standarda (stopnje spoštovanja, varstva in uresničevanja) 
posamezne pravice, ki jih morajo vse države enako spoštovati ne glede na okoliščine (na primer 
svojo ekonomsko zmožnost) in morajo biti zagotovljene vsakomur (odsotnost lakote, minimum 
zdravstvenega varstva, obvezna osnovnošolska raven izobraževanja ipd.). V dvomu mora 
država dokazati, da je nedoseganje tega standarda objektivno pogojeno, nenamerno in da so 
bili uporabljeni vsi razpoložljivi ukrepi in viri za njihovo spoštovanje v največji možni meri glede 
na okoliščine. Posebej prioritetno je treba obravnavati ranljive skupine. Vsebino minimalnega 
standarda je treba razumeti dobrohotno, ne pa zožujoče (na primer, da za pravico do hrane ne 
zadostuje že količina zaužitih kalorij, torej ne kakršnakoli kvaliteta hrane: kršitev lahko pomeni 
dostopnost hrane, vendar take z vsebnostjo škodljivih snovi). 

Vir: OHCHR 2013, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Ratification//Status_ICESCR.pdf 
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 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
HRANE IN OSTALE KRŠITVE

V vsakdanjem življenju na žalost prihaja do grobih 
kršitev pri zagotavljanju pravice do hrane. Najbolj 
diskriminirane skupine ljudi so: 

  REVNI (NA PODEŽELJU IN URBANIH SREDIŠČIH):  
Razlogi, da si ljudje, ki živijo v revščini ali 
tik nad njenim pragom, pogosto ne morejo 
privoščiti dostopa do ustrezne hrane, tiči tudi v 
konstantnih vzorcih diskriminacije v povezavi 
z izobrazbo, dostopa do informacij, politične in 
družbene participacije in pravnega varstva – vse 
te so pravzaprav pravice, nujne za zagotavljanje 
izvrševanja pravice do hrane. Velika večina ljudi, 
ki trpi zaradi lakote in podhranjenosti, so torej 
revnejši, marginalizirani, večinoma iz ruralnih 
predelov – kar 50% jih je malih kmetov (tudi 
če hrano pridelajo, jo težko prodajo, cene niso 
konkurenčne), 20% je takih, ki zemlje nimajo, 10% 
jih je odvisnih od ribolova in ostalih dejavnosti; v 
mestih je delež lačnih kar 20% (ustreznost hrane, 
odvisna od življenjskega standarda, ljudje, ki so 
se preselili iz podeželja navadno nimajo ustrezne 
izobrazbe, socialna varnost vse šibkejša, socialne 
mreže šibke, prisiljeni na barantanje s kakovostjo, 
da se izognejo lakoti, kar pa praktično že pomeni, 
da se pravica do (ustrezne) hrane ne izvršuje več) 

  STAROSELSKO PREBIVALSTVO: 
Velika večina staroselskega prebivalstva je ena 
izmed skupin, najbolj podvrženih lakoti in slabi 
prehranjenosti – večinoma zaradi dolge zgodovine 
vsesplošne družbene, politične in ekonomske 
izključenosti, razlaščanje zemlje, ki je pripadala 
njihovim prednikom, prisvajanja naravnih virov 
ipd. Hrana je pomemben del njihove kulturne 

tradicije (na primer nabiralništvo…), dostop do nje 
pa je neposredno odvisen od njihove kontrole nad 
zemljo in naravnimi viri – lastništvo pa ni pravno 
urejeno. Rešitev bi bila najprej pravna ureditev 
lastništev in aktivno varovanje njihovih pravic, ki iz 
take ureditve izhajajo. 

  ŽENSKE IN OTROCI 
Ženske so v veliko večji meri podvržene lakoti, 
negotovi preskrbi s hrano in revščini kot moški, kar 
je posledica zgodovinske spolne neenakosti ter 
manjšega uživanja drugih socialnih, ekonomskih, 
družbenih in političnih pravic. Ženske imajo v 
procesu pridelave hrane pogosto ključno vlogo, 
nimajo pa dostopa do dejanskega končnega 
izdelka. V podsaharski Afriki, na primer, ženske 
predstavljajo približno 70 % vseh delavcev 
v kmetijstvu in kar 80 % vseh delavcev v 
predelovalni industriji. Kljub temu pa so pogosto 
pri zagotavljanju zadostnih sredstev za dostop do 
potrebne količine hrane v slabšem položaju kot 
moški, imajo manjše možnosti, da najdejo dobro 
plačano službo in jo zadržijo (v povprečju pa so 
tudi manj plačane), prikrajšane so pri dedovanju in 
lastništvu zemlje in drugih dobrin, pri dostopanju 
do naravnih virov, tehnologije, poklicnega 
izobraževanja, usposabljanja idr. Imajo drugačne 
prehrambne potrebe od moških (nosečnost, 
dojenje ipd.) – slaba prehranjenost mater pa slabo 
vpliva na razvitost njihovih otrok, kar sčasoma 
privede tudi do negativnih socialnih posledic 
(nedokončano izobraževanje, otroško suženjstvo, 
rekrutiranje v vojsko, otroška prostitucija…). Otroci 
so še posebno ranljiva skupina za pomanjkanje 
primerne hrane, saj rabijo hranljivo in varno 
hrano za svoj fizični in mentalni razvoj. Približno 
polovica smrti pri otrocih do petega leta starosti 
je posledica podhranjenosti, torej smrti, ki bi se 
jih dalo preprečiti, umre pa polovica več deklic kot 
fantkov.

 / KJE VSE  JE PRAVICA ZAPISANA? 

Hrana je bila kot pravica prvič zapisana v Splošni deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948, in 
sicer v 25. členu (1. odstavek): »Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja 
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, 
zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru 
brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti 
pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje«.

 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI O 
PRAVICI DO HRANE

  Več kot milijardo ljudi je kronično   
podhranjenih (nezadosten kalorični vnos  hrane - 
kvantiteta). 

  Več kot dve milijardi ljudi uživa hrano, ki ji 
primanjkuje bistvenih vitaminov, mineralov in 
drugih pomembnih hranil (slaba prehranjenost - 
kvaliteta hrane). 

  Blizu 6 milijonov otrok dnevno umre zaradi 
slabe prehranjenosti ali zaradi bolezni, ki jo le-ta 
povzroča (tj. približno polovica vseh smrti, ki bi se 
jih dalo preprečiti). 

  Večina ljudi, ki trpi zaradi lakote in slabe 
prehranjenosti, so tisti z malo obdelovalne 
površine ali brez nje, večinoma ženske in deklice, 
živeče na podeželju, brez možnosti za pridelavo 
lastne hrane. 

  Samo 10% smrti zaradi lakote se zgodi v obdobjih 
splošnega pomanjkanja zaradi vojn, naravnih 
katastrof ali izrednih klimatskih razmer; kar 90% 
je takih žrtev, ki skozi daljše časovno obdobje 
nimajo dostopa do virov hrane. 

  Pravica do hrane NI enaka pravici biti nahranjen 
(brezplačno, s strani države itd.): Imeti pravico do 
hrane NE pomeni imeti pravico do zagotovljene, 
brezplačne hrane s strani države – vsebina pravice 
govori predvsem o tem, da imajo vsi pravico do 
možnosti, da se ustrezno in dostojno nahranijo. 
Od posameznikov se torej pričakuje, da bodo 
delovali po svojih najboljših zmožnostih, uporabili 
svoja znanja in si pridobili zase ustrezno hrano. 
Seveda pa mora družba ustvariti primerne pogoje, 

da bi si človek lahko ali pridelal hrano ali pa 
ustrezno hrano kupil. Izjemoma je država dolžna 
nuditi hrano v izrednih okoliščinah (vojne itd.). 

  Odtegnitev pravice do hrane NI povezana s 
pomanjkanjem hrane v svetu: Na globalni ravni 
se pridela veliko več kot samo dovolj hrane za 
vso trenutno svetovno populacijo! Problem ni 
v pomanjkanju hrane, ampak v pomanjkanju 
dostopa do virov (razpoložljive) hrane zaradi 
različnih (za večino izrazito nepravičnih strateških 
geopolitičnih in ekonomskih) dejavnikov – 
posledice, kot so huda revščina, socialna 
izključenost in diskriminacija, pogosto ljudem 
spodkopavajo pravico do dostopa do ustrezne 
hrane (s tem do zdravja…) – in to ne samo v 
neindustrializiranih državah. Viri so zelo neenako 
razdeljeni, tako da so ponekod veliki presežki, 
drugod pa pomanjkanje.

  Pravica do ustrezne hrane NI enako  pravici do 
varne hrane: Pravica do ustrezne hrane (širši 
pomen) je VEČ kot pravica do varne hrane (ozek 
pomen, v smislu ali je hrana na policah trgovin 
varna za uživanje ali ne). Termin ustreznost 
zaobjame vse dejavnike – razpoložljivost, 
ekonomsko in fizično dostopnost, kvaliteto 
(varnost hrane), kvantiteto, kulturno, versko 
sprejemljivost, potrebe posameznika. 

  Pravica do hrane se razlikuje od prehranske 
amozadostnosti in varne hrane: Varnost hrane 
je predpogoj izvrševanja pravice do ustrezne 
hrane. Prehranska samozadostnost je v zadnjem 
času precej popularen termin; to, na kar nakazuje, 
bi lahko razumeli kot alternativo obstoječemu 
globalnemu sistemu pridelave hrane in obstoječim 
tržnim politikam (samooskrba s hrano, lokalna 
ekološka pridelava hrane, trajnostna politika…). 
 
 

 / POVEZAVA Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Vse človekove pravice so univerzalne, soodvisne in medsebojno prepletene, kršitev ali 
ne izvrševanje ene nujno vpliva na kršitev ostalih. Predpogoj za izvrševanje pravice do 
hrane (in vseh drugih pravic) je izvrševanje pravice do ustrezne, čiste (pitne) vode oziroma 
dostopa do vodnih virov (poljedelstvo, pa tudi industrija…). Seveda je ena ključnih tudi za 
razumevanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Pravica do hrane je nadalje tesno 
povezana še s pravico do zdravja, pravico do življenja, pravico do ustreznega bivališča, 
pravico do izobrazbe, pravico do dela in socialne vključenosti, pravico do svobodnega in 
mirnega zbiranja in združevanja ter pravico do informiranosti.
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 ȵ PRAVICA DO VODE 4 
 / KRATEK OPIS PRAVICE DO VODE

Koncept pravice do vode se je prvič oblikoval leta 1977 na Konferenci Združenih narodov za 
vodo.

