
Dragi starši,

Resdn slovenska zal«>uodaja izrecno 11m'oja, naj "starši otrok teles110 ," kaznujejo in jih

ne izpostavljajo drugim oblikam p011iŽujocega ravnanja«. Tudi Sve! Evrope je razglasil

za temelj gibanj o za clovekove pravice odpravo telesnega kazl10vanja otrok. Vendar bo

dober namen ostal le crko na papirju, ce mladi starši v družinskem življenju ne bodo

sprejeli i11uresnicili gesla: omogocimo otrokom mladost brez telesnega kaznovanjlL

pred vami je zgibanka, ki vas _ tudi babico, dedka in ostale clane širše družine - želi

opozoriti z besedo in s pomocjo slik, da telesno kaz110vanje ni ustrezen vzgojni ukrep.

Skozi stoletja so bili otroci tepe11i z namenom, do bi se »poboljšali« in da bi ubogali

Danes pricakujemO, do starši v discipliniranju otroka in reševanju sporov ne bodo

uporabljali telesnega i11psihološkega paniževal11ega kaznova11ja. Govorimo o

»pozitivnem starševstvu«, katerega cilj je samozavesten, zadovoljeJ1 in srecen otrok

Otroci se morajo z~vedati svojih obveznosti in obenem tudi pravic, popraviti jih

moramo, kadar se motijo, toda ob razumev011ju njihovih sposobnosti. Cilj vzgoje je

vzgojiti otroka, ki bo sposoben samostojnega življenja v družbi, pogoj za to po je, do

sprejme pravila i11zako11e, ki veljajo za družbo, v kateri živi. Telesna kazen je preživet

ukrep, ki ni vec sprejernljiv, niti dovoljen. Otrokom sporoca, da je nasilje sprejemljiv

nacin za reševanje medseboj11ih sporov in za 11veijavljanje namenov mocnejšega.



Kaj je telesno kaznovanje?

..Ukrep, ki ga izvedejo starši ali

skrbnik z namenom, da otroku

povzrocijo telesno bolecino ali

neugodje: ce ga udarijo z roko ali

s predmetom (s palico, pasom

itd.), ce ga klofutajo, lasajo, ce ga

prisilijo v klecanje. Otroka lahko še

bolj prizadene duševno trpincenje:

ce ga osmešijo, zanicujejo,

ustrahujejo, osamijo.

Pozitivno starševstvo

Priporocila za starše

Nihce ne želi biti "negativen starš", toda kaj

tocno pomeni biti "pozitiven starš"?
Pozitivno starševstvo se nanaša na

obnašanje staršev, ki temelji na najvecjih

koristih za otroka: zagotavlja skrb, razvijanje

otrokove osebnosti in vodenje, obenem

vkljucuje omejitve, da se otrok lahko v celoti

razvije. Otrok potrebuje meje, da se pocuti

varnega; meje morajo biti jasno definirane in

izražene ter jih je potrebno vzdrževati in

prilagajati glede na starost otroka. Pozitivno

starševstvo temelji na spoštovanju

otrokovih clovekovih pravic in predstavlja

nenasilno okolje, v katerem starši za

reševanje ali »vcepljanje« discipline ne

uporabljajo telesnega ali psihološko

poniževal nega kaznovanja. Otroke najveckrat

telesno kaznujejo preobremenjeni starši, ki

enostavno izgubijo nadzor nad seboj .



Kritiko in kaznovanje vedno

usmerite na vedenje in ne na

otroka kot osebo: npr. bolje je

reci »žalosten sem, ker vleceš

macko za rep, to je zlobno, saj

macko boli,« inne »zloben decek

si, ker vleceš macko za rep«,

Znanoj~ geslg,';da »nasilje:rodi

nasilje'1<Otro<::i,.kisotepeni v.," '\',' +;. "

družini, se vedejo nasilno do svojih

šibkejših~pvrstrlikov. Raziskaveso

potrdile/da starši, ki so bili telesno

kaznovani v mladosti, pogosteje

pretepajo lastne otroke.
\'<AJTI RO ToL F; v roD IJK 1 DO IIE(E!\A BoŠ NoTE!?!,

Starši morajo ugotoviti, kaj so

otroci sposobni narediti glede na

starost in glede na psihofizicno

zmogljivost, in od njih ne smejo

pricakovati vec, kot so zmožni.



