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OBRAZLOŽITEV

STRATEGIJE ZA BOJ PROTI DELU OTROK

Ozadje

Otroci, ki se jih obravnava kot „otroke delavce“, so otroci, stari od 5 do 17 let, ki se 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.  Po mednarodni opredelitvi zaposlitve velja, da je nekdo 
delal v gospodarski dejavnosti v določenem tednu, če je v tem tednu opravil eno uro dela. 

Medtem ko lahko otroško delo v nekaterih primerih, na primer kadar ni moteno izobraževanje 
in ni tveganja za zdravje, štejemo za pozitivno dejavnost, pa pojem delo otrok izključuje 
otroke, ki delajo zakonito (v skladu s konvencijama Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 
138 in 182) in vključuje delo, pri katerem so kršene pravice otrok in ki škoduje njihovemu 
telesnemu in/ali duševnemu zdravju.

Najhujše oblike dela otrok so podrobno opredeljene v konvenciji ILO št. 182 („Proti 
najhujšim oblikam dela otrok“), ki je bila sprejeta leta 1999, in vključujejo vse oblike 
suženjstvu podobnih praks, prodajo otrok ter trgovino z njimi, služenje zaradi zadolženosti, 
uporabo ali pridobivanje otrok za namene prostitucije ali pornografije, prisilno ali obvezno 
rekrutiranje otrok za sodelovanje v oboroženih sporih, uporabo otrok v nezakonitih 
dejavnostih, kot so proizvodnja in prodaja drog, ter delo, ki predvidoma škoduje zdravju, 
varnosti ali morali otrok.

UVOD

Vse bi nas moralo biti sram, da so dandanes otroci prisiljeni v služenje zaradi zadolženosti in 
da so izkoriščani zaradi gospodarskih koristi ali da so družine odvisne od finančnih 
prispevkov otrok, da lahko preživijo. Glede na znanje in vire problem ni bil učinkovito 
obravnavan. Poleg tega, da nas mora biti sram, pa nas mora voditi k premisleku in pregledu 
obstoječih taktik in prakse.

Spoprijemanje z vprašanjem dela otrok ni nov izziv.  Zgodovina otrok, ki opravljajo delo in 
nevarno delo, je dolga, boj za njihove pravice pa ena od najstarejših in najdlje trajajočih bitk 
za človekove in socialne pravice. Vendar pa se milijonom otrok po vsem svetu odreka 
izobraževanje in so izpostavljeni strašanskim telesnim in duševnim bremenom, ki so 
posledica prisile (iz katerega koli razloga in s kakršnimi koli sredstvi) v neprimerne in 
pogosto nevarne gospodarske dejavnosti.

Po najnovejših ocenah ILO je po vsem svetu 217 milijonov otrok delavcev, starih od 5 do 17 
let, med njimi pa jih je 165 milijonov v starostni skupini od 5 do 14 let. Na žalost je več kot 
126 milijonov otrok izkoriščanih za najhujše oblike dela.

Podatki, ki so jih v zadnjih nekaj letih objavile različne organizacije, kažejo, da se delo otrok 
na svetovni ravni zmanjšuje.  To bi bilo prav gotovo treba pozdraviti in spodbuditi sedanje 
primere dobre prakse, toda podatke je treba obravnavati previdno, saj gre zaradi narave 
problematike (neregistrirana rojstva, otroci v „skritem“ delu doma ali na kmetiji, težave pri 
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dostopu do podatkov) v najboljšem primeru za dobro oceno, poleg tega pa so samo trenutna 
ocena razmer v določenem trenutku. Negativni gospodarski in/ali politični razvoj dogodkov 
lahko spremeni sedanje stanje posameznika in družbe in vpliva na razmere na področju dela 
otrok v gospodarsko in politično nestabilnih regijah. Gospodarsko nazadovanje lahko 
povzroči, da družine otroke umaknejo iz izobraževanja in jih prisilijo delati, prav tako pa 
lahko spopadi in/ali razširjene bolezni povzročijo, da otroci osirotijo, so zapuščeni in 
izpostavljeni izkoriščanju.  