KLJUČNE PRVINE PRAVICE DO VODE: 

 ȵ zajema svobodo pred onesnaženjem vodnih virov, pred diskriminacijo pri dostopu 
do čiste pitne vode,

 ȵ daje pravico človeku, da dostopa do čiste, varne pitne vode, ki ga bo ohranjala 
pri zdravju in življenju, pravico do sodelovanja pri sprejemanju odločitev na državni in lokalni ravni v 
zvezi z vodo in sanitarnimi zadevami,

 ȵ oskrba z vodo mora biti zadostna, da omogoča osebno in hišno uporabo: med 50 
in 100 litri vode na osebo na dan je treba zagotoviti za osnovne potrebe in minimalne zdravstvene 
težave (minimum pa je med 20-25 litri na dan na osebo, a to ni dovolj za osnovno higieno in potrebe),

 ȵ voda za osebno in domačo uporabo mora biti varna (brez parazitov, mikrobov, 
škodljivih kemičnih substanc) in sprejemljiva (barva, vonj, okus),

 ȵ voda in sanitarije morajo biti fizično in varno dostopne za vse prebivalstvo 
(razumna razdalja je takšna, ki vsem omogoča domačo rabo--> vodni vir mora biti v okolici 1000 m za 
osnovni dostop do 20-ih litrov na dan, čas hoje naj ne bi presegel 30 min; če pa je voda dostopna doma, 
je načeloma človeku zagotovljeno vsaj 100 litrov vode na osebo na dan)

 ȵ voda mora biti cenovno dostopna vsem (če ni, gredo ljudje do najbližjega,
čeprav onesnaženega vodnega vira, nehajo se umivati ali kuhati): UNDP predlaga, da cena vode ne sme 
presegati več kot 3 % prihodka gospodinjstva.

4 Povzeto po: UN Fact Sheet št. 35, The Right to Water, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
2010. Dostopno na:  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf (25. april 2013)

Vir: WHO and Unicef, Progress on sanitation and drinking water, 2010, p.29: 
http://www.unwater.org/downloads/JMP_report_2010.pdf (15.10.2013)

Pravica do hrane je zapisana tudi v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 1966 in je 
začel veljati leta 1976.

Po koncu II. svetovne vojne je prišlo, predvsem v Evropi, do velikega pomanjkanja 
hrane in vode. Takrat pravkar ustanovljeni Združeni narodi so zato ustanovili organizacijo 
FAO (Food and Agriculture Organization), ki naj bi s hrano in drugimi materialnimi 
dobrinami poskrbela za sestradane prebivalce posameznih držav. Leta 1993 so civilne 
organizacije za človekove pravice, še posebej Informacijska in aktivistična mreža Najprej 
Hrana (Food First Information and Action Network), na dunajski konferenci o človekovih 
pravicah začele zahtevati konkretne standarde glede pravice do hrane. Do leta 2004 je 
Svet za hrano in organizacijo kmetijstva (Food and Agriculture Organization Council) pri 
ZN privzel prostovoljne smernice za vse večje udejanjanje pravice do zadostne hrane, ki jih 
je podpisalo 187 vlad. Danes je 22 držav pravico do hrane zapisalo v svojo ustavo, bodisi za 
vse državljane bodisi posebej za otroke. Slovenija pravice do hrane v svojo ustavo izrecno 
ni zapisala, jo pa varuje.

Vir: FAO 2013, http://www.fao.org/assets/infographics/pdfimg/1_FAO-Infographic-food-ag-en.jpg (15.10.2013)
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 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
VODE IN OSTALE KRŠITVE

Revni so pogosto sistematično izključeni 
iz sistema, ki omogoča dostop do vode. Viri 
diskriminacije so lahko zakoni, politike, ukrepi, 
izključujoče oblikovanje politike (nesodelovanje, 
nevključevanje), pomanjkanje zaščite proti 
diskriminaciji s strani privatnih akterjev. Države 
imajo obvezo, da prepovedo in izkoreninijo 
diskriminacijo na vseh področjih (ta obveza države 
ima takojšen učinek).

Skupine, ki so še posebej izpostavljene 
diskriminaciji, so:

  URBANI IN PODEŽELSKI REVEŽI:
(ker so revni, se težko soočajo s pomanjkanjem 
vode) – več kot milijarda ruralnih prebivalcev 
mora svoje potrebe opravljati na prostem, kar ima 
negativne posledice za njihovo zdravje in fizično 
varnost,

•	 ljudje, ki živijo v slumih Jakarte, Manile, Nairobija, 
plačajo 5 ali celo 10 x več za vodo kot tisti v bogatih 
predelih ali kot potrošniki v Londonu, New Yorku 

•	 v Accri več kot 800.000 ljudi živi pod robom 
revščine, a plačuje 10x več za vodo kot prebivalci v 
premožnih predelih tega mesta 
 

•	 slume pogosto odklopijo od omrežij vode in 
sanitarij, ker so to nelegalne naselbine; drugi 
izgovori so še, da prebivalci v slumih ne morejo 
kriti stroškov obnove, da nimajo dokumentov, ki bi 
dokazovali, da so upravičeni do uporabe storitev ali 
da so tik pred deložacijo  

•	 v kolikor imajo ti urbani reveži dostop do vode, je 
njen tok pogosto prekinjen, da se lahko zagotovi 
dovolj vode premožnejšim 

  ŽENSKE:  
ženske in otroci so največkrat tisti, ki zagotavljajo 
vodo, zlasti če do nje ni dostopa neposredno na 
zemljišču. Zato deklice ne morejo redno obiskovati 
šole (oziroma jo manj v primerjavi s fanti), ob teh 
dejavnostih so lahko izpostavljene in postanejo 
žrtve groženj, posilstev, mučenja – v zameno za 
pitno vodo so pripravljene ponuditi seksualne 
usluge; ženske so tudi pogosto izključene iz 
procesa sprejemanja odločitev 

  OTROCI:  
diareja je najpogostejši vzrok za umrljivost otrok, 
starih manj kot pet let; več kot 90% primerov 
smrti otrok je povezanih z onesnaženo vodo in 
neprimernimi sanitarijami (pomanjkanje čiste 
pitne vode poveča občutljivost otrok za bolezni) 

•	 starši ponekod pogosto ne pošljejo svojih hčerk v 
šolo, ker tam nimajo ločenih sanitarij za moške in 
ženske 

  BEGUNCI IN NOTRANJE RAZSELJENE OSEBE:  
so še posebej izpostavljeni rasizmu, ksenofobiji 
in diskriminaciji, kar vpliva tudi na njihovo pravico 
do vode 

•	 kampi za begunce in notranje razseljene osebe so 
ponavadi prepolni in nimajo neurejenega dostopa 
do osnovnih storitev, kot je dostop do varne pitne 
vode in sanitarij, kar poveča možnost epidemij 
 

  STAROSELCI:  
dostop do pitne vode za staroselce je povezan s 
kontrolo nad njihovo tradicionalno zemljo in viri – 
naravni vodni viri, iz katerih tradicionalno črpajo 
staroselci, jim pogosto postanejo nedostopni  
zaradi razlaščanja zemlje in poseganja  v njihovo 
tradicionalno okolje 

•	 vse več staroselcev emigrira v mesta, a tam živi v 
neurejenih razmerah

•	 staroselci so izključenih iz procesa sprejemanja 
odločitev 
 
Države morajo sprejeti in implementirati pozitivne 
ukrepe, ki bodo posameznike varovale pred 
diskriminacijo. Politike morajo biti oblikovane na 
način, da zagotavljajo dostop do vode ne samo 
večini, ampak tudi manjšini.

 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI O 
PRAVICI DO VODE

ZANIMIVOSTI: 

  884 milijonov ljudi nima dostopa do čiste pitne 
vode, 

  2,5 milijarde nima dostopa do ustreznih sanitarij, 
zato kar ena četrtina otrok, mlajših od 5 let, umre,  

  vsak dan je na svetu polovica bolnišničnih 
postelj zasedenih zaradi bolezni, ki jih povzroča 
onesnažena voda, 

  okrog 90 % kanalizacije in 70 % industrijskih 
odpadkov odteče v vodne tokove, 

  afriške in azijske ženske morajo povprečno 
prehoditi razdaljo 6 km, da pridobijo vodo, 

  vsako leto 1,8 milijona otrok umre zaradi  
diareje in drugih bolezni, povzročenih zaradi 
umazane vode in neprimernih sanitarij, 

  Evropska unija skuša sprejeti direktivo, ki bi 
odprla nacionalne koncesijske trge podjetjem iz 
celotne EU; v strahu pred privatizacijo vode in 
posledično povišanih cen za dostop do vode je do 
26. aprila državljansko pobudo za zaščito vode kot 
javne dobrine podpisalo že več kot 1 milijon 300 
tisoč Evropejcev5 (Right2Water 2013). 

5  Right2Water. 2013. Dostopno prek: http://www.
right2water.eu/ ( 26. april 2013).

  Tudi v Sloveniji ni vsem zagotovljen dostop do 
pitne vode. Prebivalci romskih naselij (posebej 
hud primer je Dobruška vas) pogosto nimajo 
zagotovljenega dostopa do pitne vode.6 (Varuh 
človekovih pravic 2011, 63; Amnesty International, 
2011). 
 
ZMOTE: 

  Pravica do vode ne pomeni, da mora biti voda 
zastonj, razen če si je gospodinjstvo ne more 
privoščiti. Le v takšnem primeru mora država 
zagotoviti minimalne količine vode zastonj. Voda 
mora biti dostopna vsem po cenah, ki bodo ljudem 
omogočale, da si jo lahko privoščijo. V vsakem 
primeru pa mora država sprejeti politike, ki bodo 
zagotavljale nizke cene vode. 

  Pravica do vode zajema le dostop do vode za 
osebno in domačo rabo, razen če uporaba vode v 
kmetijstvu preprečuje stradanje. 

6 Varuh človekovih pravic. 2011. Letno poročilo Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2011. Dostopno na: 
http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/ Letno_
porocilo_Varuha_za_leto_2011.pdf (26. april 2013) in Vzporedna 
življenja, 2011, Amnesty International. Dostopno na: http://www.
amnesty.si/media/uploads/files/vzporedna_zivljenja.pdf (13. 
oktober 2013)

 

 / POVEZAVA Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Dostop do vode je predpogoj za uživanje mnogih drugih človekovih pravic, kot je 
pravica do izobrazbe, stanovanja7, hrane, zdravja, življenja, zdravega življenjskega okolja, 
dela in zaščite pred krutim, nečloveškim in ponižujočim kaznovanjem oziroma obravnavo. 
Prav tako je dostop do vode ključen element za zagotovitev enakosti med spoloma in 
izkoreninjenje diskriminacije (družine pogosto ne dovolijo deklicam, da bi obiskovale šolo, 
ker za njih ni posebnega stranišča, ali pa šole ne morejo obiskovati, ker jim preveč časa 
vzame pot do vodnega vira; ženske so namreč odgovorne za zagotovitev vode za družino). 
Če je vodni vir zelo oddaljen, ima to posledice tudi za osebno in fizično varnost osebe 
(na poti do vodnega vira so predvsem ženske in otroci pogosto žrtve posilstva, nasilja, 
mučenja).