Vrsteotrok6vi hyed eDj;l~i's9;pri menicI_. _._ ~':i'.:: ,-:':-.:-::- .. o:: . o- -:'., .'., -o'

Iljih;vim letom;a jihqasihti51macimo

tudi .kot nagajanje:

~ meci 1.8. it;'.~4;.•mes~c~m:'malcki
želijo stvarizase,tukajinzdaj. Ne

marajo sprememb,.s6hitro razocar<.mi

in.zdolgoŠase~i.Z~Š~njajo preizkušati
meje, se ucijo govoriti, teciill plezati:

Izbruhi jeze se lahko pricnejo okoli

drugega leta;

~ med 2. in 3.letom: otrociveliko

govorijo, imajo ogromno energije in

uživajo v hrupu. Zelo jasnovedo,.kaj

jirll}~ všec.in kaj ne, tako pri hrani,
()blekah, igracah ipd. Nekateri

dvoletniki postanejo ukazovalni in

ljubosumni;

In

se Igrajo z

pa se

zlažejo in ne priznajo radi, da so se
zmotili: Lahko pride do sporov med

starši in otrokom.

Starš.i..se \fcasih prestrašimo, ko \fidiTo,
da otrok pocne nekaj nevarnega; Takrat

ukrepamo dovolj premišljeno. Patudi

otroci kdaj preverjajo naše potrpljenje,

pricakovahja in priwila.lntako vcasih

pridemo v situacijo, ko se ujezimo,

kricimo iri otroka telesno kaznujemo.



Nenasilni nacini odgovora na otrokovo

napacno, škodljivo, nevarno ali

antisocialno obnašanje pri mlajših
otrocih so lahko:

• otroka odvrnemo in zamotima,

preden bi se težave še povecale;

najdemo nekaj drugega, kar lahko

pocnemo skupaj;

• umirimo otroka tako, da ga

objamemo, primemo roko, ki je v

krcu, jo razpremo, božamo .., ;

• otroku povemo, da bomo skupaj

pocakali, da se bo umiril, da bo

nehal jokati;

• pripravimo otroka, da prisluhne, in

mu razložimo, kaj je narobe; ali pa

pocakamo, da se custva umirijo, in

se o tem pogovorimo kasneje.

Pri starejših otrocih je pomemben

pogovor. Najprej je treba situacijo

umiriti: »Pocakaj malo, tako ne moreva.

Najprej se umiriva«. Nato pa:

• »Ti povej, kaj te je spravilo v tak

bes, potem povem jaz;

• ko ti govoriš, jaz molcim, ko jaz

govorim, si ti tiho;

• potem ti poveš, kakšen predlog

imaš, kako bi šlo naprej, in svoj

predlog povem tudi jaz;

• nato išceva, ali se lahko dogovoriva,

to potrdiva in izreceva- tako in tako

naj bo!«

Do 2. leta starosti prepoved izrazimo

z besedo »ne«, ki jo razume že vecina

9-mesecnih otrok.

Najsprejemljivejša kazen za otroke

med 3. in s. letom starosti je odvzem

privilegijev, za šolske otroke pa

prepoved. Za 3- do S-letne otroke

uvedite koticek za premislek, ohlajanjp

in trmarjenje, kamor za krajši cas

pošljete otroka zaradi neprimernega

vedenja. Strokovnjaki priporocajo

minuto do dve za vsako dopolnjeno

leto starosti.
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Udariti odraslega se imenuje napad.
Udariti žival je kruto.

Udariti otroka je »njemu V dobro«.

Strokovnjaki priporocajo: pogovarjajte se! Pogovor z vašim otrokom je
najboljši nacin za preprecevanje trme in nasilnega obnašanja.

Otrok se boji telesne kazni, zato ne bo iskren, ne bo priznal, da je storil kaj
narobe, raje se bo zlagal: ugotovil bo, da se bo tako lahko izmikal
odgovornosti za storjeno. Spoznal bo, da mocnejši z nasiljem lahko doseže
oziroma izsili, kar hoce, ceprav nima prav.

Starši ne smemo pozabiti, da se otroci zgledujejo po nas,zato se moramo
sami obnašati tako, kot bi želeli, da se obnašajo naši otroci. Z njimi se
pogovarjaj mo na spoštljiv nacin ter jim pokažimo, kako lahko razrešimo
spore na miren nacin.
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