Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu otroka

Nova Gorica predaja županovanje otrokom
Nova Gorica, 20. november 2017 – Nova Gorica skupaj z desetimi drugimi občinami po Sloveniji za en
dan predaja županovanje otrokom. Gre za pobudo UNICEF-a Slovenija, s katero bodo Otrokom
prijazna UNICEF-ova mesta simbolično obeležila svetovni dan otrok in obenem 28. obletnico sprejema
Konvencije o otrokovih pravicah. Otroci župani si prizadevajo predvsem za boljše možnosti za
participacijo otrok in mladih v lokalnih okoljih, da bi bil njihov glas pogosteje slišan in upoštevan ter
za soustvarjanje mest po meri otrok.
Pomembno je, da si za uresničevanje otrokovih pravic prizadevamo vse dni v letu in ustvarjamo okolje,
ki omogoča slehernemu otroku poln razvoj potencialov. 20. november, ko obeležujemo svetovni dan
otrok in 28. obletnico sprejetja Konvencije otrokovih pravic, nudi posebno priložnost za opomnik o
pomembnosti tega prizadevanja. Na to danes opozarjajo tudi župani v enajstih otrokom prijaznih
UNICEF-ovih mestih – v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Domžalah, Postojni, Ptuju, Kidričevem,
Trbovljah, Radljah ob Dravi, Lukovici ter Zagorju ob Savi in za en dan otrokom predajajo ključ občine
in njeno vodenje.
Na ta pomemben dan otroci razkrivajo svojo vizijo, želje in izzive za prihodnost, ki si jo želijo
sooblikovati z odraslimi. Podatki temeljijo na raziskavi UNICEF-a Slovenije in Mediane, ki je merila
zadovoljstvo otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji. Otroci odrasle pozivajo k ustvarjanju sveta, v
katerem lahko za vsakega otroka omogočimo zdravje, izobrazbo, zaščito pred nasiljem in izkoriščanjem
ter enake možnosti za razvoj. Za uresničevanje otrokovih pravic si moramo prizadevati vse dni v letu in
vsak od nas ima pri tem pomembno vlogo.
»Priložnost, da otroci prevzamejo vodilne vloge ob svetovnem dnevu otrok, predstavlja pomemben
mejnik na poti rednega vključevanja otrok pri sprejemanju odločitev. Ta dan ima velik pomen pri
ozaveščanju odraslih, da otroci v sebi nosijo neprecenljiv potencial, zaradi česar so pomembni
soustvarjalci današnjega sveta. Zato je pomembno, da upoštevamo njihovo mnenje in jih pogosteje
vključimo v sprejemanje odločitev. Obenem pa ta dan predstavlja tudi spodbudo otrokom, da se
zavedajo svojih znanj in sposobnosti, da lahko kot enakovreden sogovornik sodelujejo pri sprejemanju
odločitev za oblikovanje okolja in sveta, v katerem odraščajo,« je o pobudi povedal Tomaž Bergoč,
izvršni direktor UNICEF-a Slovenija.
Ob svetovnem dnevu otrok otroci z vsega sveta opozarjajo nase in za en dan prevzemajo
najpomembnejše vloge v politiki, medijih, gospodarstvu, šolstvu, kulturi in športu. Gre za globalno
pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan.
Tudi v Sloveniji otroci danes prevzemajo vodenje države, nekaterih ministrstev, šol, podjetij, medijev,
športa in kulture. Tako so danes v vlogi predsednika Republike Slovenije, predsednika Vlade RS in na

družbenih omrežjih predsednika Državnega zbora. Hkrati smo iz vrst najmlajših dobili tudi ministrico za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na družbenih omrežjih ministrico za izobraževanje,
znanost in šport ter župane enajstih občin. Otroci pomembne vloge prevzemajo tudi v medijih, v
gospodarstvu kot vodilni v številnih podjetjih, v kulturi, zavzeli pa so tudi družbena omrežja UNICEFovih podpornikov priljubljenega košarkarja Boštjana Bokija Nachbarja ter stand up komika in pisca
Boštjana Gorenca Pižame. Številne šole po Sloveniji so danes dobile »nove« ravnatelje in učitelje,
»novega« izvršnega direktorja je za en dan dobil tudi UNICEF Slovenija, pobudnik aktivnosti v Sloveniji.
Ključna sporočila raziskave o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji
Zadovoljstvo z življenjem
 70 % otrok v Sloveniji je zadovoljnih s svojim življenjem. Zgolj 4 % otrok pravi, da njihovo
življenje ni takšno, kot bi si želeli.
 »V življenju sem najbolj zadovoljen, da imam družino, ki me ima rada in me podpira,« pravi
78% otrok v Sloveniji. Skoraj polovica otrok je zadovoljnih, da so zdravi in da imajo prijatelje.
Materialne dobrine so pomembne le desetini otrok.
Prihodnost
 Dve tretjini otrok v Sloveniji sta glede svoje prihodnosti optimistični. Največje zadovoljstvo
črpajo iz odnosov z družino in prijatelji ter iz zdravja. Materialne dobrine in denar po njihovem
mnenju ne vplivajo na srečo v življenju.
 78 % otrok v Sloveniji se zaveda, da lahko prav sami storijo največ za svojo prihodnost: s tem,
da se trudijo v šoli in se učijo. Otroci v Sloveniji si največkrat želijo postati športniki,
računalničarji, frizerji veterinarji, zdravniki in odvetniki.
Skrbi in strahovi
 91 % otrok v Sloveniji ima pogosto ali občasno skrbi in strahove. Najbolj jih skrbi smrt bližnjih.
Med najpogostejšimi skrbmi so tudi strah pred vojno in šolske obveznosti.
 66 % otrok v Sloveniji meni, da jih bodo čez 15 let najbolj skrbeli zaposlitev, finančno stanje,
vojne in vprašanja okolja. Otroci se zavedajo aktualnih težav, zato jih je potrebno bolj vključevati
v odločanje o naši prihodnosti.
 76 % otrok v Sloveniji pravi, da v šoli občutijo stress in vanjo ne hodijo z največjim veseljem, več
kot 70 % pa jih meni, da šola ni preveč zanimiva. V veliki meri se otroci v šoli čutijo
neupoštevane in nerazumljene.
Upoštevanje mnenj
 Zgolj 7 % otrok v Sloveniji pravi, da župani upoštevajo njihovo mnenje. Kar 75 % otrok pa meni,
da z župani nimajo stika. Stremeti je potrebno k vzpostavitvi rednega sistema lokalne
participacije otrok, ki bo omogočal večjo vključenost otrok pri ustvarjanju lokalne agende.
Solidarnost, pomoč ranljivim
 Svoje supermoči bi otroci v Sloveniji uporabili predvsem za pomoč drugim. Predvsem bi
pomagali prikrajšanim ter vsem ljudem omogočili varnost, šolanje, zdravje in preživetje.

O UNICEF-u
UNICEF podpira pravice vsakega otroka in deluje v njegovo dobrobit, kar se zrcali v vseh njegovih
aktivnostih. V sodelovanju s partnerji deluje v 190 državah sveta, pri čemer posebno pozornost namenja
oskrbi najranljivejših in najbolj ogroženih otrok. Več informacij: www.unicef.org, www.unicef.si, Twitter,
Facebook in Instagram.

