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Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o ustrahovanju in nasilju 
v šolah1

1. Otroci so posebej občutljivi za fizično, spolno in psihološko nasilje, vključno z grožnjami, 
fizičnim kaznovanjem, ustrahovanjem in ustrahovanjem na spletu, kar lahko resno 
škoduje njihovemu telesnemu in duševnemu zdravju.

2. Ustrahovanje in nasilje v šolah sta pogosto rezultat kulture, ki normalizira nasilje, kot v 
primerih, ko otroci posnemajo vedenjske vzorce odraslih v družini ali pa v šoli, TV 
oddajah in video igrah z nasilno vsebino, nasiljem proti otrokom in nezadostne izobrazbe 
v toleranci, vse to pa vpliva na osebno rast otrok in njihov družbeni razvoj.

3. Svet je zaradi tega pozvan, da naj spodbudi države članice k ustreznim dejavnostim in 
ukrepom za odpravo ustrahovanja, ki se naj vključijo med prednostne naloge nacionalnih 
izobraževalnih sistemov.

4. Svet je pozvan, da naj predlaga državam članicam, da sodelujejo med seboj ter z organi 
EU in nevladnimi organizacijami izmenjajo znanje in izkušnje, s ciljem izvajanja bolj 
proaktivne informacijske in komunikacijske strategije, krepitve ukrepov za preprečevanje 
ustrahovanja, spletnega ustrahovanja, nasilja v šolah, vzpostavljanja mehanizmov 
spremljanja in zbiranja informacij ter zagotavljanja ustrezne podpore za žrtve.

5. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


