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Nevladne organizacije v Sloveniji že več let opozarjamo na tematiko spolnih zlorab in 

spolnega izkoriščanja v primerih (neformalnih) prisilnih porok romskih otrok. Deklice družine 

prodajo v neformalni zakonski stan. Pred poroko morajo deklice dokazati svojo nedolžnost 

tako, da zakrvavijo na rjuho. Deklice se morajo poročiti ali z mladoletnimi fanti ali odraslimi 

moškimi. Še pred tem pa njihova telesa pregledajo odrasle ženske, ki se želijo prepričati, da 

deklice nimajo mesečnega perila ali rezila s katerim bi se samopoškodovale in s tem 

povzročile krvavitev. Nevladne organizacije prisilne poroke vidimo kot kot trgovanje z ljudmi, 

kaznivo dejanje, nasilje nad otroki in ženskami, kršitev človekovih in otrokovih pravic, 

zatiranje žensk ter spolno zlorabo.  

  

Če tudi v tem, da deklicam ženske pregledujejo telo ter v tem, da so v spolni napad na 

deklico prisiljeni nekateri mladoletni dečki, vidimo spolno zlorabo, je vprašanje razvoja 

senzibilnosti obravnave spolnih zlorab na tem področju.  

 

Leta 2014 je IRSSV izvedel raziskavo o prisilnih porokah romskih deklic. Raziskovalke so 

ugotovile, da je prisilnih porokov v Sloveniji veliko (poročilo dostopno na: 

http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf).  

 

Centri za socialno delo v primerih prisilnih porok otrokom ne nudijo posebne zaščite, 

pogosto jo celo odobravajo, saj trdijo, da gre za »romsko kulturo«, da je deklica dovolj zrela… 

Ključna težava ostaja dejstvo, da za takšne otroke nimamo varne namestitve s celovito 

oskrbo. Takšni otroci bi namreč nujno potrebovali varno namestitev.  

 

Policija in tožilstvo v teh primerih navadno ne zbereta dovolj dokazov za pregon. Sodišča 

izdajajo oprostilne sodbe, če obtožnice do njih sploh pridejo.  

 

Deklice, ki doživijo prisilno poroko, morajo pogosto prevzeti nove vloge, saj postanejo 

matere, gospodinje, partnerice. Pogosto so zaradi tega zelo stigmatizirane, saj se jim 

pripisuje lastna krivda, ker se soočajo z najstniškim materinstvom in ker niso dokončale OŠ. 

Dodatne podpore v sistemu socialnega varstva niso deležne. Mlade matere moramo nujno 

začeti obravnavati kot zlorabo. 

 

20.10.2015 je pričela veljati nova kazenska zakonodaja, ki uvaja kaznivo dejanje Prisilna 

sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti (132.a člen):  

 

(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ali z zlorabo podrejenega ali odvisnega 

položaja drugega prisili v sklenitev zakonske zveze ali v vzpostavitev podobne 

skupnosti, ki je v skladu z zakonom v določenih pravnih posledicah izenačena z 

zakonsko zvezo, se kaznuje z zaporom do treh let. 

http://www.irssv.si/upload2/Prisilne%20poroke%20romskih%20deklic.pdf


 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali slabotni osebi, se 

kaznuje z zaporom do petih let. 

 

 

 

 