Za dostop do pitne vode je ugodno, če je hkrati spoštovana pravica do svobode 
izražanja in združevanja, saj to omogoča sodelovanje ljudi v procesu sprejemanja odločitev, 
povezanih z vodo in dostopom do sanitarij.

7 Ljudje, ki živijo v slumih in favelah, pogosto izgubijo dostop do vode zato, ker jih s tem želijo posestniki zemlje prisilno izseliti.
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 ȵ PRAVICA DO ZDRAVJA9 

 / KRATEK OPIS PRAVICE DO ZDRAVJA

Želja po zdravju in dobrem počutju sta zagotovo prvi na univerzalnem spisku človeških 
želja. Zdravje je hkrati socialna, ekonomska in politična tema, povezano pa je tudi 
z mnogimi človekovimi pravicami, denimo s pravico do vode in hrane, do primerne 
nastanitve, človeka vrednih pogojev dela itn.

Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije10 je prvi vzrok smrti na svetu 
ekstremna revščina. Vse skupaj je postalo kot začaran krog: revščina povzroča bolezen, 
ta pa vodi v še večjo revščino. Številke kažejo nepravičnost pri delitvi virov in velike 
neenakosti v življenju svetovnega prebivalstva. 

Pravica do zdravja pravzaprav pomeni pravico do najvišjega dosegljivega standarda 
fizičnega in mentalnega zdravja. Je progresivna pravica, med standarde (merila, kazalce) 
uresničevanja pa med drugimi spadajo zmanjšanje števila mrtvorojenih in umrljivosti 
otrok, izboljšanje vseh oblik higiene okolja, preprečevanje in zdravljenje epidemičnih, 
endemičnih, poklicnih in drugih bolezni ter vsem zagotovljeno pomoč zdravstvene službe 
v primeru bolezni.

Pravica do zdravja vključuje svobodo odločanja o lastnem telesu, zdravju in 
življenju (denimo: prepoved prisilne sterilizacije, posegov, ki jih nismo odobrili, in 
medicinskih eksperimentov), pa tudi zaščito pred vsemi oblikami diskriminacije. 

9  Povzeto po: UN Fact Sheet št. 31, The Right to Health, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and 
World Health Organization. 2008. Dostopno na http://www.who.int/hhr/activities/Right_to_Health_factsheet31.pdf (25.3.2013) in 
World Health Organization, dostopno na: http://www.who.int (20.3.2013)

10  World Health Organization, dostopno na: www.who.int (20.3.2013)

Vir: http://ucatlas.ucsc.edu/health/spend/cost_longlife75.gif (15.10.2013)

 / KJE VSE JE PRAVICA ZAPISANA?

— Ustave držav: Bolivija, Kongo, Ekvador, Uganda..., Ustava RS v 72. členu zapiše, da imamo  
  pravico do zdravega življenja.8

— Konvencija o otrokovih pravicah,
— Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,
— Konvencija o pravicah invalidov,
— Splošni komentar št. 15 Odbora ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice,
— resolucija Generalne skupščine OZN (z dne 28. julij 2010),
— ILO Konvencija št. 161,
— Afriška listina o pravicah in blaginji otrok,
— Protokol k Afriški listini človekovih pravic in pravic ljudstev o pravicah žensk v Afriki,
— Arabska listina človekovih pravic,
— Protokol k Ameriški konvenciji o človekovih pravicah na področju ekonomskih, socialnih in    
  kulturnih pravic,

— posredno (preko pravice do zdravja, sanitarij in ustreznega stanovanja) tudi Evropska   
  socialna listina, Ameriška konvencija o človekovih pravicah in Afriška listina človekovih  
  pravic in pravic ljudstev.

 

 / OBVEZNOSTI DRŽAVE

Država mora vsem zagotoviti dostop do zadostnih količin zdrave, pitne vode za osebno 
in domačo rabo. Torej dostop do vode za pitje, osebno in hišno higieno ter sanitarije, 
umivanje oblačil, pripravo hrane. Država mora takoj zagotoviti dostop do minimalnih 
količin čiste pitne vode, da prepreči razvoj bolezni. Država mora zagotoviti dostop do 
primernih sanitarij progresivno, saj je to temeljni element človeškega dostojanstva in 
zasebnosti, hkrati pa ohraniti kvaliteto virov vode. 
 
Minimalna obveza države je, da pokaže, da se trudi v največji možni meri v skladu z 
razpoložljivimi viri (domačimi in mednarodnimi, ki izhajajo iz sodelovanja in pomoči 
mednarodne skupnosti), za zaščito in promocijo pravice do vode. Kakršenkoli ukrep, ki bi 
poslabšal zagotavljanje te pravice, lahko država sprejeme le, če izkaže, da je pretehtala vse 
možnosti in vpliv na človekove pravice ter uporabila vsa razpoložljiva sredstva.

Sicer pa ima država obvezo, da pravico do vode spoštuje (ne sme se vmešavati v njeno 
uporabo), ščiti (država mora tretjim strankam prepovedati oviranje izvajanja te pravice, 
na primer z onesnaževanjem ali pretirano porabo, v industriji in kmetijstvu) in izvršuje 
(sprejeti mora ustrezno zakonodajo in druge ukrepe, ki omogočajo uživanje te pravice).

 

 

 

 

8 Ustava Republike Slovenije. 2006. Sprejeta v Državnem zboru, 30. junija. Ur. l. RS 68/06. Dostopna prek: http://www.us-rs.si/
media/ustava.republike.slovenije.pdf (26. april 2013).
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 / KJE VSE JE PRAVICA ZAPISANA?

V mednarodnem prostoru je bila pravica do zdravja prvič omenjena leta 1946, in 
sicer v ustanovni listini Svetovne zdravstvene organizacije. Navajata jo tudi 12. člen 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in 24. člen Konvencije 
o otrokovih pravicah. Za evropske države je pomemben 13. člen Evropske socialne listine, 
v slovenski zakonodaji pa je zapisana v Ustavi RS (pravica do zdravstvenega varstva v 51. 
členu, pravica do zdravega življenjskega okolja v 72. členu), v Zakonu o duševnem zdravju, 
Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o zdravstvu in Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. V priročniku Združenih narodov o pravici do zdravja (od strani 
41 naprej) najdete množico mednarodnih in regionalnih dokumentov in komentarjev, ki 
vključujejo ali se navezujejo na pravico do zdravja15. 

15 UN Fact Sheet št. 31, The Right to Health, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World 
Health Organization. 2008. Dostopno na http://www.who.int/hhr/activities/Right_to_Health_factsheet31.pdf (25.3.2013) 

 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
ZDRAVJA IN OSTALE KRŠITVE

Primer1: ZDRAVJE ZA ZASAVJE12 

Projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 
in Ministrstva za zdravje »Od podrobnejše analize 
okolja in zdravja v zasavski regiji do odpravljanje 
razlik v zdravju« (2008 in 2009) ugotavlja, da 
je prezgodnja umrljivost v Zasavju večja kot v 
povprečju v Sloveniji, da so kronične bolezni 
dihal pri otrocih v Zasavju 2,2-krat pogostejše 
kot v ostalih delih Slovenije, statistično so tudi 
večje možnosti za nastanek več vrst rakov. Na 
ugotovitve projekta je opozorila tudi tedanja 
varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-
Travnik.

Primer2: PRISILNE STERILIZACIJE 

•	 Primer V. S. proti Slovaški izvira iz leta 2000, 
ko je medicinsko osebje romsko žensko, ki je v 
bolnišnico prišla z namenom, da bi rodila svojega 

12 Projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in 
Ministrstva za zdravje »Od podrobnejše analize okolja in zdravja 
v zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju« 2008, dostopno 
na: http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2324 (6.5.2013) 

drugega otroka, prisililo v strinjanje s sterilizacijo. 
V nasprotnem primeru, so ji zagrozili, bo umrla 
ona in otrok. V prelomni odločitvi je Evropsko 
sodišče za človekove pravice 8. novembra 201113 
razsodilo v prid romski ženski, ki so jo v slovaški 
državni bolnišnici prisilno sterilizirali. Sodišče 
je tovrstno prakso označilo za nehumano in 
ponižujoče ravnanje, kršena pa je bila tudi pravica 
do zasebnosti in družinskega življenja. Trditev 
slovaške vlade, da je temu botrovala medicinska 
nujnost, je sodišče označilo kot zavajajočo.  

•	 Avstrijo je leta 2011 pretresel medicinski škandal 
po potrditvi, da so dekleta in ženske z motnjami 
v telesnem ali duševnem razvoju v ustanovah 
sterilizirali od leta 2001. Dunajski otroški psihiater 
Ernst Berger trdi, da so bili kirurški posegi 
najpogosteje prikriti kot operacije slepiča. Kot 
je dejal Berger za dunajski die Presse, je bilo za 
sterilizacijo dovolj strinjanje staršev, nanje pa so 
ustanove in zdravniki izvajali pritisk. Sterilizacija je 
tako postala tudi pogoj za sprejem v dom za ljudi s 
težavami v razvoju. “To je bila javna skrivnost, a ni 
nikogar zanimala,” je dejal Berger14. 

13 European Court of Human Rights, Case V.C. vc 
Slovakia, 2011, dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107364#{%22item
id%22:[%22001-107364%22]} (6.5.2013)

14  Žurnal 24, Prisilno sterilizirali ženske z motnjami, 
19.9.2012, dostopno na: http://www.zurnal24.si/prisilno-
sterilizirali-zenske-z-motnjami-clanek-168127 (5.5.2013) 

 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI O 
PRAVICI DO ZDRAVJA 

  Mednarodne definicije poudarjajo, da 
zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč stanje 
popolne fizične, psihične in družbene dobrobiti! 

  Raziskave WHO (Svetovne zdravstvene 
organizacije) ocenjujejo, da bi bilo na svetu 100 
milijonov več žensk, če bi oba spola imela enak 
dostop do zdravstvenih storitev in hrane.

  5 odstotkov svetovne populacije, ki 
razpolaga z največjim premoženjem, na 
osebo porabi 4500-krat več kot 20 odstotkov 
najrevnejših.

  75 odstotkov svetovne populacije živi v 
državah v razvoju in ta odstotek predstavlja samo 
8 odstotkov svetovnega trga z zdravili. 

  Tretjina svetovnega prebivalstva nima 
dostopa do nujno potrebnih zdravil.