Obstajajo znanje, sredstva in mednarodni instrumenti za boj proti delu otrok,
ki pa nam jih doslej ni uspelo najbolje uporabiti.  Zakaj je tako? Kako lahko zagotovimo, da 
bodo v prihodnje znanje in viri bolje izkoriščeni?  Tega se je najbolje lotiti v okviru razvojnih 
ciljev tisočletja, globalnega akcijskega načrta ILO za odpravo dela otrok, njenih konvencij št. 
138 in 182 ter mednarodnih standardov dela. Za dosego ciljev teh instrumentov so potrebne
trajnostne politike, ki sežejo v globino in širino.  

Sodelovanje

Med sodelujočimi v gibanju za odpravo dela otrok je obžalovanja vredno malo sovisnosti in 
sodelovanja. Delo otrok vpliva na tako veliko dejavnikov, ti pa nanj (od izobraževalnih, 
gospodarskih, političnih, socialnih itd.), da morajo strategije zaobseči vse, če se želimo boriti 
proti delu otrok.  Za to je potreben celostni pristop z več sodelovanja, posvetovanja in 
sovisnosti: med zainteresiranimi stranmi (civilno družbo, vladami, delodajalci, sindikati in 
družinami); med mednarodnimi organizacijami, ki se zavzemajo za obravnavo teh vprašanj 
(enotna skupna strategija, ki bi izšla iz tesnega sodelovanja med npr. Unicefom, Svetovno 
banko, Mednarodno organizacijo dela, programom Organizacije združenih narodov za razvoj, 
donatorji in nacionalnimi nevladnimi organizacijami, bi bila neizmerno učinkovitejša kot 
sedanje posamezne strategije); in med državami (kjer so pozitivne izkušnje in znanje o 
učinkoviti praksi ene države lahko izjemno koristne za sosednjo državo).  Poleg tega je 
vprašanje dela otrok treba vključevati povsod, da se nanj ne bo gledalo več izključno kot 
odgovornost Unicefa ali mednarodnega programa za odpravo dela otrok Mednarodne 
organizacije dela ali kake nevladne organizacije, specializirane za izobraževanje, temveč bo 
skupna odgovornost vseh sektorjev in ravni družbe.  V ta namen bi bilo treba vključiti 
določbe za boj proti delu otrok v razvojne načrte in časovne načrte financiranja.

V razvojni politiki Evropske skupnosti je jasno priznana potreba po obravnavi vprašanja dela 
otrok, zlasti najhujših oblik dela otrok.
Nazadnje je v Evropskem soglasju o razvoju navedena potreba, da je treba obravnavati 

vprašanje najhujših oblik dela otrok v okviru prizadevanj za izkoreninjenje revščine.
  Člen 50 Sporazuma iz Cotonouja z državami AKP se osredotoča na spodbujanje temeljnih 
delovnih standardov, vključno z ukrepi za nadaljnja svetovna prizadevanja za odpravo dela 
otrok. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma aprila 2003 je bilo poudarjeno in okrepljeno 
vprašanje dela otrok v širšem okviru izvajanja njegovih poglavij o delu in socialni dejavnosti.
Člen 26 posebej omenja potrebo po varstvu pravic otrok in mladih, zlasti deklic.  

Skupna parlamentarna skupščina AKP in EU je 15. oktobra 2003 sprejela resolucijo o 
pravicah otrok, zlasti otrok vojakov1 . V tej resoluciji je poudarjeno, da mora biti boj proti 
                                               
1 AKP-EU 3587/03/konč.
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otroškemu suženjskemu delu, trgovini z otroki, spolni trgovini z otroki in uporabi otrok 
vojakov politična prednostna naloga za EU in za države AKP. Izobraževanje je opredeljeno 
kot bistveni element strategije proti takemu izkoriščanju, v obliki rehabilitacijskih programov, 
neformalnega izobraževanja in osnovnega izobraževanja za najbolj izpostavljene otroke.

Leta 2003 so ministri EU, pristojni za otroke, izdali deklaracijo iz Lucce, v kateri je 
namenjena posebna pozornost odpravi najhujših oblik dela otrok in spodbujanju splošne 
ratifikacije ter izvajanja konvencij ILO št. 138 in 182.  Deklaracija je vsebovala tudi 
priznanje, da je usklajen pristop vlade, socialnih partnerjev, mednarodnih in nevladnih 
organizacij ter drugih najučinkovitejši način za spoprijemanje s tem problemom.

