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Z namenom poskus prikaza položaja otrok v slovenskem prostoru se je analiza Inštituta Republike
Slovenije za socialno varstvo osredotočila na: zagotovljene pravice otrok v Sloveniji; izvajanje pravic
otroka v družini, šoli in v različnih oblikah varstva (otroško, zdravstveno, socialno) ter možnosti za
izvajanje teh pravic v Sloveniji.
Ugotovili smo, da so pravice otrok, gledano z vidika zakonodaje, jasno določene, manj jasna pa je
stopnja njihovega uresničevanje.
Analiza je skušala na podlagi najrazličnejših podatkov odgovoriti na vprašanje, kakšen je položaj otrok
v Sloveniji. Položaj otrok se veže na vse segmente njihovega življenja: družinsko življenje,
izobraževanje, zdravstveno stanje, vključenost na trg delovne sile ipd. Pri analizi družinske politike pa
smo slovensko ureditev primerjali z ureditvijo v nekaterih drugih državah in sicer z Avstrijo, Nemčijo,
Francijo, Švedsko ter Finsko.
Spoštovanje otrokovih pravic oz. opredelitev položaj otrok se lahko ugotavlja le na osnovi zbiranja
podatkov, ki govorijo o tej problematiki. Podatki se le redko nanašajo konkretno na položaj otrok,
ampak npr. merijo vključenost otrok v izobraževalne programe; ugotovljene zdravstvene
nepravilnosti; ali pa izpostavijo število otrok beguncev; število otrok, uporabnikov socialnovarstvenih
storitev in podobno. Iz teh podatkov lahko sklepamo npr. o tem, kolikšen delež je zdravih; se jih
izobražuje; jih potrebuje pomoč v obliki socialnovarstvenih storitev; ne pa o tem, kakšni so razlogi za
ugotovljeno stanje, kar pomeni, da bi lahko prav vsako poglavje služilo za podrobno analizo položaja
otrok v Sloveniji. To bi bilo možno zgolj na osnovi namenskega zbiranja podatkov po področjih, ki
vključujejo obravnavo otrok in mladostnikov.
Poročilo torej predstavlja ključne ugotovitve o položaju otrok v Sloveniji, ki smo jih izluščili iz
empiričnih podatkov in vključuje primerjavo družinskih politik šestih izbranih držav.