  Bolj kot količina sredstev na prebivalca na 
dolžino in kakovost življenja vpliva zdravstvena 
infrastruktura: ZDA in Kuba imata praktično 
enako povprečno življenjsko dobo (77 let), čeprav 
Kuba za zdravje nameni le eno petindvajsetino 
(!) sredstev ZDA – hkrati pa je kubansko razmerje 
med zdravniki in pacienti najbolj optimalno na 
svetu.  

  Belopolti Američani v povprečju dočakajo 76,8 
let, Afroameričani pa 6 let manj. Pričakovana 
življenjska doba Romov v Evropi (tudi pri nas!) pa 
je za 10 let nižja od povprečja v EU.11 

  Podatki WHO (oziroma v okviru le-te t.i. Global 
Health Observatory) kažejo, da v urbanih predelih 
na 1000 otrok do petega leta starosti umre 69, v 
ruralnih pa kar 88 otrok. 

  Kontracepcijo uporablja le 16 odstotkov žensk brez 
formalne izobrazbe. Med tistimi, ki končajo vsaj 
srednjo šolo, se ta odstotek zviša na 34.  

  Kar 70 odstotkov vseh ljudi, ki so leta 2011 umrli 
zaradi posledic aidsa, je živelo v podsaharski Afriki. 

  Leta 2001 so duševnemu zdravju dežele v 
razvoju namenile manj kot 1 odstotek celotnega 
zdravstvenega proračuna. 

11 Evropska komisija, 2011, Sporočilo za javnost: »Evropska 
komisija poziva države članice k oblikovanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov«, dostopno na: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-11-400_sl.doc (5.5.2013)

 / POVEZAVA PRAVICE Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Pravica do zdravja je najprej seveda neodtujljivo povezana s pravico do hrane in pitne 
vode, pa tudi s pravico do bivališča oziroma nastanitve, zdravega delovnega okolja, do 
zasebnosti, zadovoljivih okoljskih standardov in izobraževanja o primernih zdravstvenih 
standardih. Vsem pripada enaka obravnava ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično 
poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno 
okoliščino. Za bolj ranljive paciente (otroci, ljudje z  motnjami v duševnem razvoju, in druge 
ogrožene skupine, na primer osebe z invalidnostmi, osebe v rizičnih poklicih, socialnih 
skupinah) mora biti poskrbljeno še z dodatnimi ukrepi. 
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 ȵ Sprejemljivost (acceptability):  
podajanje vsebin v šoli mora biti nepristransko, kulturi in okolju primerno, pluralistično 
in podano s strani strokovno usposobljenih učiteljev. Šole morajo ukrepati proti izvajanju 
nasilja, telesna kazen mora biti prepovedana. 

 ȵ Prilagodljivost (adaptability):  
šola se s svojim delovanjem prilagaja okolju in morebitnim posebnih okoliščinam, ki 
nastanejo, ter temu ustrezno ukrepa. To pomeni, da se prilagaja različnim verskim ali 
kulturnim praznikom, prav tako mora zagotavljati izobraževanje v maternem jeziku. 
Zaključek osnovnega šolanja mora sovpadati z minimalno starostjo zmožnosti za delo, 
minimalno starostjo za poroko idr., da se izogne  možnostim izkoriščanja otrok za delo v 
dobi, ko se obvezno šolanje zaključi, otrok pa še ni zakonsko sposoben za delo.

 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI O 
PRAVICI DO IZOBRAZBE

  Kljub temu, da gre za osnovno človekovo pravico, 
je nujno prilagajanje kulturnim okoliščinam 
(vprašanje izobrazbe kot ideologija: polemika in 
očitki »vesternizacije«, etnocentrizma). 

  Izobraževanje je neposredno povezano z 
družbenim statusom (tj. dijak, študent,...): 
načinom dela (študentsko delo na napotnice), 
zavarovanjem (zdravstveno), pogoj za obveznost 
plačevanja preživnine prek polnoletnosti. 

  Stopnji pismenosti med otroki v Južni Ameriki in 
Evropi sta med najvišjimi (od 90-100%), medtem 
ko je na afriški celini ponekod več kot 50% 
pismenih otrok, mlajših od 18 let. 

  61 milijonov šoloobveznih otrok po svetu ni bilo 
vpisanih v šolo v letu 2010. 

  Dvakrat več otrok, ki živijo v ruralnih okoljih, bo 
opustilo šolanje, kot otroci iz urbanih okolij. 

  V državah v razvoju lahko vsako dodatno leto 
izobraževanja človeku prinese do 10% višje 
dohodke v prihodnosti. 

  53% vseh otrok, ki ne obiskujejo šole, so deklice, 
in dve tretjini vseh nepismenih ljudi na svetu 
predstavljajo ženske. 

  Vsako dodatno leto izobraževanja žensk mater 
zniža umrljivost otrok za 2 odstotka17.   

17 UNESCO, Unesco’s Institute for Statistics, 2013. http://
www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx (12.7.2013) 

 / POVEZAVA Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Vse človekove pravice so medsebojno povezane in soodvisne. Poleg tega, da je pravica 
do izobrazbe pravica sama po sebi, je tudi pravica, ki omogoča ljudem, da pridobijo (in 
da širijo) informacije oziroma znanje (svoboda izražanja vključuje pravico sprejemati 
informacije), tudi za uveljavljanje drugih pravic in si s tem omogočijo dostojnejše življenje. 
Preko izobraževanja denimo ljudje dobijo možnost, da sodelujejo v demokratičnem 
upravljanju, postanejo dovzetnejši za spoštovanje pravic drugih (nediskriminacija), imajo 
boljši dostop do delovnih mest, ki temeljijo na posebnih znanjih in so bolje plačana, do 
zdravstvenega varstva in drugih pravic ipd. Izobraževanje opremi posameznike z znanjem 
in spretnostmi, ki prispevajo k neodvisnosti, odgovornosti in samozavedanju posameznika. 
To jim omogoča, da sodelujejo v družbi kot odgovorni državljani, ki znajo zahtevati 

 / OBVEZNOSTI DRŽAVE

Ustava državi nalaga, da ureja sistem obveznega zdravstvenega in invalidskega 
zavarovanja, da zagotovi sistem zdravstvenega varstva itd. Evropska socialna listina 
državam nalaga, da zagotovijo vsaki osebi, ki je brez zadostnih sredstev, zadostno pomoč 
in v primeru bolezni nego, potrebno glede na njeno stanje; da osebe, ki prejemajo tako 
pomoč, zato nimajo nič manjših političnih ali socialnih pravic; vsakomur omogočijo, da 
mu ustrezne javne ali zasebne službe svetujejo ali pomagajo, kolikor je potrebno, da se 
prepreči, odpravi ali ublaži osebna ali družinska stiska. Enaka določila veljajo tudi za 
državljane drugih držav podpisnic, ki so zakonito na njihovem ozemlju. 

Zakon o pacientovih pravicah vsem omogoča enakopravno, primerno, kakovostno in 
varno zdravstveno oskrbo. Izraz primerna pomeni, da je oskrba skladna s pacientovimi 
potrebami in žal hkrati tudi zmožnostmi našega zdravstva. Varna zdravstvena oskrba je 
tista, ki preprečuje škodo za pacienta v zvezi s samim zdravljenjem ali s fizično varnostjo 
med obiskom v zdravstveni ustanovi.

 ȵ PRAVICA DO IZOBRAZBE
 / KRATEK OPIS PRAVICE DO IZOBRAZBE16

Pravica do izobrazbe je osnovna človekova pravica, ki pomeni pravico do brezplačnega 
in obveznega osnovnega šolanja ter omogoča enake možnosti dostopa do srednjega in 
poklicnega izobraževanja. Je ena redkih ustavnih pravic, ki je hkrati tudi dolžnost oziroma 
obveznost posameznika (glede osnovnega šolanja). Država mora to pravico zagotoviti 
in hkrati omogočiti pogoje, da lahko posameznik to dolžnost izpolni, pri čemer naj bi 
upoštevala štiri osnovna načela, ki se medsebojno prepletajo (ta načela niso zavezujoča v 
vseh pravnih dokumentih oziroma državah, temveč so pripomoček za lažje razumevanje 
pravice in dejavnikov, ki so z njo povezani):

 ȵ Razpoložljivost (availability):  
finančna neobremenjenost (brezplačnost osnovne šole) in ustrezna izvedba poučevanja. 
Slednja se nanaša na primerno infrastrukturo (sanitarni prostori, pitna voda, oprema 
učilnic, prevoz do šol) in zagotovitev zadostnega kadra (število učiteljev, njihova 
kredibilnost, primerna plača) ter dostop do učnih pripomočkov (brezplačni učbeniki, 
uniforme, ipd.). 

 ȵ Dostopnost (accessability):  
šolski sistem mora biti nediskriminatoren in vsem dostopen. Zagotavljati mora pogoje, ki 
vključujejo tudi najbolj marginalizirane oziroma rizične skupine (na primer manjšine, osebe 
z invalidnostmi…). V primeru večjih razdalj mora biti zagotovljen varen in primeren prevoz 
do šole. 
 
 
 

16 Povzeto po: Right to Education Project, http://www.right-to-education.org/node/46 (5.4.2013) in Haki Zetu, ESC rights in 
Practice. 2012. Amnesty International, dostopno na:  http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/members/the_right_to_
education_light%202.pdf (5.4.2013)
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 / KJE VSE JE PRAVICA ZAPISANA?20

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah jamči samostojno pravico 
do izobraževanja in hkrati določa, da mora biti osnovnošolsko izobraževanje obvezno 
ter brezplačno (13. člen). Pravica do izobraževanja brez vsake diskriminacije je varovana 
tudi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) ter Evropsko socialno listino 
(ESL). Poseben poudarek varovanju te pravice dajejo tudi konvencije, ki se osredotočajo 
na posamezne družbene skupine: Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije (ICERD), Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk (CEDAW), Konvencija o otrokovih pravicah (KOP) in najnovejša Konvencija o 
pravicah invalidov (MKPI). Enako velja tudi za pravo Evropskih skupnosti, zlasti direktive 
Evropskega sveta (ki se glede vzgoje in izobraževanja osredotočajo na preprečevanje 
rasne diskriminacije ter na poklicno usposabljanje). K odpravljanju diskriminacije posebej 
zavezuje UNESCO konvencija proti diskriminaciji pri izobraževanju (1960/62). Slovenija 
je pravico do izobraževanja zapisala v svoji Ustavi, prevzela pa je tudi številne druge 
mednarodne politične zaveze glede teh vprašanj. Svetovna konferenca o človekovih 
pravicah (1993) poziva, naj vse države vključijo človekove pravice v učne načrte vseh 
ustanov, v katerih poteka pouk. To je pomembno tudi v funkciji zagotavljanja bolj 
uravnoteženega razvoja. Pri pregledu napredka Milenijskih razvojnih ciljev (Millennium 
Development Goals)  tako ni naključno, da se UNICEF osredotoča predvsem na vprašanje 
pravičnosti pri izobraževanju, ki med drugim pomeni tudi težnje po dostopu do višjih 
oblik izobrazbe za pripadnike določenih strukturno zapostavljenih ciljnih skupin, npr. 
kulturnih in jezikovnih manjšin, ljudi z invalidnostmi, pripadnikov domorodnih ljudstev 
ipd. Republika Slovenija je bila ena od pobudnic nedavno sprejete resolucije 3. Odbora 
generalne skupščine OZN oziroma Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za 
človekove pravice (2011). Pravica do izobraževanja je omenjena tudi v nekaterih ameriških 
in afriških konvencijah o človekovih pravicah. 