Izobraževanje in delo otrok

Delo otrok in izobraževanje sta tesno in nerazdružljivo povezana.  Otroci, ki se jim odreka 
dostop do izobraževanja, so pogosteje vključeni v delo otrok. Podobno se otrokom, ki so vanj 
vključeni, dostop do izobraževanja odreka, s tem pa tudi možnost za boljšo prihodnost.  Z 
zagotavljanjem dostopnih in kakovostnih izobraževalnih sistemov ter s spodbujanjem vrnitve 
v izobraževanje je mogoče doseči velikanski napredek pri prizadevanjih za odpravo dela 
otrok.

V nedavnih mednarodnih ocenah razvoja na področju izobraževanja je bilo ugotovljeno, da je 
delo otrok izziv za doseganje izobraževalnih ciljev.  Poročilo o razvojnih ciljih tisočletja iz 
leta 2006 navaja, da visoka stopnja revščine na podeželskih območjih omejuje priložnosti za 
izobraževanje zaradi povpraševanja po delu otrok, majhnega deleža šolanih staršev in 
pomanjkanja dostopa do kvalitetnega šolanja.  Medtem poročilo o globalnem spremljanju 
Izobraževanja za vse iz leta 2007 navaja, da izobraževanje za vse zahteva vključujoč pristop, 
ki poudari, da je treba doseči skupine, ki bi sicer ne imele dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja.  Poziva k politiki, usmerjeni k „doseganju nedoseženih“, vključno s politiko za 
premagovanje potrebe po delu otrok in spoprijemanje z izključenostjo.

Čedalje bolj narašča mednarodno soglasje, da si je treba prizadevati za zbližanje dela na 
področju dela otrok z agendo Izobraževanja za vse.  Spletanje povezav med delom na 
področjih dela otrok in izobraževanja je lahko razpoznavna značilnost prizadevanj za 
„doseganje nedoseženih“, k čemur je pozvalo poročilo o globalnem spremljanju 
Izobraževanja za vse.  Povečano mednarodno soglasje o tem, da je treba uskladiti delo na 
področju dela otrok in izobraževanja, je povzročilo, da je novembra 2005 skupina na visoki 
ravni Izobraževanja za vse ustanovila medagencijsko globalno projektno skupino o delu 
otrok in izobraževanju za vse.  Projektna skupina združuje Mednarodno organizacijo dela 
(ki prispeva sekretariat), Unesco, Unicef, Svetovno banko, program Organizacije združenih 
narodov za razvoj, organizacijo Education International in organizacijo Svetovni pohod proti 
delu otrok.

28. julija 2005 je odbor veleposlanikov AKP izbral skupino 11 držav, ki bodo vključene v 
projekt dela otrok in izobraževanja Mednarodne organizacije dela, ki bo prejel sredstva iz 9. 
proračuna evropskega razvojnega sklada za AKP.

Razvojni cilji tisočletja 2 pozivajo k splošnemu osnovnemu izobraževanju do leta 2015, in ta 
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cilj morajo podpreti mednarodni in lokalni akterji.  Vendar ne zadostuje, da ta cilj dosežemo 
le navidezno.  Če bo splošno izobraževanje, ki bo zagotovljeno do 2015, nekakovostno, z na 
hitro sprejeto zakonodajo in prenagljeno izvajanimi ukrepi, le da bo vest pomirjena in 
odobravanje zagotovljeno, taka splošnost po letu 2015 ne bo zdržala dolgo, saj bodo 
razočarani otroci prekinili šolanje.  Izobraževanje in vse, kar je z njim povezano, mora biti 
kakovostno.  Pri prizadevanju za kratkoročne cilje morajo biti sprejeti ukrepi zasnovani tako, 
da bodo trajnostni in bodo imeli dolgoročne učinke.  Kar zadeva izobraževanje, je potrebno 
zagotoviti primerno usposobljene učitelje, ustrezne zgradbe in opremo – da splošno 
izobraževanje ne bo pomenilo razredov 150 učencev v natrpanih ali neprimernih prostorih –
ter omogočiti družinam, da bodo zmogle plačevati z izobraževanjem povezane stroške: 
uniforme, gradivo itd. Izpolnjevanje razvojnih ciljev tisočletja mora biti tako povezano v 
celostno strategijo za boj proti delu otrok, kar je navedeno zgoraj.

