
Govor v DZ- Konferenca, 11.11.2015,  

Katja Bašič, predsednica Združenja 

Spoštovani gospe ministrici , gospod minister , visoki gostje in vsi, 

ki ste s svojo udeležbo  potrdili izjemen pomen današnje 

konference,lepo pozdravljeni. Zahvala, vsem, ki ste pred 4 leti 

podprli naš predlog za poimenovanje novega evropskega dne; 

institucijam države, nevladnemu sektorju in mnogim 

posameznikom. Še  posebna zahvala  seveda Ministrstvu za 

zunanje zadeve ,  evroposlanki ga. Tanji Fajon in ga. Barbari 

Sušnik, v času sprejemanja poimenovanja tega dne, stalni 

predstavnici Slovenije v Svetu Evrope, ki so s svojimi prizadevanji 

sledili našim pričakovanjem   in udejanjili  zaželjeni cilj, ter g. 

Andreju Šteru, Vodji konzularne službe MZZ,ki nam  je s 

potrebnimi  informacijami  odprl pot za naš začetek.   

Od tu se zahvaljujemo tudi  za  podporo, nevladnim organizacijam  

nekaterih drugih Evropskih  držav in držav članic Sveta Evrope.  

12. maja 2015 je Svet Evrope poimenoval 18. November  za 

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in 

spolno zlorabo. Doseženo je,  v kar smo verjeli, da  problem 

spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab otrok  zasluži, svoje mesto  

na zemljevidu   poimenovanih  evropskih dni.  

Spolno nasilje  in izkoriščanje otrok je družben problem. Toda 

žrtve , prizadete družine se še vedno spopadajo  z ravnodušnostjo 

in molkom družbe! Zavedati se moramo, da so posledice , ki jih 

trpijo žrtve teh zločinov in katere jim, tudi v odraslosti krojijo 

kvaliteto njihovega življenja, vedno   tudi   odsev neozaveščenega 

družbenega okolja. V  neozaveščenem okolju  se krepijo 

 Otrokova občutja  krivde in sramu,  

 Občutki zavračanja,  



 Povečuje se otrokova izolacija,  

 Krepi se otrokovo nizko samospoštovanje, 

 Povečuje se otrokova zmedenost, 

 Njegovi občutki nemoči  

 In zmanjšuje se njegova sposobnost  pogovora o tem  

 Povečuje se njegova stigmatiziranost. 

 In vse to pogojuje molk otrok in daje moč storilcem.  

 

Otroci  in njihove družine  upravičeno  pričakujejo večjo 

ozaveščenost družbe, več znanj in sposobnosti,več spoštovanja in 

pošten odnos , primerno  politiko in postopke ,  možnosti za svoj 

vpliv, podporo in pomoč, spoštovanje njihovih pravic ter 

zadoščenje.  

 

Predvsem pa  odgovornost vseh, ki prihajajo z njimi v stik. Odrasli 

smo odgovorni za otroke. Država pa je s svojimi institucijami še 

posebej odgovorna za varnost otrok, za prepoznavanje žrtev, 

odgovorna za njihovo zaščito, odgovorna za to, da omili ali 

prepreči  posledice zločina, ki so ga utrpeli. Pri tem se moramo  

zavedati , da zloraba vpliva na generacije. 

 

18. november ne pomeni samo dan v letu, ko bomo govorili o 

žrtvah in teh zločinih, temveč  je uresničitev  želje po 

poimenovanja tega dne tudi  velika zaveza   k  krepitvi dobrih in  

dograjevanju novih praks na tem področju. K temu nas zavezujejo 

tudi  Lanzarotska konvencija in Konvencija o otrokovih pravicah. 

Zato naj poimenovani dan tudi za vas vse simbolizira 365 dni v 

letu. Združenje proti spolnemu zlorabljanju bo temu zagotovo 

sledilo. 