20 Povzeto po: Šetinc Vernik, Vernik Šetinc, 2013, Recimo ne diskriminaciji v šoli, dostopno na:  http://www.khetanes.si/
doc/Rezultati/U%C4%8Dna%20gradiva/%C5%A0etinc%20Vernik_Recimo%20ne%20diskriminaciji%20v%20%C5%A1oli_za%20
spletno%20stran.pdf (13.6.2013) 

Vir: UNESCO 2012, EFA Global Monitoring Report: Youth and Skills — Putting education to work. Figure 1.6, p. 48, http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/gmr2012-figure_1-12.pdf (15.10.2013)

svoje pravice in pravice drugih in izražati lastno odgovornost, to pa vodi k učinkovitemu 
sodelovanju v svobodni družbi ter spodbujanju k medsebojnemu razumevanju, strpnosti 
in prijateljstvu med različnimi skupinami in družbami (vzgojni vidik oziroma pridobitev 
socialnih spretnosti je pri izobraževanju zelo pomemben). Pravica do izobrazbe je 
vključena v vse ostale splošne pravice tako migrantov, žensk, manjšin kot otrok18. 

18 Haki Zetu, ESC rights in Practice. 2012. Amnesty International, dostopno na:  http://www.campaignforeducation.org/docs/
reports/members/the_right_to_education_light%202.pdf (5.4.2013) 

 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
IZOBRAŽEVANJA IN OSTALE 
KRŠITVE

Do kršitev te pravice pride, kadar vlada ne 
izpolnjuje dolžnosti glede človekovih pravic, bodisi 
namerno bodisi te pravice zanemari. Primeri  
kršitev19: 

  če osnovnošolsko izobraževanje ni brezplačno 
in obvezno za vse otroke (tako da ne preprečuje 
oziroma ne sankcionira neobiskovanja); 

  če se ne poslužuje konkretnih in usmerjenih 
ukrepov za zagotavljanje sekundarnega, 
poklicnega in visokošolskega izobraževanja; 

  če zagotavlja šolanje le za privilegirane sloje 
prebivalstva in s tem zanemari tiste, ki imajo že 
v izhodiščnem položaju slabše možnosti dostopa 
do teh storitev; 

19 Prav tam

  pomanjkanje sredstev (infrastruktura šol in učnega 
čtiva); 

  če ne zagotavlja, da so zasebne izobraževalne 
storitve v skladu z minimalnimi izobraževalnimi 
standardi, ki jih določa država; 

  če ne zagotavlja ustreznega izobraževanja učiteljev 
ter konkurenčnih plač; 

  če si ne prizadeva za zagotovitev programov 
opismenjevanja za skupine nepismenih; 

  če ne sprejema ukrepov, ki naj bi zagotovili, da je 
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje vsem 
enako dostopno; 

  če ne zagotavlja strokovnega in poklicnega 
izobraževanja za ljudi, ki to potrebujejo za 
izboljšanje njihovih delovnih sposobnosti; 

  če dopušča diskriminacijo, na primer, da ne vključi 
v šolanje otrok, ki nimajo rojstnega lista, če se 
deklicam onemogoča šolanje (diskriminacija na 
podlagi spola), če zanemarja otroke z invalidnostmi 
ipd. 
 
 
 

Vir: UNESCO 2012, EFA Global Monitoring Report: Youth and Skills — Putting education to work. Figure 1.29, p.92, http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/gmr2012-figure_1-29.pdf (15.10.2013)
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 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI 
O PRAVICI DO USTREZNE 
NASTANITVE
Zanimivosti: 

  Leta 2001 je bilo na svetu porabljenih 756 milijard 
USD za oboroževanje. Za isto leto se je ocenjevalo, 
da bi za izgradnjo vseh potrebnih stanovanj na 
svetovni ravni potrebovali 21 milijard USD22. 

  Prisilna izselitev ima na otrokov razvoj podoben 
učinek kot življenje na področju oboroženih 
spopadov. 

  Spolna diskriminacija se v mnogih državah odraža 
v zakonodaji, ki ureja področje dedovanja. Tako 
so ženske pogosto upravičene do manjšega dela 
zapuščine kot moški dediči, ali pa celo nimajo 
pravice dedovanja, še posebej do posesti, kot 
sta zemljišče ali hiša. Tudi število gospodaric 
na slovenskih kmetijah na primer še vedno 
predstavlja zgolj 27 % števila vseh gospodarjev. 
Gospodarice upravljajo le okoli 20 % vseh 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji23. 

  V Sloveniji naj bi bilo ob koncu leta 2012 praznih 
približno 100.000 stanovanj, a je cena nakupa 
oziroma najema kljub vsemu relativno zelo visoka 
(v primerjavi s primerljivimi državami, pa tudi 
sicer). Zato je mnogim prebivalcem, kot so na 
primer mlade ali pa enostarševske družine, težko 
najti nastanitev. Država in občine bi v skladu 
z zagotavljanjem uživanja pravice do primerne 
nastanitve lahko ne le zagotovile neprofitna javna 
stanovanja, ampak tudi posegle na nepremičninski 
trg in poskrbele, da bi bila prazna stanovanja 
dostopnejša tistim, ki jih potrebujejo24. 
 

22 Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah 
(slovenska izdaja), str. 371 (poglavje “Mir in nasilje”), Ljubljana, 
DZS, 2005

23 Statistični urad RS 2011: Pomembnejši podatki Popisa 
kmetijstva: delovna sila na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 
2010 - začasni podatki, dostopno na: http://www.stat.si/
novica_prikazi.aspx?id=4241 (17.6.2013)

24 Vošnjak, A. »Občine polne praznih stanovanj«. Dnevnik, 
26.11.2012. Dostopno na: http://www.dnevnik.si/slovenija/
lokalno/osrednja-slovenija/obcine-polne-praznih-stanovanj  
(22.4.2013) 

Zmote in napačne interpretacije: 

  Država (podpisnica MPESKP) ni dolžna 
samostojno in nemudoma zagotoviti (zgraditi) 
prebivališč za celotno populacijo. Vloga države 
je zagotoviti ustrezne pogoje (priprava in 
izvajanje primernih in učinkovitih stanovanjskih 
politik, socialnih politik ipd.) in v sodelovanju z 
relevantnimi deležniki (investitorji ipd.) poskrbeti 
za izgradnjo/primerno izboljšavo in dostopnost 
bivališč. Kljub temu pa je država v posebnih 
primerih (po naravnih nesrečah ali v primeru 
ranljivih skupin/posameznikov) dolžna nuditi 
potrebno neposredno pomoč in podporo za 
zagotovitev primernega bivališča. 

  Država pravice do primerne nastanitve ni dolžna 
zagotavljati zgolj na dolgi rok; država je dolžna 
v vsakem trenutku uporabiti vsa razpoložljiva 
sredstva in vire za zagotavljanje te pravice. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da razpoložljiva 
sredstva ne omogočajo takojšnje realizacije vseh 
posameznih vidikov navedene pravice; v tem 
primeru mora država storiti vse v njeni moči, da 
bodo ti vidiki čim prej izpolnjeni v čim večji meri. 

  Zaščita pred prisilno izselitvijo ne preprečuje 
sprejemanja razvojnih projektov, katerih neizbežna 
stranska posledica je lahko tudi izselitev/
preselitev posameznikov/skupin.  Država je v 
teh primerih dolžna vzpostaviti in uveljaviti (ter 
se jih tudi sama držati) postopke, ki omogočajo 
ustrezno raven posvetovanja/sodelovanja vseh 
deležnikov pri odločanju o teh  primerih, kakor tudi 
zagotoviti primerno nadomestno bivališče oziroma 
odškodnino. 

  Pravica do ustrezne nastanitve ne pomeni tudi 
pravice do posedovanja oziroma lastnine (bivalne 
enote, površine). Zagotavlja pravico do varnega 
bivališča in mirnega ter dostojnega življenja tudi 
tistim, ki ne posedujejo bivalnih nepremičnin, kar 
je država dolžna zagotoviti v obliki najemniških 
stanovanj, z regulacijo pogodbenih razmerij med 
lastniki in najemniki stanovanj ipd. 

  Pravica do ustrezne nastanitve zajema tudi dostop 
do nujnih/bistvenih storitev. Pravica ni omejena 
zgolj na samo bivališče (bivanjsko enoto), temveč 
predpostavlja tudi trajen in nediskriminatoren 
dostop do storitev, povezanih s prehrano, pitno 
vodo, energijo, zdravjem ipd.  

 ȵ PRAVICA DO USTREZNE NASTANITVE21 

 / KRATEK OPIS PRAVICE DO USTREZNE NASTANITVE

Pravico do ustrezne nastanitve povzema 11. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, in jo hkrati umešča ob bok drugim pravicam, ki se nanašajo 
na ustrezen življenjski standard: »Vsakdo ima pravico do ustreznega življenjskega 
standarda zanj samega in za njegovo družino, vključno z ustrezno hrano, obleko in 
stanovanjem. Vsakdo ima pravico do varstva pred lakoto.« Mednarodno pravo torej 
prepoznava pravico vsakega posameznika do ustreznega življenjskega standarda, 
vključujoč primerno bivališče oziroma nastanitev. Odbor Združenih narodov za ekonomske, 
socialne in kulturne pravice pravico do ustrezne nastanitve razume v okviru pravice 
posameznikov do varnega, mirnega in dostojnega življenja.

Glavni vidiki pravice do ustrezne nastanitve zajemajo niz svoboščin (»freedoms«) in pravic 
(»entitlements«). 