Toda sestanek o razvojnih ciljih tisočletja 2 ne zadostuje.  
Medtem ko konvencija ILO št. 138 kot minimalno starost za zaposlitev določa 15 ali v 
določenih okoliščinah 14 let, razvojni cilji tisočletja 2 z eno izjemo splošnega osnovnega 
izobraževanja državam ne določajo nobenih posebnih obveznosti omogočanja izobrazbe na 
splošno po 11. ali 12. letu. Ta zaskrbljujoča nedoslednost dveh poglavitnih mednarodnih 
instrumentov za zaščito otrok slednje med 11. in 15. letom izpostavlja povečanemu tveganju 
izkoriščanja za delo. 

Pozabljeni sektorji

V zadnjih letih je večina pozornosti in virov za odpravo dela otrok usmerjenih v industrijski 
sektor, za katerega se zdi, da je dosegel pomemben in spodbuden napredek.  Vendar je sektor, 
v katerem dela največ otrok, kmetijstvo.  Temu sektorju doslej ni bilo posvečeno dosti 
pozornosti.  Razlogov za to je več: s podeželskimi območji se je težje ukvarjati, prebivalci so 
bolj razpršeni; problem je sam po sebi tako velik, da ga je že načeti strašljivo; težje ga je 
opredeliti, kot pa na primer problem otrok, natrpanih v tovarniški sobi; poleg tega utegne biti 
težko začrtati mejo med delom otrok in tistih, ki imajo koristno zaposlitev.  

Podobno je domači sektor eden tistih, kjer je delo otrok mogoče „skriti“, saj je samo delo 
neformalno, po naravi dela pa je delavec „skrit“ (delodajalci so pogosto zasebniki, ne 
podjetja; delavci na domu ponavadi niso vidni javnosti).  Probleme v tem sektorju še 
poslabšujejo kulturne in družbene neenakosti, povezane s spolom.
Medtem ko je bil dosežen napredek v formalnem industrijskem sektorju, ob pomoči sprejetja 
družbene odgovornosti podjetij in pritiska javnosti na večnacionalna podjetja, pa je do 
neformalnega sektorja težje priti.  Neformalni sektor je lahko pomemben pri razvoju regij, z 
njim pa se utegne biti težko spopasti, saj so delodajalci dvojno oprezni: kot delodajalci, ki se 
počutijo napadene zaradi sokrivde pri problemu, ki ga niso povzročili samo oni, in zaradi 
svojega neuradnega/nezakonitega početja.  Da bi se s tem spoprijeli, si je treba prizadevati za 
formalno ureditev neformalnega sektorja in za obravnavo delodajalcev v vseh sektorjih in 
usmerjenost k njim. Prizadevanja za univerzalno uradno beleženje rojstev z logističnim in 
finančnim sodelovanjem med AKP in EU morajo igrati ključno vlogo pri razkrivanju 
sektorjev dela otrok.
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Izziv najhujših oblik dela otrok v državah AKP

Na svetovnem prizorišču dela otrok, je Afrika posebej zaskrbljujoča; Azija ima sicer najvišje 
absolutno število otrok, starih od 5 do 14 let, ki delajo, vendar ima Afrika najvišji delež, to je 
26,4 % v primerjavi z 18,8 % za Azijo.   Problemi v Afriki so kompleksni zaradi nenehnega 
izziva zagotavljanja ustreznega dostopa do izobraževanja in zaradi vpliva HIV/AIDS. Vedno 
več je dokazov, da povzroča pandemija HIV/AIDS na mnogih območjih porast števila otrok 
delavcev, saj začnejo osiroteli otroci preživljati družino.

Karibi so regija, kjer so bili izobraževalni sistemi v mnogih državah v preteklosti zelo razviti 
in jim je uspelo, da se je velika večina šoloobveznih otrok vanje vpisala in v njih ostala. V 
zadnjih desetletjih pa so nekatere karibske države doživele povečanje osipa in ustrezno 
povečanje dela otrok. V preteklosti je bilo delo otrok na Karibih omejeno na tradicionalne 
sektorje, kot so kmetijstvo za prodajo, ribištvo, gospodinjske storitve in poulična prodaja.  V 
zadnjem času je prišlo v tej regiji do izrednega povečanja brezpogojno najhujših oblik dela 
otrok, kot so spolno izkoriščanje deklet, proizvodnja in prodaja drog in druge nezakonite 
dejavnosti, kot so tihotapljenje in prodaja orožja malega kalibra. Selitev učiteljev iz te regije 
še povečuje probleme v izobraževanju.