Med svoboščine sodijo:
 ȵ Zaščita pred prisilno izselitvijo in samovoljnim uničenjem posameznikovega doma
 ȵ Pravica do zaščite pred poljubnim poseganjem v posameznikov dom, zasebnost in družino
 ȵ Pravica svobodne izbire (kraja) prebivališča in svobodo gibanja 

 
Med pravice pa:

 ȵ Zajamčenost pravice do lastniškega stanovanja oziroma varnega najemniškega razmerja 
 ȵ Povrnitev ali nadomestilo/odškodnina za odvzeto bivališče ali posest
 ȵ Enak in nediskriminatoren dostop do ustreznega bivališča oziroma nastanitve
 ȵ Sodelovanje/vključenost v odločanje o vprašanjih, povezanih z nastanitvijo, na nacionalni 

in lokalni ravni

Minimalni pogoji za »primernost« nastanitve 

 ȵ »Primernost« nastanitve določa več parametrov oziroma pogojev. Ti pogoji so s stališča 
pravice do primerne nastanitve enako pomembni kot sam dostop do oziroma razpolaganje 
z nastanitvijo oziroma bivališčem. Ti pogoji so:

 ȵ (Pravna) zaščita pred prisilno izselitvijo, poseganjem v dom, nadlegovanjem ipd.
 ȵ Razpoložljivost/dostop do (osnovnih) storitev, materialov in infrastrukture (pitna voda, 

energija, sanitarije, ogrevanje ipd.)
 ȵ (Cenovna) dostopnost
 ȵ Nastanljivost – fizična primernost za bivanje (zaščita pred mrazom, vlago, vročino ipd.)
 ȵ Dostopnost tudi za marginalizirane skupine in posameznike s posebnimi potrebami
 ȵ Primerna lokacija – vzpostavljena povezava/dostopnost pomembnih storitev iz ključnih 

področij (družbenega) življenja: šolski in zdravstveni sistem, socialne storitve, priložnosti 
za zaposlitev ipd.

 ȵ Kulturna ustreznost: upoštevanje in spoštovanje kulturne identitete, navad in pričakovanj 
posameznikov/skupin

21 Povzeto po: UN Fact Sheet št. 21, The Right to Adequate Housing, Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. 2009. Dostopno na: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf (3.4.2013)
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  PREBIVALCI BARAKARSKIH NASELIJ 
Prebivalci barakarskih naselij živijo v najbolj 
nevarnih bivanjskih razmerah med vsem urbanim 
prebivalstvom sveta. Živijo v nestabilnem okolju 
(vključujoč podstandardna bivališča), pogosto 
imajo omejen dostop do pitne vode, neustrezne 
sanitarije ipd. Formalna neurejenost njihovih 
bivališč pogosto vodi k deložaciji, prisilni izselitvi 
in splošnemu preganjanju in nadlegovanju. Takim 
razmeram ustrezajo tudi nekatera romska naselja 
v Sloveniji. 

  BREZDOMNE OSEBE 
Brezdomstvo je najpogosteje odraz revščine 
in družbene marginalizacije posameznikov ter 
skupin in je povezano s kršenjem široke palete 
človekovih pravic. 

  OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Pogosto bivanjske enote in pripadajoča 
infrastruktura niso ustrezno prilagojene za 
uporabo osebam s posebnimi potrebami (gibalna, 
senzorna oviranost). V okoljih, kjer te osebe trpijo 
stigmatizacijo in marginalizacijo in jim niso na 
voljo ustrezne storitve in podpora, so pogosto 
žrtve diskriminacije, ko gre za možnosti iskanja 
in pridobitve ustreznih bivanjskih prostorov in 
razmer. 

  RAZSELJENE OSEBE IN MIGRANTI 
Osebe, ki so iz različnih razlogov primorane 
zapustiti svoj dom (begunci, notranje razseljene 
osebe in drugi), so pogosto še posebej 
izpostavljene rasni, kulturni, verski in drugim 

oblikam diskriminacije, kar zelo negativno vpliva 
na njihove možnosti pridobitve ustreznega 
bivališča v novem okolju. Diskriminacija in 
druge okoliščine, ki otežujejo njihovo integracijo, 
posledično sprožajo ekonomsko in socialno 
marginalizacijo migrantov. Še posebej to 
velja za nedokumentirane migrante, ki zaradi 
formalno neurejenega statusa (na primer 
pravice do bivanja v izbrani državi) in kroničnega 
pomanjkanja finančnih sredstev običajno živijo v 
prekarnih bivanjskih razmerah oziroma pogosto 
postanejo brezdomci. Za večino kategorij 
migrantov velja, da so diskriminirani v primerjavi 
z domačim prebivalstvom pri stanovanjskih in 
drugih politikah ter strategijah, pri dostopu do 
socialnih/neprofitnih stanovanj ipd., prav tako so 
jim težko dostopne storitve privatnega sektorja, 
na primer posojila za nakup stanovanja. 

  STAROSELCI 
Za staroselce je bolj kot za druge družbene 
skupine značilno, da živijo v neprimernih 
bivanjskih razmerah in so pogosto sistematično 
diskriminirani na stanovanjskem trgu. Njihova 
naselja so pogosto ločena oziroma oddaljena od 
urbanih središč in posameznih infrastrukturnih 
sistemov in storitev. Vladni programi za reševanje 
bivanjskih potreb staroselskih skupnosti (v 
kolikor obstajajo), pogosto ne upoštevajo 
kulturnih navad in potreb ciljne skupine oziroma 
so neprimerni iz številnih drugih razlogov. 
Posledično se pogosto odločijo za preseljevanje 
v razvitejša področja, kjer so obravnavani kot 
migranti.

 / KJE VSE JE PRAVICA ZAPISANA?

V mednarodnem pravu se pravica do ustrezne nastanitve (kot sestavni del pravice do 
ustreznega življenjskega standarda) prvič pojavi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah 
iz leta 1948 (1. odstavek 25. člena), dodatno pa je poudarjena v Paktu (11. člen), sicer 
osrednjem inštrumentu za zaščito omenjene pravice, ter nekaterih drugih dokumentih, kot 
sta Mednarodni sporazum o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 in Konvencija 
o otrokovih pravicah iz leta 1989. Več mednarodnih sporazumov in listin pravico do 
ustrezne nastanitve v povezavi s specifičnimi ranljivimi skupinami, na primer: Konvencija 
ZN o statusu beguncev iz leta 1951, Konvencija o pravicah oseb s posebnimi potrebami 
(2006) in Mednarodna konvencija o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov 
njihovih družin (1990). Na regionalni ravni pravico do ustrezne nastanitve eksplicitno 

 / POVEZAVA Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Ustrezno bivališče je (pogosto) predpogoj za uživanje pravice do doma in zasebnosti, 
dela, zdravja, socialnega varstva, možnosti za družinsko življenje, šolanja ali oddaje glasu 
na volitvah. Posameznik se je morda zaradi prisilne izselitve primoran preseliti izven 
območja, ki mu zagotavlja možnost zaposlitve, ali pa morda postane celo brezdomec. Z 
izgubo statusa stalnega/začasnega prebivališča mu lahko postanejo nedostopne storitve 
zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema, prav tako se ne more udeležiti volitev, s 
čimer so mu kršene zgoraj naštete (in druge) temeljne človekove pravice. Po drugi strani so 
v največji nevarnosti, da jim bo kratena pravica do ustrezne nastanitve, posamezniki, ki so 
jim kratene pravice, kot so pravica do izobrazbe, dela ali socialne varnosti in druge.

 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
USTREZNE NASTANITVE IN 
OSTALE KRŠITVE 

Tudi v primeru pravice do ustrezne nastanitve 
sta ena njenih ključnih elementov načeli 
nediskriminacije in enakosti. Poleg dobro 
poznanih podlag za diskriminacijo, kot so 
rasna in verska pripadnost (segregacija 
romskih naselij, etnični geti, omejitev dostopa 
do neprofitnih stanovanj na državljane članic 
EU po Stanovanjskem zakonu SZ-1), so 
lahko razlog za nezmožnost najeti ali kupiti 
stanovanje enako neupravičeno lahko tudi 
spolna usmerjenost, politična pripadnost, 
socialni status in druge. Upoštevati je 
treba tudi diskriminacijo, povezano s 
posebnimi potrebami (dostopnost za 
osebe z invalidnostmi) in/ali zdravstvenimi 
težavami posameznika, revščino, ekonomsko 
marginalizacijo in drugimi okoliščinami.  
 
Pravice do ustrezne nastanitve še posebej 
pogosto ne morejo polnopravno uživati 
posamezniki, ki pripadajo kateri izmed 
ranljivih družbenih skupin, med slednjimi tudi: 

  ŽENSKE 
Ženske verjetno predstavljajo najbolj množično 
skupino, ki trpi zaradi neustrezne nastanitve. 
Zaradi dejstva, da so ženske, trpijo diskriminacijo 

z različnih vidikov pravice do ustrezne nastanitve. 
Pogosto zato, ker je polnopravno uživanje te 
pravice pogosto povezano s posedovanjem in 
razpolaganjem z zemljo in lastnino. Pomanjkanje 
posesti nad zemljo in dobrinami vodi k omejeni 
osebni ali ekonomski samostojnosti in odvisnosti 
od družine, partnerjev, skupnosti ipd. Ženske 
so pogosto izključene oziroma imajo omejeno 
pravico dedovanja, ali pa nimajo pravice oziroma 
so omejene pri samostojnem sklepanju najemnih 
razmerji v zvezi z nastanitvijo. Posledično so v 
zvezi z uživanjem pravice do primerne nastanitve 
pogosto odvisne od moških oziroma širše 
skupnosti. Ta odvisnost se odraža tudi v dejstvu, 
da je nasilje v družini težko preseči, hkrati pa je 
eden od glavnih vzrokov za brezdomstvo žensk 
in otrok. 

  OTROCI 
Splošno zdravje, razvoj in blagostanje otrok so v 
pomembni meri odvisni od primernosti njihove 
nastanitve. Raziskave kažejo, da neustrezna 
nastanitev ali celo brezdomstvo vodi k večji 
umrljivosti otrok (predvsem v razvijajočih se 
državah), slabšemu zdravstvenemu stanju, 
slabšemu šolskemu uspehu, okrnjeni varnosti. 
Pri tem je pomemben dejavnik lokacija njihovega 
bivališča, saj je od nje odvisna dostopnost do 
zdravstvenih in socialnih storitev, šolskih ustanov 
in drugih storitev oziroma pomembnih družbenih 
sistemov. Kljub temu v letu 2005 samo v državah 
v razvoju kar 640 milijonov otrok (33 % vseh 
otrok v teh državah) ni živelo v primernih bivalnih 
razmerah in jim je bila kršena pravica do primerne 
nastanitve. 
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 / ZMOTE IN ZANIMIVOSTI O 
PRAVICI DO DELA

Po podatkih Mednarodne delavske organizacije 
(ILO)26 

  je vsako leto vsaj 270 milijonov nesreč in 160 
milijonov bolezni povezanih z delom, od katerih 
okoli 2 milijona ljudi umre  

  je 12,3 milijona ljudi žrtev prisilnega dela v 
različnih oblikah, kot je trgovanje z belim blagom 

  je 200 milijonov otrok prisiljenih delati v 
dejavnosti, ki ogroža njihov mentalni, fizični in 
emocionalni razvoj 

26 Mednarodna organizacija dela (ILO), dostopno na: 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (12.3.2013)

  je več kot 86 milijonov migrantskih delavcev 
izpostavljenih več težkim problemom 
(nespoštovanje njihovih pravic, težko delo, 
prekarna zaposlitev, diskriminacija…) 

  je uradno vsaj 200 milijonov ljudi brezposelnih 

  je na stotine milijonov ljudi dela v prekarnih 
delovnih razmerah ali dela na črno  

  so napovedi za prihodnja leta še veliko slabše.

 / POVEZAVA Z OSTALIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Pravica do dela je ena od temeljnih ekonomskih pravic, ki vsem, ki so brez večjega 
premoženja, od katerega bi lahko živeli, jamči preživetje, določeno avtonomijo in 
dohodkovno varnost, s tem pa tudi dostop do praktično vseh oziroma do večine drugih 
pravic tako tistih po paktu kot še številnih drugih pravic). Posebej pomembna ni le za 
neposredne uživalce (tistega, ki dela), ampak tudi njihove družinske člane, ki so soodvisni 
od hranilca, zlasti na primer tudi otroke. Vpliva lahko na pravico do nastanitve, izobrazbe, 
socialne varnosti, zaradi tesne povezave pa tudi na zdravstveno zavarovanje in s tem 
pravico do zdravja… Glede povezanih pravic, na primer do sodelovanja pri upravljanju 
in zaradi učinkovitega varstva pravic, se tesno navezuje na svobodo združevanja in 
organiziranja (sindikalna svoboda). Pravica do dela ni zagotovljena le v smislu razmerij 
do delodajalcev, ampak vključuje tudi pravico do samozaposlitve, lahko se navezuje tudi 
na umetniško svobodo in druge pravice iz ustvarjalnosti (avtorske pravice). Prepoved 
diskriminacije je prek te pravice (poseben vidik) pravzaprav najbolj daljnosežno 
uveljavljena tudi v razmerjih med zasebniki (zahteva, da država diskriminacijo prepove 
podjetjem, zaposlovalcem, ipd.).  

prepoznavajo Evropska konvencija o pravnem statusu delavcev migrantov (1977), Evropska 
socialna listina (1996) in Afriška listina o pravicah in dobrobiti otroka (1990), posredno pa 
jo obravnavajo tudi starejši dokumenti, ki pokrivajo Evropo, Ameriko in Afriko. Evropska 
konvencija o človekovih pravicah jamči le nekatere vidike (na primer v okviru pravice do 
spoštovanja doma, zasebnosti in mirnega uživanja družinskega življenja, glede pravice do 
premoženja).

Slovenska Ustava25 na več mestih posredno ali neposredno zapoveduje spoštovanje 
in uresničevanje (posameznih vidikov) pravice do ustrezne nastanitve, in sicer: v 78. členu 
(primerno stanovanje), v 36. členu (nedotakljivost stanovanja), 48. členu (pribežališče) in 
72. členu (zdravo življenjsko okolje).

 ȵ PRAVICA DO DELA 
 / KRATEK OPIS PRAVICE DO DELA

Pravica do dela je v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
določena v povezavi z drugimi pravicami in svoboščinami v zvezi z delom, med drugim 
pravico do dostojnega plačila za opravljeno delo, pravico do počitka, pravico do stavke in 
ustanavljanja sindikatov. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo pravico do dela, ki 
obsega pravico do možnosti zaslužka s svobodno izbranim ali sprejetim delom, in jo z 
ustreznimi ukrepi varujejo.

Med ukrepe, s katerimi bi morala sleherna država stranka tega Pakta poskrbeti, 
da bi bila ta pravica vseskozi uresničena, spadajo tehnično in poklicno usmerjanje in 
izobraževanje ter programi, politika in metode za doseganje stalnega ekonomskega, 
socialnega in kulturnega razvoja ter polne in produktivne zaposlenosti (programi 
spodbujanja zaposlovanja) v razmerah, ki jamčijo človeku uživanje temeljnih političnih in 
ekonomskih svoboščin. 
Pravični in ugodni delovni pogoji morajo zagotavljati:  

 ȵ nagrado, s katero sta vsem delavcem zagotovljena pravičen zaslužek in enako plačilo za 
delo enake vrednosti brez kakršnegakoli razlikovanja; zlasti mora biti ženskam zajamčeno, 
da njihovi delovni pogoji niso težji od pogojev, ki so jih deležni moški in da prejemajo za 
enako oziroma primerljivo delo enako plačilo kot moški; zagotavljati mora človeka vredno 
življenje zanje in za njihove družine v skladu z določbami tega Pakta; 

 ȵ zdrave in varne delovne pogoje; 
 ȵ za vse enako možnost napredovanja pri delu, upoštevajoč pri tem le delovno dobo in 

sposobnosti; 
 ȵ počitek, prosti čas, ustrezno omejitev delovnega časa in periodičen plačan dopust ter 

nadomestilo za praznične dni. 
 
 

25 Ustava Republike Slovenije. 2006. Sprejeta v Državnem zboru, 30. junija. Ur. l. RS 68/06. Dostopna prek: http://www.us-rs.si/
media/ustava.republike.slovenije.pdf (26. april 2013).
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 / OBVEZNOSTI DRŽAVE

Države pogodbenice Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah so 
s podpisom te mednarodne pogodbe dale zavezo: 

 ȵ Da spoštujejo, ščitijo in izpolnjujejo pravico do dela tako, da se vzdržijo kakršnega koli 
dejanja, ki bi ljudi prikrajšal za njihove pravice (obveznost 1: spoštovanje pravice); da 
onemogočajo tretjim osebam, vključno s posamezniki, podjetji in nevladnimi institucijami, 
da bi prikrajšale ljudi za njihove pravice (obveznost 2: varovanje pravice); da izvajajo 
aktivne ukrepe tako, da lahko posamezniki in skupnosti v praksi udejanjijo svoje pravice 
(obveznost 3: uresničevanje pravice).  

 ȵ Da jamčijo enakost in nediskriminacijo, zlasti pri možnostih in obravnavanju pri zaposlitvi. 
Diskriminacija pri dostopu do zaposlitve, usposabljanj in pri delovnih pogojih, plači, glede 
odpuščanja ipd, na podlagi rase, spola, religije, političnega prepričanja, državljanstva ali 
socialnega izvora, je prepovedana.  

 ȵ Da izkoristijo največ možnih dosegljivih virov, da tako zagotovijo pravico do dela na osnovi 
virov družbe kot celote (ne le denar, ampak tudi znanje in drugi viri), ne le na osnovi 
finančnih virov, na primer trenutnega proračuna.  

 ȵ Da izpolnjujejo minimalne ključne obveznosti glede vsebine pravice do dela, ki so določene 
z minimalnimi standardi (več o tem glej priporočila Odbora ZN za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice).  

 ȵ Države morajo izkazati tako prizadevanja kot rezultate, odgovorne so za svoja neposredna 
dejanja, pa tudi opustitve, na primer glede zagotavljanja ustreznih pogojev dela, 
ustreznega spopadanja s stopnjo brezposelnosti ipd. 

 ȵ Da nadzorujejo uresničevanje pravice do dela s strani vladnih in nevladnih akterjev, 
da nudijo ustrezna pravna sredstva, ko se pravico krši, in da zagotavljajo učinkovito 
sodelovanje civilne družbe pri zagotavljanju pravice do dela, na primer ščitijo pravico do 
organiziranosti (stavke, sindikati). 
 

 ȵ KAM SE LAHKO PRITOŽIMO V PRIMERU KRŠENJA 
NAŠIH EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH 
PRAVIC 

 ȵ Inšpekcijam, ki delujejo na posameznem področju, na primer delovni, socialni, 
stanovanjski, za varstvo okolja, te sicer tudi same nadzorujejo nekatere kršitve, ne pa vse

 ȵ Neposredno delodajalcu (glede kršitev pravice do dela)
 ȵ V upravnih postopkih zoper posamične odločitve CSD, ZPIZ, ZZZS, MDDSZ.
 ȵ Po tem, ko so izčrpane zgornje poti, na domača sodišča (upravni, socialni, delovni spori…)
 ȵ V najhujših primerih policiji ali tožilstvu (glede kaznivih dejanj!)
 ȵ Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (za kršitve teh pravic v javnem sektorju, za 

opustitve ali malomarnost drugih organov pri varstvu, na primer inšpekcij)
 ȵ Zagovorniku načela enakosti (zaradi diskriminacije)
 ȵ Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru

 / DISKRIMINACIJA PRI 
IZVRŠEVANJU PRAVICE DO 
DELA IN OSTALE KRŠITVE

Prepovedana je diskriminacija pri dostopu do dela, 
na primer pri izbiri poklica, pri usposabljanju za 
poklic (prakse, pripravništva…), pri zaposlovanju, 
kot tudi glede delovnih pogojev (varnost pri 
delu, plača, dopusti, napredovanje), seveda pa 
tudi v zvezi z odpuščanjem. Nekatere ranljive 
skupine, ki so tradicionalno zapostavljene 
(izključene, diskriminirane), so lahko upravičene 
tudi do posebnih pozitivnih spodbujevalnih 
ukrepov za uresničevanje pravice do dela, na 
primer prek ciljnih aktivnih politik zaposlovanja 
(na primer posebni programi za mlade, Rome, 
osebe z invalidnostmi…), prednosti pri dostopu 
do poklicnega usposabljanja, prizadevanja za 
vključevanje lahko dosegajo celo zelo daljnosežne 
ukrepe, na primer kvote za zaposlovanje invalidov.

Kršitve so lahko tudi številne druge, na primer 
glede varnih pogojev dela, arbitrarne odpustitve, 
neplačevanja prispevkov za zdravstveno, 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 
neizplačevanje plače itd. Veliko kršitev nadzoruje 
država, na primer prek delovnih inšpekcij, vendar 
nikakor ne vseh, za mnoge je treba vlagati 
zahtevke za civilno sodno varstvo (na primer 
neizplačane plače, dodatki ipd). Pri zagotavljanju 
varstva te pravice, tako na kolektivni ravni (v 
razmerju do delodajalcev pa tudi države) kot v 
posameznih podjetjih in posameznih primerih, 
imajo pomembno in nenadomestljivo vlogo 
sindikati (podpora delavcem pri varstvu, pred 
odpuščanjem, včasih brezplačno zastopanje 
odvetnikov za člane sindikata…).

 / KJE VSE JE PRAVICA ZAPISANA?