Podatki o izobraževanju in delu otrok so za pacifiško podregijo nezanesljivi.  Vendar je 
znano, da ima v vsej podregiji manj kot 50 % prebivalcev osnovno izobrazbo, delež 
prebivalcev, ki nadaljujejo šolanje na srednji stopnji, pa je pogosto manjši od 30 %.  

Obveznosti gospodarskega sektorja

Potrošniki v Evropi in državah AKP bi morali imeti možnost kupovati blago, za katerega 
vedo, da ni bilo proizvedeno z delom otrok.  Čeprav sta ozaveščenost in obveščeno obnašanje 
potrošnikov v tem pogledu vsekakor zaželena, bi morala biti odgovornost drugje.  
Nesprejemljivo je, da družba dopušča, da je bila najmanjša količina blaga, ki je se prodaja na 
trgu, morda proizvedena z delom otrok.

Evropska komisija ima v zvezi s tem mandat za posredovanje, saj so vse države članice EU 
podpisale in ratificirale konvenciji ILO št. 138 in 182.  Vsa velika podjetja v EU bi morala 
dokumentirati, beležiti in odgovarjati za delovne prakse na vseh stopnjah dobavne verige. 
Ustreznost dobavne verige bi moral spodbujati reden in temeljit nadzor na vseh stopnjah, 
preverjati bi jo morali z neodvisno revizijo, pri kateri bi morale države, ki kršijo mednarodne 
standarde dela otrok uvesti in objaviti največ tri leta trajajoč program za odpravo dela otrok v 
svoji dobavni verigi.  Ta podjetja bi morala nase prevzeti tudi ponovno vključevanje svojih 
otrok delavcev v izobraževalni sistem.

Odgovoren pa ni le zasebni sektor. Oblikovalci politike so dolžni dejansko braniti načela, za 
katera se teoretično zavzemajo.  Primer, kako lahko oblikovalci politike v EU in AKP 
okrepijo svoje obveznosti, so sporazumi splošnega sistema preferencialov (SSP, SSP+).  
Vlade držav AKP, ki so deležne ugodnosti iz paketov SSP+, so dolžne poskrbeti, da se v 
praksi spoštujejo določbe mednarodnih instrumentov, vključno s konvencijo ZN o pravicah 
otroka in konvencijami ILO št. 138 in 182, katerih ratifikacija je predpogoj za status v sistemu 
SSP ali SSP+, EU pa je dolžna zagotoviti spoštovanje tega predpogoja s tem, da v primerih 
dokazanih resnih in sistematičnih kršitev istih instrumentov odvzame status v sistemu SSP ali 
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SSP+.  Podobno bi morale pogodbe o javnih naročilih vključevati določbe, ki podjetja 
zavezujejo k dokazovanju skladnosti dobavne verige z mednarodnimi standardi za delo otrok.  
Teh pogodb se ne bi smelo sklepati brez omenjenih dokazov.

Strategije za boj proti delu otrok

Za vsestransko ukrepanje proti delu otrok je potrebnih mnogo posegov na ravni politike in 
programov ter različnih stopenj sodelovanja in podpore vrste institucij. S tega vidika je vlada 
najpomembnejši akter, prava mešanica političnih izbir in programov pa je najpomembnejši 
porok za uspeh.

Problem dela otrok je treba reševati znotraj širših ciljev na področju dela in politike za 
odpravo dela otrok bi morali vedno obravnavati v okviru dostojnega dela za vse, v skladu s 
temeljnimi mednarodnimi delovnimi standardi, saj ne more nobena kampanja proti delu otrok 
uspeti, če je ne podpirajo širše reforme trgovskih praks v EU in AKP.   Velikokrat se uporabi 
argument, da je dohodek od dela otrok pogosto edini vir dohodka v gospodinjstvu, brez 
katerega bi bilo to prepuščeno revščini.  Takšni argumenti so v najboljšem primeru neresnični. 
Potreba po delavcih bo narasla, ko bodo otroci odstranjeni s trga delovne sile. Če poceni, 
izkoriščevalskega dela otrok ne bo na voljo, bodo delodajalci prisiljeni zaposlovati odrasle 
delavce, ki jim bodo morali izplačevati višje plače kot otrokom.  Odprava dela otrok zato 
nima škodljivih učinkov na dohodke gospodinjstev, temveč izboljšuje trenutni in prihodnji 
položaj vseh članov gospodinjstva, otroci, ki ne opravljajo nezakonitega dela, pa lahko 
izkoristijo priložnosti izobraževanja, ki so jim na voljo, in imajo tako možnost za boljšo 
prihodnost.