V Ustavi RS27 so pravica do dela in z njo povezane pravice zapisane v naslednjih členih: 14. 
člen (enakost pred zakonom), 49. člen (svoboda dela), 52. člen (pravice invalidov), 57. člen 
(izobrazba in šolanje), 66. člen (varstvo dela), 74. člen (podjetništvo).

V temeljnih mednarodnih univerzalnih aktih o človekovih pravicah je pravica do dela 
dobila svoje mesto (23. člen) v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je sprejela 
Generalna skupščina OZN leta 1948. Splošni deklaraciji je leta 1966 sledil še Mednarodni 
pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in je začel veljati leta 1976. Evropska 
skupnost je v svoji Evropski socialni listini pravico do dela postavila med najpomembnejše 
pravice, če že ne kar za najpomembnejšo, saj o njej govori že v 1. členu.28 Pravico do dela 
opredeljujejo še številne konvencije Mednarodne organizacije dela (189 konvencij), Listina 
pravic EU in pogodba o EU (ena od temeljnih svoboščin), številne direktive evropskega 
sveta. Številne zakone in predpise s področja dela, pravic iz dela ter tiste s področja 
urejanja trga dela v Sloveniji najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnost pod rubriko veljavni predpisi:

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c757629

27 Ustava Republike Slovenije. 2006. Sprejeta v Državnem zboru, 30. junija. Ur. l. RS 68/06. Dostopna prek: http://www.us-rs.si/
media/ustava.republike.slovenije.pdf (26. april 2013).

28 Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev/zgodovina/mednarodne_ureditve (5.3.2013)

29 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Veljavni predpisi, dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/si/
zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576 (5.3.2013) 
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 / VPRAŠANJA ZA KVIZ

»TUJI DELAVCI IMAJO ENAKE PRAVICE IN OBVEZNOSTI, KI IZVIRAJO IZ 
DELOVNEGA RAZMERJA, KOT DOMAČI DELAVCI.«
Stran Zavoda za zaposlovanje, Ustava RS, mednarodni pakt, …!

1.    Katere pravice so bile v največji meri 
kršene delavcem?
 
a) politične
b) kulturne
c) ekonomske in socialne

Podplačane ali neplačane plače in nadure, 
šikaniranje in izsiljevanje na delovnem 
mestu, neplačevanje bolniškega staža, 
regresa, socialnih in drugih prispevkov, 
neizkoriščanje dopusta, nečloveške 
bivanjske razmere, nevarna dela…

2.   Ali je Slovenija pogodbenica 
Konvencije ZN o varstvu pravic 
vseh delavcev migrantov in članov 
njihovih družin (1990)?

a) DA
b) NE

3.   Ali je Slovenija pogodbenica 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 
1966?

a) DA
b) NE

4.  Največ delovnih dovoljenj je bilo v 
letošnjem letu izdanih za državljane 
katere bivše republike SFRJ:

a) Srbije
b) BIH
c) Makedonije

5.   Koliko priseljencev živi v Sloveniji? 
Med dvema milijonoma prebivalcev 
je priseljenec/ka:

a) vsak tretji
b) vsak peti
c) vsak sedmi

Skoraj 417.000 prebivalcev Slovenije 
je priseljencev – pripadajo eni od treh 
priseljenskih generacij, prvi, drugi ali tretji. 
(SURS)

6.   Kaj pomenijo t.i. »3D dela«, ki 
jih največkrat opravljajo delavci 
migranti?

a) dependable, difficult and dull
b) dirty, dangerous and demanding
c) driving, dancing and delivering

•	 Nasvet: Besedilo pod vprašanji, označeno ležeče (italics), je za voditelja 
kviza in se ga ne sme prikazati recimo na Powerpointu.

 ȵ Različnim sindikatom (pravica do dela)
 ȵ Različnim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju ESK pravic
 ȵ Zastopniku pacientovih pravic (pravica do zdravja)
 ȵ Na Evropsko sodišče za človekove pravice (ko izčrpamo vsa domača pravna sredstva, ne pa 

tudi v vseh primerih)
 ȵ Na odbor za nadzor Evropske socialne listine (preko sindikatov, Iscomet…)
 ȵ Na Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice (to bo možno šele po slovenski 

ratifikaciji Opcijskega protokola!)
 ȵ Posebnemu poročevalcu Združenih narodov o pravici do hrane
 ȵ Posebnemu poročevalcu Združenih narodov o pravici do ustrezne nastanitve
 ȵ Posebnemu poročevalcu Združenih narodov o pravici do varne pitne vode
 ȵ Posebnemu poročevalcu Združenih narodov o pravici do izobraževanje
 ȵ Posebnemu poročevalcu Združenih narodov o pravici do najvišjega možnega dosegljivega 

standarda fizičnega in duševnega zdravja 
 
 
 
 

PREDLOG OGLEDA FILMA IN KVIZ 
O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN 
KULTURNIH PRAVICAH 
 / PREDLOG OGLEDA DOKUMENTARNEGA FILMA
•  V DEŽELI MEDVEDOV – režiserka: NIKA AUTOR 

 
Film lahko najdete na spletu in si ga ogledate brezplačno na spodnjem naslovu: 
(http://www.youtube.com/watch?v=B4M68CmtKtI)

Zakaj smo za konec priročnika izbrali ogled ravno tega filma? Prepogosto se, ko govorimo 
ali učimo o pravicah oziroma o tem, kakšne bi le-te morale biti, v vsakdanjem življenju 
izkaže, da so pravice za nekatere to zgolj črke na papirju, zgolj pravljice in ne pravice. In 
zato je izbrani film ravno pravšnji. Pripoveduje namreč zgodbo o drugačnem, paralelnem, 
krutem svetu izkoriščanja in kršenja človekovih pravic, ki je marsikateremu sodržavljanu 
ostal neviden, neslišan in neznan. Kljub temu, da je ta svet pred njegovim domačim 
pragom.

Avtorica Nika Autor je o svojem filmu zapisala: »Film je imel nalogo in poslanstvo, da 
misli refleksijo družbene stvarnosti, da prispeva k upiranju pogleda in ostrenju misli, da 
prispeva k opolnomočenju, k podajanju glasu in podobe neslišnemu in nevidnemu. Armin, 
Esad in Aigul nas popeljejo skozi svoje lastne zgodbe in specifična področja dela, ki skozi 
film postanejo obča in univerzalna…«

Po ogledu filma lahko svoje znanje o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
preizkusite v našem interaktivnem kvizu. Lahko ga za večje občinstvo pripravite v obliki 
powerpointa po projekciji zgornjega filma, ali pa ga poskusite rešiti v udobju vašega doma.  
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12. Ali so delavci migranti praviloma 
izvedeli, če jih je delodajalec 
odjavil iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja?

a) DA
b) NE

13. Ali se ob odjavi iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za 
delavca migranta zahteva dokazilo o 
prenehanju delovnega razmerja? 

a) DA
b) NE

Vendar se je v praksi pokazalo, da 
delodajalci samovoljno odjavljajo delavce 
iz zavarovanja brez dokazil o prenehanju 
delovnega razmerja. 

14. Kaj pomeni besedna zveza 
»veriženje podjetij« in zakaj je to 
problematično?

a) Gre za proces, ko se delavec migrant 
zaposli v več podjetjih in na ta način 
želi priti do višjih dohodkov.
b) Gre za proces verižnega 
ustanavljanja podjetij.
c) Gre za ustanavljanje podružnic 
nekega podjetja.

Posameznik ustanovi podjetje, zaposli 
delavce migrante in jih za opravljeno 
delo ne plačuje, nato pa podjetje zapre in 
ustanovi novega, kjer s kršitvami nadaljuje 
(za kršitve iz prvega podjetja pa tako ne 
odgovarja); obstaja tudi družinsko veriženje 
podjetij, ko ima neka oseba oziroma njena 
družina več podjetij in na ta način izkorišča 
delavce migrante.

15. Leta 2012 je bilo inšpektorjev za delo 
81. Koliko preglednih mest pride na 
enega inšpektorja za delo v Sloveniji 
(podatki za leto 2012)?

a) Do 500 
b) Okoli 1400 
c) Več kot 2300 preglednih mest na 
inšpektorja

Inšpektorji so v letu 2012 opravili 16.582 
inšpekcijskih pregledov (v povprečju 
okrog 200 na enega inšpektorja letno!). Iz 
navedenih podatkov je razvidno, da bi se 
moralo število inšpektorjev nujno povečati 
iz razloga večjega števila preglednih mest, 
kakor tudi zaradi vedno novih in strokovno 
izredno zahtevnih nalog inšpekcijskega 
nadzora. (na zelo slabo razmerje med 
številom inšpektorjev in številom poslovnih 
subjektov opozarjajo tudi mednarodne 
institucije)

7.   Bi lahko na primeru delavcev iz 
dokumentarca govorili o trgovini z 
belim blagom?

a) DA (ker gre za lažne obljube, izkoriščanje)
b) NE

Tudi v eni od raziskav o delovnih in 
življenjskih razmerah delavcev migrantov v 
Sloveniji je bilo izpostavljeno dejstvo, da se 
je med delavci migranti oblikoval določen 
besednjak, ki priča o njihovem težkem 
položaju: delodajalci = gazde, delavci = 
sužnji, agencije (posredniki) = dilerji. 

8.  Po podatkih avstralske nevladne 
organizacije Walk free foundation 
je Slovenija na 67. mestu po številu 
sužnjev, ki naj bi jih bilo na našem 
ozemlju:

a) 100 - 150
b) 540 - 670
c) 7000 - 7800

(*a definition of modern slavery that 
includes debt bondage, forced marriage 
and human trafficking – če bi vedeli za vse 
te delavce migrante v Sloveniji, ki so ujeti v 
krožne migracije ali delajo na črno, bi bila 
najbrž številka še precej višja!)

9.  Koliko je mesečno zaslužil lastnik 
stanovanjske hiše za ENO SOBO, ki 
je nepremičnino oddajal Vegradu? V 
sobi je bilo 8 ljudi, velika je bila manj 
kot 20 m2.

a) 300 evrov
b) 500 evrov
c) tudi do 700 evrov mesečno

(iz študije Znanstveno raziskovalnega 
središča Koper - 2011) – primeri samskih 
domov so pokazali enako nerazumno 
bogatenje na račun delavcev: po 600 eur 
na sobo, včasih je v domovih živelo po 150 
delavcev…

10. Kdaj je začel veljati Pravilnik o 
določitvi minimalnih standardov za 
nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali 
delajo v Republiki Sloveniji?

a) 1995
b) 2012
c) ga še nimamo

11. V pravilniku o določitvi minimalnih 
standardov za nastanitev tujcev, ki 
so zaposleni ali delajo v Republiki 
Sloveniji, ki velja od 2012, mora biti 
najmanjša površina za 6 oseb:

a) 15 m2
b) 30 m2
c) 45 m2
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