Vse pobude ali posegi, katerih namen je boj proti delu otrok, morajo prispevati k zmanjšanju 
revščine v ciljnih državah tako, da otrokom, ki so izpostavljeni tveganju za delo otrok, zlasti 
njegove najhujše oblike, zagotovijo enakopraven dostop do osnovnega izobraževanja in 
razvoja spretnosti. V ta namen je pomembno:

 okrepiti sposobnost nacionalnih in lokalnih organov, usklajenih s socialnimi partnerji 
in civilno družbo, pri oblikovanju, izvajanju in uveljavljanju politike, da se spoprimejo 
z delom otrok;

 izboljšati pravne okvir za delo otrok in vključiti vprašanja dela otrok v izobraževalne 
politike in načrte; ter

 izboljšati bazo in  mrežo znanja o delu otrok ter izobraževanje prek boljšega 
zagovorništva in širjenja najboljše prakse.
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PRILOGA I

Države EU in AKP, ki so ratificirale konvencijo ILO št. 138 o minimalni 
starosti za sklenitev delovnega razmerja

Angola
Antigva in Barbuda
Avstrija
Bahami
Barbados
Belgija
Belize
Benin
Bocvana
Bolgarija
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Srednjeafriška republika
Čad
Komori
Kongo
Demokratična republika Kongo
Slonokoščena obala
Kuba
Ciper
Češka
Danska
Džibuti
Dominika
Dominikanska republika
Eritreja
Estonija
Etiopija
Fidži
Finska
France
Gambija
Nemčija
Grčija
Grenada
Gvineja
Gvajana
Madžarska
Irska

Italija
Jamajka
Kenija
Latvija
Lesoto
Litva
Luksemburg
Madagaskar
Malavi
Mali
Malta
Mavretanija
Mauritius
Mozambik
Namibija
Nizozemska
Niger
Nigerija
Papua Nova Gvineja
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruanda
Saint Kitts in Nevis
Saint Vincent in Grenadine
Sao Tome in Principe
Senegal
Sejšeli
Slovaška
Slovenija
Južna Afrika
Španija
Sudan
Svazi
Švedska
Združena republika Tanzanija
Togo
Trinidad in Tobago
Uganda
Združeno kraljestvo
Zambija
Zimbabve
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Države EU in AKP, ki so ratificirale konvencijo ILO št. 182 o prepovedi 
najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo

Angola
Antigva in Barbuda
Avstrija
Bahami
Barbados
Belgija
Belize
Benin
Bocvana
Bolgarija
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Zelenortski otoki
Srednjeafriška republika
Čad
Komori
Kongo
Demokratična republika Kongo
Slonokoščena obala
Ciper
Češka
Danska
Džibuti
Dominika
Dominikanska republika
Estonija
Etiopija
Fidži
Finska
France
Gabon
Gambija
Nemčija
Gana
Grčija
Grenada
Gvineja
Gvajana
Madžarska
Irska
Italija
Jamajka
Kenija

Latvija
Lesoto
Liberija
Litva
Luksemburg
Madagaskar
Malavi
Mali
Malta
Mavretanija
Mauritius
Mozambik
Namibija
Nizozemska
Niger
Nigerija
Papua Nova Gvineja
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruanda
Saint Kitts in Nevis
Sveta Lucija
Saint Vincent in Grenadine
Sao Tome in Principe
Senegal
Sejšeli
Slovaška
Slovenija
Južna Afrika
Španija
Sudan
Surinam
Svazi
Švedska
Združena republika Tanzanija
Togo
Trinidad in Tobago
Uganda
Združeno kraljestvo
Vanautu
Zambija
Zimbabve

Adlib Express Watermark


	732100sl.doc

